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بيـــــان 

 

أقر أنا مقدـ ىذه الرسالة أنيا قدمت فقط لجامعة القدس بيدؼ نيؿ درجة الماجستير في 

أساليب تدريس الرياضيات ، كأنيا نتيجة أبحاثي كجيكدم الخاصة ، باستثناء ما تـ اإلشارة إليو 

. حيثما كرد ، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد 

 

محمد إبراىيـ التالحمو  : الطالب 

:  التكقيع 

 ـ  2005  /  6 /   1:   التاريخ 
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اإلىداء 

  
.......... إلى الوالد والوالدة 

........ إلى األخوة واألخوات 

.......... إلى الزوجة واألبناء 

. إلى كل من ساىم وساعد في إعداد ىذا البحث 

 

. إلييم جميعًا أىدي ىذا الجيد المتواضع 
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: شكر وتقدير 

     الحمد هلل حمد الشاكرين ، والصالة والسالم عمى إمام المجاىدين محمد بن عبد اهلل ، قائد الغر الميامين ، 

. وعمى آلو وصحبو أجمعين وبعد 

يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عفيف زيدان الذي أشرف عمى ىذه الرسالة ، والذي 

رشاداتو أعظم األثر في إنجاز ىذه الدراسة جزاه اهلل عني خير الجزاء  . كان لجيوده وا 

الدكتور صالح ياسين                              :      وكل الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة 

. والدكتور محسن عدس لتفضميم بالمشاركة في مناقشة ىذه الرسالة 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء الييئة التدريسية في قسم الدراسات العميا في التربية وخاصة الدكتور غسان 

. سرحان ، واألستاذ الدكتور أحمد فييم جبر 

نني ال أنسى في ىذا المقام بتقديم كل معاني الحب والوفاء والتقدير لمشموع المضيئة إلى أخوتي  الدكتور : وا 

لى أخواتي المعممات  فلاير وىيام وجييان  )المحامي خالد ، والدكتور الطبيب عماد ، والميندس إسماعيل ، وا 

، وابن األخت محمد ياسر ، والشيخ الفاضل محمد إسماعيل الفقيو ، لما قدموه  (وسيان وفداء وباقي األخوات 

. لي من المساعدة والتشجيع في إتمام ىذه المرحمة من التعميم 

كما أتقدم بخالص تقديري وعرفاني إلى كل من ساعدني في توزيع ومتابعة أداة الدراسة ، وأخص بالذكر األستاذ 

أحمد سالمو التالحمو واألستاذ سعيد محمد التالحمو ، واألستاذ عبد الرحيم نعمان الدرابيع مدقق ىذه الرسالة  

. أيضًا ، واألستاذ حسين عبيد واألستاذ جياد قطينو 

وال يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير إلى الشيخ توفيق ربعي طابع ىذه الرسالة ، والشيخ خالد العمايرة الذي ترجم 

. الممخص إلى المغة اإلنجميزية ، ولكل من ساىم وساعد ومّد لي يد العون في إنجاز ىذا العمل 

. إلى كل ىؤالء جميعًا وافر الشكر والتقدير واالحترام 

 

محمد إبراىيم التالحمو  : الباحث 
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الممخص 

 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ كتقكيـ كتب الرياضيات لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع ، 

مف حيث األنشطة كأسئمة التقكيـ ، كتحديدا  ( 2005-2004 )الطبعة التجريبية الثانية لمعاـ 

ما التقدير التقكيمي لكتب الرياضيات لممرحمة : حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي 

مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب  (سابع ، ثامف ، تاسع  )األساسية العميا 

، باإلضافة إلى محاكلة الدراسة اإلجابة عف األسئمة  (األنشطة كأسئمة  التقكيـ  )الخميؿ مف حيث 

:  الفرعية التالية 

ما مدل التكازف بيف األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية ، كذلؾ مدل التكازف بيف األنشطة  (1

 الصفية كاألنشطة الالصفية في كؿ كتاب ؟

 ما مدل التكازف في األسئمة التي تقيس المجاؿ المعرفي حسب ىـر بمكـ في كؿ كتاب ؟ (2

المعرفية ، االنفعالية، ) ىؿ األسئمة التقكيمية في كؿ كتاب شاممة لمجاالت األىداؼ الثالثة  (3

 ، كما نسبة كؿ منيا ؟ (الميارية 

في كؿ كتاب ؟ ( إنشائية ، مكضكعية ) ما مدل التكازف في استخداـ األسئمة  (4

لمصفكؼ السابع كالثامف ( األنشطة كأسئمة التقكيـ ) ما التقدير التقكيمي لكتب الرياضيات  (5

. كالتاسع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب الخميؿ

باختالؼ ( األنشطة كأسئمة التقكيـ ) ىؿ تختمؼ تقديرات المعمميف التقكيمية لكتب الرياضيات  (6

كؿ مف جنس المعمـ ، كخبرتو التعميمية ، كمؤىمو العممي ؟ 
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تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات مادة الرياضيات لمصفكؼ السابع كالثامف 

معمما  (152)كالتاسع ، في المدارس الحككمية التابعة لمديرية تربية جنكب الخميؿ ، كالبالغ عددىـ 

كمعممة ، باإلضافة إلى جميع أنشطة كأسئمة التقكيـ المكجكدة في كتب رياضيات الصؼ السابع 

، كقد قاـ الباحث  (2005-2004)كالثامف كالتاسع مف الطبعة التجريبية الثانية ، لمعاـ الدراسي 

، ىذا كقد قاـ الباحث بدراسة  (المعمميف كالمعممات ، األنشطة كاألسئمة )بدراسة المجتمع كامال 

 .مف محتكل كتب الرياضيات لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع  (15%)

: تـ استخداـ أربعة أدكات إلجراء الدراسة 

. نمكذج خاص لتحميؿ األنشطة : األداة األكلى 

. نمكذج خاص لتحميؿ األسئمة التقكيمية :  األداة الثانية 

. نمكذج خاص لتحميؿ المحتكل : األداة الثالثة 

 فقرة ، لتقكيـ األنشطة كأسئمة التقكيـ في كتب رياضيات  (40)استبانة مككنة مف : األداة الرابعة 

. السابع كالثامف كالتاسع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات ، في منطقة جنكب الخميؿ

تـ التأكد مف صدؽ األدكات الثالثة األكلى بعد عرضيف عمى مجمكعة مف المختصيف ، 

بالنسبة لألداة الرابعة فتـ عرضيا عمى اثني عشر محكما لمتحقؽ مف صدقيا  ، حيث حصمت ىذه 

عمى الدرجة الكمية ، لكؿ مف مجاؿ األنشطة كمجاؿ أسئمة  (0.87 )األداة عمى معامؿ ثبات 

. لالتساؽ الداخمي  (كركنباخ ألفا  )التقكيـ ، كذلؾ عف طريؽ استخداـ معادلة 

 : أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

نشاطا ، كبمغ عدد األنشطة  ( 74 )بمغ عدد األنشطة العممية في كتاب الصؼ السابع -  1

نشاطا ، كبمغ عدد  (401)نشاطا ، في حيف بمغ عدد األنشطة الصفية  (421)الكتابية 

 .نشاطا  (94)األنشطة الالصفية 
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نشاطا ، كبمغ عدد األنشطة  ( 19 )بمغ عدد األنشطة العممية في كتاب الصؼ الثامف -  2

نشاطا ، كجميع ىذه األنشطة  أنشطة ال صفية مع عدـ كجكد أم نشاط  (13)الكتابية 

 .صفي 

أنشطة ، كبمغ عدد األنشطة الكتابية  ( 9)بمغ عدد األنشطة العممية في كتاب الصؼ التاسع - 3

 .أنشطة ، كجميع ىذه األنشطة  أنشطة ال صفية مع عدـ كجكد أم نشاط صفي  (10)

سؤاال معرفيا ،  (573)بمغ عدد األسئمة التي تحقؽ أىدافا معرفية في كتاب الصؼ السابع -  4

 .سؤاال مياريا  (99)سؤاال كجدانيا ، كعمى  (16)كعمى 

سؤاال  معرفيا ،  (638)بمغ عدد األسئمة التي تحقؽ أىدافا معرفية في كتاب الصؼ الثامف -   5

 .سؤاال مياريا ، مع عدـ كجكد أم سؤاؿ يحقؽ ىدفا كجدانيا (49)كعمى 

سؤاال  معرفيا ،  (670)بمغ عدد األسئمة التي تحقؽ أىدافا معرفية في كتاب الصؼ التاسع -  6

 .سؤاال مياريا ، مع عدـ كجكد أم سؤاؿ يحقؽ ىدفا كجدانيا (86)كعمى 

سؤاال ، كبمغ مجمكع األسئمة  (1966)بمغ مجمكع األسئمة المقالية في الكتب الثالثة -  7

. سؤال  (165)المكضكعية في الكتب الثالثة 

، كىي  (5)مف أصؿ  (3.33 )حصؿ مجاؿ األنشطة في الصؼ السابع عمى تقدير تقكيمي -  8

درجة تقدير متكسطة حسب ما اعتمد مف قبؿ الباحث ، كحصؿ مجاؿ أسئمة التقكيـ عمى 

( 5)مف  (3.50)تقدير تقكيمي 

، كحصؿ مجاؿ أسئمة  (3.19 )حصؿ مجاؿ األنشطة في الصؼ الثامف عمى تقدير تقكيمي -  9

 ( .3.41)التقكيـ عمى تقدير 

، كحصؿ مجاؿ  (3.19 )حصؿ مجاؿ األنشطة في الصؼ التاسع عمى تقدير تقكيمي - 10

 ( .3.40)أسئمة التقكيـ عمى تقدير 



10 

 

 10 

عمى  (الجنس ، الخبرة ، المؤىؿ العممي  )تبيف أنو ال يكجد أثر يعزل لكؿ مف متغير - 11

  .(األنشطة كأسئمة التقكيـ  )التقدير التقكيمي لكتب الرياضيات  

 : في ضكء ىذه النتائج ، خمص الباحث إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا 

  ضركرة تحقيؽ التكازف كالتالـؤ في تكزيع األنشطة كاألسئمة التقكيمية .

  ضركرة تنمية اتجاىات إيجابية لدل الطمبة مف خالؿ األنشطة كاألسئمة. 

  ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات التحميمية كالتقكيمية لمكتب المؤلفة حديثا. 

  ضركرة األخذ بآراء المعمميف كالمشرفيف التربكييف نحك كاقع كتب الرياضيات . 
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الفصل األول 

 

 

 

خلفيت الدراست وأهميتها 
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 األول الفصل
 

خمفية الدراسة وأىميتيا 
        

       مقدمة 

 

 إف بناء منياج فمسطيني عصرم كحديث يعد أساسا ميما لبناء السيادة الكطنية لمشعب 

الفمسطيني عمى أرضو ، ذلؾ البناء الذم يحتاج إلى تظافر كتكاتؼ الجيكد ، التي تمقى عمى 

عاتؽ ككاىؿ مجمكعة مف األشخاص ، سكاءن كاف الشخص مصمما أك مشرفا أك منسقا أك 

كزارة التعميـ العالي ،  )محررا أك محمال أك مقيما كغير ذلؾ مف المياـ كاألدكار كالمكاقؼ 

2003 . ) 

فيذه المياـ كالمكاقؼ تندرج في إطار السياسة التعميمية التي تنعكس بشكؿ مباشر عمى 

بكر  )مدل النجاح الشخصي كاالجتماعي لمفرد كالمجتمع ، ككما يعرفيا أحمد زكي في 

المبادلء كاالتجاىات العامة التي تضعيا : " ، بأف السياسات التعميمية تعني  (  2002،

السمطات التعميمية ، لتكجيو العمؿ باألجيزة التعميمية في المستكيات المختمفة عند اتخاذ قراراتيا 

، فالسياسة التعميمية يجب أف تبنى عمى مجمكعة مف المبادلء كي تحدد إطار التعميـ العاـ " 

كفمسفتو كأىدافو كمراحمو كأنكاعو ، ليذا فالمناىج السميمة لـ يكف بناؤىا رىف التخبط كالعشكائية ، 

بؿ يككف نابعا مف استراتيجيات دقيقو كخبرات مكجيو ، يتبناىا قادة المجتمع ، كغايات يأمؿ في 

 ، مف أجؿ نجاحيـ كنمكىـ كي يساىـ بشكؿ مباشر ، في ازدىار األمـ الناشئةتحقيقيا لدل 

. كارتقائيا كتقدميا حضاريا كعمميا كتكنكلكجيا 



13 

 

 13 

لقد استرسؿ التربكيكف في تفسيرىـ كتبيانيـ لمعنى ما تحكيو كممة المنياج ، فكممة منيج تعني 

  ( . 1995السامرائي كآخركف ،  )" الطريقة التي ينتيجيا الفرد حتى يصؿ إلى ىدؼ معيف "

: ، المنياج إلى أربعة اتجاىات ( 1995 )لقد قسـ السامرائي كآخركف 

 . (المادة الدراسية )تـ فيو التركيز عمى كصؼ المحتكل  : االتجاه األكؿ 

. ركز فيو عمى كصؼ المكقؼ التعميمي : االتجاه الثاني 

. يظير فيو التركيز عمى كصؼ مخرجات العممية التعميمية : االتجاه الثالث 

يظير فيو أف المنيج كنظاـ ىك جزء مف النظاـ التربكم ، كىذا االتجاه يحدد : االتجاه الرابع 

مفيـك المنيج كمكانتػو فػي النظػاـ التربػكم بشػكؿ دقيػؽ كشامػؿ ، كفػي تقػرير ترجمػو العنانػي 

بأنو محتكل التعميـ : ، عرؼ فيو المنياج  ( national academy press) ، عف  ( 2000)

ككيفية بنائو كتنظيمو كتقديمو في التدريس لفترة مف الزمف تمتد إلى عدة سنيف ، كمككنات ىذا 

األىداؼ كالمعايير كاإلطار العاـ كالكتب كالكسائؿ ، فضال عف دليؿ المعمـ : المنيج ىي 

 .كاستراتيجيات التدريس ككسائؿ التقكيـ كأساليبو 

المفيـك التقميدم كالمفيـك : لقد كاف لعامؿ الزمف أثره في بركز مفيكميف لممنياج 

الحديث لممنياج ، فتبعا لمحقبة الزمنية التي يمر بيا المنياج يبرز المفيـك ، إذ يرتبط المنياج 

التربكم التقميدم بنظريات التربية التقميدية كالممارسات المنبثقة عنيا ، أما المنياج التربكم 

( . 1992المنياج التربكم ، )الحديث فيرتبط بنظريات التربية الحديثة كالممارسات المنبثقة عنيا 

فالمنياج المدرسي في مفيكمو التقميدم ، ىك مجمكع المعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ 

كاألفكار التي يدرسيا الطمبة ، في صكرة مكاد دراسية ، اصطمح عمى تسميتيا بالمقررات 

 ( . 2000مرعي كالحيمة ،  )الدراسية 
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لقد جاء ىذا المفيـك كنتيجة طبيعية لنظرة المدرسة التقميدية إلى كظيفة المدرسة ، حيث 

كانت ترل أف ىذه الكظيفة تنحصر في تقديـ ألكاف مف المعرفة إلى الطمبة ، ثـ التأكد عف 

طريؽ االختبارات مف حسف استيعابيـ ليا ، إف السبب الرئيس في تشكيؿ تمؾ النظرة الضيقة 

لكظيفة المدرسة ، يعكد إلى تقديس المعرفة باعتبارىا حصيمة التراث الثقافي الثميف ، الذم كرثو 

 ( . 2000مرعي كالحيمة ،   )الجيؿ الحاضر عف األجياؿ السابقة  

نتيجة لالنتقادات التي كجيت لمفيـك المنيج القديـ كظيكر الكثير مف النظريات التربكية ، 

شاعت الدعكة لتبني مفيـك حديث ككاسع لممنيج ، يأخذ بعيف االعتبار اإلخفاقات التي مر بيا 

