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  )مكونات المنھج(

  ؟؟ ما ھي مكونات المنھج الریاضیاتي/ س  

 ).تبنى في ضوء المحتوى الدراسي و العكس صحیح( األھداف   - :اوًال

 ).المفردات الدراسیة( المحتوى الدراسي  - :ثانیًا

 .طرائق التدریس المستخدمة  -أ: الفعالیات بناء األنشطة و  -:ثالثًا

  .الوسائل التعلیمیة -ب                              

 ویشمل جمیع انواع االختبارات . التقویم  -:رابعًا

                                         

   -:وسیتم التطرق الیھا بشيء من التفصیل          

 

  ) التعلیمیة( االھداف التربویة  - :أوًال

  ) التعلیمیة( االھداف التربویة  مفھوم  .١

و ھذه التغیرات قد تشمل تنمیة المعرفة ، تھدف التربیة في أساسھا ٳلى ٳحداث تغیرات معینة في سلوك المتعلمین     
  .و الفھم و ٳكتساب المھارات و ا�تجاھات و القیم و تنمیة القدرة على التفكیر و تنمیة المیول و التقدیر ألشیاء معینة

و تطلعھ ٳلى ، لھ ھدف أو مجموعة أھداف یسعى ٳلى تحقیقھا في حیاتھو كل عمل أو نشاط یقوم بھ ا�نسان     
فھناك أھداف تتحقق خالل . المستقبل الذي ینشده في ضوء أھداف یعمل على بلوغھا على فترات زمنیة غیر محددة

ل بأیة عندما تغادر البیت ف�ن ھدفك الوصول ٳلى العم: مثل ، دقیقة ) ٦٠-٣٠(فترة زمنیة قصیرة قد تتراوح بین 
  .واسطة

  .و ھكذا... اداؤك لألمتحان في ٳحدى المواد الدراسیة : أو مثًال

، أھدافًا قریبة   أو متوسطة أو بعیدة ...و العامل و الموظف و التاجر، و لكل من المعلم و التلمیذ في مرحلة دراسیة   
سنة أو مرحلة دراسیة كاملة أو عدة فھناك أھداف تتحقق خالل الیوم الواحد أو الشھر الواحد أو عدة شھور   أو 

  .سنة دراسیة لتحقیقھ في األقل) ١٦(مثل ھدف التخرج من الكلیة الذي قد یحتاج ٳلى ، مراحل

تعد مسؤولیة كبیرة و ذلك ألن الھدف الذي سیوضع و یعتمد ، ٳن ٳعتماد األھداف و تحقیقھا في المیدان التربوي   
  .نمیة بشریة بأبعادھا كافة و بالتالي بناء الشخصیة السلمیةستكون نتائجھ بناء ا�نسان و تحقیق ت

ویضع أھدافًا على مدى شھر أو سنة بحسب فصول أو ، فالمعلم یضع أھدافًا یومیة یضمنھا خطة الدرس الیومیة    
  .وحدات المواد الدراسیة

كافة بوصفھا الموجھ األساس للعمل  لذلك ف�ن العمل في المیدان التربوي یتطلب تحدیدًا واضحًا لألھداف بمستویاتھا  
  .التربوي بجمیع عناصره معلمًا و منھجًا و متعلمًا

 األھداف

 التقویم المحتوى دراسي

 بناء األنشطة
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ٳن عملیة تحدید األھداف التربویة أو التعلیمیة ھي أولى المھام األساسیة التي یجب على المعلم أن یعیھا و یقوم بھا     
  .حةو ال یمكن أن یتم التعلیم الناجح دون وجود أھداف واض، بشكل واضح 

  .و الھدف ھو عمل ُمنّظم قائم على ٳستبصار سابق للنھایة الممكنة في ظل ظروف و ٳمكانات موضوعیة مصاحبة  

و الھدف التربوي ھو ترجمة لغایات المجتمع بشكل كمي و نوعي یحدد أوجھ األنشطة في مدى زمني و مكان  
  .انطالقًا من الواقع التربوي

أو التعلمیة حیث تكون محددة بزمن یتولى المعلم تحقیقھا خالل الدرس و تتمیز أما مصطلح األھداف التعلیمیة    
  .بكونھا قابلة للمالحظة و القیاس

  .و ھو بذلك یمثل النتیجة النھائیة للعملیة التربویة و الغایة التي یسعى المعلم ٳلى تحقیقھا 

تصف ما سیكون علیھ المتعلم عندما ینھي بنجاح  فھي، أي انھ مقصد منقول بعبارة تصف تغییرًا مقترحًا في المتعلم   
  .فالعبارة التي تعد الھدف الرئیس تصف نمط السلوك أو األداء المتوقع من المتعلم أن یظھره، خبرة تعلیمیة 

  

   -:االھداف التربویة ) انواع(مستویات   .٢

و ، لفروع المادة الدراسیة و ، و طبیعة المرحلة الدراسیة ، یقصد بمستویات األھداف التربویة تخصوصیتھا     
وفیما یأتي أنموذج لمستویات ، ا�عداد العلمي للمتعلم وصوًال ٳلى األھداف المحددة الخاصة بالمتعلم عند التعلیم

  -:األھداف التربویة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أھداف تربویة عامة

 أھداف المراحل الدراسیة

 أھداف المواد  الدراسیة

 تنفذ خالل سنة دراسیة واحدة) المقرر الدراسي( أھداف الكتاب

 أھداف الفصل أو الوحدة الدراسیة تنفذ خالل فصل دراسي واحد

 تنفذ خالل الدرس الواحد) أغراض سلوكیة( أھداف سلوكیة 
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فما یكون عامًا بالنسبة لما ، من األھداف عالقة نسبیة) قریب المدى( و الخاص ) بعید المدى( ٳن العالقة بین العام    
ھناك أھداف عامة ، في مرحلة التعلیم العام) الریاضیات مثًال( فمثًال عند تعلیم مادة معینة . دونھ یكون خاصًا لما فوقھ

وأھداف من تعلیم مقرر محدد ، ھداف دونھا من تعلیم المنھج في مرحلة دراسیة معینةو ھناك أ، من تعلیم المادة أساسًا
  .وأخیرًا سلوكیة من تعلیم درس معین، معینة ) فصل(و أھداف خاصة من تعلیم وحدة  ، في سنة محددة

ل ٳلى نھایة فقد تمتد من ریاض     األطفا، و یتطلب تحقیق األھداف التربویة العامة أكثر من مرحلة دراسیة   
  .المرحلة الثانویة

و تشتق منھا أھداف المراحل الدراسیة بحیث تكون أھداف خاصة بریاض األطفال و أخرى للمرحلة األبتدائیة و   
  .و ھكذا.... ثالثة للمرحلة المتوسطة

ي و حتى نھایة أما أھداف المواد الدراسیة فتتضمن أھداف المادة الدراسیة الواحدة بدءًا من الصف األول األبتدائ
  ....مثل أھداف مادة الریاضیات أو اللغة العربیة أو العلوم، المرحلة الثانویة

  .و في ضوء أھداف المادة سیتم تالیف الكتب بحیث یتصدر كل كتاب أھداف المادة التي ینبغي تحقیقھا 

  .علیھ توضع أھداف لكل فصل دراسي، و بما أن الكتاب یحتوي على فصول دراسیة  

فتوضع لكل موضوع  ضمن الفصل الواحد و التي ) و تدعى أیضا باألغراض السلوكیة( األھداف السلوكیة  أما 
و بحسب طبیعة الدرس تنفذ خالل الوقت المخصص للدرس حسب تسلسلھا ، یعدھا المعلم ضمن خطة الدرس الیومیة 

  .و یعمل على تحقیقھا خالل الدرس الواحد، و ٳرتباطھا بالمادة الدراسیة 

مما سبق عرضھ یمكن أن نستنتج أن من خالل تحقیق األھداف السلوكیة على مر األیام تتحقق أھداف الفصل  
و من ثم أھداف المادة الدراسیة في ...    ومن خالل تحقیق أھداف الفصل الدراسي تتحقق أھداف الكتاب، الدراسي 

  .ةو أخیرًا تتحقق األھداف التربویة العام، مرحلة دراسیة معینة

لذلك ف�ن العمل في المیدان التربوي یتطلب تحدیدًا واضحًا لألھداف بمستویاتھا كافة بوصفھا الموجھ األساس للعمل   
  .التربوي بجمیع عناصره معلمًا و منھجًا و متعلمًا

  

   -) :التعلیمیة ( أھمیة تحدید االھداف التربویة   .٣

و سلیمة خطوة أساسیة  أن تحدید األھداف التي یسعى منھج الریاضیات ٳلى تحقیقھا و صیاغتھا في عبارات واضحة 
  :لھا أھمیتھا في 

 .أختیار خبرات المنھج .١
 .طرائق و أسالیب التعلیم و وسائل التقویم و غیرھا من مكونات المنھج .٢

حتوى و الطریقة في التربیة و ھذه المكونات الثالث ترتبط و ھذا یوضح لنا األرتباط الوظیفي بین األھداف و الم   
  :بثالثة تساؤالت لھا أھمیتھا في المناھج و طرائق التعلیم ھي 
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  و كیف ندرسھ؟، و ما الذي نرسھ؟ ، لماذا ندرس؟                

واحد و تمنع التشتت و فھي التي توجھ النشاطات ذوت العالقة في ٳتجاه ، أھمیة كبیرة  -في أي عمل –و لألھداف   
مما یجعلھا ،و تفید في تقویم العمل لمعرفة مدى الناجح و الفشل، وتعمل على ٳیجاد الدافع و ٳبقاءه فاعًال، األنحراف 

  .ذوت أھمیة للمعلم و المتعلم و لمجمل العملیة التعلیمیة

یات یحققھا التعلیم بواسطة و ھذا یعني أن ھناك مجموعة من ا�یجاب، و األھداف ضروریة في كل عمل تربوي 
  .كما یمكن أن تسھل األھداف عملیة التعلم الصفي، األھداف 

  :و یمكن ٳیجاز أھمیة تحدید للعملیة التعلیمیة و للمعلم و المتعلم بما یأتي 

 –. من السھل قیاس قیمة التعلیم -: عندما تكون األھداف محددة و واضحة ف�نھ/ بالنسبة للعملیة التعلیمیة  -أ 
ٳتاحة فتح قنوات تواصل واضحة بین المسؤولین عن التربیة و  –. أحترام توجھات السیاسة التعلیم ضمان
 .یسمح بفردیة التعلم –. ٳتاحة ٳمكانیة توضیح القرارات الرسمیة لضبط الغایات المرسومة –. التعلیم

  :ةكما یمكن تحدید أھمیة األھداف التربویة في الجوانب اآلتیة من العملیة التربوی

رسم الخطط التعلیمیة التي یكون من نتیجتھا وضوح الرؤیا و رسم الطریق الصحیح الذي یؤدي ٳلى  -١
 .توفیر الوقت و الجھد و المال

 .ٳختیار الخبرات التعلیمیة المناسبة تتمثل فیھا جمیع جوانب الخبرة -٢
 .انتقاء النشاط التعلیمي و المحتوى المناسبین -٣
 .التعلیم المناسبةٳختیار طرائق و ٳستراتیجیات  -٤
 .تقویم عملیة التعلیم لمعرفة مدى فاعلیة عملیة التعلیم و التعلم -٥

  : بالنسبة للمعلم -ب

من الضروري أن یكون معلم الریاضیات على معرفة تامة باألھداف التي یسعى ٳلى تحقیقھا في مجال تعلمي    
  : الریاضیات و مثل ھذه المعرفة تزوده بمؤشرات على

و تزویده . ٳختیار عناصر العملیة التعلیمیة من محتوى و وسائل تعلیمیة و وسائل و أدوات تقویمٳمكانیة  -
 .و طریقة التعلیم و األدوار التي یجب ٳستعمالھا أثناء التعلیم، بمؤشرات �ختیار المادة التعلیمیة المناسبة 

حداثھ و توجیھھ ٳلى ٳستخدام التقنیات ٳعطاء الوضوح عن أنواع التغیرات في السلوك و النمو عمومًا المراد ٳ -
 .المناسبة لتقویم مدى فاعلیة خبرات التعلیم و أسالیب التعلیم المستخدمة و العمل على تحسینھا

 .سیر عملیة التعلیم و توضیح نیتھ و مقصده -
 .یمكن أن یعتمد علیھا من أجل تقویم نفسھ و عملھ كملعم -

  :بالنسبة للمتعلم -ج

 .في عمل المتعلم و تقییمھ تتیح ٳمكانیة التحكم -
 .یزوده بمؤشرات توجھھ أثناء عمیة التعلم و تعطیھ فرصة لكي یقوم أداءه -
ٳن المتعلم عندما یكون على علم باألھداف المراد تحقیقھا منھ ف�نھ ال یھدر وقتھ و جھده بأعمال غیر مطلوبة  -

 .منھ
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رات على ٳعتبار أنھم یصبحون قادرین على ٳن تحدید األھداف یتیح للمتعلمین ٳمكانیة المساھمة في المقر -
 .تمییز التعلیمات الرسمیة و تقییمھا

 

   -:أھم مصادر االھداف التربویة   .٤
 /    المتعلم  - أ

فقبل ظھور ٳتجاھات التربیة ، وھذا المتعلم لھ خصائصھ الجسمیة و العقلیة و النفسیة، حیث توجد عملیة تعلم     
كانت األھداف تعنى بالنمو العقلي عند المتعلم دون ٳھتمام یذكر ، التي نادت بالعنایة بالمتعلم من جمیع نواحیھ

ذلك ٳھتم المربون آنذلك بحشو عقول التالمیذ بالمادة الدراسیة و ل، بالنمو ا�جتماعي و النمو الجسمي و الوجداني 
ة لكن بعد تطور أھداف التربیة أصبح لزامًا عند ، و ٳتخذوا شتى السبل لجعل التلمیذ یستظھرھا عن ظھر قلب 

 .أن تھدف ٳلى النمو المتكامل لجمیع أبعاد شخصیة المتعلم، التعلیم جمیع المواد الدراسیة

و لكنھ بسلوكھ الفظ یسبب للتلمیذ ٳضطرابات نفسیة أو آالمًا ، ي یبدع في تعلیم محتوى دراسي معین فالمعلم الذ   
و لن یعوض التلمیذ ھذا بما ، ألنھ قد یتسبب في ھدم بناء التلمیذ النفسي و ا�جتماعي ، ال ینبغي أن یكون معلمًا، بدنیة

  .ض ذلك على ا�طالقبل قد ال یستطیع التلمیذ تعوی، درسھ من معارف و علوم 

فعلى ، ٳن ٳختالف الخصائص الجسمیة و العقلیة و االنفعالیة من مرحلة نمو ٳلى أخرى تؤدي ٳلى ٳختالف األھداف 
، ومن ناحیة أخرى، ھذا من ناحیة ، ما یستطیع أن یتعلمھ الطفل یختلف عما یستطیع أن یتعلمھ البالغ ، وجھ العموم 

