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 يوجد ال   :السابق المتطمب  الزرقاء جامعة
  : : المدرس اسم التربوية العموم :الكمية
  : المحاضرة موعد الصف معمم : القسم
 وأساليب األعداد بنية: المقرر عنوان

 0501454تدريسيا
 

:  المكتبية الساعات
 

 عمييا، والعمميات المجموعات :تتضمن الرياضيات في األساسية المفاىيم بعض المساق  يتناول المساق وصف
 النسبة عمييا، التطبيقات بعض تتناول كما المجموعات ىذه عمى والعمميمت ، النسبية، األعداد ، الصحيحة األعداد الطبيعية، األعداد

 الخاصة التدريس وطرق األولى األساسية الصفوف في الرياضيات تدريس أىداف يتناول كما األعداد، نظرية وأساسيات والتناسب،
. الرياضي بالمفيوم

  المساق أهداف
 .الدنيا األساسية المرحمة في الرياضيات تدريس أىداف تعرف.  -1
 .الدنيا األساسية الصفوف في  الرياضيات لمنياج المناسبة الحديثة التدريس طرق إلى التعرف.  -2
 األساسية الصفوف في الرياضيات مناىج في  وبنيتيا باألعداد المتعمقة والنظريات والمباديء لممفاىيم الطمبة فيم تعميق.  -3

 .الدنيا
 .الدنيا األساسية الصفوف في باألعداد المرتبطة الرياضية المفاىيم تدريس في المعمم تحركات تعرف. -4
 .اليومية حياتو في ذلك وتوظيف األعداد بمجموعات المتعمقة التطبيقات بعض إجراء من الطالب تمكين -5
 .بيا  المتعمقة والخصائص القوانين وبعض األعداد نظرية بأساسيات المتعمقة المفاىيم من الطالب تمكين -6

  :التعمم مخرجات
: أن عمى قادراًا  الطالب يكون أن المتوقع من فإنو المقرر، ىذا من االنتياء عند
 . المجموعات خصائص ويوَضح المجموعات عمى المختمفة العمميات ُيجري عمييا، أمثمة يعطي المجموعة، يعَرف -1
 المختمفة، األعداد عمى الحسابية العمميات ُيجري أمثمة، ،ُيعطي الطبيعية،الصحيحة،النسبية األعداد مجموعات يوَضح -2

. العمميات ىذه خصائص يوَضح
 المتعَمقة المقادير ويحسب لعددين األصغر المشترك األكبر،المضاعف المشترك المضاعف،القاسم القاسم، من كل يعَرف -3

. المفاىيم بيذه
. اليومية حياتو في السابقة المفاىيم جميع يستخدم -4
  : المقرر هيكل

 اجراءات التعميم طرق
 التعمم

 نتاجات المواضيع
 التعمم

 االسبوع الساعات عدد

 تناول والمناقشة المحاضرة
 المفاىيم

 والتعميمات
 والميارات

 تدريس أىداف
 ، الرياضيات

 المعرفة عناصر
 الرياضية

 عناصر يميز
 المعرفة

 الرياضية

 األول 6
  والثاني
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 والمسائل
 عرض والمناقشة المحاضرة

 استراتيجيات
 تدريس

 المفاىيم
 الرياضية

 في التحركات
 المفاىيم تدريس

 الرياضية

 إلى التعرف
 تدريس تحركات
 المفاىيم

  الثالث  3

 العمميات والمناقشة المحاضرة
 عمى

 المجموعات

 والكمية الطبيعية األعداد
 والعمميات والصحيحة

 عمييا

 المجموعات
 والعمميات

 عمييا

12 4،5،6
،7  

 عرض والمناقشة المحاضرة
 ومناقشة
 المفاىيم
 السابقة

 قابمية والمضاعف القاسم
 قابمية قواعد القسمة
 إلى التحميل القسمة
 العوامل

 األعداد نظرية
 وأساليب
 تدريسيا

9 8،9،
10 

 ومناقشة عرض والمناقشة المحاضرة
  والميارات المفاىيم
 السابقة

 العشرية الكسور
 عمييا العمميات ومقارنتيا

 الكسور
 العشرية

9 11،
12،
13  

 ومناقشة عرض والمناقشة المحاضرة
  والميارات المفاىيم
 بعض وحل السابقة
 األمثمة

 إلى المئوية النسبة تحويل
 ، وبالعكس عشري كسر

 الطردي التناسب
 والعكسي

 النسبة
  والتناسب
 المئوية والنسبة

 وأساليب
 تدريسيا

6 14، 
15 

  المراجع
 2016 عمان والتوزيع، لمنشر المسيرة دار ، لوم ابو اليونس،خالد يونس االبتدائية، المرحمة لمعممي االعداد بنية -1
 والتوزيع، لمنشر المسيرة دار العبسي، ومحمد عباس محمد ، الدنيا األساسية لممرحمة الرياضيات تدريس وأساليب مناىج- 2

 2007: عمان
  :المساندة المقررات

 ن عما العربي، المجتمع مكتبة عيسى، شاىيناز راشد، محمد ، االبتدائية الصفوف ومعممي الجامعات لطمبة االساسية الرياضيات- 
2009.  

 1996والتوزيع،عمان لمنشر الفكر ار واخرون، نصر محمد رضا ، لالطفال والرياضيات العموم تعميم- 
 .1993: المفتوحة القدس جامعة ،(1)تدريسيا وطرائق الرياضيات- 
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  :التقويم طرق
 الطرق  العالمة  التاريخ

 حضور واجبات ميمات/10 
 صفية مناقشة فاعل

 األداء عمى المعتمد التقويم
 

 األول االختبار/والورقة القمم 20 
 

 الثاني االختبار/والورقة القمم 20 
 

 النهائي االختبار/والورقة القمم 50 
 

 الدراسة قاعة داخل التعميمية العممية لسير المنظمة القواعد

. المحاضرات حضور في االنتظام – 1
. وانتياءًا  بدءاًا  المحاضرات مواعيد احترام – 2
. والطالب األستاذ بين االلتزام عمى القائمة اإليجابية العالقة – 3
. مواعيدىا في والوظائف الواجبات بتقديم االلتزام – 4
. الجوالة اليواتف استعمال عدم – 5
. الجانبية األحاديث تبادل وعدم باليدوء االلتزام – 6
. والتوثيق النقل في العممية األمانة مراعاة ضرورة – 7
 عنيا نقل التي المصادر إلى اإلشارة عدم حالة وفى المصدر، إلى اإلشارة  يجب فإنو مصادر أية من بمعمومات االستعانة حالة في - 8

  .بأكممو المقرر في" راسب "تقدير ويعطى لممساءلة، الطالب ويتعرض العممية، والدقة األمانة لضوابط مخالفة يعد ذلك فإن
. مقبول عذر تقديم االختبار عن المتغيب الطالب عمى – 9

. الجامعة في بيا المعمول واإلجراءات التعميمات بحقو تطبق مقبول غير سموكاًا  الطالب سموك حالة في – 10
 . محاضرات 6 يعادل ما اي%(.15 )بيا المسموح الغياب نسبة – 11
 

 