: المنياج التقميدم ، كمف العكامؿ التي أسيمت بشكؿ كبير في األخذ بيذا المنظكر 

نتائج البحكث المتعمقة بالمناىج التي أظيرت تخمؼ المناىج القديمة عف تمبية حاجات  -

. المجتمع

 .الطمب المتزايد عمى العمـ  -

المنظكر الحديث لعمـ النفس التربكم المتعمؽ بطبيعة المتعمـ كخصائصو النفسية كالعقمية  -

 ( . 1995السامرائي كآخركف ،  )كالجسمية 

إف المفيـك الحديث لممنياج ارتبط بالمدرسة كبالكتاب المدرسي ، حيث اعتبره المقاني 

، بأنو جميع الخبرات المخططة التي تكفرىا المدرسة لمساعدة الطمبة عمى تحقيؽ  ( 1995) 

. النتاجات التعميمية المنشكدة إلى أفضؿ ما تستطيعو قدراتيـ 

لذلؾ يعد الكتاب المدرسي ركنا أساسيا مف أركاف المنيج ، حيث انو يشكؿ الكعاء الذم 

يحتكم المادة التعميمية كاألداة التي تجعؿ التالميذ قادريف عمى بمكغ أىداؼ المنيج المحددة 

 ( . 2003أبك حمده ،  )مسبقا 
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، أف الكتاب المدرسي ما يزاؿ  (2003)لقد بيف الدكتكر صالح ياسيف في كزارة التعميـ العالي 

ىك الركيزة األساسية في عممية التعميـ كالتعمـ ، بما يشتمؿ عميو مف معمكمات كبيانات صحيحة ، 

ينبغي عرضيا بأسمكب سيؿ كمنطقي ، لتكفير خبرات متنكعة تتضمف مؤشرات كاضحة تتصؿ 

بطرائؽ التدريس كالكسائؿ كاألنشطة كأساليب التقكيـ ، فقيمة الكتاب تزداد بمقدار ما تبذؿ فيو مف 

جيكد متنكعة ، تشمؿ المؤلفيف كالرساميف كالمصمميف كالمصكريف كالمحرريف كالمدققيف 

. كالمخرجيف 

لقد كاف المعمـ عمى مستكل ىذا الكطف يعتمد بشكؿ أساسي عمى الكتاب المدرسي 

كباألخص في إعداده لدركسو قبؿ البدء بتنفيذىا داخؿ الصؼ ، كترجع أىمية ىذا الكتاب كما 

: ، إلى ما يمي  ( 2002الزغارنو ،  )بينيا ىندم كرفاقو في 

. يقدـ المعمكمات كالمعارؼ كاألفكار في تنظيـ منطقي -     1

يساعد المعمـ في االنتقاؿ مف مكضكع آلخر أك مف فكره ألخرل ، كيساعد المتعمـ -      2

. فيالحفظ كاالستيعاب كالتذكر 

يساعد المعمـ كيريحو مف بذؿ جيد كبير لمكقكؼ عمى المعمكمات التي يقدميا -     3

. لتالميذه أم يكفر عميو عناء البحث كالدراسة ، كبالتالي يكفر عميو الكقت كالجيد 

يطمئف المعمـ إلى ما فيو مف معمكمات كمعارؼ كأفكار ، مف حيث صحتيا كدقتيا ألف -    4

.    الكتاب المدرسي يعده كيصممو مجمكعو مف المؤلفيف المؤىميف تربكيا كأكاديميا 

يعتبر الكتاب المدرسي مف إنتاج أساتذة ليـ قيمتيـ كقدرىـ الكاضح بيف المشتغميف بالعممية  -5

. التربكية 

كلزيادة الحرص ككثرة االىتماـ بالكتاب المدرسي ، تـ عقد الكثير مف الندكات كالمؤتمرات في 

فمسطيف كالخارج ، كمنيا كرشة العمؿ شبو اإلقميمية حكؿ تطكير الكتب المدرسية لمتعميـ 
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تشريف   ( 26 – 21 )األساسي في الدكؿ العربية ، التي عقدت في باريس في الفترة الكاقعة بيف 

:  ، شارؾ فييا العديد مف الدكؿ العربية ككاف مف أبرز تكصياتيا ما يمي 1992ثاني لعاـ  

. ضركرة استخداـ الكتاب المدرسي لعدة سنكات كالحد مف التغيير السريع لو  -

 .عدـ اإلفراط في حجـ الكتاب المدرسي  -

شراؾ أكلياء األمكر في ذلؾ  -  .تقييـ الكتاب المدرسي في كافة مراحؿ إنتاجو كا 

السعي نحك اعتماد كتب مدرسية مكحدة بيف الدكؿ العربية ، بشرط أف تككف تحت      -

 ( . 2003سالمو ،  )إشراؼ كزارات التربية كالتعميـ في تمؾ الدكؿ  

لذلؾ يجب أف تككف عممية تصميـ الكتب المدرسية عمى درجو عالية مف الدقة كاإلتقاف 

كالكفاءة ، لكي تككف المنتجات التربكية ، منسجمة مع تطمعات شعبنا الفمسطيني في إيجاد جيؿ 

قادر عمى حمؿ األعباء ، كمكاجية التحديات المستقبمية كمكاجية كحؿ المشكالت التي 

 ( . 2002الزغارنو ،  )تعترضيـ 

 إف عممية التحميؿ كالتقكيـ لـ يقصد منيا التجريح كالكقكؼ عمى مكاطف الضعؼ ، لكف 

 المقصكد ككما كرد عمى لساف رالؼ تايمكر في كاظـ كعبد الحميد 

، بأف عممية التقكيـ ىي تمييز نقاط القكه مف نقاط الضعؼ ، كمراجعة صدؽ  ( 1982) 

كسالمة الفركض األساسية التي عمى أساسيا ، ينظـ البرنامج التعميمي كيطكر ، كأضاؼ رالؼ 

تايمكر ، بأف عممية التقكيـ تساعد في معرفة مدل فاعمية الكسائؿ الخاصة ، كمعرفة مدل 

. فاعمية المعمميف كالظركؼ األخرل  التي تستخدـ في تنفيذ البرنامج التعميمي 

براىيـ  ، أف عممية التقكيـ تيدؼ إلى الكقكؼ عمى مدل  ( 2001 )لقد بيف كؿ مف سعادة كا 

ما تحقؽ مف أىداؼ ، كما لـ يتحقؽ منيا ، كذلؾ معرفة جكانب القكه كنكاحي الضعؼ ، مف 

أجؿ التمسؾ بعكامؿ القكه أك أسبابيا ، كمحاكلة التغمب أك القضاء عمى أسباب الضعؼ ، 
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كاالستفادة مف األخطاء كعدـ تكرارىا في المرات التالية ، كىذا ما يعرؼ بالتشخيص كالعالج 

. كالكقايو 

ىك الحصكؿ عمى : ، بأف عممية التقكيـ  ( 1994 )كذلؾ كرد في القياس كالتقكيـ 

. معمكمات مفيدة كتييئتيا ، لتساعد عمى المفاضمة بيف عدد مف المسارات البديمة  

لقد تحدث كثير مف الباحثيف كالتربكييف عف التقكيـ ، ككؿ منيـ لـ يضؼ أكثر مف الذم 

، الذم بيف اف  (  2001 )أبك زينو :  سمؼ ذكره عف عممية التحميؿ كالتقكيـ ، كمف ىؤالء 

القصد مف أية عممية تقكيـ ، ىك تحديد مدل التكافؽ بيف النتاجات التعميمية كاألىداؼ ، أم 

، أف اليدؼ مف  ( 1996 )بمكغ الطالب لألىداؼ التربكية التي ينشده المنياج ، كبيف أحمد 

.  عممية التقكيـ ىك التحسيف كتطكير العممية التعميمية 

، أف التقكيـ ىك عممية تعاكنية شاممة ، يشترؾ فيو  ( 1982 )لقد أضاؼ سمعاف كلبيب 

كؿ مف المفتش كالناظر كالمعمـ كأكلياء األمكر كالتالميذ ، بحيث يتـ تكجيو عممية التعمـ التكجيو 

، بأف التقكيـ ىك ذلؾ الحقؿ مف المعرفة الذم ييدؼ  ( 2000 )السميـ ، كذلؾ أضافت دركزه 

إلى دراسة العممية التعميمية ، ككصفيا كالحكـ عمى مدل جكدتيا كنجاحيا ، كاتخاذ القرار 

صالح  المناسب بشأنيا ، بيدؼ إتخاذ اإلجراءات الفعمية التي تعمؿ عمى تقكية نقاط القكة ، كا 

.  نقاط الضعؼ 

فيما سبؽ تـ تكضيح ما يعنيو مفيـك التقكيـ ، لكف ىناؾ نماذج تستخدـ تبعا لطبيعة 

: أف ىناؾ نكعيف مف التقكيـ  (1994)الغرض مف التقكيـ ، حيث بيف كتاب القياس كالتقكيـ 

كىك الذم يتـ أثناء عممية التدريس أك خالؿ تدريس الكحدات : التقكيـ التككيني  - أ

المختمفة لممقرر الدراسي ، كيستخدـ التقكيـ التككيني لتكفير المعمكمات التي تمـز لتقييـ المناىج 
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عادة النظر فييا ، كلغايات التعرؼ عمى فعالية طرؽ التدريس خالؿ المراحؿ المختمفة لمقياـ  ، كا 

. بيا 

يستخدـ لتحديد درجة تعمـ المقرر بأكممو أك جزء كبير مف كحداتو ،      : التقكيـ الختامي - ب

عطاء  كىك يشكؿ حكما تراكميا كختاميا ، كتنحصر أىداؼ القكيـ الختامي بتحديد الدرجات كا 

. الشيادات التي تشير إلى تعمـ الميارات كالمعارؼ 

       يالحظ مما سبؽ أف التقكيـ التككيني يكظؼ في عمميات بناء المناىج ، بينما يكظؼ 

التقكيـ الختامي في حالة اإلنتياء منيا لمحكـ عمى صالحيتيا ، إضافة إلى تقسيـ التقكيـ إلى 

، أف ىناؾ تقسيما آخر ، كىك  (1994)تككيني كختامي فقد بيف أيضا كتاب القياس كالتقكيـ 

تقكيـ محكي المرجع كمعيارم المرجع ، كىذا التقسيـ قائـ عمى األسمكب الذم يتـ فيو تفسير 

النتائج أك العالمات الحاصمة ، فإذا كانت عممية التقكيـ ىي عممية مقارنة عالمة الفرد مع 

عالمة زمالئو ، فيككف ىذا التقكيـ ىك تقكيـ معيارم المرجع ، لكف إذا كاف ىناؾ معيار لعالمة 

. الرسكب كالنجاح ، فيسمى ىذا التقكيـ بمحكي المرجع 

إف التقكيـ يشمؿ عدة جكانب مترابطة ، كتقكيـ أىداؼ العممية التعميمية ، كالمحتكل 

كطرؽ التدريس كالمعمـ كالكسائؿ التعميمية ، بجانب تقكيـ أداء التالميذ كاإلدارة التعميمية كحسف 

( .   1996أحمد ،  )إستغالؿ المصادر المتاحة كتكمفة العممية التعميمية ، 

في مناىج - كمف ضمنيا األنشطة كاألسئمة - يعد تحميؿ كتقكيـ الكتب المدرسية 

الرياضيات أمر بالغ األىمية ، فالرياضيات أصبحت تغزك جميع فركع العمـك األخرل كالفيزياء 

كالكيمياء كاألحياء ، كعمـك األرض كاليندسة كالطب كالعمـك االلكتركنية كالعمكـ االجتماعية 

، الذم  ( gauss )كاإلنسانية كغيرىا مف العمـك ، ككما قاؿ أمير الرياضييف الفمكي جاكس 
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عكاشو كآخركف )"  الرياضيات ممكة العمـك كالحساب ممؾ الرياضيات : "أطمؽ عبارتو المشيكرة 

 ،1990 . ) 

كألىمية الرياضيات كاف ىناؾ أبحاث كثيرة كمتعددة كباألخص عندما ازداد الشعكر ، بأف 

محتكل منيج الرياضيات ، لـ يعد يكاكب متطمبات العمـ كالتكنكلكجيا ، عمى الرغـ مف أف 

الرياضيات تنمك كتتطكر بسرعة مذىمو ، بحيث ظير كثير مف المكضكعات الرياضية الحديثة، 

كأصبحت الخبرات الرياضية تعني مفيكما شامال كمتكامال كمتعدد الجكانب ، فمـ تعد تعنى 

بالحقائؽ كالمعمكمات الرياضية فحسب ، بؿ تضيؼ إلى ذلؾ الميارات كطرؽ التفكير 

 ( . 1982ىنداـ ، ) ،  ( 1980ىنداـ ، ) كالميكؿ كالقيـ  تكاالتجاىا

كتمعب األنشطة كعناصر التقكيـ  دكرا بارزا في تزكيد المنياج بالجكانب التطبيقية ، مف 

أجؿ الحكـ كاختيار المسارات البديمة ، كالتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المتكخاة ، فالنشاط ميما كاف 

نكعو ، يتمثؿ في الجيد العقمي كالبدني ، الذم يبذلو المتعمـ أك المعمـ ، مف أجؿ بمكغ ىدؼ ما  

( . 1995المقاني ،  )

ىناؾ مجمكعة مف األىداؼ كالمعايير يتـ عمى ضكئيا اختيار األنشطة ، كمف ىذه 

: المعايير 

. أف تككف األنشطة ليا عالقة بعناصر المنياج األخرل   -

 المتاحة سكاء بشرية كانت أك مادية ، بحيث يتـ تييئة ما يمـز ىذه تتكفر اإلمكانيا -

 .األنشطة مف مكاد كتجييزات 

 ،مرعي كالحيمو  )أف تككف ىذه األنشطة ضمف اىتماـ المتعمـ كاحتياجاتو كميكلو  -

2000 . ) 
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، بعض الصفات التي يجب أف تتصؼ بيا األنشطة  (2003)كحددت كزارة التعميـ العالي 

: كمف ىذه الصفات 

 .تغطية األىداؼ الخاصة بالكحدة  -

  .(المعرفي ، النفسحركي ، الكجداني  )تشتمؿ عمى مجاالت األىداؼ  -

  .(مالحظو ، تفسير ، تجريب ، تنبؤ )تتنكع بحيث تغطي مستكيات العمميات العممية  -

 . متنكعة كتثير دافعيو الطمبة إلى حميا  -

 . المحمية قدر المستطاع البيئة قابمو لمتنفيذ ، كتعتمد عمى  -

 . تراعي إمكانيات المدارس ، مف حيث التنفيذ  -

 .إذكاء ركح البحث  -

 .تعزيز ركح العمؿ الجماعي  -

: ىذا بالنسبة لألنشطة أما المبادمء التي في األسئمة فأىميا 

االىتماـ باألفكار الرياضية األساسية التي تعتبر محاكر يبنى حكليا المنياج ، كذلؾ في  -

. مستكل األداء المتكقع مف الطالب 

اىتماـ التقكيـ بالمراحؿ المتدرجة لألفكار الرياضية ، كي يتمكف الطالب مف نقؿ  -

 .المبادلء كالميارات إلى مكاقؼ أخرل  

 .أف يرتبط التقكيـ باألىداؼ ارتباطا كثيقا  -

يجب أف يتناكؿ التقكيـ جميع مستكيات المجاؿ العقمي لألىداؼ المعرفية كيكازف فيما  -

 .بينيا 

كي يككف التقكيـ شامال لجميع مجاالت األىداؼ ، يجب أف ييتـ بالمجاؿ االنفعالي ، -   

  ( .1990أبك زينو ،  )كالمجاؿ النفسحركي ، باإلضافة إلى المجاؿ العقمي 
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: مشكمة الدراسة     

إف تذمر كثير مف المعمميف كتبايف اآلراء فيما بينيـ حكؿ كتب الرياضيات في    

المنياج الفمسطيني الجديد ، أدل إلى بركز ىذه المشكمة حكؿ تحميؿ كتقكيـ األنشطة كاألسئمة 