یختلفون فیما بینھم في القدرات و المیول و الحاجات و اآلمال و االطار الثقافي و  فان أبناء مرحلة النمو الواحدة
  .و ھذا یؤثر بالتالي في تعلمھم، المستوى االقتصادي و االجتماعي و الخبرات السابقة و ما یتصل بھا من تطبیقات 

ذلك أن نموه الجسمي ، ألول األبتدائي فال ینبغي أن نھدف الى تعلیم رسم األشكال الھندسیة بدقة لتلمیذ في الصف ا   
  .في ھذا الوقت ال یساعده على التحكم الدقیق في أدوات الرسم الھندسي

و ال ینبغي أن نھدف لتعلیم التفاضل و التكامل المتقدم لطلبة القسم األدبي بالمرحلة المتوسطة دون أن یكونوا قد 
وقع من جمیع التالمیذ في نفس الصف الدراسي أن یستوعبوا و كذلك ال ینبغي أن نت، درسوا قدرا كافیا من الخبرة

  .درس الریاضیات بنفس الدرجة

  /المادة الدراسیة  - ب

فباالضافة الى ضرورة مراعاة التتابع و التسلسل في تعلیم الموضوعات ، لكل مادة دراسیة طبیعتھا الخاصة  
  .لیم مفردات الموضوع الواحدفانھ ینبغي أن نراعي تتابعا معینا و تسلسال خاصا في تع، المقررة

لذلك ینبغي أن نراعي تتابع المفاھیم الریاضیة عند ، فمثال لن یكون األمر سھال اذا قمنا بتعلیم الجبر قبل الحساب   
وباالضافة الى مراعاة االھداف لكون ، تحدید األھداف ألن اھمال ھذا التتابع یجعل من تعلیم الریاضیات أمرا صعبا

ینبغي أن نراعي النمو السریع و المستمر في محتواھا و ، یعتمد بناؤه على تتابعات من المفاھیم الریاضیات علما
فحینما نتتبع الفكر الریاضي منذ بدء الخلیقة فاننا نجد أن الریاضیات في مختلف العصور كانت ، طرائق تعلیمھا 

  )).أین؟ الى أي حد؟  كم؟ متى؟((تبحث بالدرجة األولى عن اجابة أربعة أسئلة رئیسیة تتعلق 
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) متى( و في سبیل االجابة عن األستفھام ، نشأت النظم العددیة المختلفة ) كم( و في سبیل االجابة عن األستفھام   
، ظھر مفھوم المكان و تناولتھ الخرائط) أین( و في سبیل االجابة عن استفھام ، ظھر مفھوم الوقت و وحدات الزمن

  .فقد ظھرت وحدات القیاس المختلفة) الى أي حد( أما االجابة عن استفھام 

كم؟ و متى؟ و أین؟ و الى أي حد؟ و لكنھا تتعدى ھذه : و الریاضیات الیوم ال تقف عند مجرد االجابة عن االستفھام  
  االجابة على تساؤالت مثل لماذا كان ھذا صحیحا؟ و ماا احتمال وقوعھ؟ و ما أفضل القرارات التي یمكن أن تتخذ؟

ي سبیل االجابة عن ھذه التساؤالت اعتمدت الریاضیات على المنطق الرمزي و االحتماالت و نظریة األلعاب و و ف
  .و ھكذا عند كتابة األھداف یجب أن نراعي خصوصیة الموضوع و طبیعتھ و مستواه. غیرھا من المفاھیم 

  /المجتمع  -ج

المجتمع مھمة اعداد األجیال الصاعدة لالضطالع  أولى الیھا، من المعروف أن المدرسة مؤسسة اجتماعیة     
و من أجل أن تصبح أھداف التعلیم ملزمة بالوفاء بمتطلبات الحیاة و التطور في ، بمسؤولیات تنمیتھ و تطویره 

  .المجتمع

لمجتمع فان حاجات ا، قد جاء الى المدرسة كي یعد للحیاة في مجتمع معین) المتعلم(و بعبارة أخرى بما أن التلمیذ    
و ، ال بد و أن یراعي في اختیار ما یتعلمھ ھذا التلمیذ في أي مادة من المواد الدراسیة، و متطلباتھ تصبح أساسا ھاما

  .بألخص تلك المواد التي أصبحت تحتل أھمیة خاصة في المجتمع المعاصر

في مواقع التصنیع على وجھ  و ان أي مجتمع یھدف الى السیر في التصنیع بخطى واسعة ینبغي أن یزود العاملون  
  .الخصوص بقدر غیر قلیل من المعارف حتى یستوعبوا اآللة التي یعملون علیھا و یقدرون قیمة السلعة التي ینتجونھا

و بذلك ال بد من مراعاة حاجات المجتمع فیما یخص متطلبات الكفایة االنتاجیة في عصر التقدم التقني عند أھداف   
  .التعلیم

  

   -:ھداف التربویة مجاالت اال  .٥

و لعل الخطوة األولى نحو ترجمة ھذا الشعار الى ممارسات ، تھتم التربیة الحدیثة بتنمیة شخصیة التلمیذ المتكاملة  
  .عملیة ھو أن یكتب المعلمون أھدافا لألبعاد الرئیسیة لعملیة التعلم و التعلیم بحیث ال تقتصر على المعرفة فقط

  :ربویة في ثالث مجاالتو قد وضعت األھداف الت   

و یشمل األھداف و النتاجات العقلیة و الذكاء كالمعرفة  ) Cognitive Domain(الذھني / المجال المعرفي  - أ
و یختص ھذا المجال بالمعلومات و ،  ١٩٥٦تصنیفھ للمجال المعرفي في عام ) بلوم( و قد وضع . و الفھم

ھذا المجال ) بلوم( و قد قسم . المعارف اذ تقتضي في ھذا المجال تعدیالت في المجال اللفظي و المعرفي للمتعلم
و ، مستویات متدرجة في ترتیب تصاعدي ھرمي تتدرج من البسیط الى األكثر تعقیدا لألنشطة العقلیة)  ٦(الى 

 :و ھذه المستویات ھي، ان كل مستوى یعتمد على المستوى الذي یسبقھ
یتمثل في القدرة على تذكر المعلومات و المعارف سواء كان ذلك عن طریق أستدعاؤھا   -:المعرفة / التذكر  ·

  .من الذاكرة التي تم تعلمھا سابقا كالحقائق و القوانین و النظریات 
  :و من األمثل على ذلك

 .أن یعرف التلمیذ الدائرة/ یعرف  -
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 .أن یذكر التلمیذ شروط تطابق المثلثات/ یذكر -
 .میذ المسائل الریاضیة بصورة صحیحةأن یقرأ التل/ یقرأ -

  
و اظھاره عن ، یتمثل في القدرة على استیعاب معنى و فھمھا فھما حقیقیا یستطیع تطبیقھ -:االستیعاب / الفھم  ·

  .و ھو أعلى من مستوى التذكر، طریق ترجمة المادة من شكل الى آخره أو تفسیرھا أو اعادة صیاغتھا

  :و من األمثلة على ذلك

 .ن یفسر التلمیذ سبب تساوي زاویتینأ/ یفسر  -
 .أن یعطي التلمیذ أمثلة ألشكال ھندسیة مجسمة/ یعطي مثال -
 .أن یترجم التلمیذ مسألة ریاضیة حیاتیة الى صیغة رمزیة/ یترجم -
 .أن یتنبأ التلمیذ بالحل في ضوء معطیات محددة/ یتنبأ -
 .أن یعید التلمیذ صیاغة مسألة ریاضیة بالرموز/ یصوغ -
 .ن یلخص التلمیذ مضمون نظریات التطابقأ/ یلخص -

  
یتمثل في القدرة على األنتقال من المستوى النظري المجرد الى المستوى العملي المحسوس في  -:التطبیق  ·

  .مواقف جدیدة دون توجیھ خارجي
ألمثلة و من ا. و یتطلب مستوى أعلى من الفھم ، و یشمل تطبیق القواعد و القوانین و المفاھیم و النظریات   

  :على ذلك
 .أن یستخدم التلمیذ المنقلة في قیاس الزوایا/ استخدام -
 .أن یستخدم التلمیذ األدوات الھندسیة في رسم الدائرة/  استخدام -
 .أن یحل التلمیذ مسألة حیاتیة تتعلق بعملیة الضرب/ یحل -
 .أن یجدول التلمیذ البیانات في مجموعات احصائیة/ یجدول -
 .دائرة نصف قطرھا معلوم تعلمھا نظریا أن یرسم التلمیذ/ یطبق -

 
یتمثل في القدرة على تفكیك فكرة أو تجزئة الموضوع الى مكوناتھ و اجزائھ الرئیسیة و ادراك  -:التحلیل  ·

و من ، العالقات بین األجزاء من أجل فھم البنیة التنظیمیة و یتطلب مستوى فكري أعلى من الفھم و التطبیق
  :األمثلة على ذلك

و المعطیات و الربط       ھن التلمیذ نظریة التوازي عن طریق التعرف على العالقات بین العملیات أن یبر -
 .بینھا و السیر في البرھان سیرا منطقیا

< فان س ، ع < ص ، ص < اذا كان س : أن یكتشف التلمیذ العالقة ما بین مجموعة األعداد الحقیقیة مثل  -
 .ع
  

و وضعھا معا في    و یتمثل في التركیب و التولیف بین العناصر و األجزاء لتكوین كل جدید  -:التركیب  ·
و من ، و التطبیق و الفھم و التذكر       و یعد ھذا المستوى التحلیل. أنموذج یتمیز باألصالة و االبداع 

  :األمثلة على ذلك
 .١٠٠، ١األولیة المحصورة بین أن یصمم التلمیذ بنفسھ طریقة جدیدة لحصر كل األعداد / یصمم -
 .أن یصمم التلمیذ طریقة ریاضیة لحساب مساحة شبھ المنحرف بأستخدام قانون مساحة المثلث/ یصمم -
 .و استخالص نتائج منھا أن یعد التلمیذ رسومات بیانیة لغرض تیسیر فھم نتائج دراسة احصائیة / یعد -
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 .من بین متغیرات اجتماعیةأن یشتق التلمیذ عالقات احصائیة مجردة / األشتقاق -
 .أن یشتق التلمیذ قانون أو عالقة من تجربة علمیة/ األشتقاق -
 .أن یضع التلمیذ تعاریف مجردة لمفاھیم أو عالقات ریاضیة/ وضع تعریف -
 .أن ینضم التلمیذ المكعبات في وضع جدید/ ینضم -

  
خاذ قرارات مناسبة في ضوء بیانات و یتمثل ھذا المستوى بقدرة المتعلم على اصدار أحكام أو أت -:التقویم  ·

و من األمثلة ، و قد یحدد المتعلم المعاییر أو تعطى من المعلم، معاییر معینة على األعمال و األفكار و الحلول
  :على ذلك

أن یذكر التلمیذ أفضل طریقة من بین ثالث طرق درسھا لحل معادلتین من الدرجة األولى في / التفضیل -
 .ب وراء تفضیلھمتغیرین شارحا السب

 .أن یقارن التلمیذ بین مدخلین لمعالجة الھنسدة المستویة و االقلیدیة و المتجھات و التحویالت/ المقارنة -
 .أن یحكم التلمیذ أیة األسالیب أنسب في حل المعادالت من الدرجة الثانیة/ الحكم على -
عمال معیار احصائي معین أو مقارنتھا أن یحكم التلمیذ على نتائج دراسة احصائیة عن طریق است/ الحكم على -

 .بنتائج من دراسة سابقة مماثلة
 

و یشمل األھداف و النتاجات الدالة على المشاعر و االنفعاالت  )Affective domain(المجال الوجداني   - ب
  .كاالتجاھات و االھتمامات

فالھدف الذي ینمي الحس الوطني ھو الذي ، و تشمل األھداف التي تنمي الحس الوطني و الدیني و االجتماعي  
  .یتعامل مع القیم الوطنیة كالدفاع عن الوطنو تنمیة مقدراتھ و الحفاظ على ممتلكاتھ

و التعامل األسالمي     الزكاة  أما الھدف الذي ینمي الحس الدیني فھو ذلك الھدف الذي ینمي القیم الدینیة كالصالة و
  .مع الناس و االشیاء و طاعة الوالدین

و الھدف األجتماعي ذلك الھدف الذي ینمي الروابط األجتماعیة كالعمل الجماعي و التعامل مع األصدقاء و الجیران 
  .الى غیر ذلك من القمي األجتماعیة

  

و یشمل النتاجات التعلیمیة الدالة على  )Psychomotor domain) ( المھاري(حركي  –المجال النفسي  -ج
و تتعلق ھذه األھداف بالمھارات الحركیة البدنیة و العقلیة و استخدام األجھزة و األدوات التقنیة ، المھارات الحركیة

من مثل الكتابة و القراءة و الطباعة و السباحة و استخدام اآللة الحاسبة و استخدام الحاسب اآللي الى غیر ذلك 
فمثال اذا ، فلیس ھناك مھارة حركیة دون استخدام العقل، المھارات الحركیة و التي ھي أیضا تعتبر مھارات عقلیة 

أخذنا مھارة الرسم فانھا تنتج عن استخدام األیدي و لكن اذا لم یستخدم العقل فیھا فانھا ال یمكن أن تنتج رسومات لھا 
  .ة یجب أن تنتج عن مھارة عقلیةو من ھنا نستنتج أن كل مھارة حركی، معنى

  -:االغراض السلوكیة   .٦

تستند نظریة األغراض السلوكیة الى الفرضیة القائل�ة أن النتاج�ات التعلیمی�ة یمك�ن تحدی�دھا عل�ى أفض�ل وج�ھ ف�ي              
ل فضال عن انھ�ا تش�یر ال�ى االج�ارءات المح�ددة الت�ي یكتس�بھا الم�تعلم م�ن خ�ال          ، ضوء التغییرات في سلوك المتعلمین

 .اجراءات تعلیمیة یمكن مالحظتھا و یاسھا
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و على ذلك فانھا تصف على نحو مفصل االمكانات التي بوسع المتعلم أن یظھرھا بعد عملیة التعلم في فترة زمنیة ال  
 .التعلمیة -اذ انھا المعیار األساسي في تقویم العملیة التعلیمیة، تتعدى الحصة الدراسیة 

فھ�ي تص�ف م�ا س�یكون علی�ھ      ، أنھ مقصد منقول بعبارة تصف تغییرا مقترا في الم�تعلم  و یعرف الفض السلوكي على 
المتعلم عندما ینھي بنجاح خبرة تعلیمیة و بذلك فالھدف السلوكي یصف السلوك و االداء المتوقع من المتعلم أن یظھره 

