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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً المؤسسة التعلٌمٌة -1

 كلٌة التربٌة االساسٌة –الجامعة المستنصرٌة  القسم العلمً / المركز -2

 TFCBO8MB313ط.ت. الرٌاضٌات للمبتدئٌن ــــــ  اسم / رمز المقرر -3

  المتاحةاشكال الحضور  -4

 2121/  2119الخامس ــ السنة -الفصل  -5

 ساعات 3 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( -6

 17/9/2119 تارٌخ اعداد هذا الوصف -7

  اهداف المقرر -8

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم و التقٌٌم – 11

 األهداف المعرفٌة –أ 
 ان ٌتعرف الطالب على مفهوم الرٌاضٌات. – 1أ
 ان ٌذكر الطالب مستوٌات بلوم. – 2أ
 ان ٌتعرف الطالب على طرائق التدرٌس شائعة االستخدام. – 3أ
 ٌتعرف على طرائق التدرٌس التً تقوم على البحث فً المعرفة.  ان-4أ
 بٌن انواع التقوٌم. الطالبٌمٌز ان-5أ
 ٌتعرف على انواع االلعاب فً تعلٌم الرٌاضٌات. – 6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر –ب 
 .الطالب االهداف السلوكٌة وفق مستوٌات بلوم صغًٌان  – 1ب
 انواع االلعاب فً تعلٌم الرٌاضٌات.استخدام على  ان ٌمارس الطالب – 2ب
 ان ٌكتب الطالب خطة ٌومٌة. – 3ب
 ان ٌكتب الطالب خطة سنوٌة.– 4ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

 المشكالتطرٌقة حل  -
 طرٌقة العصف الذهنً -
 طرٌقة المناقشة -

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌاً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ٌ

المتاحة. والبد من الربط بٌنهما  تحقٌقها مبرهناً عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم

 :وبٌن وصف البرنامج



 

 

 التقٌٌمطرائق 

 االختبارات -
 (تقدٌم تقارٌر)  أوراق االعمال الفردٌة -
 (تقدٌم بحوث مشتركة بٌم الطلبة) أوراق االعمال الجماعٌة -

 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 
 ان ٌحترم الطالب اراء زمالئه عند مناقشتهم لالهداف السلوكٌة. – 1ج
 ان ٌهتم الطالب بالوقت المحدد لبدء المحاضرة.– 2ج
 ان ٌصغً الطالب لزمالئه عند تقدٌم بحث. – 3ج
 ان ٌشارك الطالب فً كتابة خطة ٌومٌة عن درس الرٌاضٌات. – 4ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

 طرٌقة حل المشكالت -
 العصف الذهنً طرٌقة -
 طرٌقة المناقشة -
 

 طرائق التقٌٌم 
 
 
 

 

 االختبارات -
 )تقدٌم تقارٌر( أوراق االعمال الفردٌة -
 ) تقدٌم بحوث مشتركة بٌم الطلبة(أوراق االعمال الجماعٌة -

 

والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور المهارات العامة  -د
 الشخصً(

  

 لعرض تقرٌر. power pointان ٌستخدم الطالب برنامج  – 1د

 .مستوٌات بلوم لألهداف السلوكٌةان ٌمارس الطالب  – 2د
بٌن طرٌقة االستنتاجٌة والطرٌق االستقرائٌة من خالل ان ٌبرهن الطالب  اختالف  -3د

 تطبٌق مثال.
 
 
 

 بنٌة المقرر -11

مخرجات  الساعات االسبوع
 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة/او 
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

المحاضرة  االهداف معرفية ساعات 3 االول
 والمناقشة

 اختبار شفوي



 

 

طرق  مهارية ساعات 3 الثانً
 التدرٌس

المحاضرة 
 والمناقشة

 االستجواب

 شفوياختبار 

المحاضرة  التقوٌم معرفية ساعات 3 الثالث
 والمناقشة

 االستجواب

 اختبار شفوي

اع وان مهارية ساعات 3 الرابع
 االختبارات

المحاضرة 
 والمناقشة

 اختبار شفوي

 

 البنٌة التحتٌة -12

  المقررة المطلوبةالكتب  -1
 تدرٌس طرائق منهجً كتاب -1

 المرحلة المعلمٌن اعداد لمعهد الرٌاضٌات
 .الرابعة

 تدرٌس طرائق منهجً كتاب -2
 المرحلة المعلمٌن اعداد لمعهد الرٌاضٌات

 .الخامسة

  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر( -2

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها –أ 
 , .........( )المجالت العلمٌة, التقارٌر

 

 االنترنٌت + محاضرات المدرس المراجع االلكترونٌة , مواقع االنترنٌت -ب
 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً -13
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