في كتب الرياضيات لمصؼ السابع كالثامف كالتاسع في فمسطيف ، سيما كأف ىذه الكتب تتسـ 

بالحداثة كالجدة كما زالت قيد البحث كالتجريب ، أم بمعنى أنيا لـ تأخذ صكرتيا النيائية ، فيي 

طبعات تجريبية قابمو لمتغيير إف كجد فييا نقاط ضعؼ أك في بعض منيا ، فالحاجة في ىذا  

صالحية تمؾ الكتب في ميداف الرياضيات ، كعمى  المقاـ ىك التأكد مف درجة مالئمة ، كمدل

. كجو الخصكص ، األنشطة كأسئمة التقكيـ في تمؾ الكتب لما ليا مف أىمية بالغة 

إف المنياج الفمسطيني الجديد الذم أقر مف كزارة التربية كالتعميـ يعتبر حديث العيد ،  

، مبتدئيف بكتاب الصؼ األكؿ  ( 2001 – 2000 )كانت البداية مع مطمع العاـ الدراسي 

كالصؼ السادس كمف ثـ الصعكد بخطيف متكازييف ، فمنياج السابع كاف مع بداية عاـ  

(2001 -  2002 .  ) 

كقد سعت الدراسة إلى تحميؿ األنشطة كاألسئمة لكتب الرياضيات لمصفكؼ السابع كالثامف 

 ، باإلضافة إلى محاكلتيا اإلجابة 2005/ 2004كالتاسع المقررة في فمسطيف في العاـ الدراسي 

: عمى السؤاؿ الرئيس التالي 

،  (سابع ، ثامف ، تاسع  )ما التقدير التقكيمي لكتب الرياضيات لممرحمة األساسية العميا 

األنشطة كأسئمة  ): مف كجية نظر المعمميف كالمعممات ، في منطقة جنكب الخميؿ ، مف حيث 

؟  (التقكيـ 
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: أسئمة الدراسة الفرعية  

:   ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى األسئمة التالية 

 ما مدل التكازف بيف األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية في كؿ كتاب ؟ .1

 ما مدل التكازف بيف األنشطة الصفية كاألنشطة الالصفية في كؿ كتاب ؟ .2

 ما مدل التكازف في األسئمة التي تقيس المجاؿ المعرفي حسب ىـر بمكـ في كؿ كتاب ؟ .3

المعرفية ،  ): ىؿ األسئمة التقكيمية في كؿ كتاب شاممة لمجاالت األىداؼ الثالثة  .4

 ، كما نسبة كؿ منيا ؟ (اإلنفعالية ، الميارية 

 في كؿ كتاب ؟ (إنشائية ، مكضكعية  )ما مدل التكازف في إستخداـ األسئمة  .5

 (األنشطة ، كأسئمة التقكيـ  )ىؿ تختمؼ تقديرات المعمميف التقكيمية لكتب الرياضيات  .6

 باختالؼ جنس المعمـ ؟

 (األنشطة ، كأسئمة التقكيـ  )ىؿ تختمؼ تقديرات المعمميف التقكيمية لكتب الرياضيات  .7

 باختالؼ خبرة المعمـ التعميمية ؟

 (األنشطو ، كأسئمة التقكيـ  )ىؿ تختمؼ تقديرات المعمميف التقكيمية لكتب الرياضيات  .8

 باختالؼ المؤىؿ العممي ؟

 

 :  أىمية الدراسة
:- تكمف  أىمية ىذه الدراسة فيما يمي 

إف ىذه الدراسة تمبي نداء عدد كبير مف الباحثيف في تكصياتيـ عمى ضركرة تحميؿ كتقكيـ  -1

أكد في تكصياتو عمى ضركرة إجراء المزيد مف  ( 2003 )المناىج الجديدة ، فيذا  سالمة 
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الدراسات التقكيمية لكتب الرياضيات ، كذلؾ عمى ضركرة االىتماـ بكسائؿ التقكيـ فييا ، كذلؾ 

في تكصياتو ، عمى ضركرة إخضاع الكتب المؤلفة حديثا لمتحميؿ   ( 2002 )أكد الزغارنو 

في تكصياتيا ، عمى ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات  ( 2003 )كالتقكيـ ، كتؤكد  أبك حمده 

التي تتعمؽ بتقكيـ الكتب المدرسية ، لمكقكؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ فييا لمكاكبتيا ، 

 .كمعرفة مدل صالحيتيا ، كالتزاميا بمكاصفات الكتاب المدرسي الجيد كالمقبكؿ تربكيا 

إف ىذه الدراسة ليا أىمية بالنسبة لمباحث ، ألف ليا ارتباط مباشر بمجاؿ تخصصو ،  -2

(  1990 )كذلؾ لتناكليا كتب الرياضيات لما لمرياضيات مف أىمية بالغة ، ك أكد أبك زينو 

عمى أىميتيا ألنيا غزت فركع العمـك األخرل كحياة الناس اليكمية ، فتطكير مناىجيا ضركرة 

. تحتميا متطمبات الحياة الحاضرة ، كاإلعداد لممستقبؿ 

إف مف أكثر األمكر أىمية ، ىك عممية الربط كالمقارنة بيف الكتب الدراسية الثالثة  -3

. كباألخص األنشطة كاألسئمة المكجكدة فييا ، كمعرفة المكازنة كالمالئمة فيما بينيا 

ستشكؿ النتائج التي سنحصؿ عمييا في ىذه الدراسة ، تغذية راجعو لكؿ القائميف عمى  -4

. إعداد ىذه المناىج ، فيتـ إف شاء اهلل تعزيز نقاط القكة ، كمعالجة مكاطف الضعؼ 

يتكقع مف ىذه الدراسة أنيا ستفتح مجاال لدراسات أخرل ليا عالقة بيذه الكتب الثالثة  -5

 .كباألخص في مجاؿ المحتكل 
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 : حدود الدراسة

اقتصرت ىذه الدراسة عمى تحميؿ كتقكيـ أنشطة كأسئمة التقكيـ في كتب  -    1

. الرياضيات لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع 

    اقتصار الدراسة عمى معممي كمعممات الرياضيات لصفكؼ المرحمة  األساسية – 2

. منطقة جنكب الخميؿ  (تاسع ، ثامف ، سابع  )العميا   

.  اقتصار ىذه الدراسة عمى تحميؿ كتقكيـ كتب الطبعة التجريبية الثانية  -     3

 ( 2005 / 2004 )فترة إجراء ىذه الدراسة عاـ  -     4

 

 : التعريفات اإلجرائية

:- التحميل والتقويم 
 

ىي العممية التي يستطيع فييا الباحث أف يشخص كيحدد نقاط القكة فيشير إلييا لتعزيزىا 

. ، كمكاطف الضعؼ لمعالجتيا أك استبداليا 

ىي الطبعات التجريبية لمصؼ   : رياضيات الصف السابع والثامن والتاسع في فمسطين

 . 2004السابع كالثامف كالتاسع كالتي قررت كزارة التعميـ تدريسيا ابتداء مف العاـ 

 ىك أم جيد يبذؿ مف المعمـ أك مف المتعمـ سكاءا كاف عقميا أك بدنيا مف أجؿ :األنشطة 

. تحقيؽ ىدفا معينا 

ىك حصيمة استجابات المعمميف كالمعممات الذيف شارككا في عممية : التقدير التقويمي 

. التقكيـ ، كفؽ إستبانة أعدىا الباحث ليذا الغرض 
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ىي كؿ ما كرد في كتب رياضيات الصؼ السابع كالثامف كالتاسع : األنشطة الصفية 

. تحت عنكاف نشاط صفي أك أنشطو صفيو 

ىي كؿ ما كرد في كتب رياضيات الصؼ السابع كالثامف كالتاسع : األنشطة الالصفيو 

 . تحت عنكاف نشاط ، بحيث يتـ إجراء ىذه األنشطة داخؿ حدكد الصؼ 

ىي جميع األسئمة التي كردت في كتب رياضيات الصؼ السابع كالثامف : أسئمة التقويم 

تماريف كمسائؿ ، تماريف عامة ، تدريبات ، كنمفت اإلنتباه : كالتاسع ، تحت المسميات التالية 

بأف تماريف كمسائؿ ، جاءت متالسقة في جميع كتب الرياضيات التي تـ تحميميا ، حيث تدؿ 

التماريف عمى األسئمة ذات الطابع الرقمي أك العددم ، بينما المسائؿ فيي عبارة عف األسئمة 

. التي تككف عمى شكؿ صيغ إنشائية 

 ىي عبارة عف األنشطة التي يتـ فييا إستخداـ ميارة أك أكثر في :األنشطة العممية 

. تأديتيا ، بحيث يتـ فييا تناسؽ كتآزر أكثرمف حاسة في جسـ األنساف 

 ىي عبارة عف األنشطة التي يستخدـ فقط في تأديتيا سكل الكتابة :األنشطة الكتابية 

.  بتكجيو مف العقؿ البشرم 
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ة ــاث السابقــالدراس
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 الفصل الثاني
 

 ةــات السابقــالدراس
 

نتيجة لمتقدـ كالتطكر العممي اليائؿ كالسريع ، صاحب ذلؾ إجراء العديد مف البحكث 

 أف في السنكات القريبة (2004)كالدراسات كباألخص عمى المناىج الجديدة ، كلقد بيف الشرارم 

 مف أجؿ الكقكؼ  ،الماضية كاف ىناؾ دراسات كبحكث عديدة في مجاؿ تقكيـ الكتب المدرسية

. عمى نكاحي القكة كالضعؼ فييا ، كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ لما ىك أفضؿ مف تمؾ الكتب 

التي بحثت في ميداف تقكيـ الكتب كاألجنبية منيا ك العربية  سكاءا الدراساتإف ىذه

 لتخرج إلى حيز الكجكد عمى أكمؿ  ، زادان كافران في عممية بناء المناىج المستقبميةؿالمدرسية تشؾ

، قاـ الباحث بتصنيؼ الدراسات كجو ، كتسييالن لعممية عرض ىذه الدراسات كمناقشة نتائجيا 

:  في أربع مجمكعات ىي 

. الدراسات العربية التي تناكلت تقكيـ كتب الرياضيات  -1

.  الدراسات األجنبية التي تناكلت تقكيـ كتب الرياضيات  -2

. الدراسات العربية التي تناكلت تقكيـ كتب أخرل غير كتب الرياضيات  -3

. الدراسات األجنبية التي تناكلت تقكيـ كتب أخرل غير كتب الرياضيات  -4

 

 الدراسات العربية التي تناولت تقويم كتب الرياضيات : أواًل 

بإجراء دراسة تقكيمية لكتب الرياضيات المقررة في الصفكؼ ( 1986 ) الجراح قاـ     

 ، مستخدمان في ذلؾ أداة دراسة مككنة  (1986 / 1985 ) لمعاـ الدراسي اإلعدادية في األردف
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التقكيمية لكتب  ، لمحاكلة إجابة كؿ مف الطمبة كالمعمميف عمى التقديرات استبانتيفمف 

. الرياضيات لمصفكؼ اإلعدادية الثالثة 

 طالبان كطالبة ، تـ اختيارىـ (309) معممان كمعممة ، ك (45) تككنت عينة الدراسة مف 

 مدرسة مكزعة عمى المناطؽ التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في منطقة أربد (17)عشكائيان مف  

. األكلى ، كداخؿ أربد كخارجيا 

:- أظيرت الدراسة بعض االنتقادات المكجية مف المعمميف إلى تمؾ الكتب كمف بينيا 

. ىناؾ كحدات ال تراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة  -

 .كجكد بعض األخطاء المطبعية في الكتب  -

  .(أك عدـ كفايتيا في الكتب  )قمة الكسائؿ  -

 .عدـ كفاية الحصص الصفية المخصصة لتدريس تمؾ الكتب  -

:- ىذا بالنسبة النتقادات المعمميف ، أما بالنسبة لمنتائج المتعمقة بالطمبة فقد لكحظ ما يمي 

إف ىذه الكتب ال تمبي حاجات الطمبة كميكليـ كرغباتيـ في آف كاحد ، كبالتالي ال يتحقؽ مبدأ  -

. مراعاة الفركؽ الفردية فيما بينيا 

إلى ابتعاد الطمبة عف - عمى تعميـ تمؾ الكتب - قد يمعب دكر المعمـ غير المؤىؿ كغير المدرب  -

 .مادة الرياضيات 

  .أكصى الباحث بإجراء المزيد مف الدراسات المتعمقة بتقكيـ الكتب المدرسية كخاصة كتب الرياضيات 

 

 دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتب الرياضيات المقررة لمصفكؼ (1989 )  أبو عمي       كأجرل

 مف قبؿ المعمميف كالطمبة ، في المدارس التابعة لمديرية التربية (88/89)الثانكية لمعاـ الدراسي 
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كالتعميـ في محافظة إربد ، باستخداـ اسبانتيف طكرىما الباحث ألغراض الدراسة ، أحداىما 

 .  (45) ، كاألخرل لممعمميف كعدد فقراتيا (26)لمطالب كعدد فقراتيا 

طالبان كطالبة ،  ( 286) معممان كمعممة ، باإلضافة إلى (43)تككنت عينة الدراسة مف 

كأظيرت النتائج المتعمقة بالمعمميف بأف تقديراتيـ التقكيمية كانت أعمى مف المستكل المقبكؿ 

المظير العاـ لمكتاب ، محتكل الكتاب ، الكسائؿ ) تربكيان ، كذلؾ في المجاالت التالية 

 . (كاألساليب كاألنشطة ، كسائؿ التقكيـ المتبعة في الكتب 

:- كجيت ىذه الدراسة بعض االنتقادات ليذه الكتب كمف أبرزىا 

   كجكد بعض األخطاء المطبعية في الكتب ، مقدمة ىذه الكتب غير كاضحة لممعمـ كالمتعمـ ، 

ال تنمي اتجاىات ايجابية عند الطمبة ، افتقار ىذه الكتب إلى إبراز دكر العمماء العرب 

  .كالمسمميف في الرياضيات ، التي تنمي اتجاىات ايجابية نحك الرياضيات 

       

بدراسة ىدفت لتقكيـ كتاب التفاضؿ كالتكامؿ لمصؼ  (1990)   سالم         كذلؾ قامت

الثالث الثانكم المقرر عمى شعبتي العمـك كالرياضيات ، في ضكء أىداؼ الرياضيات لممرحمة 

األىداؼ ، المحتكل كطريقة عرضو ، لغة الكتاب  ): الثانكية كذلؾ في المجاالت التالية 

 .  (كأسمكبو ، أمثمة الكتاب كتمارينو ،  الكسائؿ التكضيحية كمعينات الكتاب ، التقكيـ 

 طالبان ، قامت (420) مدرسان ، ك (115) مكجييف ، ك (10)تككنت عينة الدراسة مف 

الباحثة بتصميـ استبانتيف ألغراض الدراسة لتقكيـ كتاب التفاضؿ كالتكامؿ ، أحدىما مكجيو 

 فقرة ، (38) فقرة ، كاألخرل لمطمبة كعدد فقراتيا (66)لممكجييف كالمدرسيف كعدد فقراتيا 

باإلضافة إلى ذلؾ ، قامت الباحثة بتحميؿ محتكل كتاب التفاضؿ كالتكامؿ ، باإلضافة إلى 
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مقابالت شخصية مع مجمكعة مف مكجيي كمستشارم كخبراء كزارة التربية كالتعميـ كبعض 

. أساتذة الجامعات 

بينت نتائج الدراسة ، أف كؿ االىتماـ كاف مكجيا نحك الناحية المعرفية دكف سكاىا مف 

الجكانب ، كأف الكتاب ال يبدأ بفصؿ تمييدم أك بمقدمة كاضحة ، كذلؾ طريقة حؿ األمثمة في 

الكتاب غير منظمة ، ككجكد بعض المصطمحات دكف شرح أك تفسير ، باإلضافة إلى أف 

األشكاؿ اليندسية كالتي تقـك بدكر التكضيح ، ال تالـز الشرح بطريقة صحيحة ، كعدـ مراعاة 