علیم�ي أو الس�لوك النھ�ائي للم�تعلم     بعد االنتھاء من تعلیم وحدة تعلیمیة معینة أو درس محدد أي أن�ھ یص�ف الحاص�ل الت   
أكثر مما یصف التقنیات المستخدمة في الوصول الى ھذا السلوك و ھو موضوع بطریقة یمكن مالحظت�ھ و قیاس�ھ ف�ي    

  .سلوك المتعلمین

  :لذلك تستلزم األغراض السلوكیة استخدام كلمات أو أفعال تشیر الى األداء أو العمل مثل

  .ألخ ....، یحل ، یرسم، یصف، یمیز

 : و من األمثلة على األغراض السلوكیة

 .أن یرسم التلمیذ المكعب -
 .أن یذكر التلمیذ نص مبرھنة فیثاغورس -

و كذلك ، ففي المثال األول اذا رسم التلمیذ المكعب بشكل صحیح فانھ قام بسلوك یمكن مالحظتھ من خالل الرسم
  .یمكن اصدار الحكم على صحة األداء أو قیاسھوھكذا بالنسبة للھدف الثاني حیث ، یمكن قیاس أوجھ المكعب

v خصائص األغراض السلوكیة: 
 .أي أنھ یعكس سلوك المتعلم و لیس نشاط المعلم: أن یصاغ الغرض على شكل سلوك یقوم بھ المتعلم .١

یشترط في الغرض السلوكي ان یصف السلوك الذي یتوقع ان یصبح المتعلم قادرا علیھ نتیجة لتعلمھ بعد 
  .و ال یجوز أن یصاغ للداللة على ما یقوم بھ المعلم، درس معین

  ...أن یعدد المعلم أنواع المثلثات      -:مثال 

  .و عندئذ یتحقق الغرض سواء تعلم المتعلم أم لم یتعلم، فھذا الھدف یركز على المعلم الذي یقوم بالشرح أو التوضیح 

  :و الصحیح صیاغة الغرض السلوكي بالشكل اآلتي

 .تلمیذ المثلثاتأن یعدد ال -
 

فعند كتابة األغراض السلوكیة من الضروري التركیز : أن یشیر العرض الى نتیجة التعلم ال عملیة التعلم نفسھا   .٢
 :فعلى سبیل المثال تأمل العبارتین اآلتیتین، على نواتج التعلم و لیس على أنشطة التعلم

 
 .أن یدرس التلمیذ أھمیة مبرھنة فیثاغورس -

و ) یدرس التلمیذ( رة السابقة تركز على سلوك التلمیذ اال انھا تركز على النشاط المؤدي الى النواتج صحیح أن العبا
  .ھذا ال یجوز

  : و الصحیح 

 .أن یشرح التلمیذ أھمیة مبرھنة فیثاغورس -
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 .أن یكون الغرض واضح المعنى و المضمون قابال للفھم .٣

  .أي أن یكون الغرض واضحا و محددا في معناه

  :لعبارة اآلتیةتأمل ا

 .أن یفھم التلمیذ حاالت تطابق المثلثات -

  في ھذه العبارة ماذا تعني كلمة فھم؟ متى نتأكد بان التلمیذ قد فھم و ماذا سیفعل التملیذ للداللة على انھ فھم؟

و فكلمة فھم مبھمة و ال یمكن قیاسھا و ھناك كلمات مشابھة الى كلمة فھم في غموضھا و عمومیتھا مثل یتذوق 
  .یسمع و یدرك

  :و الصحیح 

 .أن یشرح التلمیذ حاالت تطابق المثلثات -
 

 .و یمكن تحقیقھ: أن یكون الغرض قابال للمالحظة و القیاس  .٤

  :مثال ذلك اآلتي. أي فعل أو أداء ال یمكن مالحظتھ أو قیاسھ ال یجوز استخدامھ في صیاغة الغرض السلوكي 

 .أن یدرك التلمیذ المستقیمات المتوازیة -

  .فالفعل یدرك ال یمكن مالحظتھ أو قیاسھ

  :و الصحیح 

 .أن یرسم التلمیذ مستقیمات متوازیة -

  .فالفعل یرسم یمكن قیاسھ و مالحظتھ

أي أن یكون السلوك على مستوى من التحدید و التخصیص لیعطي : أن تشمل العبارة على فعل سلوكي واحد  .٥
 .معنى

  :تأمل العبارتین اآلتیتین

 .بین أنواع الزوایاأن یمیز التلمیذ  -
 .أن یمیز التلمیذ بین أنواع الزواتیا و یرسم كل نوع منھا -

بینما العبارة الثانیة تحتوي على فعلین ، و ھو الصحیح) یمیز(تالحظ أن العبارة األولى تحتوي على فعل سلوكي واحد 
  .و ھذا غیر جائز) یرسم، یمیز ( سلوكیین و ھما 

و یرتبط بما قبلھ و ذو عالقة بما سیأتي بعده من خبرة : دراسیة أن یتضمن الھدف محتوى المادة ال .٦
 .المتلعمین

 ).یعدد، یكتب، یسمي ( أن یحتوي الغرض على فعل سلوكي مثل  .٧
 .و معیار الجودة) شروط األداء( تحدید الظرف التعلیمي  .٨
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 .تنوع األغراض بحیث تشمل الجوانب المعرفیة أو الوجدانیة أو المھاریة .٩
 .السلوكي باألھداف العامةیرتبط الغرض  .١٠

  كیف نكتب غرضا سلوكیا؟

  :توجد معادلتان لصیاغة الغرض السلوكي ھما

ý غرض سلوكي مصوغ بطریقة سلوكیة= محتوى المادة + التلمیذ + فعل سلوكي + أن : ( المعادلة األولى.( 
 .أن یسمى التلمیذ الزوایا المتناظرة -
 .أن یعدد التلمیذ أنواع المثلثات -
 .لتلمیذ على العنصر المحاید لعملیة ثنائیةأن یتعرف ا -
 .أن یرتب التلمیذ أعدادا كسریة ترتیبا تصاعدیا -
ý الحد األدنى لألداء + شروط األداء + محتوى المادة + التلمیذ + فعل سلوكي + أن : ( المعادلة الثانیة =

 ).غرض سلوكي مصوغ بطریقة سلوكیة

  .دقائق بأستخدام الفرجال و المسطرة)  ٥( في سم )  ١٠( أن یرسم التلمیذ دائرة نصف قطرھا 

  .سم و شروط األداء باستخدام الفرجال و المسطرة)  ١٠(حیث تضمن ھذه الھدف مستوى األداء و ھو 

  .مسائل دون أستخدام الحاسبة)  ٨(أن یحل التلمیذ خمس مسائل في الریاضیات من مجموع 

  .شروط األداء عدم أستخدام الحاسبةو ، )  ٨(مسائل من )  ٥(حیث أن مستوى األداء ھو 

  :و فیما یأتي أفعال سلوكیة تحدد سلوك المتعلم و التي یشیع استعمالھا عند صیاغة األغراض السلوكیة  

، یطرح ، یجمع ، یرقم ، یعدد ، یحفظ، یكتب، یسمي، یسجل، یعرف، یصف، یذكر، یتذكر، یكرر ، یعرف  -
، یربع العدد ، یضع في مجموعات ، یشرح ، یرسم ، یضیف، یشتق ، یحسب ، یقسم ، یتحدث، یضرب
یستخدم ، یتحقق من ، یختصر ، یقیس ، یستخلص ، یتأكد أو یراجع، یجدول ، یبرھن ، یكامل ، یقدر،ینصف

یعید تنظیم ، یمیز ، یخبر متى ، یحدد ، یشیر الى یحصل ، یتعرف ، یترجم ، یصیغ بلغتھ ، یعید ،آلة حاسبة
رح ، یبین ، یقدر ، یتنبأ ، یستنتج ، یطبق ، یصمم ، یستخدم ، یختار ، یصنف ، یكون الصیاغة ، یفسر ، یش

 ........... فرضیة ، یحلل ، یرتب ، یراجع ، یقارن 
مثل ( وھناك افعال أخرى الیمكن أو یصعب مالحظتھا وقیاسھا باستخدام وسائل القیاس والتقویم المتداولة  -

  -:عند صیاغة االغراض السلوكیة ومنھا وال ینصح استخدامھا ) االختبارات 
 .     َیعرف ، یستمتع ، یألف ، یفھم ، یحبذ ، یدرك ، یتقبل ، یتذوق 

 

 

و یشمل المفاھیم و المصطلحات الریاضیة و التعمیمات و النظریات و المھارات و المسائل  - :المحتوى -:ثانیًا
حیث یراعي عند توزیع المحتوى على الصفوف المخلفة تدرجھ في العمق و الشمول و التجرید  ،الریاضیة 

  .بشكل متتابع و مترابط

  وتتضمن :  األنشطة و الفعالیات -:ثالثًا
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  طرائق التدریس   . أ

التدریس سابقا یھتم باسالیب نقل الخبرات و المعارف من جیل الى جیل ، اما نظریات التدریس كان 
، فھي تحاول تزوید المتعلمین بكم ھائل من " علم وفن معا" الحدیثة فتعتمد على اعتبار التدریس 

) . وغیرھا ...كالمھارات التدریسیة المختلفة ، وطرق التقویم ، وطرق التدریس ،( المعرفة التدریسیة 
  . باالضافة الى التدریب العملي على مواقف التدریس و التربیة العملیة و التعلیم المصغر

ان عملیة التدریس تتكون من مجموعة من االنشطة التي یقوم بھا المعلم بغرض مساعدة تالمیذه على 
یمكن ضبطھ و تقویمھ تحقیق اھداف تربویة معینة ، و التدریس سلوك یمكن مالحظتھ وقیاسھ و بالتالي 

: و تحسینھ ، كما ان التدریس سلوك اجتماعي ال ینشأ في فراغ بل لھ مجاالتھ و المتمثلة في كل من 
   -: المعلم و المتعلم ومادة وبیئة التعلم وانھ البد من وجود تفاعل بین المجاالت االربعة 

رات التربویة ، وبین المعلم و التالمیذفي المعلم و التالمیذ ، وبین التالمیذ و المادة التعلیمیة او الخب
  . وجود بیئة صعبة للتعلم 

ان الطریقة الفاعلة في التدریس تتضمن اكثر من مجرد تقدیم معلومة او ایصالھا الى المتعلم فقط ، بل 
  . انھا تھتم بتحفیز المتعلم و تشجیعھ و توجیھھ نحو التطور و النمو و تغییر السلوك 

" عمیقا" تتطلب اكثر من مجرد مجموعة منفصلة من المعلومات ، فھي تتطلب فھمافالطریقة الفاعلة 
للمستویات العقلیة للمتعلمین ، و التكامل مع كل منھم بطریقة تتناسب مع مستویاتھم ، وتعمل في ذات 

  . الوقت على تنمیة قدراتھم العقلیة و تحفزھم للعمل و النشاط 

دات طیبة واتجاھات ایجابیة ترقى بمجتمعھ و تحسن اداءه باالضافة و المعلم الجید یرى لدى تالمیذه عا
  .الى تعلم المعلومات 

اي ال یقتصر دوره فقط على تقدیم المعلومات الدراسیة منفصلھ " مربي"وقبل كل شيء " و المعلم اوال
ة ضبط عن دورھا واھیمتھا عن حیاة الفرد وحیاة مجتمعھ ، وعلى المعلم ان یربي لدى تالمیذه كیفی

  .استجاباتھم وعمل استجابات مقبولة اجتماعیا لمثیرات مختلفة 

وعلیھ فان اي نظریة تدریس یجب ان تتعلق باالضافة الى تقدیم المعلومات المنھجیة ، بل ایضا طرقق 
تنمیة التذوق الجمالي في المادة الدراسیة ، وطرق تغییر و تعدیل االتجاھات واسالیب اكتشاف 

  .ات ومممارسة المھار

الخطوات المترابطة التي ینبغي ان یتخذھا المعلم ( مما سبق یمكن القول ان طریقة التدریس تتمثل في 
  ) . للوصول الى الھدف المعین الذي یرمي الى تحقیقة من الدرس 

نالحظ ان المادة التعلیمیة و الطریقة ركنان اساسیان في عملیة التدریس الجید ، فال تدریس بدون مادة 
كانت الطریقة جیدة ، وال تدریس جید وان كانت المادة التعلیمیة جیدة الیجري تقدیمھا وفق طریقة وان 
  . جیدة 
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و یمكن تصنیف طرائق تدریس الریاضیات التي یمكن ان یتبعھا المعلم في ثالث محاور رئیسیة وكما 
   - :یأتي 

  

لم خالل عملیة التفكیر من المعلوم الى محور الطرائق التي لھا عالقة بانتقال ذھن المتع /المحور االول 
  . ویتم ذلك بأحدى الطریقیتین االتیتن . المجھول 

   Inductive Method - :الطریقة االستقرائیة . ١

ذهن المتعلم  انتقاليتم بموجبه  االستقرائيعتمد على نوع من التفكير يطلق عليه التفكير وت          
من خالل دراسة عدد كاف من الحاالت الفردية ثم ،  الكلالى  خالل عملية التفكير من الجزء 

  .  صياغتها على صورة قانون أو نظريةوالخاصية التي تشترك فيها هذه الحاالت  استنتاج

يقوم المعلم  إذ.من حاالت خاصة متعددة) ، قوانينتعميمات ( قاعدة عامة  ويقصد بها إستخالص
حول موضوع معين أو مشكلة  ئق والتجارب والمشاهداتبتقديم أكبر قدر ممكن من األمثلة أو الحقا

  .معينة
  . من حاالت خاصة ) تعمیمات(اي ان المتعلم یستخلص قاعدة عامة  

( تقدیم اكبر قدر ممكن من االمثلة او الحقائق حول موضوع معین او    مشكلة معینة  -:دور المعلم *
  ) . تعمیم ، نظریة ، قانون 

مساعدة المعلم ، بتحلیل ھذه االمثلة و الحقائق و الربط بینھا للوصول الى یقوم ب -:دور التلمیذ * 
مع مالحظة ان عملیة التحلیل ھنا تتضمن تحدید اوجھ الشبھ ) القانون او النظریة ( المفھوم او التعمیم 

اوجھ ( او سلبیة ) اوجھ شبھ (و االختالف ، وان عملیة الربط بین الحقائق اما ان تكون ایجابیة 
  . ، بمعنى ان تحدد ھذه االمثلة او الحقائق في صفات معینة وال تحدد في صفات اخرى ) ختالف ا

