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  العمل  مكان قسم الرياضيات / كلية التربية األساسية / جامعة تلعفر

 ).مدخل علم النفس –المدخل الفلسفي  –في اآليات القرآنية  –تعريفه  (معنى التفكير  . 1

بالمحتوى المعرفي  مستويات التفكير(تعليم كيفية التعليم , الضوابط المعرفية , التفكير المرتبط . 2
 ,التفكير التأملي).

لمي  (الناقد , االستقرائي , التأملي , الرياضي , المعرفي , المنطقي , االستنباطي , الع انواع التفكير . 3
.( 

 تعريفه). - التفكير الرياضي (معناه  . 4

 اهداف التفكير الرياضي في المرحلة االساسية.  . 5

( االستقراء , االستنتاج , التعبير والرموز, العالقي , المنطق ,الشكلي , مجاالت التفكير الرياضي  . 6
 .االستقصاء ,البرهان , حل المسالة )

 تعريف بأساليب تطوير التفكير الرياضي. . 7

 تطوير التفكير لدى االطفال. . 8

  برامج تنمية التفكير الرياضي.  . 9

  هدف المقرر 
  

  
  مفهوم التفكير هو أي عملية او نشاط يحدث داخل عقل االنسان ويحدث التفكير الغراض عدة منها: 

 الفهم واالستيعاب. . 1
 اتخاذ القرار.  . 2
 التخطيط او حل المشكالت الحكم على االشياء. . 3
 االشياء. الحكم على  . 4
 االحساس بالبهجة واالستمتاع . 5
 التخيل.  . 6
  االنغماس في احالم اليقظة. . 7

 قرر وصف الم

 ): االلعاب والتفكير في الرياضيات, دار المسيره, عمان.2009العبسي, محمد مصطفى ( . 1
):خرائط التفكير والعقل في تدريس 2018الكبيسي, عبد الواحد حميد ومدركه صالح عبدهللا ( . 2

  الرياضيات, مكتبة المجتمع العربي , عمان
  مصادر التعلم 

  التقييمات   الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 
 )تقسيم الدرجات (

50 %  50 %  25 %  25 %  
  
  
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية  الكلية:

  الرياضياتالقسم: 
  الثالثة  المرحلة:

 التفكير الرياضي :المادة
 األول  الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 االساسية كلية التربية الكلية: 
  الرياضياتالقسم: 

  المرحلة: الثالثة 
 التفكير الرياضي: المادة
   األول الدراسي: الفصل

والعملية المادة النظريـــة  االسبوع  التاريخ  

 االول     ).مدخل علم النفس –المدخل الفلسفي  –في اآليات القرآنية  –تعريفه  (معنى التفكير 

المعرفي  المرتبطبالمحتوى  التفكير   , المعرفية  الضوابط   , التعليم  كيفية  التفكير(تعليم  مستويات 
  ,التفكير التأملي).

 الثاني   

(الناقد , االستقرائي , التأملي , الرياضي , المعرفي , المنطقي , االستنباطي , العلمي  انواع التفكير  
.(  

 الثالث  

 الرابع    تعريفه),  اهداف التفكير الرياضي في المرحلة االساسية.  - التفكير الرياضي (معناه 

( االستقراء , االستنتاج , التعبير والرموز, العالقي , المنطق ,الشكلي , مجاالت التفكير الرياضي  
  .االستقصاء ,البرهان , حل المسالة )

 الخامس   

 التفكير الرياضي.تعريف بأساليب تطوير 
  

 السادس   

 سابعال    تطوير التفكير لدى االطفال.

 ثامن ال    . برامج تنمية التفكير الرياضي.

 تاسعال    امتحان نصف الفصل

 عاشر ال    امتحان نهاية الفصل


