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

                              0501455 تدريسيا
 : المكتبية الساعات

 
  

  األشكال حيث من األساسية المرحمة في اليندسة موضوعات في األساسية المفاىيم بعض المادة ىذه تتناول: المساق وصف
 المجسمات كذلك,والتكافؤ المساحات,والتشابو التطابق ,والتعامد التوازي,وخصائصيا وتصنيفاتيا المستوية اليندسية

. التحويالت وىندسة اإلحداثية اليندسة في موضوعات ,سطوحيا ومساحات وحجوميا وخصائصيا
  المساق أهداف

 فييا الثغرات وبعض اإلقميدية اليندسة البنية عمى التعرف-1
  الشائعة األشكال وبعض اليندسة في األساسية العناصر عمى التعرف-2
 والتشابو التطابق مفاىيم عمى اعتماًدا اليندسية لألشكال اليامة الخصائص استخالص- 3
 اإلنشاءات ببعض والقيام اليندسية األشكال بعض لرسم اليندسة األدوات استخدام- 4
 القوانين عمى اعتمادا الشائعة اليندسية األشكال مساحات إيجاد- 5
 الرياضية التطبيقات وبعض الزاوية القائم المثمث حل في فيثاغورث نظرية استخدام- 6
  أوجييا مساحات و المنتظمة المجسمات بعض حجوم إيجاد- 7
 بينيا فيما والتحويل والحجم والمساحة الطول:القياس وحدات عمى التعرف- 8

 : التعمم مخرجات
: -              أن عمى قادراً  الطالب يكون أن المتوقع من فإنو المقرر, ىذا من االنتياء عند

 المستوى في باألشكال الخاصة العبارات بعض برىنة في الرياضي البرىان يستخدم-   1 
 اليندسة في االستنتاجية  الطبيعة و األسموب يوضح-2
 فييا الثغرات بعض ويبين االقميدية اليندسة بنية يعرف-3
. اإلقميدية اليندسة في اليندسي والبناء عام بشكل الرياضي البناء يعرف-4
  الشائعة األشكال بعض ويتعرف اليندسة في األساسية العناصر وضح--5
 والتشابو التطابق مفاىيم عمى اعتمادا اليندسية لألشكال اليامة الخصائص يستخمص- 6
. اليندسية اإلنشاءات ببعض والقيام اليندسية األشكال بعض لرسم اليندسة األدوات يستخدم--7
 القوانين عمى اعتمادا الشائعة اليندسية األشكال مساحات يجد- 8
 الرياضية التطبيقات وبعض الزاوية القائم المثمث حل في فيثاغورس نظرية يستخدم- 9

  أوجييا مساحات و المنتظمة المجسمات بعض حجوم يجد- 10
 بينيا فيما التحويل ويجري والحجم والمساحة الطول:القياس وحدات يتعرف- 12

 الفصل أسابيع عمى المادة توزيع
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  المراجع
 الرئيس المقرر الكتاب

 2015 ,  2005 ,عمان والتوزيع لمنشر المسيرة دار لوم, أبو خالد  تدريسيا, وأساليب اليندسة         
  المساندة المقررات

 1995 عمان, المفتوحة القدس جامعة منشورات, وآخرون عابد عدنان(, 2 )تدريسيا وطرائق الرياضيات- 1

 المقرر مفردات األسبوع
عن نبذة : األساسية المفاهيم : األساسية المفاهيم  المستوية الهندسة اليندسةاالقميدية : األول  – إلقميدس األصول الهندسة عمم تطور 

الخمس إقميدس مسممات التعريفات –المعرفة غير المفاهيم ،كتاب   
 ىندسية مفاىيم: الثالث و الثاني

  أساسية
 

 

 انشاءات, متوازيين لمستقيمين قاطع قطع من الناتجة لزوايا ا ,والتعامد التوازي, الزاوية قياس, وانواعيا الزاوية
 .ىندسية

 المضمعات: والخامس الرابع
 

 وبعض الدائرة , ,فيثاغورس نظرية,والتشابو التطابق,وخصائصو المثمث,المضمعات تصنيف,المضمع تعريف
 عمييا النظريات

 اليندسية األشكال تشابو التشابو,شروط اليندسية, األشكال تطابق ,شروط التطابق  والتشابو التطابق :السادس

 الرباعي الشكل :والثامن السابع
  المختمفة وحاالتو

 األشكال الورقية,خصائص الطائرة المنحرف, المربع,شبو الضالع,المعين,المستطيل الرباعي,متوازي الشكل مفيوم
 الخصائص بعض وبرىنة السابقة

 وبعض الدائرة :والعاشر التاسع
  عمييا النظريات

 .عمييا النظريات بعض بينيما, المحيطية,العالقة المركزية,الزوايا بيا,الزوايا المتعمقة المفاىيم وبعض الدائرة

 المستوية اليندسية االشكال مساحات, الحجم, المساحة,الطول قياس وحدات القياس: عشر الحادي

 الكرة القائمة, الدائرية األسطوانة  المخروط, وحاالتو, اليرم المكعب, المستطيالت, متوازي المنشور, المجسمات: عشر الثاني

: عشر والرابع عشر الثالث
 االمجسمات

 .سطوحيا ومساحات السابقة المجسمات حجوم

 تراكمية مراجعة :عشر الخامس
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 الطبعات أحدث عمان والتعميم, التربية وزارة,األساسي التعميم مرحمة لصفوف الرسمية الرياضيات كتب- 2
  :التقويم طرق

 الطرق  العالمة  التاريخ
 األول االختبار %20 حسب التقويم الجامعي
 الثاني االختبار %20 حسب التقويم الجامعي

 الفصل بداية منذ بأول أوال
 نيايتو حتى

 والتكميفات المشاركة )الفصل أعمال 10%
 المحاضرة في فاعل والتقارير,حضور

 االلكترونية االمتحانات
 دائرة من المقرر الموعد حسب
 والتسجيل القبول

 النيائي االختبار 50%

 

 

 المساق تقديم طرائق

: اآلتية األساليب استخدام فيمكن العممّية, المادة وطبيعة التعميميّ  الموقف حسب التدريس  طرائق تتنّوع 
. النشط التفاعمّية المحاضرة أسموب -1
 .المشكالت حلّ  طريق عن التعمم -2
 .التعاوني التعمم -3
 .والمناقشة الحوار -4
 .األنشطة طريق عن التعمم -5

 إلخ ... و , واإلنترنت المكتبة,: مثل المختمفة, المعرفة بمصادر الطمبة ربط- 6  

 