یتفاعل المعلم مع تالمیذه بشكل جید اثناء القیام بتحلیل المالحظات او االمثلة او  - :درجة التفاعل * 
  .الحقائق و الربط بینھا 

  

   - :ممیزاتھا * 

تكون لدیة فرصة اكبر لتتبع افكاره الخاصة وعدم الخضوع عندما یفكر المتعلم استقرائیا فانھ  .١
 . الفكار غیره حتى لما یملیھ علیھ المعلم من اراء 

فانھ یستطیع ولو بعد حین ان ) اي یستقريء قاعدة ( ان المتعلم الذي یتوصل الى تعمیم  .٢
ا المتعلم على یتوصل الى تعمیم تلك القاعدة ذاتھا عند نسیانھا ، اي ان المعلومات التي یكتسبھ
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وفق ھذه الطریقة تبقى في الذاكرة مدة اطول من تلك المعلومات التي یكتسبھا عن طریق 
 . محاضرة المدرس 

فھم وادراك المتعلمین للتعمیمات التي یتوصلون الیھا اكثر من فھمھم وادراكھم للتعمیمات التي  .٣
 .یقدمھا الیھم المعلم جاھزه 

بیعة العقل البشري في التدرج من الجزئیات او الحاالت ان الطریقة االستقرائیة تسایر ط .٤
 .الخاصة الى الكل او القوانیین او االحكام العامة 

ان المعلم یستطیع من خالل ھذه الطریقة ، تدریب تالمیذه على مھارات جمع الحقائق و تفسیر  .٥
ضافة الى تدریب البیانات و المالحظة الدقیقة ، وعلى عملیات المقارنات وادراك العالقات باال

التالمیذ على المھارات الحركیة االدائیة عند القیام بتجارب لالسكتشاف تساعد في التوصل الى 
 . التعمیم 

  .تعد طريقة ممتعة ألن التلميذ يشترك في تقديم األمثلة ويسهم في استنتاج القاعدة .٦
الموضوع واستنباط تحث التالميذ على التفكير في بحث الحاالت المختلفة والتعرف على  .٧

 .القاعدة العامة

  
   - :مآخذ على الطریقة  -

من اھم عیوبھا ان بعض القواعد و القوانیین او النظریات یصعب على التلمیذ العادي ان یتوصل . ١
  .الیھا بمفردة ، ومن ھنا كانت مساعدة المعلم لتالمیذه و توجیھھ لھم من اھم متطلبات االستقراء 

الطریقة الى وقت طویل لعرض األمثلة الكثیرة من أجل الوصول الى القاعدة العامة ، تحتاج ھذه . ٢
  .مما یتعارض مع الوقت المحدد لكل موضوع

یخشى أن ینفرد المعلم بفعالیة الدرس لیكون ھو الذي یعطي األمثلة والحاالت الخاصة ، وھو الذي . ٣
  .ھایوضح ویستنتج القاعدة فیصبح دور التالمیذ سلبیًا فی

و یطلب منھم ) منفرجة  –قائمة  –حادة (یطلب المعلم من تالمیذه القیام برسم مثلثات مختلفة / مثال 
   -:القیام بقیاس الزوایا الداخلیة لكل مثلث وجمع القیاسات وذلك للتوصل الى التعمیم التالي 

  " درجة  ١٨٠مجموع قیاسات الزوایا الداخلیة للمثلث تساوي " 

  

     Deductive Method - :الطریقة االستنتاجیة  -٢

و تعتمد على التفكیر االستنتاجي وھو نوع من التفكیر یتم بموجبھ انتقال ذھن المتعلم خالل عملیة      
  . التفكیر من الكل الى الجزء ، او تطبیق القواعد و القوانیین العامة على حاالت خاصة 

  " عكس االستقراء " من حاالت عامة  و بعبارة اخرى استخالص نتائج خاصة
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ان كتب الریاضیات المنھجیة في مراحل الدراسة المختلفة و خصوصا قبل الجامعة ، حافلة بالتمارین و 
االنشطة الریاضیة التي تلحق عادة بعد كل موضوع او االسلوب االستنتاجي النھا تاخذ حاالت 

  .ین العامة او المبرھنات الھندسیة خاصة متعددة للتحقق فیما اذا كانت تخضع للقوانی

   

یقدم المعلم لتالمیذه القوانیین العامة و النظریات و یطلب منھم التوصل الى الحقائق و  - :دور المعلم * 
  . االمثلة التي تطابقھا 

  یقوم بتطبیق القوانیین او التعمیمات على االمثلة او المواقف المشابھة - : دور التلمیذ*

  تتشابھ مع الطریقة االستقرائیة  -: درجة التفاعل* 

   -:تتمیز بسھولتھا ، وسرعة تنفیذھا ، باالضافة الى انھا  - : ممیزاتھا* 

 .صورة موسعة للخطوة االخیرة في الطریقة االستقرائیة وھي خطوة التطبیق  .١
وم في ھذه الطریقة یتم عادة تقدیم االسس العامة و القواعد و القوانیین الى الطلبة جاھزة لیق .٢

 . الطلبة باجراء التطبیقات علیھا من خالل االمثلة و الحاالت الفردیة الخاصة 
" طویال بخالف ما علیھ الطریقة االستقرائیة حیث تستغرق وقتا" انھا التاخذ من الطلبة وقتا .٣

 .  طویال 
  

   - :مأخذ على الطریقة * 

التساعد الطلبة على تنمیة التفكیر العلمي الذي یتطلبھ البحث العلمي الصحیح كما ھو الحال في  .١
 . الطریقة االستقرائیة 

عندما یتعلم الطالب القانون او القاعدة بھذه الطریقة فانھ ال یستطیع التوصل الى القواعد او  .٢
 . القوانیین المماثلة بنفسھ ، بعكس الطریقة االستقرائیة 

تصلح ھذه الطریقة للتالمیذ الصغار لضعف مقدرتھم على االصغاء لمدة طویلة وعدم تمكنھم  ال .٣
 .من ربط االمثلة بالقاعدة ربطا وثیقا

 

 ن + م س =  نس ×  میقدم المعلم القانون التالي  س/ مثال             

  ٤٦× ٢٣ثم یطلب من تالمیذه حل التمرین                     

  وھكذا ....    ٣س×  ٥و التمرین س                                               

ان الطریقة االستقرائیة و االستنتاجیة نوعان من انواع التفكیر االستداللي وھو التوصل الى حل * 
 قضیة عن طریق قضیة او عدة قضایا اخرى تدعى المقدمات والقضیة المتوصل الیھا تدعى النتیجة و
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بعبارة اخرى ، ان االستدالل ھو التوصل الى حكم مغایر لالحكام التي استنتج منھا في الوقت نفسھ 
   -:یالزمھا و یتوقف علیھا و یتكون االستدالل من ثالثة عناصر ھي 

  . مقدمة او مقدمات وھي القضایا التي یرتكز علیھا االستدالل في االساس  -

  .نتیجة الزمة عن ھذه المقدمات  -

  . عالقة منطقیة تربط المقدمات و النتیجة  -

فاذا كانت النتیجة اعم من المقدمة او المقدمات كان االستدالل استقرائیا اما اذا كانت النتیجة اخص من 
  . المقدمة او المقدمات كان االستدالل استنتاجیا 

  

االفكار الریاضیة و یاء ویفیة امعان النظر في االشمحور الطرائق التي لھا عالقة بك/ المحور الثاني 
   -:ویكون وفق اسلوبین . التدقیق فیھا 

   Analysis Approach -: اسلوي التحلیل . ١

  . وھو اسلوب یخضع الى نوع من التفكیریتم خاللھ انتقال ذھن المتعلم من الشيء ككل الى جزئیاتھ    

  .سلسلة من التمرین المتواصل وھو عملیة تتكون من مجموعة من المھارات یتوصل الیھا المتعلم عبر 

   - :ان عملیة التحلیل تكون على مستویین . ان ھذا االسلوب ال یتفق و مستوى الدراسة االبتدائیة 

الى نقطة " اذ یقوم المتعلم باجراء عملیات التحلیل شفھیا و یتوصل ذھنیا -:شفھي  -
  :ستوى الثاني التالي بالم" االبتداء ، وھو مستوى متقدم الیبلغھ المتعلم مالم یمر اوال

اذ یفترض المتعلم ان القضیة المراد حلھا او برھانھا محلولة   -- :العملي او التحریري  -
ومن ثم یتتبع خطوات الحل من اخر خطة توصل الیھا حتى اول خطوة یحتاجھا لالبتداء 

  . منھا بالحل او البرھان 
    Synthesis Approach - :اسلوب التركیب . ٢

نتقال من الجزئیات الى الكل ، وبھ یتم تركیب العناصر المعلومة في القضیة للتوصل الى ما ویتم فیھ اال
ھو مطلوب ، وان ھذا االسلوب ھو المتبع عادة في اكثر قضایا الھندسة االقلیدیة التركیبیة حیث یجري 

  . االبتداء بالمفروض و االنتھاء بالمطلوب 

  

قة بالمركز الذي تتمركز حولھ العملیة التعلیمیة    ، ویدور الطرائق التي لھا عال/  المحور الثالث 
   -:ھذا المحور حول مركزین ھما 
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  طریقة المحاضرة                                                            

  الطرائق التي مركزھا المعلم                   . ١

  طریقة التسمیع                                                            

  

  طریقة المناقشة                                                          

  الطریقة االكتشافیة      الطرائق التي مركزھا المتعلم               . ٢

  تطریقة حل المشكال                                                           

  طریقة المشروع                                                        

   -:الطرائق التي مركزھا المعلم . ١

تؤكد ھذه ھذه الطریقة على ان عملیة التدریس من مھمة المعلم و مسؤلیتھ فھو الذي ینبغي ان یقوم 
بتنظیم المادة المراد تدریسھا وھو الذي یقدمھا للمتعلم وفق اسالیب معینة كما انھ ھو الذي یحدد 

ماتھ و التعلم للمتعلم ما یجب ان یعمل خالل عملیة التدریس من التقیید بارشادات المعلم و تعلی
حسب وجھة النظر ھذه عملیة مقیدة بقواعد معینة موضوعة مسبقا وعلى المتعلم ان یسلك بموجبھا 

  . دون ان یتخطاھا 

ان ھذه الطرائق ال تعیر اي اھتمام لمیول الطلبة و رغباتھم وال تھتم كثیرا للفروق الفردیة بینھم وال 
   -:ومن اھم الطرائق في ھذا المجال یھتم المعلم اذا كان الطلبة یتابعونھ او ال 

   -:طریقة المحاضرة . أ

وذلك الن المعلم ھو الذي یلقي المادة ) االلقائیة ، االخباریة ، او العرض " ( وتسمى ایضا
  . التعلیمیة المراد تعلمھا على تالمیذه او ھو الذي یعرضھا علیھم 

و تتلخص ھذه الطریقة في انھا عرض شفھي مستمر للخبرات و االراء و االفكار و المفاھیم 
الریاضیة یقوم المعلم بالقائھا على تالمیذه دون مناقشة او مشاركة منھم في اي مرحلة من مراحل 

  . التحاضر وما علیھم سوى المتابعة واخذ بعض المالحظات 

  

  .ى الطالب باسلوب اخباري القاء المعلومات عل -: دور المعلم ·
تلقي المعلومات جاھزه دون اي نشاط للبحث عنھا فدوره سلبي و مھمتھ ھي التلقي  -: دور التلمیذ ·

. 
  . یكاد التفاعل بین المعلم و المتعلم ان یكون منعدما في ھذه الطریقة  -: درجة التفاعل ·
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   -:ممیزاتھا  ·
ض فكرة جدیدة او درس جدید یحتوي على تصلح في مواقف التعلم التي تتطلب من المعلم عر .١

  .معلومات ذات طابع نظري 
 . انھا تصلح في وجود االعداد الكبیرة من التالمیذ و لتقدیم معلومات كبیرة في وقت قصیر  .٢
 .انھا تصلح في صفوف متقدمة من المرحلة الثانویة و طلببة الكلیة  .٣
ما تتكرس مادة اسلوب سھل و سریع للمرور على رؤوس الموضوعات خاصة عند .٤

 . الریاضیات على المعلم 
  

   -:مآخذھا 

  . سلبیة التلمیذ و خمولھ مما یصعب معھ حدوث تعلم فعال او باق االثر  .١
التصلح في المرحلة االبتدائیة او المتوسطة حیث ال یستطیع الطالب كتابة المالحظات خالل  .٢

 . المحاضرة 
 . میذ وال تھتم بمیولھم و اتجاھاتھم ال تاخذ بنظر االعتبار الفروق الفردیة بین التال .٣
 التناسب تدریس الموضوعات العملیة التیي یقصد من ورائھا تنمیة المھارات   .٤

  

 كیف یمكن تحسین طریقة المحاضرة ؟ ·

بالرغم من ھذه العیوب التي تم االطالع علیھا ، إال إن المعلم الذي یجید األسالیب الجیدة في الكالم 
وال .الطریقة في بعض األوقات التي تستدعي إلقاء المعلومات ذات الطابع النظريیستطیع استخدام ھذه 

بد للمعلم الذي یتبع طریقة المحاضرة أن یقوم بأنشطة أخرى في أثناء الدرس، إذ أن ھناك من الوسائل 
أن  األخرى ما یدعم ھذه الطریقة، ولكي تكون المحاضرة التي یلقیھا المعلم على المتعلمین جیدة، البد

  :تتوافر فیھا الشروط اآلتیة

التحضیر لھا قبل موعدھا بوقت كاف، وھذا الشرط من األسس المھمة في المحاضرة، ومع ذلك  - ١
نجد الكثیر من المعلمین یھملونھ باعتبار أنھم على علم بما سیحاضرون، وقد قاموا بتدریسھ وتعلیمھ 

 .من قبل

رة أو المحاضرات السابقة، بحیث یستعید ربط موضوع المحاضرة الجدیدة بموضوع المحاض  -١
 .المتعلمون وحدة الموضوع وترابطھ

مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین في غرفة الصف،  فال یجب أن یتوقع المعلم أن یتابعھ كل  - ٣
 .المتعلمین باالھتمام نفسھ

یًا أللفاظھ بعنایة، وجملھ مراعاة جودة اللغة التي یستعملھا المعلم، بحیث یكون أسلوبھ جید ، منتق - ٤
 .مترابطة بحیث تؤدى المعنى المقصود بالفعل

   -:طریقة التسمیع . ب
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   -:و تتلخص خطواتھا في             

  .تعیین الواجب من قبل المعلم . ١     

  . دراستھ من قبل الطلبة . ٢     

  . تسمیع المعلم لھم وسؤؤالھم عنھا . ٣    

عد مقبولة اال ان بعض جوانبھا المتمثلة باسلوب االستجواب قد یكون ذا اثر ان ھذه الطریقة لم ت    
  . فعال في بعض الطرائق االخرى كطریقة المشروع 