  . الدقة مف الناحية الرياضية في بعض األحياف

دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع مف  ، (1994)  السر       كأجرل

 / 1992)كجية نظر المعمميف كالطمبة في مدارس منطقة تربية عماف األكلى لمعاـ الدراسي 

المحتكل ، الكسائؿ : ) ، مف خالؿ تحديد تقديراتيـ التقكيمية لجكانب الكتاب األربعة  ( 1993

اإليضاحية كاألنشطة كالمعينات عمى استخداـ الكتاب ، كسائؿ التقكيـ ، الشكؿ العاـ لمكتاب 

.  كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى نكاحي القكة كالضعؼ في الكتاب  (إخراجو كطريقة

 طالبان كطالبة ، كإلجراء (520) معممان كمعممة ، ك (64)تككنت عينة الدراسة مف 

الدراسة أعد الباحث استبانتيف ، كاحدة لممعمميف كاألخرل لمطمبة ، حيث شممت استبانة المعمميف 

.  فقرة ، مكزعة عمى جكانب التقكيـ األربعة في الكتاب (42) فقرة ، كاستبانة الطمبة (63)

:- لقد أظيرت نتائج الدراسة ، أف الكتاب يعاني مف نقاط الضعؼ التالية 

 .ضعؼ ارتباط مادة الكتاب بخبرات الطمبة كحاجاتيـ كمشكالتيـ  -

 .طريقة عرض المادة غير مشكقة بالدرجة التي تشجع عمى التعمـ الذاتي  -

األنشطة غير متنكعة كغير كافية ، كالكسائؿ اإليضاحية اقتصرت عمى الرسكمات  -

 .البيانية كاألشكاؿ اليندسية 
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ال تشتمؿ التماريف كالمسائؿ عمى مشكالت مف كاقع الطمبة ، إال في بعض  -

   . الدركس 

         

 دراسة تقكيمية لكتاب الرياضيات المقرر تدريسو لطمبة (1996)  الدويكات         ككذلؾ أجرل

 كذلؾ مف كجية نظر ، (1991/1992)الصؼ التاسع في األردف منذ مطمع العاـ الدراسي 

. المعمميف كالمشرفيف 

معممان كمعممة ، باإلضافة ( 150)معممان كمعممة ، مف أصؿ ( 120)تككنت عينة الدراسة مف 

، كلتحقيؽ أغراض  ( 1995 / 1994) مشرفان لمعاـ الدراسي (42) مشرفا مف مجمكع (35)إلى 

:-  مجاالت ىي (6)فقرة ، مكزعة عمى ( 92)الدراسة ، أعّد الباحث لذلؾ استبانة تككنت مف 

 . (المقدمة ، األىداؼ ، المحتكل ، األنشطة كالكسائؿ ، األسئمة التقكيمية ، اإلخراج الفني  )

كاف المجاؿ - مف كجية نظر المعمميف - أشارت نتائج الدراسة إلى أف أفضؿ مجاالت الكتاب 

الخامس المتعمؽ باألسئمة التقكيمية ، يمي ذلؾ المجاؿ الثالث المتعمؽ بمحتكل الكتاب ، أما في 

المرتبة الثالثة فكاف المجاؿ الثاني الذم يتناكؿ األىداؼ ، كجاء في المرتبة الرابعة المجاؿ الرابع 

المتعمؽ باألنشطة كالكسائؿ ، كجاء في المرتبة الخامسة ، المجاؿ األكؿ المتعمؽ بالمقدمة ، كأخيران 

. المجاؿ السادس المتعمؽ باإلخراج الفني 

أما بالنسبة لنتائج المشرفيف ، فكانت كجية نظرىـ منسجمة لحد ما مع كجية نظر 

المعمميف ، حيث أخذت األسئمة التقكيمية أفضؿ مجاالت الكتابة ، تالىا محتكل الكتاب ، ثـ 

األنشطة كالكسائؿ ، كذلؾ إلحساس المشرفيف بأف الكسائؿ كاألنشطة المقترحة تناسب مكضكع 

الدرس ، بعد ذلؾ جاءت األىداؼ ، لتحتؿ المجاؿ الرابع ، أما المجاؿ الخامس فكاف لممقدمة ، 

. كالسادس لممجاؿ الذم يتعمؽ باإلخراج الفني 
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أكصى الباحث بتنكيع األسئمة التقكيمية لتشمؿ األسئمة المكضكعية ، كذلؾ إجراء دراسات 

   .لتقكيـ كتب الرياضيات لباقي الصفكؼ 

        

ىدفت إلى تقكيـ كتب الرياضيات المدرسية  ، (1996) الصوص         كفي دراسو قاـ بيا

في مرحمة التعميـ األساسية العميا ، كذلؾ مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في فمسطيف لمعاـ 

المظير العاـ ، مقدمة الكتاب ،  : ) كذلؾ لألبعاد الستة التالية،  (1995/1996)الدراسي 

 محتكل الكتاب ، األساليب كالكسائؿ كاألنشطة في الكتاب ، كسائؿ التقكيـ في الكتاب ، تنمية

.    ( الطمبة تالكتاب التجاىا

 معممان  (1050)  معممان كمعممو ، مف مجمكع  (200) تككنت عينة الدراسة مف 

كمعممو في محافظات طكلكـر ، قمقيمية ، جنيف ، نابمس ، لقد أعد الباحث استبانة ألغراض 

.  فقرة مكزعة عمى المجاالت الست السابقة (64) بحثية تككنت مف 

لقد قسـ الباحث سمـ اإلجابات عمى فقرات اإلستبانة إلى خمس درجات ، عمى إعتبار أف 

عالمة ، بينما كانت القيمة الدنيا لإلستبانة  (320=5*64)العالمة العظمى لإلستبانة تساكم 

عالمة ، اعتبرت العالمة مقبكلة تربكيا إذا كانت تساكم الكسط الحسابي  (64=1*64)تساكم 

( 192=3*64)لعالمة الفقرة ، مضركبا بعدد الفقرات ، أم إذا حصؿ المستجيب عمى العالمة 

فأكثر عمى جميع فقرات اإلستبانة فإف عالمتو تقع فكؽ المستكل المقبكؿ تربكيا ، حيث أف 

( .  64)كعدد الفقرات  (3)الكسط الحسابي لكؿ فقرة يساكم 

أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف التقديرات التقكيمية لممعمميف كالمعممات ، كانت أعمى مف 

   .المستكل المقبكؿ تربكيان ، كذلؾ لكؿ كتاب مف كتب الرياضيات األربعة 
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 ، دراسة ىدفت إلى تحميؿ محتكل كتب الرياضيات المطكرة (1997)  أبو موسى كأجرل

كالتي بدأ - كالمقررة عمى طالب الصفكؼ األساسية ، مف الخامس إلى الثامف في األردف 

بغرض الكشؼ عف مدل تكفر المعايير العالمية  - ( 1992 / 1991)تدريسيا منذ عاـ 

.  لمناىج الرياضيات لممرحمة األساسية 

طكر الباحث أداة لمتحميؿ ، اشتممت عمى المعايير الشكمية لمكتاب ، حيث احتكت عمى 

معايير خاصة بكؿ مف مقدمة الكتاب ، كاألىداؼ ، كعرض المادة التعميمية ، كاإلخراج ، كما 

. اشتممت األداة عمى معايير خاصة بحؿ المسألة كاالتصاؿ الرياضي ، كاالستدالؿ الرياضي 

أظيرت النتائج أف الكتب مف الخامس إلى الثامف حققت النسب التالية كىي عمى 

 كما تبيف أف ىناؾ تقارب بيف ، ( %65.6،  %71.8،  %69.0،  % 62.5) : الترتيب 

نسب تكفر المسائؿ الركتينية كالمسائؿ غير الركتينية ، إاّل أنو لـ يسجؿ أم مسألة إبداعية في 

أم كتاب مف الكتب ، ىذا كشكمت المسائؿ مف النكع الحياتي نسبة كبيرة مف المسائؿ الكاردة في 

. تمؾ الكتب 

لقد لكحظ أنو لـ يسجؿ أم نشاط أك مسألة تنمي القدرة عمى الحساب الذىني ، سكاءن 

كميارة عقمية ، أك كإستراتيجية لمتحقؽ مف صحة الحؿ ، كذلؾ بينت النتائج أيضان أف عددان 

كبيران مف األنشطة كالمسائؿ قد أبرزت الرياضيات ككؿ متكامؿ ، كبرز ذلؾ مف خالؿ ربط 

المعرفة المفاىيمية بالمعرفة اإلجرائية ، كمف خالؿ ربط المكضكعات ببعضيا البعض ، إال أنو 

لـ يظير أم نشاط يدعك الستخداـ التكنكلكجيا كربطيا بالمكضكعات الرياضية ، كذلؾ ظير 

عدد مف طرؽ االستدالؿ االستقرائي كاإلستنتاجي ، كلـ يرصد طرؽ لمبرىاف إال في كتاب السابع 

     .كالثامف، كجميع طرؽ البرىاف الكاردة كانت مف النكع المباشر 
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دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني  (1999)   المحاوية كأجرل

 في جنكب األردف ، لمعرفة مدل مالءمتو لمتدريس- مف كجية نظر المعمميف - الثانكم العممي 

مف خالؿ الكشؼ عف جكانب القكة كالضعؼ فيو ، كذلؾ عف طريؽ تقديرات المعمميف التقكيمية 

 ، كسائؿ التقكيـ ، ؿالمقدمة ، األىداؼ ، المحتكل ، األنشطة كالكسائ )ألبعاد الكتاب الستة 

فقرة ، تـ  ( 78) ، لقد طكر الباحث لذلؾ أداة مككنة مف  (اإلخراج الفني ، كالمظير العاـ 

 معممان كمعممة ، الذيف يدرسكف  (61 )تكزيعيا عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ 

مادة الرياضيات لمصؼ الثاني الثانكم العممي في المدارس الحككمية في جنكب األردف لمعاـ 

.  معممان كمعممة (15) باستثناء العينة االستطالعية التي تككنت مف ، ( 99 / 98) الدراسي 

أظيرت النتائج بأف التقدير الكمي لمكتاب جاء في المستكل المتكسط ، إذ بمغ متكسطو 

:- كيعاني مف نكاحي الضعؼ التالية   ( 3.63 )الحسابي 

. ال يتناسب محتكل الكتاب مع عدد الحصص المقررة لو  -

 .ال يبيف الكتاب إسيامات العمماء العرب كالمسمميف الرياضية  -

. ال يحتكم الكتاب عمى قائمة المراجع المستخدمة في التأليؼ  -

 

بدراسة ىدفت إلى تحميؿ كتقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني مف  (2000)  ثابت كقامت

المقدمة ، المحتكل ، أسمكب عرض  )مرحمة التعميـ األساسي ، كفقان لممجاالت الخمسة التالية 

 . (المادة التعميمية في الكتاب ، التقكيـ ، اإلخراج 

 معممان كمعممة ، (42) مكجيان تربكيان ، ك (18) مدرسة ، ك(12)تككنت عينة الدراسة مف 

 كلي أمر ، كإلجراء الدراسة طكرت الباحثة األدكات التالية (36) تمميذ كتمميذة ، ك (1500)ك

:-  ألغراض دراستيا  كىي 
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 معيار مكزعة عمى (90)معايير خاصة بتحميؿ الكتاب المدرسي ، تككنت مف  -

 .مجاالت التحميؿ الخمسة 

 . استبانة تـ بناؤىا عمى أساس المعايير السابقة  -

 . استبانة خاصة بأكلياء األمكر  -

 . استبانة لممكجييف كالمعمميف  -

 . اختبار تحصيمي طبؽ عمى عينة مف التالميذ  -

:- لقد خرجت الدراسة بمجمكعة مف االستنتاجات منيا 

 . ال تكجد مقدمة لمكتاب  -

 . معظـ معايير التقكيـ متحققة في الكتاب كفؽ آراء المكجييف كالمعمميف  -

 التالميذ يعانكف مف صعكبات في الجمع كالطرح األفقي ، كذلؾ استعماؿ خط األعداد  -

 .في جميع العمميات الحسابية 

 . الكتاب لـ يؤلؼ عمى ضكء أىداؼ كسيطية محدده مسبقان  -

  .(الكجدانية كاألدائية  ) اىتـ الكتاب بالجانب المعرفي كأىمؿ جكانب التعمـ األخرل  -

، كعدـ االىتماـ  (تذكر ، فيـ ، تطبيؽ  ) اىتـ الكتاب بمستكيات المعرفة الدنيا  -

 . بالمستكيات األخرل كالتركيب كالتحميؿ كالتقكيـ 

 :-          مف ىذه النتائج قاـ الباحث بعدة تكصيات منيا 

 . تنكيع التماريف بحيث ال تككف ذات طابع كاحد  -

 .تزكيد الطالب بكتاب نشاط مرافؽ لمكتاب المدرسي  -

 .االىتماـ بالمحتكل كالتقكيـ أكثر مف المجاالت األخرل  -
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 بحيث يراعى فييا الترابط كالتكامؿ مع  (12-7)تطكير مناىج الرياضيات لمصفكؼ  -

  .                  (6-1)المناىج المطكرة لمصفكؼ 

 

ىدفت إلى  تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ  ، (2001) الشراري كفي دراسو قاـ بيا

مف كجية نظر  - ( 2000 / 1999 )المتكسط في المممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي 

: كذلؾ لمحاكلة الكشؼ كتكضيح نقاط القكة كالضعؼ ، المتعمقة بالمجاالت التالية - المعمميف 

محتكل الكتاب ، الكسائؿ اإليضاحية كاألنشطة كالمعينات عمى استخداـ الكتاب ، كسائؿ تقكيـ  )

 .  (الطمبة ، الشكؿ العاـ لمكتاب كطريقة إخراجو 

 فقرة ، مكزعة عمى المجاالت األربعة (69)طكر الباحث استبانو تككنت بشكميا النيائي مف 

.  معممان (74)السابقة ، تـ تكزيعيا عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ 

:- أظيرت نتائج الدراسة ما يمي 

كاف ايجابيان ، باستثناء المحتكل - بصكره إجمالية لمكتاب -  قيمة التقدير التقكيمي  -

 . جاء تقديره متكسطان 

 بينت الدراسة أف غالبية المعمميف يفضمكف كجكد دليؿ معمـ مصاحب لمكتاب ، مع  -

 .كجكد قائمة بالمراجع كالمصادر لممعمكمات 

 الغالبية العظمى مف المعمميف ال ترل ضركرة إلضافة كسائؿ تعميمية مساعدة أك  -

 .حذؼ  أك إضافة مكضكعات لمكتاب 

 بينت النتائج أف مف أبرز نقاط الضعؼ في محتكل الكتاب ، ىك أف المحتكل لـ  -

 .يشير إلى إسيامات العرب كالمسمميف 
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 تبيف أف الكتاب لـ يراعي عنصر التشكيؽ في عرضو لممعمكمات ، كذلؾ ال يرتبط  -

 .المحتكل مع خبرات التالميذ كمشكالتيـ كحاجاتيـ 

:-  أكصى الباحث بمجمكعة أمكر منيا 

 تطكير األنشطة بحيث تنمي ركح التعاكف بيف التالميذ ، كأف تتصؼ ىذه األنشطة  -

 .بالتحديد كالدقة كالكضكح 

 القياـ بدراسات تكشؼ عف الصعكبات التي يكاجييا المعممكف خالؿ تدريسيـ لكتب  -

 .الرياضيات الجديدة 

 القياـ بمزيد مف الدراسات التقكيمية لتشمؿ كتب الرياضيات الجديدة في الصفكؼ  -

   .األخرل 

 

