
 

 

 كلية التربية األساسية  –الجامعة المستنصرية 
 معلم الصفوف االولىقسم : 

 الخطة الدراسية للمواد
I. :المعلومات العامة عن المساق (Course information) 

 هذالانتذرَسٍ:و.و. تغزَذ خضُزاسى   ط.خ. انزَاضُاخ نهًثتذئٍُ :اسى انًساق 1

 TFCBO8MB313انًساق :ريز  2

 اإلجًانٍ عًهٍ َظزٌ  2انساعاخ انًعتًذج: 3

1 1 2 

 خايس/ انفصم ان نثانثحانًزحهح ا انًستىي وانفصم انذراسٍ: 4

II. ( :وصف المساقCourse description)  

الطرائق الواجب استخدامها عند كل التعرف على مفهوم طرائق تدرٌس الرٌاضٌاتوماهً اهم  
مرحلة عمرٌة , كما ٌهدف الى كٌفٌة صٌاغة االهداف السلوكٌة التً ٌمكن ان ٌستخدمها اثناء 
اعداد الخطط التدرٌسٌة وماهً االسالٌب العالجٌة الواجب اتخاذها من قبل المعلم لحل بعض 

 المشكالت الرٌاضٌة التً تواجه التلمٌذ.
 

III  .المساق مخرجات تعلم :(Course outcomes) 

 ٌهدف المساق فً نهاٌة الدرس من ان:
 التعرف على مفهوم الرٌاضٌات. -1

 ٌصٌغ االهداف السلوكٌة على وفق مستوٌات بلوم المعرفٌة. -2

 ٌتعرف على طرائق التدرٌس شائعة االستخدام. -3

 ٌتعرف على طرائق التدرٌس التً تقوم على البحث فً المعرفة. -4

 التقوٌم.ٌمٌز بٌن انواع  -5

 ٌتعرف على انواع االلعاب فً تعلٌم الرٌاضٌات. -6
 

IV .العملً إن وجد ( : –مواضٌع المساق) النظري  كتابة 

األسابٌع / 

 التارٌخ

 َظزٌ أو عًهٍ َظزٌ

اهذاف تذرَس انزَاضُاخ فٍ   1/11 1

 انًزحهح االتتذائُح

 

االهذاف انخاصح,اهًُتها,كُفُح  8/11 2

 صُاغتها

 

تطثُك االهذاف عهً يمزر انصف  15/11 3

 االول االتتذائٍ

 

 انتفكُز عُذ االطفال ويستىي  22/11 4



 

 

  االدران انعمهٍ فٍ انزَاضُاخ

   انفزوق انفزدَح فٍ انزَاضُاخ      22/11 5

   االستعذاد نتعهى انزَاضُاخ نهًثتذئٍُ 5/11 6

  ايتحاٌ انشهز االول 12/11 7

انزَاضُاخ اسانُة تذرَس  12/11 8

)انًحاضزج,انتسًُع,االستُتاجُح, 

 انطزَمح االستمزائُح(

 

طزَمح  اسانُة تذرَس انزَاضُاخ ) 26/11 9

 انًُالشح,االكتشافُح, حم انًشكالخ(

 

دور انًعهى فٍ اغُاء يادج  3/12 10

 انزَاضُاخ فٍ انصف االول االتتذائٍ

 

  انتمىَى فٍ انزَاضُاخ              11/12 11

اسانُة عالجُح نثعض انًشكالخ  11/12 12

 انزَاضُاخ فٍ انصف االول

 

حم انًسائم وتعهُى           24/12 13

 انزَاضُاخ فٍ انصف االول

 

االنعاب وتعهُى انزَاضُاخ فٍ انصف  31/12 14

 االول

 

  ايتحاٌ انشهز انثاٍَ 23/12 15

V : الواجبات والمشارٌع . 

 درس حول كٌفٌة صٌاغة االهداف السلوكٌة.ان ٌقوم المتعلم بأعداد -1

ان ٌعد مخطط لخطة دراسٌة الي موضوع فً المرحلة االبتدائٌة موظف فٌها االهداف  -2

 الخاصة.

 اعداد تقرٌر لطرٌقة معٌنة ٌقدمها للمدرس. -3

 المناقشة بٌن الطلبة 

VV  : مصادر التعلم األساسٌة . 

 الرٌاضٌات لمعهد اعداد المعلمٌن المرحلة الرابعة.كتاب منهجً طرائق تدرٌس  .    1

 .خامسةكتاب منهجً طرائق تدرٌس الرٌاضٌات لمعهد اعداد المعلمٌن المرحلة ال.     2

 

 



 

 

 

 :المصادر المساندة    

 

 كل المصادر الخاصة بطرائق التدرٌس من ضمنها طرائق التدرٌس للؤلف احمد سالمة . 1
  كتاب مهارات التدرٌس. 2

  االنترنت.     2

الدرجة 

 االمتحانٌة

االيتحاٌ 

 األول

االيتحاٌ 

 انثاٍَ

االيتحاٌ 

 انعًهٍ

االيتحاٌ  انسعٍ انُشاط

 انُهائٍ

111 15 15 5 5 41 61 

 انًالحظاخ انساعح انماعح انشعثح قاعة المحاضرات

قسم معلم الصفوف 

 االولى

  2  انثانثح

   2  

 

توقٌع                                                          البرٌد االلكترونً للتدرٌسً :  

 التدرٌسً :

تواجد التدرٌسً :                                                                        توقٌع رئٌس 

 القسم :

 

 

 