  

   - :ممیزاتھا 

  . تدرب ذاكرة الطلبة على الحفظ و تعویدھم على القراءة و المطالعة و االعتماد على النفس       

  

   -:عیوبھا 

  . انعدام التعاون بین الطلبة  .١
بناء عالقات غیر جیدة بین المعلم و الطالب وذلك لوقوف المعلم اثناء عملیة التسمیع موقف  .٢

 . المفتش وفي بعض االحیان یستخدمھا المعلم كاختبار یومي 
 . ال تنمي لدى الطلبة االبداع و الشعو بالمسءلیة وال تعودھم التفكیر العلمي وال االنتباه  .٣
امامھا من حیث "  تراعي الفروق الفردیة بین الطلبة النھا ال تتطلب منھم المساواة جمیعاال .٤

 . القدرة على االستیعاب و استظھار المعلومات و حفظھا 
  

   -:الطرائق التي مركزھا المتعلم . ٢

وھذه الطرائق تأخذ باالعتبار عند استخدامھا في التدریس كل ما لھ عالقة بالمتعلم من                
اتجاھات ومیول ورغبات وقدرات عقلیة وفروق فردیة اكثر من اھتمامھا بالمادة العلمیة فقط ولكنھا في 

  . ره االرشاد و التوجیھ الوقت نفسھ التغفل دور المعلم و موقفھ من العلمیة التعلیمیة اذ یكون دو

ان عملیة التدریس ینبغي ان تقوم على اساس فعالیات الطالب و نشاطاتھ و كیفیة ربط كل ذلك           
بتفكیره ھو ولیس بتفكیر المعلم ، مع اعطاء الحریة للطالب الذي یستطیع من خاللھا التوصل الى 

   -:ومن ابرز ھذه الطرائق . تحقیق االھداف التربویة تحت اشراف و توجیھ المعلم 

   -:طریقة المناقشة .  أ 
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لھا بشأن موضوع او " تأخذ ھذه الطریقة اسلوب الحوار و المداولة و تبادل االراء اساسا             
مسألة معینة و الغرض من اجراء مثل ھذه المناقشة بعد عرض المشكلة ھو ان یتوصل المشتركون في 

االجماع في الرأي و التصل الى قرار او حصول نتیجة بشأن المسألة النقاش و البحث الى نوع من 
  . الموضوعة للبحث 

  

فعالیة تتمیز بتناول موضوع او قضیة او مشكلة یرغب " یمكن ان نقول عن طریقة المناقشة بانھا 
  ". المشتركون في المناقشة رغبة جدیة في حلھا واتخاذ قرار بشأنھا 

ن یشارك طلبة الصف كلھم في المناقشات خاصة اذا كان عدد طلبة ومن مستلزمات ھذه الطریقة ا
الصف لیس كبیرا او ضرورة تقسیمھم الى مجموعات متناسبة بحیث تتولى كل مجموعة مناقشة 

  . موضوع من المواضیع او جانب من جوانب المشكلة الواحدة 

   -:ومن االسالیب المتبعة في ادارة المناقشة        

 .المعلم ویشارك فیھا التالمیذ مناقشة یدیرھا  .١
 ،مسـبقاً   موضوعهاب تالميذبتخطيط المناقشة التي سيديرها واعالم ال علمفي هذا االسلوب يقوم الم

فيعطيهم فكرة واضحة عن الموضوع الذي سيجري بحثه ومناقشته في الحصص التي ستخصـص  
كما عليه تزويـدهم بقائمـة   . لمناقشته ويحدد لهم عدد الحصص التي سيتم مناقشة الموضوع فيها 
ته واالطالع عليـه  ءلقرا لهم تحوي اسماء المصادر المتعلقة بموضوع المناقشة لكي يفسح المجال

كما عليه اعداد اسئلة تتعلق بالمفـاهيم او التعميمـات   . ومعرفة محتوياته في حدود الوقت المقرر 
بهدف تالميذه االسئلة على  بألقاءيبدأ بتصدر الصف و علمويقوم الم. بمناقشتها  تالميذالتي سيقوم ال

اثارة تفكيرهم وحملهم على ان يسألوا ايضاً، ولكن ال يسألونه ، بل يوجهون االسئلة الى زمالئهـم  
مخاطبين السائلين فـي اجـابتهم ال    – علمبعد االستئذان من الم –وهؤالء بدورهم يجيبون  تالميذال

في موقفه عن أي عضو آخر في الصف فيجادل ويناقش ال يختلف  علمكما يكون ايضاً الم.  علمالم
  . كما لو كان واحداً منهم 

 على المبادرة في السؤال والجواب واشراك جميـع  تالميذهوبذا يكون هدف الطريقة هو اثارة 
في الدرس او الموضوع المناقش ، فمن سائل الى مجيب او معترض او معرض لرأي التالميذ 
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جديد او معلومات جديدة او مبتكر لجواب او تعبير رياضي جيد، الى ما هنالك مـن فعاليـات   
  .الذاتية والفكرية التالميذوأنشطة 

   

 . مناقشة یدریھا المعلم وال یشارك فیھا  .٢
امكانه االنتقال الى تطبيق االسـلوب  باالسلوب االول في طريقة المناقشة، ف علمذا ما استخدم المإ 

وتكون المشاركة معتمدة ، بمهمة ادارة المناقشة الصفية دون المشاركة فيها  علمبأن يقوم المالثاني 
  . الصف أنفسهم فقط تالميذعلى 

اعـداد   تالميـذ وبذلك يفسح المجال لهم للمشاركة الفعالة الكاملة، اذ يقع في هذه الحالة على كاهل ال
  . ه حتى نهاية الوقت المخصص له وتحضير ما يتطلب للموضوع المحدد للمناقشة من بدايت

وعليـه تجنـب    ةالصحيح ةهنا على ادارة سير المناقشة وينظمها ويوجهها الوجهعلم يقتصر دور الم
بعد انتهـاء   ويمكنهالتدخل في نوعية المواد والمعلومات والحقائق والمفاهيم التي تقدم خالل المناقشة، 

  .او الحقائق الرياضية من حيث صحتها ودقتهاالمخصصة للمناقشة توضيح بعض المعلومات  ةالحص

كما يقع على عاتقه اضافة او تعديل او تحوير وتصحيح تلك المعلومات لئال تبقى غير صـحيحة او   
  . غامضة في أذهانهم 

 . مناقشة یدیرھا احد الطلبة  .٣
المناقشـة  الصف ويحل محل المعلم فـي ادارة سـير   تالميذ وفي هذا االسلوب يترأس المناقشة أحد 

الصف المتناقشين ان يقوموا بأنفسهم بالبحث عـن مـادة الـدرس     تالميذويكون المجال هنا مفتوحاً ل.
بقائمـة للمصـادر ذات العالقـة     علمهـم بعد ان يكونوا قد زودوا من قبل م –واعدادها وتحضيرها 

. وضوع رياضـي فيطرحوا ويناقشوا ما قد توصلوا اليه وما أعدوه وهيأوه من م –بموضوع المناقشة 
الصف بهدف جذبهم للمساهمة وابداء الرأي واالضافة  تالميذبتشغيل بقية  تلميذويقوم رئيس المناقشة ال

كما ان حب االسـتطالع  . ن به يوبذلك يكونون جميعاً قد شاركوا وتعاونوا على تقديم الموضوع المكلف
ومات وما توصـلوا اليـه نتيجـة    فيهم الى ان يعرف ما لدى زمالئه االخرين من معل تلميذ يدفع كل
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المتعلم هو المحور، والدروس والمواد والمعلومات  تلميذمطالعتهم وبحثهم واستقصائهم، وبذا يصبح ال
 تالميـذ فعاليات وأنشطة ل اًومالحظرقيباً هذا االسلوب هو ل اًوفق علميكون دور الم .اشياء تدور حوله 

ي المناقشة ما يرتأي من معلومـات كعضـو مـن    صفه حيث يكون مستعداً للمشاركة في ان يطرح ف
التوصل الى نتيجة معينة ، او قـد يخرجـون عـن     تالميذالصف اذ قد يصعب على ال تالميذاعضاء 

ضـرورة معرفتهـا او    علـم يرى الم مهمةالموضوع لدرجة يضيعون فيها الوقت او قد تفوتهم نقطة 
  . فائدتها واهميتها في التوصل الى نتيجة ما 

  الصف الى مجموعات تالميذتقسيم تم فيها يمناقشة  .٤
الصف كبيراً مما يصعب تطبيق او اجراء احد االساليب  تالميذويستخدم هذا االسلوب عندما يكون عدد 

وعليـه ان يعهـد لكـل     محـددة الصف الى مجموعات  تالميذويكون ذلك بتقسيم . الثالثة آنفة الذكر 
  .او جزء من مفهوم مقرر ضمن المنهج ) موضوع(مجموعة منها بمناقشة مفهوم 

 إلدارةل كل مجموعة بأفرادها ركناً او جزءاً من قاعة الصف، وتباشر فـي اختيـار رئـيس    شغوت 
ئاسـة  المجموعة في أخذ دوره في رتالميذ من  تلميذمناقشة مجموعتها ، ويفضل أيضاً ان يتناول كل 

معينة حسب ما يسمح به الوقت بهـدف جـذبهم للمسـاهمة وابـداء الـرأي      مدة المناقشة لحصة او 
  .ن به ينوا على تقديم الموضوع المكلفووبذلك يكونون جميعاً قد شاركوا وتعا، واالضافة 

 فيهم الى ان يعرف ما لدى زمالئه االخرين من معلومات وما تلميذكما ان حب االستطالع يدفع كل  
المتعلم هو المحـور، والـدروس والمـواد     تلميذتوصلوا اليه نتيجة مطالعتهم وبحثهم ، وبذا يصبح ال

  .والمعلومات اشياء تدور حوله 

   - :مآخذھا *

  . طویال دون التوصل الى حلول " قد تستغرق المناقشة وقتا. ١

  ). قصور في توجیھ المناقشة من المعلم ( قد یتشعب الطلبة الى نقاط اخرى ثانویة . ٢

  . قد یسیطر بعض الطلبة على المناقشة من ذوي القدرات الخاصة الذین یجیدون مھارات االتصال . ٣
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  . طرح االسئلة وادارة وتوجیة وتنظیم المناقشة  -:دور المعلم *

  . لفعالة في المناقشة بكل ما لدیة من افكار واراء المشاركة ا - :دور التلمیذ * 

تتصف ھذه الطریقة بوجود درجة عالیة من التفاعل بین المعلم وتالمیذه وذلك من  -:درجة التفاعل * 
  .  خالل استجابات التالمیذ وردود افعالھم 

ى االسئلة كما انھا تتیح ھذه الطریقة الفرصة لجمیع التالمیذ لالشتراك في االجابة عل - :ممیزاتھا * 
  .تشجعھم على التفكیر واالجابة وتعطیھم دافعیة نحو التعلم 

   - :الطریقة االكتشافیة . ب

و تتلخص بكل االسالیب و الوسائل الممكنة التي تساعد المتعلم ) االستقرائیة ( و تسمى ایضا            
ان یكتشف بنفسھ او یعید اكتشاف المفاھیم و االفكار الریاضیة عن طریق افساح المجال امامھ لممارسة 

. فھ في الصف او في الحیاة ھذا االسلوب من الفعالیات بحیث یتعامل مع المواقف الریاضیة التي تصاد
   -: G. polyaیقول بولیا 

  " . ان افضل سبیل لتعلم اي شيء ھو ان تكتشفھ بنفسك " 

و لكي یستطیع المتعلم ان یتفھم ھذا االسلوب و یستوعبھ البد ان یتعود على التفكیر االستداللي بنوعیھا 
ب في معالجة المسائل و المواقف االستقرائي و االستنتاجي وان یمارس اسلوبي التحلیل و التركی

  . الریاضیة 

   -:وقد استنبط بروان ثالث نماذج من االكتشاف و ھي 

  

  . اكتشاف یجري التدریس فیھ باسلوب عرض المادة و اعطاء القاعدة  . أ
اكتشاف حر یجري التدریس فیھ بتعوید الطالب على اكتشاف القاعدة من خالل االمثلة    . ب

 . علیھو الحاالت الخاصة التي تعرض 
اكتشاف موجھھ حیث یجري التدریس فیھ بتقدیم االمثلة المناسبة باختیار وارشاد   . ت

 . المدرس ومنھا یستطیع الطالب ان یوسع القاعدة بحیث تشمل حاالت اخرى مماثلة 
  

تصمیم الدرس بطریقة تسمح للتلمیذ بتوظیف عملیاتھ العقلیة الكتشاف    المفاھیم و  -:دور المعلم 
  . و ذلك من خالل مجموعة من االسئلة الموجھة المعدة لذلك االساسیات 

  

  الخ ...دور التلمیذ یستخدم قدراتھ الذھنیةواھمھا المالحظة و االستقراء و االستنتاج 
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ھناك حوار و نقاش یتم بین المعلم و تالمیذه في صورة اسئلة موجھة من جانب المعلم  -:درجة التفاعل 
  . الى التالمیذ بھدف المساعدة على االكتشاف 

  

   - :ممیزاتھا 

  .اعطاء فرصة مناسبة للطلبة للتفكیر بانفسھم  .١
 . الحیاة  او في" القدرة على حل المشكالت و المسائل التي تواجة الطلبة علمیا .٢
 .اكتساب ما یحتاجھ الطلبة من مھارات  .٣
 . ان ما یتعلمھ الطالب وفق ھذا االسلوب یرسخ في ذھنھ  .٤

  

   -:عیوبھا 

  .صعوبھ قیام الكثیر من اللبة باكتشاف ما یراد اكتشافھ  .١
 . یحتاج الى وقت وجھد لمساعدة الطلبة على االكتشاف  .٢

  

   -:طریقة حل المشكالت . ج 

  " . بصفة عامة تشیر الى موقف یتحدى االنسان و یتطلب منھ التفكیر و البحث عن حل  المشكلة"       

" لقد ركزت معظم مناھج الریاضیات الجدید على اسلوب حل المشكالت یجب ان یكون مركزا          
  . وبؤرة االھتمام لمناھج الریاضیات 

ان ( تدریس الریاضیات فقد ذكر ویعد جورج بولیا احد افضل من كتب في اسلوب حل المشكلة في 
الفرد یكون في مشكلة اذا كان لدیھ ھدف یرید الوصول الى ذلك الھدف و االستمرار فیھ و لكن ولو 

  ) .مؤقتا توجد بعض العوائق التي تمنعھ من الوصول الى ھدفھ بسرعھ یجب علیھ التغلب علیھا 