بدراسة ىدفت إلى تقكيـ منيج الرياضيات لمصؼ  (2001) العبد الرسول كقامت

مف كجية نظر  ( 2000 / 1999 )السادس االبتدائي في مدارس البحريف لمعاـ الدراسي 

المكجييف كالمعمميف كالطالب ، كأدراؾ مدل صالحية ىذا المنياج المطكر لمصؼ السادس مف 

. التعميـ األساسي 

أداة الستطالع رأم عينة الدراسة :- استخدمت الباحثة ثالثة أدكات إلجراء الدراسة كىي 

مف المكجييف كالمعمميف كالمعممات ، كذلؾ بطاقة مالحظة لتقكيـ األداء الميني لمعممي 

الرياضيات ، باإلضافة إلى دليؿ مقابمة مع تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في السمكؾ 

. التدريسي الذم يتبعو معممك الرياضيات داخؿ الصؼ 

 كمف جميع المعمميف ، (6)تككنت عينة الدراسة مف جميع مكجيي الرياضيات كعددىـ 

.  طالبان كطالبة (366) معممان كمعممة ، باإلضافة إلى (76)كالمعممات كعددىـ 
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أظيرت نتائج الدارسة أف نظريات التعميـ الحديثة لـ تنعكس بكضكح عمى مناىج الرياضيات ، 

عمى الرغـ مف أف ىناؾ اتجاىان إيجابيان لمتالميذ نحك منيج الرياضيات ، كيعزل ذلؾ ألف المادة 

الدراسية لـ تصؿ إلى التجديد الكامؿ ، حيث يتعامؿ الطالب بقدر كبير مع المحسكسات ، 

كبسبب ترغيب المعمميف كالمعممات لمدارسيف في الرياضيات ، كفي ضكء ىذه النتائج كاف ىناؾ 

: بعض المقترحات 

. االىتماـ بالجانب الكجداني في عممية التعمـ  -

. التشديد عمى مراعاة الفركؽ الفردية بيف التالميذ  -

. التنكيع في طرؽ التعميـ كالتدرج في مستكيات األسئمة  -

ترسيخ اإليماف في نفكس معممي الرياضيات بأىمية استخداـ الكسائؿ التعميمية في  -

. تدريس الرياضيات ، كضركرة تكفيرىا في المدارس 

  

  دراسة ىدفت إلى تحميؿ أسئمة امتحانات الثانكية العامة في (2001) ربابعة كتناكؿ 

الرياضيات ، لعقد التسعينات في األردف ، بغرض الكشؼ عف مدل اشتماؿ ىذه األسئمة 

، كمدل اشتماليا عمى جميع  (حؿ المسألة ، كاالتصاؿ ، كالربط ، كالتبرير )لمعايير  المحتكل 

 لألىداؼ التربكية ، كذلؾ مراعاتيا لممعايير المتطمبة بمومالمستكيات المعرفية حسب تصنيؼ 

 . في محتكل األكراؽ االمتحانية 

ألغراض الدراسة أعد الباحث ثالث أدكات ، اشتممت األكلى عمى أربعة معايير أساسية مف 

معايير المحتكل ، كاشتممت األداة الثانية عمى المستكيات المعرفية حسب تصنيؼ بمـك ، 

. كاشتممت األداة  الثالثة ، عمى مجمكعة مف المعايير المتطمبة في محتكل األكراؽ االمتحانية 
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أظيرت النتائج أف أسئمة االمتحانات ، ركزت عمى المستكيات المعرفية الثالثة األكلى ، كخاصة 

مستكل االستيعاب ، أما مستكل التحميؿ كالتركيب فقد كاف ىناؾ نقص في األسئمة التي تقيس 

ذلؾ ، كذلؾ خمت األسئمة جميعيا مف أم سؤاؿ عمى مستكل التقكيـ ، تبيف مف النتائج أيضان أف 

امتحانات الثانكية العامة لمبحث الرياضيات تباينت في مدل تحقيؽ جممة المعايير المتطمبة في 

. محتكل األكراؽ االمتحانية 

أكصى الباحث بضركرة اشتماؿ أسئمة االمتحانات عمى جميع المستكيات المعرفية ألف ذلؾ 

  .يؤدم إلى إبراز الطمبة المبدعيف 

 

دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب رياضيات الصؼ السادس األساسي  (2002)  أبو غزالة كأجرل

الجديد ، كمقارنتو بالمنياج القديـ المتمثؿ في الكتاب األردني كالمصرم ، كذلؾ ما قبؿ عاـ 

:- كيتـ ذلؾ مف خالؿ  ( ـ 1999) 

 .التعرؼ عمى اختالؼ المكضكعات الرياضية المطركحة  .1

التعرؼ عمى األىداؼ التربكية التي تقيسيا كؿ مف المناىج الدراسية الفمسطينية  .2

 .كاألردنية كالمصرية ، لمصؼ السادس األساسي في مادة الرياضيات 

الكشؼ عف التبايف في األىداؼ التربكية التي تقيسيا كؿ مف المناىج الدارسية  .3

 .الثالثة 

:- لقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية 

. ىناؾ تشابو كبير في المكضكعات الدراسية المطركحة في المناىج الثالثة  .1

يكجد تبايف في النسب المئكية لتكزيع مستكل األىداؼ التربكية ، التي يقيسيا كؿ مف  .2

المناىج الثالثة تبعان لتصنيؼ بمكـ لألىداؼ التربكية ، فمستكل التطبيؽ في المنياج المصرم 
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أعمى منو في المنياجيف الفمسطيني كاألردني ، فكجد أف نسبة مستكل الفيـ كاالستيعاب في كؿ 

مف المنياجيف الفمسطيني كاألردني أعمى مف المنياج المصرم ، بينما امتاز المنياج الفمسطيني 

 .بزيادة في مستكل التركيب كالتقكيـ أكثر مف المنياجيف اآلخريف 

 عمى ق لقد أكصت الدراسة باالستمرار في تدريس كتاب الرياضيات الفمسطيني الجديد ، الحتكائ

مكضكعات دراسية متعددة ، كأىدافو قابمة لمتحقيؽ ، كذلؾ لربط محتكاه بالمزيد مف األمثمة 

 .كالتماريف المنبثقة مف البيئة المحمية 

        

بدراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي  (2003)سالمة  كذلؾ قاـ 

، كمعرفة تقديراتيـ  ( 2002 / 2001 )مف كجية نظر المعمميف كالمعممات لمعاـ الدراسي 

المظير العاـ ،  المقدمة ، األىداؼ ، المحتكل ،  )التقكيمية ألبعاد الكتاب كالتي تشتمؿ عمى 

 .  ( كاألنشطة ، كسائؿ التقكيـ ، تنمية الكتاب التجاىات الطمبة اإليجابية ؿاألساليب كالكسائ

حاكلت ىذه الدراسة الكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ في ىذا الكتاب ، كذلؾ لمعرفة مدل 

. مالءمتو باعتباره أداة مف أدكات التعمـ 

 فقرة ، مكزعة عمى (60)تككنت أداة الدراسة مف استبانة أعدىا الباحث ألغراض دراستو مف 

. جميع المجاالت التي تـ ذكرىا 

أظيرت نتائج الدراسة أف أفضؿ مجاالت الكتاب ىك المظير العاـ ، كيميو أىداؼ الكتاب ، 

كمف ثـ الكسائؿ التعميمية كاألنشطة ، كيمي ذلؾ محتكل الكتاب ، كيميو مقدمة الكتاب ، كأخيران 

. جاء مجاؿ تنمية الكتاب التجاىات الطمبة ككسائؿ التقكيـ في المرتبة األخيرة 
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أكصى الباحث بضركرة االىتماـ بكسائؿ التقكيـ في كتاب الرياضيات ، لتككف أكثر تنكعان 

كشمكالن ، كما أكصى بمزيد مف الدراسات التحميمية التقكيمية لكتب الرياضيات ، آخذةن بعيف 

. االعتبار مراعاتيا لمفركؽ الفردية بيف الطمبة 

         

 ىدفت إلى تقكيـ كتاب الرياضيات المقرر لطمبة الصؼ (2004) جيت  كفي دراسو قاـ بيا

 كذلؾ مف كجية (2001/2002)األكؿ ثانكم األدبي في األردف ، منذ مطمع العاـ الدراسي 

نظر طمبة كمعممي الرياضيات في محافظة أربد ، مف خالؿ تحديد تقديراتيـ التقكيمية لمجاالت 

: الكتاب الست التالية 

الشكؿ العاـ لمكتاب كطريقة إخراجو ، مقدمة الكتاب ، أىداؼ الكتاب ، محتكل الكتاب ،  )

محاكالن إيجاد صكرة    (الكسائؿ اإليضاحية كاألساليب كاألنشطة كالمعينات ، األسئمة التقكيمية 

. كاضحة عف جكانب الضعؼ كالقكة في ىذا الكتاب 

مف مجتمع الدراسة ،  ( % 43) معمما كمعممة ، ما نسبتو  ( 79 )تككنت عينة الدراسة مف 

مف مجمكع الطمبة لمعاـ الدراسي  ( % 5) طالبا كطالبة ما نسبتو  ( 424 )باإلضافة إلى 

،كتككنت أداة الدراسة مف استبانتيف طكرىما الباحث ألغراض الدراسة ،  ( 2003 / 2002)

.  فقرة (37) فقرة ، كاألخرل لمطمبة اشتممت عمى (48)كاحدة لممعمميف اشتممت عمى 

:-  كشفت الدراسة عف النتائج التالية 

 إرشادات المقدمة لكيفية التعامؿ مع محتكل الكتاب غير كافية ، كال تثير المقدمة  -

. دافعية الطمبة لتعمـ محتكل الكتاب 

 . عدـ تناسب محتكل الكتاب مع عدد الحصص المقررة لو  -

 .  عدـ إسياـ المحتكل في تنمية اتجاىات إيجابية نحك الرياضيات  -
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 . عدـ اشتماؿ التماريف كالمسائؿ عمى مشكالت مف كاقع الطمبة  -

 الكسائؿ اإليضاحية المعركضة في الكتاب المدرسي غير ممكنة ، كال تجذب انتباه  -

     . الطمبة 

      

 ىدفت إلى إجراء عممية تقكيمية لكتب الرياضيات في دراسة (2004) الشراري  كأجرل

المرحمة المتكسطة مف كجية نظر الطمبة كالمعمميف كالمشرفيف في المممكة العربية السعكدية في 

. (الشكؿ كاإلخراج ، المحتكل ، الكسائؿ كاألساليب كاألنشطة ، التقكيـ  ): أربعة مجاالت 

 مشرفيف ، كتككنت (4) معممان ، كذلؾ مف (32) طالبان ، كمف (238)تككنت عينة الدراسة مف 

. أداة الدراسة مف استبانتيف ، كاحدة مكجيو لمطمبة ، كالثانية مكجيو لممعمميف كالمشرفيف 

:  أظيرت نتائج الطمبة بأف تقديراتيـ التقكيمية عمى المجاالت األربعة كانت كما يمي 

أخذ مجاؿ الشكؿ كاإلخراج أعمى تقدير ، ثـ مجاؿ التقكيـ ، ثـ مجاؿ المحتكل ، كأخيران 

مجاؿ الكسائؿ كاألساليب كاألنشطة ، كذلؾ أظيرت النتائج ، أف تقديرات المعمميف كالمشرفيف 

مجاؿ الشكؿ كاإلخراج ،   ): التقكيمية لمجاالت الكتاب األربعة ، جاءت عمى الترتيب التالي 

  . (مجاؿ التقكيـ ، مجاؿ الكسائؿ كاألساليب كاألنشطة ، مجاؿ المحتكل 

  .أكصى الباحث بتعديؿ كتب الرياضيات الحالية بناءن عمى النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا 

 

    التي تناولت تقويم كتب الرياضياتجنبيةالدراسات األ : ثانياً 

  بدراسة في نيجيريا ، ىدفت الختبار مدل مشاركة (Shirly ، 1984 ) شيرليقاـ      

معممي الرياضيات في تطكير مناىج ككتب الرياضيات ، كأثر المشاركة عمى اتجاىاتيـ نحك 
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 فقرة لقياس االتجاه نحك قبكؿ المنياج الجديد ، (50)البرامج الجديدة ، تككنت أداة الدراسة مف 

. كذلؾ مقدار المشاركة السابقة في تطكير المنياج 

يعد ىذا البحث حالة دراسية خاصة لمعممي الرياضيات المبتدئيف في ثالث كاليات في 

 ( . Benu , Kaduna , and Sokoto): شماؿ نيجيريا كىي 

بينت النتائج أف ىناؾ ارتباطان مكجبان ذا معنى بيف اتجاه المعمميف نحك قبكؿ تغير المنياج 

، كالمشاركة السابقة في تطكير المنياج ، كأشارت النتائج أيضان إلى ضركرة مشاركة المعمـ في 

تطكير منياج الرياضيات ، كالتأكيد عمى أىمية التعاكف كالعمؿ الجماعي المشترؾ ، كذلؾ إبراز 

دكر مراكز المؤسسات التعميمية ، لما ليا مف دكر ميـ ، باإلضافة إلى التأكيد عمى أىمية 

   .االتصاالت المستمرة كالفعالة بيف المعمميف ككاضعي المنياج 

دراسة ىدفت لتقكيـ أثر كؿ مف مادة منياج ، ( Stanley ، 1984 ) ستانمي       كأجرل

الرياضيات كتطبيقاتيا في تحسيف مستكل التحصيؿ في الرياضيات ، طّكر الباحث مف خالؿ 

مراجعتو عف المدارس الفعالة كالمدرسيف الفعاليف ، قائمة بالمعايير المطمكبة عف كؿ مف المعمـ 

كالمدرسة الجيدة ، كمف ىذه القائمة طّكر الباحث استبانو ، تـ تكزيعيا عمى عينية مف المدرسيف 

مع التركيز عمى المدارس التي - في الكاليات المتحدة األمريكية  - ( Wayne )في كالية كايف 

حققت تحصيالن أكاديميان عاليان ، كالمدارس التي حققت تحصيالن أكاديميان متدنيان ، باإلضافة إلى 

. مجمكعة ضابطة مف خارج العينة 

 مدرسة ، تكصؿ (26) مدرسة ، مف أصؿ (13) معممان ، مف (98)اشترؾ في الدارسة 

الباحث إلى أف الرياضيات كتطبيقاتيا تمعب دكران ميمان في تحسيف مستكل تحصيؿ الطمبة ، كأف 

 .ىناؾ ارتباطان قكيان بيف المدارس الفعالة كالصفكؼ الفعالة 
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( -2004) الكاردة في جت –بدراسة  (.Patricia et  al) باتريسيا وآخرون       كقاـ

بمشركع ليتـ مف خاللو تطكير نظاـ الرياضيات لممرحمة االبتدائية في مدينة بالتيمكر ، 

باالشتراؾ مع جامعة ميريالند ، ككاف اليدؼ مف ىذا المشركع ىك زيادة تحصيؿ الطمبة عف 

 ، كيتـ ذلؾ عف (2000/2001 )الدراسي لمعاـ طريؽ معمميف مؤىميف في المناطؽ الريفية

طريؽ إرشاد مصممي مناىج بكاسطة تكضيح الخطكط العريضة لمناىج الرياضيات ، مع كجكد 

قيادييف في الرياضيات باإلضافة إلى تزكيد كؿ كحدة بمعينات مناسبة لمستكل الطالب ، 

  .مدارس  (107)معمما مكزعيف عمى  (3360)كمتناسقة مع المنياج ، شممت عينة المشركع 

      

ىدفت إلى تقكيـ برنامج دراسة  (  Lacampagne  1989 , )       كأجرت لكامبجف

الرياضيات لطمبة الصؼ العاشر في كالية نيكجرسي األمريكية  ، لقد قامت الباحثة بأخذ عينة 

( 22)معمما ك  (60)مف طمبة الصؼ العاشر ، كذلؾ تككنت العينة مف  (1510)تككنت مف 

مرشدا  تـ إختيارىـ مف مدارس داخؿ المدينة كمف مدارس خارج المدينة ، كقد تكصمت الباحثة 

: إلى النتائج التالية 

ىناؾ أثر مممكس لمبرنامج عمى إستمرار طمبة المدارس في المدينة في دراسة الرياضيات - 

. أكثرمف تأثيره عمى المدارس الريفية 

لمبرنامج أثر إيجابي عمى إتجاىات الطمبة كالمعمميف نحك الرياضيات ، بحيث استفاد الذيف - 

