المتطلب السابق:
اسم المدرس :
موعد المحاضرة :
الساعات المكتبية:

جامعة الزرقاء
الكلية :العلوم التربوية
القسم :رياض اطفال
عنوان المقرر :تنمية المفاهيم العلمية
والرياضية لألطفال ()0513325

وصف المساق:
تتناول ىذه المادة أساليب ونظريات اكتساب الطفل المفاىيم العممية والرياضية األساسية في الطفولة المبكرة
واستراتيجيات تنمية ىذه المفاىيم متضمنة المواد واألنشطة الالزمة وكيفية توظيفيا في الممارسات الحياتية اليومية

لمطفل في مرحمة الطفولة المبكرة واستخدام الوسائل التعميمية في تدريس تمك المفاىيم والتركيز عمى إجراءات

التشخيص والتفريد والتقييم والميول العممية.
أهداف المساق:

- 1تعميق فيم الطالب لممفاىيم الرئيسة واألساسية في العموم .
- 2تركيز المفاىيم األساسية في الرياضيات عند الطالب .
- 3التعرف إلى استراتيجيو حل المسألة .

- 4تطبيق إستراتيجية تعميم المفيوم في كل من العموم والرياضيات.
مخرجات

التعلم:

عند االنتهاء من هذا المقرر ،فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قاد ارً عمى أن:

 يصف طبيعة العمم.

 يذكر خصائص المادة و بنيتيا والمجموعة الشمسية
 يعرف مفيوم العد وأنواعو

 يستخدم المبادئ األولية في نظرية األعداد
 يمم باستراتيجيات القسمة وعمميات الكسور
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هيكل المقرر
األسبوع

:

الساعة
المعتمدة

المواضيع

نتاجات التعلم

 #طبيعة العموم :ميارات عمميات العمم

2+1

6

يحدد طبيعة العمم.

4+3

6

يتعرف إلى خصائص

6+5

6

يتعرف الطالب عمى

8+7

6

التعرف إلى مفيوم العد

10+9

6

التعرف عمى المبادئ

 #مبادئ أولية في نظرية األعداد:ا

األعداد

األعظم-المضاعفات و المضاعف

– نتاجات العموم – أىداف تدريس

العموم – أىداف تعميم العموم الحديثة.
المادة و بنيتيا

 #خصائص المادة و بنيتيا:المادة-
الكتمة -الوزن-تركيب المادة-

العناصر-المخاليط – المركبات-

إجراءات
التعلم
التحضير المسبق

لمدرس

المشاركة في

مناقشات صفية

طرق التعليم
أسموب

المحاضرة

التفاعمية النشط.
ّ

التعميم عن طريق ح ّل
المشكالت

حاالت المادة

 #الشغل والطاقة
 #المجموعة الشمسية:

 -كوكب األرض (حركة األرض-

المجموعة الشمسية

العمل ضمن فريق

التعميم التعاوني

القشرة األرضية-الصخور.

الغالف الجوي- :الطقس والمناخ-
الظواىر الجوية-الرياح الجبيات

اليوائية-اليطول-البرد-الثمج-الندى-

السحب-عوامل المناخ والرصد الجوي
والتنبؤ بالطقس.

 عطارد –الزىرة -األرض-الشيب-النيازك-المذنبات

وأنواعو

 #العد  :مفيومو -أنواعو

 #العمميات عمى األعداد الطبيعية:
الجمع و خصائص عممية الجمع-

التعميم عن طريق
حل المشكالت

التعميم عن طريق
األنشطة

الضرب و خوارزميات الضرب-

خصائص عممية الضرب-الطرح

وخصائص عممية الطرح -القسمة

:حقائق القسمة وعالقتيا بحقائق
الضرب.

األولية في نظرية
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لتحميل إلى العوامل-القاسم المشترك

التعمم التعاوني

المعرفة المختمفة ،مثل:

المكتبة ،واإلنترنت  ،و

المشترك األصغر
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12+11

6

يمم باستراتيجيات القسمة

14+13

6

يمم باستراتيجيات القسمة

وعمميات الكسور

 #قابمية القسمة عمى العدد 2،3،5،10

ربط الطالبة بمصادر الحوار والمناقشة

المتكافئة-المقارنة بين الكسور-جمع

 :المكتبة -اإلنترنت

 #الكسور و العمميات عمييا :الكسور

وطرح وضرب وقسمة الكسور-تحويل

كسر عشري إلى كسر عادي -المقارنة

المعرفة المختمفة مثل

_....الخ

بين الكسور العشرية

وعمميات الكسور

 #قابمية القسمة عمى العدد 2،3،5،10

ربط الطالبة بمصادر الحوار والمناقشة

المتكافئة-المقارنة بين الكسور-جمع

 :المكتبة -اإلنترنت

 #الكسور و العمميات عمييا :الكسور

وطرح وضرب وقسمة الكسور-تحويل

كسر عشري إلى كسر عادي -المقارنة

المعرفة المختمفة مثل

_....الخ

بين الكسور العشرية

المراجع
الكتب المقررة الرئيسة:
بطرس ،بطرس ( .)2010تنمية المفاىيم العممية .دار المسيرة لمنشر والتوزيع :عمان.
الهويدي ،زيد .)2006( .استراتيجيات معلم الرياضيات الفعال .دار الكتاب الجامعي :اإلمارات العربية المتحدة.

المقررات المساندة:
عاذرة ،سناء ( .)2012تنمية المفاىيم العممية وميارات عمميات العمم .دار الثقافة لمنشر والتوزيع :عمان.

طرق التعليم :
التفاعمية النشط.
 - 1أسموب المحاضرة
ّ
 - 2التعميم عن طريق ح ّل المشكالت.
-3

التعميم التعاوني.

-4

الحوار والمناقشة.

-5
-6

التعميم عن طريق األنشطة.

ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة ،مثل :المكتبة ،واإلنترنت.

األدوات المستخدمة في التقييم:

الصفية والبحث والتقرير
الصفية وغير
االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات
ّ
ّ

المقرر
 ،والتفاعل
الصفي في المحاضرة ،والجدول اآلتي ّ
يوضح برمجة إجراءات التقييم في ّ
ّ
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التاريخ

االختبار أو أساس التقىيم
االختبار األول

الدرجة
%20

االختبار الثاني

%20

أعمال الفصل (المشاركة و إنتاج وسيلة تعليمية)

%10

االختبار النهائي

%50
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