   -:وھناك عدة خصائص للمشكلة في درس الریاضیات و التي منھا 

  .ان لھا عالقة ببعض المشكالت السھلة و المشابھة و التي یمكن الطالب ان یحلھا بسھولھ  .١
 .یمكن حلھا باكثر من طریقة واحدة في ضوء معلومات الطالب و قدراتھ  .٢
 .تقود الطالب الى حل مشكالت اخرى اكثر عمومیة من ھذه المشكلة  .٣
 . تحتوي بیانات یمكن تنظیمھا في جدول او رسمھا في شكل تخطیطي  .٤
 .یمكن حلھا بواسطة الرسوم التوضیحیة او التخطیطیة  .٥
 . تلمس اھتمامات الطلبة و میولھم و تشجعھم للوصول الى الحل  .٦
 . یمكن حلھا من خالل التعرف على قانون او قاعدة معینة  .٧
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 . و المعلم  لھا اجابة شیقة و ممتعة لكل من الطالب .٨
  

اعادة صیاغة المحتوى التعلیمي للدرس في شكل مشكالت یعرضھا على التالمیذ و  -:دور المعلم 
  . یحثھم على حلھا و یشاركھم في ذلك 

  . یقوم التلمیذ بمساعدة و توجیھ من المعلم بحل المشكلھ في خطوات یحددھا المعلم  - :دور التلمیذ 

  .المعلم في اي خطوة من خطوات حل المشكلة اال عندما یلزم ذلك ال یتدخل  -:درجة التفاعل 

   - :ممیزاتھا 

تعمل ھذه الطریقة على اثارة تفكیر التالمیذ و تعویدھم االعتماد على الذات كما تنمي فیھم حب      
  . االستطالع و مھارات البحث العلمي و تتمیز ھذه الطریقة بالواقعیة 

  

( احدى طرائق التدرس التي تتخذ المتعلم محورا للتعلم ، وضعھا العالم وھي  - :طریقة المشروع .  د
وتعتمد ھذه الطریقة على ان التعلیم ال یكون في الكتب وانما یكون في ) ولیم كلباتریك 

الخبرة العملیة و بالمران و الممارسة الفعلیة تسعى ھذه الطریقة الى تنظیم العمل 
طلبة بتنفیذھا بشكل افراد او جماعات صغیرة او المدرسي حول مشاریع محددة یقوم ال

  . كبیرة و ینطوي المشروع عادة على مشكالت تتطلب الحل 

ان طریقة المشروع بحد ذاتھا لیست طریقة تدریسیة محددة ومعینة انما ھي اتجاه تعلیمي یتمیز بما      
   -:یلي 

  . حث الطلبة على التعلم الذاتي  .١
 . و تحمل المسؤولیة تعوید الطلبة على المبادرة  .٢
 .تنمي لدى الطلبة روح التعاون و تحقیق القیم االخالقیة  .٣
 .تراعي الفروق الفردیة  .٤
   -:عیوبھا

  .تعطي للطلبة حریة كبیرة فیتمادون و یتطرفون حسب اھوائھم  .١
 .قد تؤدي الى دراسات متشعبة تخرج عن نطاق المشروع الرئیسي  .٢
 . طویال ، كما انھا تبتعد كثیرا عن المقررات الدراسیة " تستغرق وقتا .٣
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 العوامل المؤثرة في اختیار طریقة التدریس*  

ھل یمكن اختیار طریقة :(اآلتيبعد استعراض العدید من طرائق التدریس یمكن أن نطرح السؤال    
التي ینبغي أن نستخدمھا في تدریس تدریس معینة ووحیدة ثبت سابقًا نجاحھا، وتعدالطریقة الفضلى 

  )الریاضیات  ؟   

واإلجابة عن ذلك، یجب أن نتذكر دائمًا إنھ لیست ھناك طریقة تدریسیة وحیدة مفضلة على ُأخرى 
یمكن استخدامھا في تدریس كل موضوعات الریاضیات وفي جمیع الموضوعات المختلفة ، وإنما ھناك 

ت ، یختار المعلم منھا طریقة أو أكثر ، وأن یكون المعلم على طرائق تدریس مختلفة لتدریس الریاضیا
علم ودرایة بأن االعتماد على طریقة تدریس واحدة تجعل عملیة التعلم جامدة وتبقى قاصرة ، فالطریقة 
التدریسیة الواحدة مھما كانت لھا من المحاسن التي تطغى على المساوئ، فأن التمسك بھا لوحدھا وعدم 

ا مع وجود بعض العیوب فیھا ، یجعلھا في بعض األحیان غیر صالحة في تدریس بعض االبتعاد عنھ
المفاھیم ، فھناك بعض الموضوعات في الریاضیات التي تحتاج الى استخدام المعلم الى طرائق تدریس 
مختلفة ، وعلیھ یجب أن ال تغرنا محاسن ھذه الطریقة أو تلك فنندفع الى استعمالھا تاركین الطرائق 

  .لتدریسیة اُألخرى ا

أي ال توجد طریقة معینة یقال لھا أفضل طریقة تدریس، وذلك لتعدد طرائق التدریس بما 
طبیعة المادة الدراسیة،وطبیعة التالمیذ والفروق الفردیة بینھم ، وطبیعة الموقف التعلیمي ذاتھ، (یتناسبو

  ).والبیئة التعلیمیة 

ضلة في موضوع معین، وفي مرحلة معینة، قد ال تكون كذلك فطریقة التدریس التي قد تكون نافعة ومف 
في موضوع آخر أو مرحلة أخرى، وقد تكون ناجحة في صف ما ووقت معین،ولكنھا قد ال تكون كذلك 

  .لو أتبعت في صف غیره أو وقت غیر الوقت أألول

ر ال یتفق ومن المعروف أیضًا أن أي طریقة واحدة یجري التدریس بموجبھا طوال حصة الدرس، أم
وطبیعة التدریس الجید وال تتفق والفطرة البشریة التي ُجِبَل علیھا اإلنسان من حب التغییر والتنقل، 
ولكي یكون التدریس ناجحًا ومحققًا لألھداف التربویة المرجوة وحصول تعلم مثمر ینبغي أن یتبع 

لدرس بأكثر من أسلوب ، إذ المعلم خالل الدرس الواحد أكثر من طریقة تدریس واحدة ، وأن یعرض ا
أن المعلم الجید ھو الذي یستطیع أن یختار الطریقة واألسلوب اللتین تحققان الغایة التي یرمي إلیھا 

  . تدریس الموضوع

وبصورة عامة توجد الكثیر من العوامل التي یمكن أن تتدخل في اختیار المعلم لطریقة أو طرائق أو  
  : أسالیب التدریس ، ومنھا ما یأتي

فمثًال موضوع نظام الترقیم یمكن تدریسھ باستخدام طریقة اإللقاء وفیھا استجواب : طبیعة الموضوع  .١
جید وھادف واستخدام بعض الوسائل التعلیمیة المساعدة والمتصلة بھذا الموضوع ، بینما موضوع 

أو االستنتاجیة المعادالت الخطیة والمتراجحات ، فان أفضل طریقة في تدریسھ ھو الطریقة االستقرائیة 
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، كما ان بعض موضوعات الریاضیات تتطلب إشراك التالمیذ في المناقشة وتذلیل صعوبات التعلم 
واكتشاف القوانین والحقائق ، ومنھا ما ال یمكن للتالمیذ معرفتھ واكتشافھ ، فیكتفي فیھ المعلم بالعرض 

وع ، منھا النظري مثل المقادیر واإللقاء ، باإلضافة الى ذلك فإن محتوى ومضامین الریاضیات متن
، ومنھا ما یحتاج ... ، ومنھا العملي مثل طریقة رسم األشكال الھندسیة  ... الجبریة واألعداد النسبیة 

 .الى استخدام الوسائل التعلیمیة ومنھا ال یحتاج الى ھذه الوسائل ، ولكل منھا طریقة تدریس مناسبة 

من أھداف التربیة والتعلیم بصورة عامة ، وأھداف الریاضیات وما یؤمن بھ : فلسفة المعلم التربویة .٢
  :ومن األمور المتعلقة بھذا الشأن .بصورة خاصة

وھي عامل مھم في تحدید طریقة تدریسھ ، فالمعلم الذي یھدف مثًال ، أن الھدف الرئیس : فلسفة المعلم   - أ
اضیة والنجاح في االمتحانات ریمن تدریس الریاضیات ھو مجرد اكتساب وحفظ المفاھیم والقوانین ال

علمیة والعامة ، تختلف طریقة أو طرائق تدریسھ عن التي یتبعھا معلم آخر یھدف تمكین التالمیذ من ال
 .فھم واستیعاب للمفاھیم والقوانین في الریاضیات والى تحقیق أھداف تدریس الریاضیات 

فالمعلم المتمكن من مادة موضوعھ ومستوعب وتحدد طریقة التدریس التي یتبعھا المعلم ، : كفاءة المعلم   - ب
تفاصیلھا ، سوف ال یتحرج من استخدام طریقة المناقشة في التدریس ، بینما المعلم الذي ال یثق بنفسھ  

 .وإمكانیاتھ ، غالبًا ما یلجأ الى طریقة المحاضرة ألن المحاضر یحدد ما یقول وال یسمح لغیره بالتعلیق 

ال یتمكن من أن یرسم أو یستخدم جھاز عرض الرسوم السریعة ، سوف یقلل كذلك فإن المعلم الذي    
 .في أثناء استخدام طریقة التدریس من استعمالھ لھذه األنواع من الوسائل التعلیمیة

یختلف استخدام طرائق التدریس بین المعلمین تبعًا لما بینھم من فروق في الثقافة : ثقافة المعلم   - ت
 .ث في مجال تخصصھ من المادة العلمیة وطرائق تدریسھا واالطالع على كل ما یحد

 خصائص المنھج . ٣

  :من العوامل التي تدخل في استخدام الطریقة  في التدریس ھو المنھج من حیث 

 مدى انسجام المنھج مع مستوى النضج العقلي للتالمیذ  . أ

 مدى ارتباط المنھج بحاجات التالمیذ وحاجات مجتمعھم   . ب

 .المنھج ومدى طولھ وما یتضمنھ وموضوعاتھ طریقة تنظیم محتوى   . ت

فالمدارس ومكتباتھا التي تتوافر فیھا الوسائل بأنواعھا المختلفة ، كالرسوم : امكانیات المدرسة  .٤
البیانیة واألفالم والمطبوعات والنماذج ، عامل مھم في تحدید طریقة أو طرائق التدریس المستخدمة 

 . 

Dr.Nidhal Al-Khazraji

Dr.N
idh

al 
Al-K

ha
zra

ji



٢٨  
 

 

ولھا تأثیر على اختیار المعلم لطریقة تدریسھ أو الطرائق : بوي فلسفة مدیر المدرسة والمشرف التر .٥
التي یستخدمھا دون غیرھا ، ألن المعلم یتأثر بتقدیر عملھ التعلیمي ، والمدراء والمشرفین 

 .التربویین یؤثرون تأثیرًا بلیغًا في اختیار المعلم لطریقة تدریسھ 

 :تدریس وھذه العوامل تنحصر في عوامل أخرى تؤدي دورًا مھمًا في اختیار طریقة ال .٦

 .المستوى التحصیلي للتالمیذ  - أ

 .المرحلة الدراسیة واعمار التالمیذ  - ب

 .بعض الصعوبات التي یعاني منھا التالمیذ في تعلم الریاضیات   - ت

  

ي كل ما یستخدمھ المعلم من اجل تسھیل حدوث عملیة التعلیم وھ -:الوسائل التعلیمیة  -:ب -:ثالثًا
  . الخ .... والتعلم مثل السبورة والطباشیر الملون والمعداد ولوحة الجیوب 

   -:اھمیة الوسائل التعلیمیة في المرحلة االبتدائیة 

 .توفر خبرات حسیة للتالمیذ  .١
 .اثارة اھتمام التالمیذ وترغیبھم في الدرس  .٢
 . اشراك اكثر من حاسة واحدة في الدرس یؤدي الى سھولة فھمھ  .٣
 .تساعد على مواجھة الفروق الفردیة بین التالمیذ  .٤
 . تجعل التلمیذ اكثر اتصاًال بالبیئة التي یدرسھا  .٥
 .تساعد على تكوین االتجاھات االیجابیة نحو المادة  .٦

  

االھداف التي خطط لھا المنھاج أي مستوى  ھو عملیة تحدید او قیاس مدى تحقیق - :التقویم  -:رابعًا 
ما وصل الیھ الطالب ، وتتحقق لدیة من نتاجات تعلیمیة وخبرات مكتسبة ، وتوافقھا مع االھداف 

  . المرسومة 

   - :یقسم التقویم الى  -:انواع التقویم 

أي تحدید مستوى الطالب قبل بدء عملیة تعلم ما ، ویھدف التقویم ھنا الى قیاس  - :تقویم قبلي  .١
 . مدى تمكن الطالب من المفاھیم والمھارات والمعلومات الریاضیة الالزمة للتعلم الجدید 

نفسھا تجري عملیة التقویم في ھذه المرحلة اثناء سیر عملیة التعلم  -) :البنائي( التقویم التكویني  .٢
ن خالل المالحظة المستمرة لنشاط الطالب ومن خالل االختبارات القصیرة التي یعدھا وذلك م

 .المعلم اثناء عملیة التخطیط للتدریس 
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والھدف من التقویم ھنا متابعة الطالب في تعلمھ والتأكد من انھ یسیر في اتجاه بلوغ           
  . ھدافاالھداف المرسومة لھ بشكل مناسب وتحدید مدى مالئمتھا لال

 
أي تحدید مستوى التحصیل لدى الطالب بعد االنتھاء من عملیة  -) :النھائي( التقویم البعدي  .٣

التعلیم والھدف من التقویم في ھذه المرحلة تقویم مدى تمكن الطالب من المفاھیم والمھارات 
 . التعلمیة / والمعلومات الریاضیة التي اشتملت علیھا العملیة التعلیمیة 

   . االختبارات بانواعھا المختلفة الوسیلة االساسیة لقیاس تحصیل الطالب في ھذا المجال وتعتبر 

  تاختبارواع األـأن
 :وھي  ةرات التي سنتطرق لھا في ھذه المحاضختباریوضح المخطط اآلتي أنواع األ

 

 

 

  

 

  

بطریقة تطلب من المتعلم وھي فقرات قلیلة العدد في االختبار الواحد وتصاغ  -:االختبارات المقالیة  .١
ختلفة ، ومن  محاسن ھذا النوع انھ یعطي جراءات وتنظیم الحلول للتمارین والمسائل المالقیام بأ

ن ھناك بعض أال إالتلمیذ حریة مطلقة في االجابة ، وبالرغم من حسنات ھذا النوع من االسئلة 
وھي اقتصارھا على عدد محدد من االھداف التعلیمیة وانھا لیست على درجة عالیة من  السلبیات