. شارككا في البرنامج مف الرياضيات في ميف متعدده أكثر مف غيرىـ مف الذيف لـ يشارككا 

بدراسو ىدفت ، إلى معرفة مدل ( 1997) ثابت في (  Hinterlong)ىنترلونج كقاـ         

قياس سبعو مف اختبارات التحصيؿ العامة بالصفيف الرابع كالسادس ، لميارات مستكيات التفكير 
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العميا ، كاستخدـ الباحث أسمكب تحميؿ المحتكل لتحديد مستكل التفكير الذم يقيسو كؿ بند مف 

. بنكد االختبارات السبعة في ضكء المستكيات المعرفية عند بمـك 

 : كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

 .االختبارات ال تقيس مستكيات التفكير العميا    –أ 

 .االختبارات ال تقيس التعقيد المتزايد لمتطكر المعرفي عند الطالب    –ب 

 .الرياضيات تقيس مستكيات تفكير عميا أكثر مف باقي المكاد    –ج 

كأكصت الدراسة بعدـ االقتصار عمى االختبارات في التقكيـ ، كأنو مف الضركرم 

. االستعانة بأدكات أخرل ، لقياس مستكيات التفكير العميا 

 

 الرياضيات    غير كتب التي تناولت تقويم كتبلعربيةالدراسات ا : ثالثاً 

إلى تقكيـ كتاب الفيزياء المقرر تدريسو عمى طمبة  دراسة ىدفت (1994 )  سيف أجرل     

 مف كجية نظر معممي (1992/1993) الصؼ التاسع األساسي ، منذ مطمع العاـ الدراسي 

 .الفيزياء كالمشرفيف 

:    فقرة ، مصنفة في أربعة مجاالت ىي  (70)تككنت أداة الدراسة مف استبانو تألفت مف 

باإلضافة إلى سؤاؿ مفتكح  ( المحتكل ، الكسائؿ كاألنشطة ، األسئمة التقكيمية ، كالشكؿ العاـ) 

.  يتعمؽ بالصعكبات التي يكاجييا المعممكف أثناء قياميـ بتدريس الفيزياء لمصؼ التاسع 

أظيرت النتائج أف ىناؾ عدد مف الصعكبات يعاني منيا المعممكف ، أثناء تدريسيـ لممادة 

كمف أبرز ىذه الصعكبات ، عدـ تكفر دليؿ المعمـ بيف أيدم المعمميف ، كعدـ تكفر األدكات 
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كالمكاد كاألجيزة الالزمة في المختبر المدرسي ، كضعؼ الطمبة في مبحث الرياضيات ، 

   .                 كضعؼ خمفيتيـ العممية ، كذلؾ قمة عدد الحصص المخصصة لتدريس المادة 

        

مف - إلى تقكيـ كتاب األحياء لمصؼ العاشر  بدراسة ىدفت (1994 )   يوسف  كقاـ

في مديرية التربية كالتعميـ لضكاحي عماف في العاـ الدراسي - كجية نظر المعمميف كالطمبة 

 (1993 /1994 . ) 

 طالبان (419) معممة ، كذلؾ مف (36) معممان ، ك (38)تككنت عينة الدراسة مف 

 فقره ، (58)األكلى استبانو لممعمميف تضمنت : كطالبة ، كاستخدـ الباحث في دراستو أداتاف 

.  فقره (32)كالثانية استبانو لمطمبة تضمنت 

أظيرت نتائج الدراسة أف متكسط التقدير التقكيمي الذم أعطي لكتاب األحياء مف 

 كبمغ متكسط التقدير التقكيمي لطمبة الصؼ العاشر لكتاب (5) مف (3.85)المعمميف بمغ 

 ، كبينت النتائج أف مف أبزر نقاط الضعؼ يكجد في مقدمة الكتاب (5) مف (3.62) األحياء 

،كأنيا ال تعطي فكرة عف أىداؼ تدريس األحياء ، كال تتضمف إرشادات لممعمـ كالطالب عف 

كيفية استعماؿ الكتاب ، كذلؾ أظيرت الدراسة أف مف أبرز نقاط الضعؼ في أنشطة الكتاب 

ىك صعكبة تنفيذىا مع ما يتكافر في المدرسة مف أجيزة كأدكات كمكاد ، كذلؾ عدـ مراعاة 

.   األنشطة لمفركؽ الفردية بيف الطالب 

 

إلى تقكيـ كتب الجغرافيا المقررة في   ىدفت ،(1998 )         وفي دراسة قام بيا عالونة 

 األساسية ،  (الصؼ السابع كالثامف كالتاسع كالعاشر )مرحمة التعميـ األساسية العميا ، كتضـ 

 . (1998/ 1997)مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في شماؿ فمسطيف لمعاـ 
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استخدـ الباحث استبانة مصممة لطبيعة دراستو ، مع إجراء بعض التعديؿ عمييا بحيث 

اإلخراج الفني ، المقدمة ،  ):  فقره مكزعة عمى سبعة جكانب كىي (61)أصبحت تتككف مف 

المحتكل كأسمكب العرض ، الكسائؿ كاألنشطة ، كسائؿ التقكيـ ، باإلضافة إلى تنمية االتجاه 

 . (كالميكؿ 

 معممان كمعممة ، ممف يدرسكف الجغرافيا في محافظات (240)تككنت عينة الدراسة مف 

.  مف مجتمع الدراسة  ( %33 )شماؿ فمسطيف ، حيث شكمت 

لقد أظيرت نتائج الدراسة بأف مجاؿ اإلخراج الفني أخذ الرتبة األكلى ، بينما ناؿ مجاؿ 

. المقدمة عمى أدنى مرتبة 

سابع ، ثامف ، تاسع ،  )أكصى الباحث بضركرة ربط محتكل كتب الجغرافيا لمصفكؼ 

بمشكالت البيئة المحمية ، كذلؾ أكصى الباحث بإجراء المزيد مف الدراسات التقكيمية  (عاشر 

  .لتشمؿ معظـ الكتب المدرسية 

      

دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب البالغة كالعركض لمصؼ األكؿ ( 2000)  عامر  كأجرل

 ،  مف كجية نظر معممي ىذا الصؼ كطمبتو ، في المدارس التابعة  (األدبي كالتجارم )الثانكم 

راـ اهلل كالبيرة ، كضكاحي القدس كالقدس ، لمعاـ الدراسي : لمديريات التربية كالتعميـ 

، مف خالؿ استطالع آرائيـ حكؿ ىذا الكتاب ، كمعرفة مدل مالءمتو كأداة  ( 98/99) 

لعمميتي التعمـ كالتعميـ ، كذلؾ الكقكؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ في ىذا الكتاب ، باإلضافة 

. إلى معرفة الصعكبات التي يكاجييا طمبة الصؼ األكؿ ثانكم أثناء دراستيـ ليذا الكتاب 

األكلى لممعمميف مككنة مف : إلجراء الدراسة طكر الباحث أداة مككنة مف استبانتيف 

 فقرة ، كقد اشتممت ىذه األداة عمى خمسة أبعاد (40) فقرة ، كالثانية لمطمبة مككنة مف (66)
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الشكؿ العاـ لمكتاب ، محتكل الكتاب ، لغة الكتاب ، طريقة عرض محتكل  )تقكيمية لمكتاب 

 .   (الكتاب ، األسئمة التقكيمية 

، في مديريات  طالبان كطالبة( 328) معممان كمعممة ، ك (81)تككنت عينة الدراسة مف 

  .التربية كالتعميـ الثالث 

أظيرت النتائج بأف التقديرات التقكيمية لممعمميف كالطمبة لمكتاب كمو متكسطة ، حيث أخذ 

.  بعد الشكؿ العاـ لمكتاب أفضؿ بعد ، بينما احتؿ بعد محتكل  الكتاب المرتبة األخيرة 

إسياـ المحتكل في زيادة الثركة المغكية : ظير عدد مف جكانب القكة في ىذا الكتاب منيا 

لدل الطمبة ، كاتساـ لغة الكتاب بالدقة كالكضكح ، كتركيز كؿ كحدة عمى مكضكع معيف ، لكف 

عدـ مناسبة المحتكل لعدد الحصص المقررة لو ، : كاف ىناؾ بعض جكانب الضعؼ منيا 

كعدـ ربط محتكل الكتاب بخبرات الطمبة السابقة ، كذلؾ صعكبة األسئمة كاحتياجيا إلى كقت 

                               .  طكيؿ في تنفيذىا 

إلى تحميؿ كتقكيـ كتاب الكيمياء لمصؼ  بدراسة ىدفت (2000)   يوسف        كذلؾ قامت

األىداؼ التعميمية ، كالمحتكل في : األكؿ الثانكم العممي مف حيث عناصر المنياج األربعة 

.  ضكء مفيـك الثقافة العممية ، كاألنشطة التعميمية ، كاألسئمة التقكيمية 

تككف مجتمع الدراسة مف الكتاب نفسو ، كعينة الدراسة التي استخدمت في تحميؿ 

.  مف صفحات الكتاب % (15 )المحتكل مثمت 

:- أشارت النتائج إلى ما يمي 

في   % (78.8)  ىدفان تعميميان ، منيا (80) عدد األىداؼ التعميمية الخاصة  -

 مرتبطة  % (10) مرتبطة بالجانب االنفعالي ، ك  % ( 11.6) المجاؿ المعرفي ، ك 

. بالجانب النفس حركي 
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  % (67.8)  ىدفا ، منػيا  (208)  كاف عدد األىداؼ السمككية المشتقػة   -

 . نفس حركية  % ( 22)  انفعالية ،  % (11.2) معرفيو ، 

َ  (35) بمغ عدد األنشطة التي كردت في الكتاب تحت عنكاف نشاط  -  نشاطان تعميميان

، مكزعة بشكؿ غير متكازف عمى الفصميف الدراسييف ، كال يكجد تكازف بيف األنشطة العممية 

كاألنشطة الكتابية ، كمف ضمف األمكر التي أكصت بيا الباحثة ، ىك ضركرة االىتماـ 

  .باألنشطة التعميمية التي تشجع عمى االستقصاء العممي 

       

دراسة ىدفت إلى  تقكيـ كتاب العمـك لمصؼ الثامف ( 2001 )  الدوالت كأجرل 

األساسي، مف كجية نظر المعمميف كالطالب في محافظة الزرقاء لمعاـ الدراسي 

 (2000/2001)  . 

حاكلت ىذه الدراسة التعرؼ عمى التقديرات التقكيمية لممعمميف كالمعممات ، لكتاب العمـك 

المحتكل ، األنشطة كالكسائؿ  ): المقرر تدريسو لمصؼ الثامف األساسي لألبعاد األربعة 

خراجو   .  (التعميمية ، أسئمة تقكيـ الكتاب ، كالشكؿ العاـ كا 

 معمما ن كمعممة ،  (133)  معممان كمعممة ، مف أصؿ  (113) تككنت عينة الدراسة مف 

.    فقرة عمى عينة الدراسة  (70) حيث تـ تكزيع استبانة مككنة مف 

أظيرت النتائج بأف بعد األسئمة التقكيمية أخذت تقديران تقكيميان مرتفعا ، أما المحتكل 

كالكسائؿ كاألنشطة لمكتاب جاء في المستكل المتكسط ، بينما الشكؿ كاإلخراج فناؿ عمى درجة 

. تقكيمية متدنية 

  لقد أكصى الباحث بضركرة إشراؾ المعمميف بشكؿ فاعؿ في عمميات تطكير المناىج 

   .                        كالكتب المدرسية 
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الفيزياء المقرر تدريسو عمى  إلى تقكيـ كتاب دراسة ىدفت (2002 )  قطيط  كتناكؿ

طمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي ، مف كجية نظر معممي الفيزياء ، كذلؾ التعرؼ إلى مستكل 

. مقركئية الكتاب 

طالبان مف طمبة  ( 597)معممان كمعممة ، باإلضافة إلى  (50)تككنت عينة الدراسة مف 

فقرة ،  (37)الصؼ الثاني الثانكم العممي ، كقاـ الباحث ألغراض الدراسة ، بإعداد استبانة مف 

المحتكل ، الكسائؿ التعميمية كاألنشطة ،  ): بخصكص المعمميف ، مكزعة عمى ثالثة مجاالت 

كذلؾ أعد الباحث لمطالب اختبار مككف مف ثالثة نماذج ، كأظيرت النتائج بأف  (كسائؿ التقكيـ 

كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم العممي يقع في المستكل اإلحباطي ، الذم ال يستطيع فيو 

. الطالب فيـ كاستيعاب الكتاب ، حتى بكجكد معمـ 

بناءن عمى ىذه النتائج ، أكصى الباحث بضركرة إشراؾ المعمميف في تطكير كتأليؼ الكتب 

المدرسية ، كاالستفادة مف خبراتيـ ، كذلؾ االىتماـ بالكسائؿ التعميمية كاألنشطة بحيث تغطي 

 . المعرفية كاالنفعالية ، كالنفس حركية : مجاالت التعمـ الثالثة 

      

 – الجزء األكؿ –العمـك  إلى تحميؿ كتقكيـ كتاب دراسة ىدفت (2002)  الزغارنة كأجرل

 مف حيث  (2000/2001) لمصؼ السابع األساسي في فمسطيف ، ابتداءن مف العاـ الدراسي 

 .  (األىداؼ التعميمية ، المحتكل التعميمي ، األنشطة التعميمية ، األسئمة التقكيمية  )

       تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي العمـك لمصؼ السابع األساسي لمعاـ الدراسي 

 ، في المدارس التابعة لككالة الغكث الدكلية ، في منطقة الخميؿ كعددىـ (2001/2002)

- .  الجزء األكؿ – معممان كمعممة ، باإلضافة إلى كتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسي (32)



51 

 

 51 

: أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي 

 ىدفا في المجاؿ المعرفي ، ك (38) ىدفا ، منيا (60)عدد األىداؼ التعميمية  -

 .أىداؼ في المجاؿ االنفعالي ( 7)ىدفا في المجاؿ الميارم ، ك( 15)

 سؤاال مرتبطا بالمجاؿ المعرفي ، (252) ، منيا (269)عدد األسئمة التقكيمية  -

 . سؤاؿ مرتبط بالمجاؿ الميارم ، كثالثة أسئمة مرتبطة بالمجاؿ االنفعالي (14)ك

أكصى الباحث عمى ضركرة إشراؾ أكبر عدد مف المعمميف في عممية تصميـ كتأليؼ 

   .الكتب المدرسية ، ككذلؾ عمى ضركرة إخضاع الكتب المؤلفة حديثان لمتحميؿ كالتقكيـ 

       

إلى تحميؿ كتقكيـ الجزء األكؿ مف كتاب العمـك  دراسة ىدفت (2003 )  خميلكأجرت

، كذلؾ  ( 2003 / 2002 )الجديد لمصؼ الثامف األساسي الذم بدأ تدريسو مع بداية العاـ 

في ضكء مفيـك الثقافة العممية ، كتحميؿ األىداؼ التعميمية ، كاألنشطة التعميمية ، كاألسئمة      

التقكيمية ، كما ىدفت الدراسة إلى تقكيـ الكتاب مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في مدارس       

. محافظة القدس كضكاحييا 

 معممان كمعممة ، كذلؾ مف كتاب (102)شممت الدراسة جميع أفراد المجتمع البالغ عددىـ 

. العمـك الجزء األكؿ لمصؼ الثامف األساسي 

استخدمت الباحثة أدكات لتحميؿ األىداؼ التعميمية كاألنشطة التعميمية كاألسئمة التقكيمية 

 فقرة ، لتقكيـ الكتاب مف كجية نظر معممي كمعممات (55)، باإلضافة إلى إستبانة مككنة مف 

العمـك ، لمصؼ الثامف األساسي في مدارس محافظة القدس كضكاحييا ، تكزعت فقرات 

األىداؼ التعميمية ، المحتكل ، األنشطة التعميمية ، : االستبانة عمى خمسة مجاالت كىي 