باختالف المصحح ، او ) اعطاء العالمة المستحقة  أي(الموضوعیة ، وذلك الختالف تقییم االجابة 
 . اختالف الوقت الذي یصحح فیھ السؤال 

 
v  العند وضع وتصحیح اختبارات المقاالمور التي یجب مراعاتھا: - 
 .تحدید الھدف من كل سؤال وصیاغة االسئلة بدقة و وضوح  .١
 .تحدید وقت مناسب لالجابة على كل سؤال بحیث یكون مناسب للتفكیر لالجابة على السؤال  .٢
 .وضع عدد كبیر من االسئلة بدل من عدد صغیر من االسئلة الطویلة  .٣
 .جعل اسماء التالمیذ غیر معروف عند القیام بالتصحیح  .٤
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 .وذج لالجابة على كل سؤال مع االلتزام بھ عند التصحیح وضع نم .٥
قراءة سؤال واحد و تصحیحھ في جمیع االوراق قبل البدء في تصحیح االجابة على السؤال  .٦

 .التالي
  

تتأثر بشخصیة واضعھا وال وھي اختبارات لیست ذاتیة او شخصیة  -:االختبارات الموضوعیة  .٢
االختبارات المقالیة ویمكن وضع مفتاح للتصحیح خاص بھا ، وطریقة تصحیحھ ، وھي اشمل من 

  -:واالختبارات الموضوعیة على انواع ھي 
 
 .وھذا النوع یتضمن عبارة ریاضیة مفتوحة او عالمة ناقصة تتطلب االكمال  - :اختبارات التكمیل  . أ

  
 

v  شروط صیاغة اختبار التكمیل: -  
 .واحدة صحیحة ان تخطط االسئلة بحیث یكون لكل فراغ اجابة  .١
 .یجب ان تكون العبارات قصیرة قدر االمكان  .٢
 .یجب ان تكون الفراغات قرب نھایة العبارة ولیس في اولھا  .٣
 .یجب تحاشي الكلمات والمصطلحات غیر المألوفة للتالمیذ  .٤
 .یجب اال تذكر الحروف االولى من الكلمات المطلوب وضعھا في الفراغات  .٥

 
v  ممیزات اختبار التكمیل: -  

 .قیس قدرات متنوعة كالتعرف والتطبیق باالضافة للتذكر ی .١
 .عداد و التصحیح سھولة اإل .٢
 .شاملة للمادة العلمیة المراد االختبار فیھا  .٣
 .اثر التخمین فیھا ضعیف مقارنة باالنواع االخرى  .٤

 
v  عیوب اختبار التكمیل:-  

  .یشجع التالمیذ على حفظ المعلومات واستظھارھا .١
 .التخمینیسمح بالغش و  .٢

 
في ھذا االختبار تعطى عبارات ریاضیة بعضھا صحیح و بعضھا  -: اختبار الصواب و الخطأ  . ب

  .خاطئ والمطلوب من الطالب تحدید الصحیح من الخطأ 
v شروط صیاغة اختبار الصواب والخطأ: -  

 .یجب ان تكون عبارات واضحة ، و تتضمن كل عبارة فكرة واحدة فقط  .١
 .حیحة و الخاطئة في االختبار توزیعًا عشوائیا یجب ان توزع العبارات الص .٢
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 .یجب عدم استخدام الجمل المنفیة قدر االمكان ، وتجنب النفي المزدوج .٣
 .ان یكون عدد العبارات الصحیحة مساویًا تقریبًا لعدد العبارات غیر الصحیحة  .٤
 .تجنب استخدام بعض الكلمات التي توحي باالجابة  .٥

 
v طأ ممیزات اختبار الصواب و الخ:-  

 .عداد و التصحیح سھولة اإل .١
 .یغطي جزءًا كبیرًا من المادة  .٢

 
v  عیوب اختبار الصواب والخطأ:-  

 % .٥٠یسمح بالتخمین بنسبة  .١
 .ال تقیس مستویات عقلیة علیا كالتحلیل و التركیب و التقویم  .٢
 .كثیرا ما یحتوي على عبارات غامضھ یتخبط التالمیذ في تفسیرھا  .٣
 .على التذكر وال تقیس قدرتھ على الفھم تقیس قدرة التالمیذ  .٤

یستخدم ھذا النوع من االختبارات على نطاق واسع رغم صعوبة بنائھ  - :اختبار االختیار من متعدد . ج
  .فانھ في غایة االھمیة النھ یقلل من فرص التخمین 

v  شروط صیاغة اختبار االختیار من المتعدد: -  
خمسة حتى تقل فرصة الوصول الى االجابة الصحیحة اال یقل االجابات المعطاة عن اربعة او  .١

 .عن طریق التخمین 
 .ان تكون جمیع االجابات محتملة من وجھة نظر التلمیذ  .٢
 .اال یتضمن احد االسئلة اجابة عن سؤال سابق  .٣
ان توضع االجابات الصحیحة على االسئلة بصورة عشوائیة فمن الخطأ ان تكون االجابة  .٤

 . ا او االخیرة الصحیحة ھي االولى دائم
 

v  ممیزات اختبار االختیار من المتعدد: -  
 .یتم تصحیحھا بسرعة و موضوعیة  .١
 .عامل التخمین فیھا اقل من االختبارات الموضوعیة األخرى .٢
 .خرىتعتبر أكثر صدقا و ثباتا من األختبارات الموضوعیة األ .٣

 
v عیوب أختبار األختیار من المتعدد:-  

 .تتطلب وقتا و جھدا في األعداد  .١
 .أمكانیة الغش فیھا أسھل منھ في األختبارات المقالیة  .٢
 .تتطلب من المعلم قدرة لغویة تتمثل في الطالقة في التعبیر و القدرة على أختیار األلفاظ  .٣
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حیث أن عناصر أحدھما تجد لھا ، ھذا النوع یشمل مجموعتین من العناصر   -:أختبار المزاوجة. د
  .وصافا أو نتائج من بین عناصر المجموعة األخرىأ

v شروط صیاغة أختبار المزاوجة:-  
 .أن تكون جمیع العبارات في كل سؤال متجانسة أي تدور حول موضوع واحد  .١
أن یزید عدد العبارات في أحدى القائمتین عن عددھا في القائمة األخرى بثالث عبارات   .٢

 .على األقل لتالفي أحتمال الوصول الى األجابة الصحیحة دون العلم بھا
التأكید من أن كل عبارة من عبارات القائمة األولى ال یمكن أن ترتبط بأكثر من أجابة   .٣

 .ةواحدة صحیحة من القائمة الثانی
 

v  ممیزات أختبار المزواجة:- 
 .سھولة األعداد و التصحیح  .١
 .مناسب لمختلف مستویات التالمیذ  .٢
 .أثر التخمین فیھا قلیل  .٣

  
v  عیوب أختبار المزواجة: - 
 .تقیس قدرة التالمیذ على التذكر و ال تقیس قدرتھ على التحلیل و التركیب و التقویم .١
 .یتطلب مساحات كبیرة من الورق لكتابتھ .٢

  
v   عند بناء األختبار ال بد من أتباع الخطوات اآلتیة -:طریقة بناء األختبار/ 
 .تحلیل المادة الدراسیة المراد أختبار الطالب فیھا .١
 .وضع األھداف التي تقیسھا البنود األختباریة بصیاغة سلوكیة واضحة و محددة و قابلة للقیاس .٢
 ). الموازنة(ضمن جدول المواصفات  مثلھأیجاد توازن بین قیمة كل ھدف و عدد العناصر التي ت .٣
 .وضع فقرات األختبار .٤
 .ترتیب فقرات األختبار بحیث تكون متدرجة من السھل الى الصعب .٥
 .وضع أشارات واضحة و دقیقة تتماشى مع نوع فقرات األختبار .٦

  
v التي یعد التخطیط أحد المتطلبات األساسیة للنجاح في تنفیذ معظم النشاطات الحیاتیة   - :التخطیط

فالمعلم الناجح یحتاج الى وقت لیقضیھ في اعداد الخطط السنویة و الخطط الیومیة ، نقوم بھا
باألضافة الى األمتحانات التي یستخدمھا في تقویم األنشطة و التحقق من وصول التالمیذ الى 

 .األھداف المتواخاه

مبتكر لتنفیذ عمل من  ھو أسلوب خاص أو طریقة معینة أو نھج و التخطیط في مفھومھ و اساسھ
بمثابة رسم بیاني أو خریطة توضیحیة یستعین بھا التدریسي قبل  فالتخطیط عمال بنجاح نسبي ،األ
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و یوضح مسار عمل التدریسي و أتجاھاتھ و طرائقھ و مشكالتھ و كیف یمكن التغلب التنفیذ و التقویم ، 
  .علیھا

  

v فوائــد التخطیط:- 
 :بالنسبة للمعلم المبتدئ  . أ

 .عملیة تذكر ما یرید القیام بتدریسھ یسھل .١
 .یكسبھ أحترام تالمیذه .٢
ویساعده على التغلب على عوامل الشعور باألضطراب أو عدم ، یعزز الثقة في نفسھ .٣

 .األطمئنان
یعمل على تقلیل حاالت المحاولة و الخطأ و ھذا یعني أنھ یتجھ مباشرة الى ما یرید أن  .٤

 .یدرسھ بشكل منظم دون تخبط
 .ى أستخدام المعینات التعلیمیة المناسبةیساعد عل .٥

 
  :بالنسبة للمعلم غیر المبتدئ  -  ب
 .التعرف على األھداف التربویة العامة و كذلك األغراض السلوكیة و یعمل على تحقیقھا .١
 .التحسن و النمو في المھنة .٢
ر الكتاب المنھجي فتتاح لھ فرص كبیرة للتعرف على األطالع على مصادر أخرى غی .٣

أو طرائق جیدة لم یتطرق الیھا الكتاب المنھجي مما یساعده على تحسین أسالیب عرض 
 .تدریسھ

  

  .الخطة السنویة : أ//     و التخطیط نوعان  

  .الخطة الیومیة: ب                           

یضع المعلم خطة سنویة للمقرر الذي سیعلمھ للتالمیذ یتضمن أھداف المقرر و  - :الخطة السنویة: أ  
شاطات ألالزمة لذلك و أدوات و وسائل التقویم المناسبة للحكم على مدى تحقق األھداف في نھایة الن

و أن تكون الخطة السنویة مرنة تراعي العطل و األجازات و الظروف الطارئة و عند ، العام الدراسي
  :اآلتیةأعدادھا یجب أن یأخذ المعلم بعین األعتبار األمور 

 .ات الدراسیةتحلیل المقرر الى الوحد .١
 .تحدید األھداف المرجوة لكل وحدة دراسیة .٢
 .تحدید الوقت الالزم لتحقیق ھذه األھداف .٣
 .زمة لتنفیذ األھدافتحدید النشاطات و الوسائل الال .٤
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تحدید أدوات و وسائل التقویم من األختبارات و ذلك للوقوف على مدى تحقق األھداف  .٥
 .المرجوة من قبل التالمیذ

  سنویة؟ كیف نبني خطة/ س

 ).متى نبدأ المدرسة حتى نھایة السنة(معرفة التقویم الدراسي السنوي  .١
 .معرفة تقویم المناسبات و العطل الرسمیة و الدینیة .٢
 .أمتالك الكتاب المقرر الذي سیقوم بتدریسھ .٣
یجب أن تمتلك كتاب المعلم للماجة الدراسیة و ھو كتاب تصدره وزارة التربیة یحتوي على  .٤

 .العامة و الخاصة بالكتاب المقرراألھداف 
 ).نھتیة سنة - بدایة سنة -تغیرات مناخ(نمتلك رؤیة واضحة لمعطیات السنة الدراسیة  .٥
 .األستفادة من خبرة المعلم السابقة .٦
 .األھمیة النسبیة لكل فصل أي حسب حجم المادة الدراسیة .٧

  .حد أو عدة دروسو ھو عبارة عن برنامج عمل المعلم لدرس وا - :الخطـة الیومیــة -ب

  أھم النقاط التي تراعى عند وضع خطة الدرس

 .تحدید موضوع الدرس بشكل واضح .١
 .تحدید األھداف السلوكیة للدرس بشكل واضح .٢
و تتمثل في كل ما یعین المعلم على أن یقدم الدرس بصورة واضحة و / تحدید الوسائل التعلیمیة .٣

میذ و تتمثل في السبورة و الطباشیر األبیض مناسبة للمستوى العقلي و الدراسي لمجموعة التال
 .ألخ..... و الملون و أستخدام األدوات الھندسیة في الرسم

یفضل أن تسجل األنشطة التي یتضمنھا الدرس بشكل متسلسل بما في ذلك / عرض الدرس .٤
 .التدریبات الشفویة و المناقشات

و یساعدھم على المشاركة و  والیھ دھمشال بد أن یكون في الدرس ما یكفل تحضیر التالمیذ و  .٥
 .المناقشة و التتبع و أن یربط الدرس بالواقع لتتضح الفائدة العلمیة و العملیة منھ

األعتناء بالفروق الفردیة و تقویم التالمیذ في أثناء سیر الدرس عن طریق األسئلة الشفویة و  .٦
 .التحریریة

الربط في الدقائق كون یا و یفضل أن أن تكون الدروس مترابطة مع ما قبلھا و مع ما بعدھ .٧
 .األولى من الدروس

أن تكون العالقات بین التالمیذ و المعلم عالقات أنسانیة یسودھا األحترام المتبادل و التعاون  .٨
  .حتى یشعر التلمیذ بالراحة عند طرح األسئلة و المناقشات و أن یوجھ الى األتجاھات الصحیحة
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أن مھمة المعلم قیادة تالمیذه الى الحل الصحیح و یعد من األجزاء المھمة في عملیة التعلیم آلنھ       
فغالبا ما یتم ھذا الجزء بطریقة طرح األسئلة على ، یتوقف على خبرة المعلم و مبادرتھ و أبداعھ

  .التالمیذ ألشراكھم في الحل

تنمي لدى التالمیذ القدرة على تناول المسائل و المبادرة الى أن قیادة المعلم لتالمیذه ھي التي       
لذا یجب أن یكون المعلم صاحب الدور األساسي بكل ما تنطوي علیھ من أنشطة و ممارسات و ، حلھا

أبداعات و مبادرات و أن یبرمج المعلم خطة درسھ بصورة تمكن التلمیذ من تناول المسائل و التدریب 
و علیھ ال ینصح المعلم بالقیام بحل ، أوال ثم باألعتماد على نفسھ في األخیرعلى حلھا بتوجیھ منھ 

المسائل بنفسھ مھما كان ھذا الحل صحیحا و واضحا و مرتبا آلن ذلك سیقتل روح التفكیر عند التالمیذ 
أو  كما ال ینصح المعلم األعتماد على تلمیذ، و یعطل أبتكارھم و یجعلھم سلبیین في العملیة التعلیمیة

المعلم بنفسھ بل یجب أن یقود ، عدة تالمیذ في حل المسائل داخل الصف فیكون الدرس حكرا علیھم
موجھا األسئلة لمجموع التالمیذ لیكونوا مشاركین جمیعا في ھذا النشاط و یضع الخطوات التي یتوصل 

  .الیھا على السبورة و ھكذا الى أن ینتھي الحل

و من األمور التي یجب أن تنال عنایة فائقة أثناء تعلیم الریاضیات ھو  تنمیة قدرة التالمیذ و تدریبھم 
على كیفیة حل المسائل أو المشاكل الریاضیة و الحیاتیة بأستخدام طرقا ریاضیة اذ أن الھدف الشامل 

  للتربیة كلھا 

  .ھو تنمیة القدرة على حل المشاكل و منھا الحیاتیة

و ال یكون لھ ، ھي موقف جدید و ممیز یواجھ الفرد أو المتعلم - :الریاضیة) أو المشكلة( سألة و الم
  .عند الفرد حل جاھز في حینھ

أو ھو األستجابة المناسبة ، و العمل على حلھ أو التغلب علیھ، عملیة قبول تحد -:أما حل المسألة فھو
  .حلول جاھزة لوضع جدید لم یتعرض لھ المتعلم من قبل و لیست لدیھ

  أھمیـة تـدریـس المسـألـة الـریـاضیــة

  - :أن تدریس حل المسألة الریاضیة لھ أھمیة بالغة في تعلم الریاضیات لألسباب اآلتیة    

 .یعتبر حل المسألة الریاضیة وسیلة لتعلم مفاھیم جدیدة .١
 .نىأن حل المسائل الریاضیة یكسب التدریب على المھارات الحسابیة بصورة ذات مع .٢
 .یساھم حل المسألة الریاضیة الى حد كبیر في أنتقال أثر التعلم .٣
 .یساھم حل المسألة في اكتشاف معارف و مھارات جدیدة .٤
  .حل المسألة یثیر فضول التالمیذ و یشجع لدیھ حب األستطالع .٥
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  المـراحـل التـي تـمر فیــھا حـل المســألـة

  - :الریاضیة و ھي أربع مراحل لحل المسألة)) جـورج بولیـا(( حدد 

من حیث ال بد في ھذه المرحلة أت یتأكد المعلم من أن المسألة واضحة و مفھومة  :فھم المسألة  .أ 
              قبل التلمیذ و قد یساھم المعلم في مساعدة التالمیذ على معرفة عناصر المسلة و ھي

 ).الشروط -المطلوب -المعطیات( 
یتعلق بأختیار فكرة الحل و أستراتیجیة الحل و على المعلم أن یساعد التالمیذ  :أبتكار خطة حل  .ب 

 .من خالل عرض بعض األسئلة التي تقودھم الى التوصل الى فكرة الحل
أن تنفیذ الفكرة من قبل التلمیذ ألمر معین خاصة اذا أدرك التلمیذ الخطة  :تنفیذ فكرة الحل  .ج 

 .أدراكا صحیحا
لتلمیذ في ھذه المرحلة بالتحقق من صحة الحل و ذلك بالسیر بخطوات یقوم ا: مراجعة الحـل  .د 

 .عكسیة لخطوات الحل من خالل التعویض
 

  )الصعـــوبــات التـي تــواجـھ التالمیـذ فـي حـل المسـائــل(

  :أو أھم أسباب الضعف في حل المسائل الریاضیة

 .عدم التمكن من القراءة .١
 .عدم التمكن من أستیعاب المسألة .٢
 .عدم التمكن من أختیار خطوات الحل و ترتیبھا .٣
 .عدم ألمام التلمیذ بالخبرات السابقة ألالزمة لحل المسألة من مفاھیم و تعمیمات و مھارات .٤
عدم القدرة التلمیذ على أختیار األسلوب المناسب و ذلك لضعف قدرتھ على التفكیر األستداللي  .٥

 .و التسلسل في خطوات الحل
على التخمین و التقدیر للحل و الجواب الصحیح و اللجوء الى اآللیة التقلیدیة ضعف قدرة التلمیذ  .٦

  .في مباشرة الحل و متابعتھ

  )األمور التي یتبعھا المعلم لمساعدة تالمیذه على حل المسائل الریاضیة(

  كیف یساعد المعلم تالمیذه في التكیف مع حل المسألة؟ -
  المتعلمین على حل المسائل الریاضیة؟بصفتك معلم ریاضیات كیف یمكن تنمیة قدرة  -
 .مساعدة التلمیذ على التكیف مع المسألة و التحلي بروح التفكیر و التأمل و الصبر .١
 .تشجیع التلمیذ على أعادة صیاغة المسألة بلغتھم الخاصة .٢
 .مساعدة التلمیذ على تذكر و أستحضار األفكار و المعلومات ألالزمة لحل المسألة .٣
 .لى رسم المسألة و توضیحھا باألشكال أو أنشاء نموذج یوضحھامساعدة التلمیذ ع .٤
 .مساعدة التلمیذ في تجریب أكثر من حل للوصول الى الحل الصحیح .٥
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مساعدة التلمیذ من خالل األشارة الى أبراز العالقات و النظریات التي ترتبط بھا المسألة و  .٦
  .أختیار ما یناسب منھا

  )األلعـاب التـربــويــة(

كوسائل لتجسید المفاھیم المجردة ) التربویة(تلعب األنشطة التعلیمیة دورا مھما في العملیة التعلیمیة     
و قد تكون ھذه الوسائل على شكل مواد تعرض المعلومات للطالب مثل الكتاب المدرسي أو الفیلم 

مصنوعة أو النماذج و في كما یمكن أن تكون على شكل أجسام ذات ثالثة أبعاد مثل األشیاء ال،التعلیمي
  .ھذا النوع من الوشائل یأخذ الطالب المعلومات منھا بدراستھا و بتفحصھا

تعرض المعلومات للطالب لكنھا باألضافة الى ذلك تدفعھ للتفاعل معھا  و ھناك نوع آخر من الوسائل
ویعد ھذا ، ربویةبشكل ما ألكتساب المعلومات مثل الكتب المبرمجة و أجھزة المحاكاة و األلعاب الت

الصنف من الوسائل التي یجعل المتعلم نشطا و فاعال أثناء أكتسابھ للحقائق و المفاھیم و المبادئ و 
  .العملیات في مواقف تعلیمیة قریبة من الواقع

بأنھا نشاط یبذل فیھا الالعبون جھدا كبیرا لتحقیق ھدفا ما في ضوء قوانین  و تعرف اللعبة التربویة 
  .ینةمع) قواعد(

لما ، نشاط ھادف یتضمن أفعاال معینة یقوم بھا المعلم و الطالب من خالل اتباع قواعد معینة أو أنھــا
تتمتع بھ من ممیزات كثیرة و متعددة لخدمة األھداف الوجدانیة و المعرفیة و ذلك اذا أحسن المعلم 

  .أختیارھا و توظیفھا

  :وري مراعاة ما یليو عند أستخدام األلعاب في عملیة التعلم من الضر -
 :ما ھي األجراءات القبلیة قبل البدء باللعبة أو -
 .تحدید الخبرات التعلیمیة المتضمنة في اللعبة .١
 .تحدید األھداف المعرفیة و الوجدانیة للعبة .٢
 .عداد المسبق للوسائل الضروریة ألكمال اللعبةاإل .٣
 .التالمیذ لتعلم اللعبةاجراء التقویم القبلي للعبة من أجل التأكد من أستعداد  .٤
أستخدام أستتراتیجیات التقویم البعدي من أجل التأكد من فاعلیة اللعبة في تحقیق األھداف التي  .٥

 .وضعت من أجلھا

  ) أستخدام األلعاب التعليمية في التعليم(
  :تستخدم األلعاب التعليمية كمصدر للتعلم في التعليم كاآلتــي 

 .كتهيئة قبل الدرس .١

 .التالميذ و تحريك األجواء التعليميةلتنشيط  .٢
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 .كوسيلة تعليمية و خاصة في الرياضيات .٣

 .لتحقيق األهداف الوجدانية .٤

 .في التقويم .٥

  )أهداف األلعاب التعليمية( 

 .تنمية مهارة طالقة التفكير الرياضي عند التالميذ .١

 .تنمية روح الفريق و التعاون األيجابي من خالل تطبيق األنشطة الجماعية .٢

 .تنمية و صقل المهارات األساسية في الرياضيات .٣

 .تنمية روح المبادرة األيجابية عند التالميذ .٤

 .إثارة الدافعية نحو التعلم عن طريق القيام بأعمال يحبونها و يرغبون بها .٥

 .خلق جو من التنافس البريء بين التالميذ .٦

 .تغرس في نفوس التالميذ أحترام آراء اآلخرين .٧

 .علم عند األطفالمعالجة صعوبات الت .٨

 .تعلم على نقل أثر التعلم و أعطاء معنى لما يتعلمه الطفل .٩

  )فــوائـد أستـخـدام األلعـاب فـي تعليـم الـريـاضيـات(

 .أن التعليم عن طريق األلعاب يثير رغبة كثير من التالميذ نحو التعلم .١

 .تزود المتعلم بخبرات أقرب للواقع العملي من أي وسيلة تعليمية أخرى .٢

تمكن المربين و اآلباء من الحكم على قدرة المتعلمين على تطبيق الحقائق و المفاهيم و  .٣
 .المبادئ و المهارات التي درسوها على المواقف الحياتية المختلفة

تعمل على أشراك المتعلم أيجابيا في عملية التعلم أكثر من أي وسيلة أخرى مشابهة آلنه  .٤
لذلك تعد األلعاب التربوية وسائل فعالة لقياس ، أللعب يستخدم قدراته المختلفة في أثناء

 .أتجاهات المتعلمين و تنميتها و تعزيزها

  

Dr.Nidhal Al-Khazraji

Dr.N
idh

al 
Al-K

ha
zra

ji



٣٩  
 

 

 )مـصادر األلعـاب(

 .بطاقات أو كروت توزع على ألالعبين .١

 .أجهزة مثل الكمبيوتر .٢

 .مواد بالستيكية .٣

 .عيدان أو عصي صغيرة يتم تنظيمها بأشكال  مختلفة .٤

 .ألعاب تستعين بزهرة نرد .٥

  .ب الدومينوألعا .٦

 )ار اللعبة في الرياضياتيمعايير أخت/ شروط (

 .أن تكون اللعبة ممتعة و مسلية و ذات هدف تعليمي .١

أن تتوافق اللعبة مع عدد التالميذ من حيث العدد اذا كانت فردية أو من حيث الحجم اذا  .٢
 .كانت جماعية

 .أن تتناسب مع المستوى العمري و المعرفي للتالميذ المشتركين .٣

 .تكون قابلة للقياس أن .٤

 .أن تكون قابلة للتنفيذ بحيث تخلو من التعقيد و الخطورة .٥

  .أن يختبر المعلم اللعبة و خاصة اذا كانت جديدة عليه ليحدد طريقة و قواعد تنفيذها .٦

 )أنـواع األلعـاب فـي الـريـاضيـات/ أصنـاف(

  /ألعاب لحل األلغاز أو المغالطات الرياضية: أوال
و تتطلب بعض األلعاب حل ألغاز أو مغالطات و أثناء الحل يطبق التالميذ مهارات     

  :مثال ذلك، و مفتاهيم و مبادئ رياضية
  فما هم؟ ٣٣٣ثالثة أعداد متتالية مجموعهم / س
  ٣٣٣=  ١١٢+١١١+١١٠/ ج
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و ، و أضفته الى الثاني أصبح الثاني ضعف األول ١عددان أذا أخذنا من األول / س
أخذت                                                                                                                         أذا 

  و أضفته الى األول تساوى العددان فما هما العددان؟ ١من الثاني 
  ٤  ،  ٢  ٣،   ٣/ ج
  

  ثالثة أعداد حاصل جمعهم يساوي حاصل ضربهم فما هم؟/ س
  ٦=  ١x٢x٣=  ٣+٢+١/ ج

و تتضمن األلعاب األكتشافية تحليال لعمليات رياضية كما  / ألعـاب أكتشافيـة: ثانيـا
و من أمثلة األلعاب األكتشافية لعبة تسمى         ، تتضمن تطبيق مهارات و مفاهيم و مبادئ

  ).الحساب عند راعي الغنم( 
في أحد البراري ال يعرف أجراءات عمليات الضرب بالطريقة الحديثة  عنهناك راعي 

ت الضرب بطريقة خاصة تعتمد على مضاعفة األعداد و تنصيفها و لكنه يجري عمليا
 ١٢(خروفا بسعر ) ٢٧(باع ، و هو ال يحب الكسور و يتشائم من األعداد الزوجية

  :و لحساب ثمن البيع أجرى العمليات اآلتية، للخروف الواحد) دينارا
  الثمن  عدد الخراف

١٢  ٢٧  
٢٤  ١٣  

٤٨  ٦  
٩٦  ٣  
١٩٢  ١  
  ٣٢٤  
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  /ألعـاب البحث عن أنـماط أو قـواعـد: ثالثـا
أحد األعمال الهامة التي يقوم بها الرياضيون هو البحث عن تعميمات و أنماط        

  :١ال يمكن أن تقود الى أكتشافات رياضية جديدة مث
 ..أدرس النظام التالي و من ثم أستنتج تعميماً -

                    ٢+١+٠  
                    ٣+٢+١  
                    ٤+٣+٢  
                    ٥+٤+٣  
                    ٦+٥+٤   

  ) ١-ن+(ن)+١+ن= (ن٣/   الحل 
  }....، ٤، ٣، ١،٢ {= حيث ن       
  ٣× حاصل ضرب العددالوسط = ثالثة اعداد طبيعية متتالية  أيمجموع  - :ان  أي     

                                                                       
  /ألعــاب للتدريب على المهارات: رابعــا

 ؟  -١٣-١٠-٧-٤-١أكمل المتسلسلة  -

  ؟ -١٦-١١-٧-٤-٢-١أكمل المتسلسلة  -

  /ألعـاب لتـعلم التـقديـر: خامسا             

هي أحدى المهارات المهمة في برامج الرياضيات و هناك ثالثة أنواع من التقدير التقريبي         
  :مرتبطة بالرياضيات هي 

 .تقدير األجابات للمسائل الكالمية في الحساب و الجبر و المثلثات  .أ 

 .تقدير األجابات في نتائج العمليات الحسابية  .ب 

  .تقدير قياسات األشياء الفيزيقية  .ج 
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