خراج الكتاب  . التقكيـ ، كا 
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: - أشارت النتائج إلى ما يمي 

 في (59) ىدفان تعميميان ، منيا (65) بمغ عدد األىداؼ التعميمية في الكتاب  -

 أىداؼ في المجاؿ النفس (5) فقط في المجاؿ االنفعالي ، كواحداً المجاؿ المعرفي ، كىدفان 

 .حركي 

 سؤاال مرتبطة (130):  سؤاالن تقكيميان مكزعة كالتالي (134) تضمف الكتاب  -

 أسئمة مرتبطة بالمجاؿ النفس حركي ، كلـ تكجد أسئمة مرتبطة (4)بالمجاؿ المعرفي ، ك

 .بالمجاؿ االنفعالي 

بشكؿ عاـ  (3.59)بمغ متكسط إستجابة المعمميف كالمعممات عمى أداة تقييـ الكتاب  -

 .، ككاف ىناؾ تقارب في متكسط إستجابة المعمميف كالمعممات عمى أداة تقييـ الكتاب 

       

بدراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب المغة العربية لمصؼ ( 2003 )  أبو حمده ك قامت

السادس األساسي ، مف كجية نظر معممي ىذا الصؼ في المدارس الحككمية التابعة لمديرية 

  . (2000/2001)التربية كالتعميـ في محافظة القدس كضكاحييا ، لمعاـ الدراسي 

حاكلت الدراسة إيجاد الدرجات التقكيمية لمعممي المغة العربية لمصؼ السادس األساسي 

األىداؼ ، محتكل الكتاب كمادتو العممية ، أسمكب الكتاب كلغتو ، : في المجاالت التالية 

. األنشطة ، التقكيـ ، كتنميتو لمتفكير 

:-  أظيرت النتائج ما يمي 

األىداؼ كمحتكل الكتاب كمادتو العممية كاألنشطة البنائية كالختامية ، أخذت درجات 

. تقكيـ عالية ، بينما أسمكب الكتاب كلغتو كالتقكيـ ، فقد حازت عمى درجة متكسطة 
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أكصت الدراسة إلى إعادة النظر في أسمكب الكتاب كلغتو ، كذلؾ تجنب التكرار غير 

 . الضركرم 

   

ت الرياضياأخرى غير كتب  التي تناولت تقويم كتب جنبيةالدراسات األ : رابعاً 

دراسة ىدفت إلى تحميؿ  - (2002)الزغارنو الكاردة في   -(Gabel) جابل     أجرل

كتب الكيمياء في المرحمة الثانكية في الكاليات المتحدة األمريكية ،  لمعرفة التغيير الذم طرأ 

 ،  ككانت نتائج الدراسة كما (1978 – 1958من  )عمى ىذه الكتب خالؿ عشريف عامان 

:- يمي 

.  أصبحت المادة العممية في الكتب الجديدة ذات طبيعة نظرية كرياضية  .1

 .تـ تكثيؼ المادة العممية المقدمة لمطالب في كتب الكيمياء الجديدة  .2

تـ تقديـ المفاىيـ العممية لمطمبة مف خالؿ الكتب المدرسية بصكرة كمية ، كليست  .3

 .كصفية ، مما يشجع الطالب عمى استظيار المادة العممية كليست فيميا 

مجمكعة األىداؼ األربعة التي كضعت - التي تـ تحميميا - لـ تحقؽ كتب الكيمياء  .4

مجمكعة األىداؼ االجتماعية ، مجمكعة األىداؼ الكظيفية ، مجمكعة : مف أجميا ، كىي 

األىداؼ المتعمقة بحاجات األفراد ، كأىداؼ المعرفة  العممية ، كمعظـ الكتب التي تـ تحميميا 

 .حققت عمى األكثر مجمكعتيف مف األىداؼ فقط 

 تضـ الكتب الجديدة معمكمات عممية صحيحة ، كمساعدات لمتعمـ كالجداكؿ  .5

 . كالصكر كالرسكمات المناسبة 
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دراسة ىدفت إلى تحميؿ كتب العمـك  (Staver & Bay,1987) ستافر وبي     كأجرل

في المرحمة األساسية في الكاليات المتحدة األمريكية ، لقد قاـ الباحثاف بتحميؿ أحد عشر كتابان 

 مف مجمكع كتب العمـك المطركحة لممرحمة  % (90 )لمعمـك ، حيث تشكؿ ىذه الكتب  

األساسية ، لقد ركزت ىذه الدراسة عمى سؤاؿ رئيس تناكؿ مدل تركيز محتكل الكتب المذككرة 

أىداؼ األعداد األكاديمي ، : عمى كؿ مف المجمكعات األربعة ألىداؼ تأليؼ كتب العمـك كىي 

أىداؼ الحاجات الشخصية ، األىداؼ المينية ، أىداؼ القضايا ا لمجتمعية ، باإلضافة ليذا 

. السؤاؿ كاف ىناؾ أسئمة أخرل حكؿ االستقصاء العممي كاألنشطة التعميمية في الكتب المذككرة 

:- أظيرت النتائج ما يمي 

 كجكد تبايػف في األىػداؼ األكاديميػة حيث تراكحػت نسبة ىذه األىداؼ مف  -

 (41.9 - %95) %  

  .% (6.7%- 0)  نسبة األىداؼ المينية تراكحت مف  -

   %13.5% - 0 ) نسبة أىداؼ القضايا المجتمعية تراكحت مف  -

      

ة عمى دراسب - (2003)سالمو كما جاء في  - (Albshaireh) البشايره      كأجرل

 ، في المرحمة الثانكية في األردف ،  (الفيزياء ، األحياء ، كعمـك األرض )مناىج العمـك الجديدة 

حيث ركزت عمى األنشطة العممية كاألىداؼ كالخصائص العامة لمكتب المدرسية كالمحتكل 

. كالتكضيحات 

ىدفت الدراسة إلى البحث في مناىج العمـك لممرحمة الثانكية عف مدل مالءمتيا لممستكل 

العقمي كالعممي لمطمبة ، كعف مدل إمكانية تحقيقيا عمى أرض الكاقع ضمف اإلمكانيات المتكفرة ، 

. كما تناكلت الدراسة خصائص الكتاب المدرسي كمحتكاه كتكضيحاتو كأنشطتو العممية 
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أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف األىداؼ بشكؿ عاـ تناسبت مع مستكل الطمبة العقمي كالعمرم 

، كأشارت الدراسة أيضان إلى إمكانية تحقيؽ أىداؼ المناىج عمى أرض الكاقع ، كخمصت الدراسة 

. إلى أف محتكل كتاب العمكـ مناسب بشكؿ عاـ مع التحفظ عمى بعض مككنات المحتكل 

 

 أما بخصكص مكاصفات الكتاب مف حيث اإلخراج كالمظير العاـ ، فقد حازت عمى تقديرات 

تقكيمية عالية مف قبؿ المعمميف ، أما المحتكل فأشار المعممكف إلى أف محتكل كتب الفيزياء 

كاألحياء ، أعمى مف مستكل معظـ الطمبة ، أما األنشطة كالميارات العممية في كتب العمـك فقد 

قمة األجيزة العممية كالمكاد الالزمة لتنفيذ : أشارت الدراسة عمى كجكد محددات كثيرة ، منيا 

 .التجارب كاألنشطة العممية في المدارس 

أخيرا  بعد ىذا العرض لمدراسات العربية كاألجنبية ال بد مف كضع ىذه الدراسات ضمف جدكؿ 

. يكضح ذلؾ  (1)إلعطاء نظرة شاممة كسريعة عف طبيعة ىذه الدراسات ، كالجدكؿ 

 

 

 

( 1)الجدكؿ 

الدراسات العربية كاألجنبية التي تـ عرضيا في الدراسة 

إتجاه الدراسة األداة  نوع الدراسة  المكان الزمن إسم الباحث 

سالب إستبانة رياضيات األردف  1986الجراح 

سالب إستبانة رياضيات األردف  1989أبك عمي  
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سالب إستبانة رياضيات األردف  1990سالـ 

سالب إستبانة رياضيات األردف  1994السر 

مكجب إستبانة رياضيات األردف  1996الدكيكات 

مكجب إستبانة رياضيات فمسطيف  1996الصكص 

سالب أداة تحميؿ رياضيات األردف  1997أبك مكسى 

سالب إستبانة رياضيات األردف  1999المحاكية 

ختبار رياضيات اليمف   2000ثابت  سالب إستبانة كا 

مكجب إستبانة رياضيات السعكدية  2001الشرارم 

سالب أداة إستطالعية كبطاقة مالحظة  رياضيات البحريف  2001العبد الرسكؿ 

مكجب أدكات تحميؿ رياضيات فمسطيف   2002أبك غزالة 

مكجب إستبانة رياضيات فمسطيف  2003سالمة 

سالب إستبانة رياضيات األردف   2004جيت 

مكجب إستبانة رياضيات السعكدية  2004الشرارم 

مكجب إستبانة رياضيات نيجيريا  1984شيرلي 

مكجب إستبانة رياضيات أمريكيا  1984ستانمي 

مكجب أدكات إرشاد رياضيات بالتيمكر  1996باتريسيا كآخركف 

مكجب إختبار رياضيات أمريكيا  1989لكامبجف 

سالب أدكات تحميؿ رياضيات ككريا  1997ىنترلكنج 
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سالب إستبانة فيزياء األردف  1994سيؼ 

سالب إستبانة أحياء األردف  1994يكسؼ 

سالب إستبانة جغرافيا فمسطيف  1998عالكنة 

مكجب إستبانة بالغة فمسطيف  2000عامر 

مكجب أدكات تحميؿ كيمياء فمسطيف  2000يكسؼ 

مكجب إستبانة عمـك  األردف  2001الدكالت 

ختبار فيزياء األردف  2002قطيط  سالب إستبانة كا 

 الزغارنة

 خميؿ

أبك حمدة 

مكجب إستبانة كأدكات تحميؿ عمـك فمسطيف  2002

مكجب إستبانة كأدكات تحميؿ عمـك فمسطيف  2003

مكجب إستبانة عربي فمسطيف  2003

سالب أدكات تحميؿ كيمياء أمريكيا  1983جابؿ 

سالب أدكات تحميؿ عمـك أمريكيا  1987ستافر كبي 

سالب إستبانة عمـك األردف  1998البشايرة 
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دراسة ،  (15)أف عدد الدراسات العربية التي تناكلت كتب الرياضيات  (1) يتضح مف الجدكؿ 

دراسات ، كبمغت باقي  (5)كأف عدد الدراسات األجنبية التي تناكلت تقكيـ كتب الرياضيات 

. دراسة  (13)الدراسات التي تناكلت كتب أخرل غير الرياضيات العربية منيا كاألجنبية ، 

:- تمخيص لمدراسات السابقة 

يالحظ مف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة التي تطرقت إلى تقكيـ الكتب المدرسية 

، أف ىذه الدراسات بينت عدة جكانب سكاءن أكاف إظياران لجكانب القكة أك إبرازان لجكانب الضعؼ أك 

تكجييان مف قبؿ الباحثيف لـ يجب أف يككف ، في حالة تأليؼ كتصميـ مناىج  جديدة ، كفيما  يمي  

:-   تمخيص  لبعض األمكر

 ىناؾ العديد مف الكتب المدرسية ال تمبي حاجات الطمبة كميكليـ كرغباتيـ ، كال تنمي  -

 . اتجاىات إيجابية لدل الطمبة نحك تمؾ الكتب 

جيت ، ) ،  (2001الشراري ، ) ،  (1989أبو عمي ، ) ،  (1986الجراح ،  ) 

2004 )  ،(Bergin & Garvey,1996 )  ، ( ، 2002قطيط . ) 

   كسائؿ التقكيـ المكجكدة في بعض الكتب المدرسية ال تراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة -

 ( .  2001العبد الرسول ،) ،  (2000ثابت ، ) ،  (1986الجراح ،  )، 

 األنشطة التعميمية غير متنكعة كغير كافية كالكثير منيا ال يكجد إمكانيات  مادية في  -

الشراري ) ،  (1994السر ،  )  تطبيقيا ، باإلضافة إلى صعكبة في تنفيذ ىذه األنشطة

 ( .1994يوسف ، )،  (2004، 
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افتقار معظـ الكتب المدرسية إلى إبراز دكر العمماء العرب كالمسمميف في ىذه العمـك ،                                                                          -   

أبو عمي  ) ، حيث يككف لذلؾ دكر إيجابي في تنمية اتجاىات ايجابية لدل الطمبة نحك تمؾ المكاد

 ( ( .2001الشراري ، ) ،  (1999المحاوية ، ) ،  (1989، 

  .عدـ تناسب محتكل كثير مف الكتب مع عدد الحصص المقررة ليا -

 ( .  2004جيت ، ) ،  (2000عامر ، ) ،  (1999المحاوية ، ) ،  (1986الجراح ،  )      

تعتبر ىذه الجكانب التي تـ ذكرىا جكانب ضعؼ كلتالفي ذلؾ فقد أكد العديد مف 
:- الباحثيف عمى ما يمي 

إجراء المزيد مف الدراسات التي تتناكؿ مكضكع التحميؿ كالتقكيـ لمكقكؼ عمى جكانب القكة  -

عالونة ، ) ،  (1996الدويكات ، ) ،  (1986الجراح ،  ): كالضعؼ كمف ىؤالء 

 ( .    2003خميل ، )،  (2002الزغارنة ، ) ،  ( 2001الشراري  ، ) ،  (1998

أبو   ) ، ضركرة إشراؾ أكبر عدد مف المعمميف في عممية تصميـ كتأليؼ الكتب الجديدة -

الشراري  ، ) ، (2002الزغارنة ،) ،  (2001الدوالت ، ) ،  (1989عمي ، 

2004. )  

يوسف  )  ضركرة االىتماـ باألنشطة التعميمية التي تساعد كتشجع عمى االستقصاء العممي -

  ( .2003سالمة  ، ) ،  (2001الشراري ،) ،  (2000، 

كباألخص األسئمة التي تخص الجانب - ضركرة االىتماـ بالجكانب التقكيمية في الكتب  -

كذلؾ التركيز عمى المستكيات العميا المرتبطة بالجانب -  االنفعالي كالنفس حركي 

  .المعرفي

سالمو ، )،  ( 2001العبد الرسول ، ) ،  (2000يوسف ،) ،  (2000ثابت ،  )

2003 . )
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لقد أتفقت  ىذه الدراسة مف حيث نتائج تقكيـ األسئمة مع عدد مف الدراسات ، كخالفت 

، كعامر  (2003)العدد اآلخر ، حيث أتفقت مع النتائج التي حصؿ عمييا سالمة 

، كخالفت كؿ مف  (2003)، كأبك حمدة  (2003)، كخميؿ  (2002)، كقطيط  (2000)

( . 2001)، كالدكالت  (2004)، كالشرارم  (1996)الدكيكات 

بالنسبة لنتائج تقكيـ األنشطة ، فقد أتفقت مع نتائج عدة دراسات منيا ، دراسة سالمة 

، كخالفت نتائج  (2002)، كقطيط  (2001)، كالدكالت  (2001)، كعامر  (2003)

، كأبك  (2003)، كخميؿ  (2002)األنشطة في ىذه الدراسة ، كؿ مف دراسة الزغارنة 

( . 2003)حمدة 
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الفصل الثالث 
 

 

الطزيقت واإلجزاءاث  
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                         الفصل الثالث 

                                     الطزيقت واإلجزاءاث 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ كتقكيـ كتب الرياضيات لمصؼ السابع كالثامف كالتاسع الطبعة 

.  ، مف حيث األنشطة كأسئمة التقكيـ  (2004/2005)التجريبية الثانية لمعاـ 

 

 : منيج الدراسة

 ( . 1992عكده كممكاكم ،  )، (تحميؿ المحتكل ، المسح )استخدـ الباحث المنيج الكصفي 

 

 :  مجتمع الدراسة

: مف فئتيف ىما -  كالذم ىك عبارة عف عينتيا –تككف مجتمع الدراسة 

 تككنت مف جميع معممي كمعممات مادة الرياضيات لمصفكؼ السابع كالثامف :الفئة األولى 

معمـ  (152)كالتاسع ، في المدارس الحككمية التابعة لمديرية تربية جنكب الخميؿ ، كالبالغ عددىـ 

معممان كمعممة  (32)معممان كمعممة يدرسكف جميع الصفكؼ الثالثة ، ك  (50)كمعممة ، منيـ 

معممان كمعممة  (12)معممان كمعممة يدرسكف الصؼ الثامف ، ك (9)يدرسكف الصؼ السابع ، ك

معممان  (11)معممان كمعممة يدرسكف الصؼ السابع كالثامف ، ك  (23)يدرسكف الصؼ التاسع ، ك

معممان كمعممة يدرسكف الصؼ الثامف كالتاسع  (15)كمعممة يدرسكف الصؼ السابع كالتاسع ، ك

. يكضح تكزيع أفراد المجتمع األكؿ عمى كؿ مف متغير الصؼ كالجنس  (2)كالجدكؿ 
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( 2)الجدول 

. توزيع المعممين والمعممات حسب متغير الصف والجنس 

المجموع عدد المعممات عدد المعممين الصفوف 

الصف السابع والثامن 
والتاسع  

28 22 50 

 32 13 19الصف السابع 
 9 4 5الصف الثامن  
 12 7 5الصف التاسع 

 23 16 7الصف السابع والثامن  
 11 7 4الصف السابع والتاسع  
 15 5 10الصف الثامن والتاسع  

 152 74 78المجموع  
 

 تككنت مف جميع األنشطة كأسئمة التقكيـ المكجكدة في كتب رياضيات الصؼ :الفئو الثانية 

مف محتكل صفحات ىذه الكتب ، كتمثؿ ىذه  (%20)السابع كالثامف كالتاسع ، باألضافة إلى 

، كفيما يمي كصؼ ليذه الكتب  (2004/2005)الكتب الطبعة التجريبية الثانية لمعاـ الدراسي 

: الثالثة 

مصدر ىذا الكتاب ىك كزارة التربية كالتعميـ في فمسطيف ،  : كتاب رياضيات الصف السابع- أ

، يتككف ىذا  (ق 1425 –ـ 2004)كيمثؿ ىذا الكتاب الطبعة التجريبية الثانية لمعاـ الدراسي 

( 4)صفحة ، كيتكزع ىذا الجزء عمى  (146)الكتاب مف جزئيف ، الجزء األكؿ عدد صفحاتو 

كحدة المجمكعات ، ككحدة األعداد الصحيحة ، ككحدة األعداد النسبية ، ككحدة : كحدات كىي 

صفحة ، كيتكزع  (147)التناسب الطردم كالتناسب العكسي ، أما الجزء الثاني فعدد صفحاتو 

. كحدة اليندسة ، ككحدة القياس ، ككحدة الجبر ، ككحدة األحصاء : كحدات كىي  (4)أيضا عمى 
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مصدر ىذا الكتاب ىك كزارة التربية كالتعميـ في فمسطيف ،  : كتاب رياضيات الصف الثامن- ب

، يتككف ىذا الكتاب مف  (ق 1425 –ـ 2004)كيمثؿ ىذا الكتاب الطبعة التجريبية الثانية لمعاـ 

: كحدات كىي  (4)صفحة ، كيتكزع ىذا الجزء عمى  (120)جزئيف ، الجزء األكؿ عدد صفحاتو 

كحدة األعداد الحقيقية ، ككحدة اليندسة ، ككحدة المعامالت التجارية كالمالية ، ككحدة اإلحصاء، 

كحدة : كحدات كىي  (4)صفحة ، كيتكزع أيضا عمى  (139)أما الجزء الثاني فعدد صفحاتو 

التحميؿ إلى العكامؿ كالكسكر الجبرية ، ككحدة الينسة ، ككحدة حساب المثمثات ، ككحدة 

.                                  اإلحتماالت 

 مصدر ىذا الكتاب ىك كزارة التربية كالتعميـ في فمسطيف ، :كتاب رياضيات الصف التاسع - ج

، يتككف ىذا الكتاب مف  (ق 1425 –ـ 2004)كيمثؿ ىذا الكتاب الطبعة التجريبية الثانية لمعاـ 

: صفحة ، كيتكزع ىذا الجزء عمى خمس كحدات كىي  (124)جزئيف ، الجزء األكؿ كعدد صفحاتو 

كحدة اليندسة التحميمية ، ككحدة المعادالت كالمتباينات ، ككحدة الدائرة ، ككحدة التحكيالت اليندسية 

( 5)صفحة ، كيتكزع أيضا عمى  (124)، ككحدة اإلحصاء ، أما الجزء الثاني ، فعدد صفحاتو 

كحدة العالقات كاألقترانات ، ككحدة المعادلة التربيعية ، ككحدة كثيرات الحدكد ، : كحدات كىي 

. ككحدة اإلقترانات النسبية ، ككحدة األسس كالمكغارتمات 

استبانة عمى جميع أفراد  ( 152)         لقد قاـ الباحث بدراسة المجتمع كامال حيث تـ تكزيع 

استبانات لعدـ استيفائيا لمشركط  (7)منيا باإلضافة إلى إسقاط  ( 148)المجتمع ، تـ استعادة 

، تكضح خصائص أفراد مجتمع الدراسو مف حيث متغير الجنس  (5)،  (4)،  (3)كالجداكؿ 

. كالخبرة كالمؤىؿ العممي 

 
 
 



65 

 

 65 

( 3)الجدول 
توزيع المعممين والمعممات حسب الجنس  

النسبة المئوية العدد  الجنس الصف 
 % 49.5  54ذكر سابع 

 % 50.5 55أنثى  
 % 52.2 47ذكر ثامن 

 % 47.8 43أنثى  
 % 53.8 43ذكر تاسع 

 % 46.3 37أنثى  
 

( 4)الجدول 

توزيع المعممين والمعممات حسب الخبرة  

النسبة المئوية العدد  الخبرة  الصف 
 % 46.8  51أقؿ مف خمس سنكات السابع 

 % 31.2  34 سنكات 5-10
 % 22.0 24 سنكات  10أكثر مف 

 % 43.3 39أقؿ مف خمس سنكات الثامن 
 % 35.6 32 سنكات 5-10

 % 21.1 19 سنكات  10أكثر مف 
 % 43.8 35أقؿ مف خمس سنكات التاسع 

 % 33.8 27 سنكات 5-10
 % 22.4 18 سنكات  10أكثر مف 

 

 

 

( 5)الجدول 
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توزيع المعممين والمعممات حسب المؤىل العممي 

النسبة المئوية العدد  المؤىل الصف 
 % 22.1  24أقؿ مف بكالكريكس السابع 

 % 76.1  83بكالكريكس فقط  
 % 1.8 2أعمى مف بكالكريكس  

 % 17.8 16أقؿ مف بكالكريكس الثامن 
 % 80.0 72بكالكريكس فقط  

 % 2.2 2أعمى مف بكالكريكس  
 % 18.7 15أقؿ مف بكالكريكس التاسع 

 % 80.0 64بكالكريكس فقط  
 % 1.3 1أعمى مف بكالكريكس  

 

بالنسبة لمفئة الثانية ، كالذم قاـ الباحث أيضا بدراسة جميع األنشطة كاألسئمة المكجكدة في كتب 

يبيف تكزيع األنشطة كاألسئمة عمى الكتب  (6)رياضيات الصؼ السابع كالثامف كالتاسع ، كالجدكؿ 

. الثالثة 

( 6)الجدول 

توزيع األنشطة واألسئمة عمى الصف السابع والثامن والتاسع 

عدد األسئمة عدد األنشطة ترتيب الجزء الصف 
 497 284الجزء األكؿ السابع 

 191 211الجزء الثاني 
 316 9الجزء األكؿ الثامن 

 371 23الجزء الثاني 
 313 12الجزء األكؿ التاسع 

 453 7الجزء الثاني 
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 :أدوات الدراسة 

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة األدكات التالية 

: أدكات خاصة بعممية التحميؿ كتشمؿ  : أوالً 

 : حيث تـ تصنيؼ األنشطة إلى ما يمي  : أداة تحميل األنشطة  -أ 

أنشطة عممية   -

 أنشطة كتابية  -

 أنشطة صفية  -

أنشطة ال صفية   -

يكضح نتائج تحميؿ جزء مف أنشطة الصؼ السبع ، كذلؾ جميع أنشطة الصؼ  (1)كالممحؽ 

. الثامف ، كجميع أنشطة الصؼ التاسع 

 بالنسبة لصدؽ ىذه األداة ، فقد تـ عرضيا عمى مجمكعة مف األساتذة المختصيف ، حيث 

تـ إقرار إستخداـ ىذه األداة بصكرتيا الحالية ، أما بالنسبة لمثبات فحصمت ىذه األداة عمى معامؿ 

. كذلؾ بمقارنة تحميؿ الباحث مع تحميؿ معمـ مختص  (%100)ثبات 

تـ تصميـ ىذه األداة مف قبؿ الباحث كذلؾ بعد  : أداة تحميل األسئمة التقويمية-  ب 

اإلطالع عمى دراسات سابقة مشابية ليذه الدراسة ، حيث تـ دمج أكثر مف غرض في 

يكضح نماذج تحميؿ ألسئمة التقكيـ ، لكؿ  (2)ىذه األداة لتسييؿ عممية التحميؿ كالممحؽ 

 مف كتب رياضيات الصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع

:  اشتممت ىذه األداة عمى التصنيفات التالية 

.     تصنيؼ األسئمة حسب مراعاتيا مستكيات ىـر بمـك  -
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المعرفية كاالنفعالية  )    تصنيؼ األسئمة حسب تحقيقيا لمجاالت األىداؼ الثالثة  -

  .(كالميارية 

 .     تصنيؼ األسئمة إلى أسئمة مقالية كأسئمة مكضكعية  -

تـ التحقؽ مف صدؽ ىذه األداة بعد عرضيا عمى مجمكعة مف األساتذة المختصيف ، حيث أكد 

جميعيـ عمى مناسبتيا كمالئمتيا بصكرتيا الحالية ، بالنسبة لمثبات فحصمت ىذه األداة عمى 

. كذلؾ بمقارنة تحميؿ الباحث مع تحميؿ معمـ مختص  (%97)معامؿ ثبات 

تـ تصميـ ىذه األداة بعد األطالع عمى األدب التربكم ذم العالقة بيذه  : أداة تحميل المحتوى- ج

، حيث تـ تصنيؼ المعرفة الرياضية إلى مفاىيـ كتعميمات  (2001)الدراسة مثؿ كتاب أبك زينة 

يكضح مجمكعة مف نماذج تحميؿ المحتكل ، لكؿ مف كتب  (3)كميارات كمسائؿ ، كالممحؽ 

. رياضيات الصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع 

تـ التحقؽ مف صدؽ ىذه األداة بعد عرضيا عمى مجمكعة مف المختصيف كتمت المكافقة 

عمى  (%93)عمى ىذه األداة بصكرتيا الحالية ، بالنسبة لمثبات فحصمت عمى معامؿ ثبات 

. الكحدات التي تـ تحميميا ، كالذم قاـ بتحميميا كؿ مف الباحث كمعمـ مختص 

  .(األستبانة) أداة التقكيـ :ثانيًا  

بعد  - (4) الممحؽ –قاـ الباحث بإعداد كتصميـ ىذه األداة كىي عبارة عف استبانة 

، كدراسة  (1996)دراسة الصكص : اإلطالع عمى األدب التربكم ذم العالقة بالدراسة مثؿ 

، كدراسة سالمة  (2003)، كدراسة خميؿ  (2003)، كدراسة أبك حمده (2002)الزغارنة 

( .  2004)، كدراسة جيت  (2004)، كدراسة الشرارم  (2003)

بناءن عمى المعمكمات التي تكفرت لدل الباحث ، قاـ بتصنيؼ األستبانة إلى مجاليف رئيسيف 

: مكزعيف كما يمي 
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. فقرة   (18)     مجاؿ األنشطة  -

. فقرة   (22)     مجاؿ أسئمة التقكيـ  -

باإلضافة إلى معمكمات عامة احتكت عمى كؿ مف متغير الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي 

. لممعمميف كالمعممات

الخماسي حيث كزعت الدرجات عمى  (ليكرت  )لإلجابة عمى فقرات االستبانة اعتمد نظاـ 

:  الفقرات كاآلتي 

 . (  درجة 1 )منخفضة جدا    -         

 . (  درجة 2 )منخفضة    -        

 . (  درجات 3 )متكسطة    -          

 . ( درجات 4 )عالية       -          

 . (   درجات 5 )عالية جدا   -          

كمف أجؿ تفسير النتائج في الفصؿ الرابع يتـ إعتماد المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية الخاصة 

: بتقديرات المعمميف التقكيمية عمى فقرات اإلستبانة كما يمي 

. فأكثر يدؿ عمى درجة كبيرة جدا  (%80)أك  ( فأكثر4)متكسط حسابي 

. يدؿ عمى درجة كبيرة  (%79.9% -70) أك  (3.99 -3.5)متكسط حسابي 

. يدؿ عمى درجة متكسطة  (%69.9% -60)أك  (3.49 – 3)متكسط حسابي 

. يدؿ عمى درجة قميمة  (%59.9% -50)أك  (2.99 – 2.5)متكسط حسابي 

. يدؿ عمى درجة قميمة جدا  (%50)أك أقؿ مف  ( 2.5أقؿ مف )متكسط حسابي 

:  يتـ حساب النسبة المئكية لكؿ فقره مف فقرات اإلستبانة كذلؾ باستخداـ المعادلة التالية 
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% x 100 المتكسط الحسابي لمفقرة= النسبة المئكية لمفقرة 

                                5 

 

 (اإلستبانة)صدق أداة التقويم 

 

بعد إتماـ األداة بصكرتيا األكلية مف قبؿ الباحث تـ عرضيا عمى لجنة محكميف ، تككنت 

مف اثني عشر محكما ، منيـ خمسة أساتذة مف حممة الدكتكراه ، كاثناف مف المشرفيف التربكييف مف 

حممة الماجستير تخصص أساليب رياضيات  ، كخمسة مف المعمميف كالمعممات مف أصحاب 

. يبيف أسماء المحكميف  (5)الخبرة العالية في ميداف الرياضيات ، كالممحؽ 

فقرة ، مكزعة عمى كؿ مف مجالي األنشطة  ( 45)كانت األداة بصكرتيا األكلية مككنة مف 

فقرة مع استبداؿ بعض الفقرات التي تـ اقتراحيا مف قبؿ  ( 40)كأسئمة التقكيـ ، تـ اختزاليا إلى 

. المحكميف 

 

 :الثبــات 

لالتساؽ الداخمي ،  (كركبناخ ألفا  )     لمتأكد مف ثبات االستبانة كمجاالتيا ، تـ استخداـ معادلة 

يكضح معامؿ ثبات مجاالت االستبانة  (7)، كالجدكؿ  (0.87)فكانت الدرجة الكمية لمثبات تساكم 

.  كالدرجة الكمية لمثبات 
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( 7)الجدول 

 معامل ثبات كل من مجال األنشطة ومجال أسئمة التقويم والدرجة الكمية لمثبات  

معامل الثبات المجال 
 0.84األنشطة 
 0.82األسئمة 

 0.87الدرجة الكمية 
 

 :إجراءات تطبيق الدراسة 

 :  إجراءات التحميل: أواًل 

:  قاـ الباحث بما يمي 

استشارة عدد مف المعمميف لتحديد مدلكؿ بعض المسميات الكاردة في كتب الرياضيات ، -  1

:  بخصكص كؿ مف األنشطة كأسئمة التقكيـ ، كأجمع الجميع عمى ما يمي 

 يعني ذلؾ النكع مف النشاط الذم يتـ تطبيقو خارج حدكد الصؼ ، حيث :نشاط الصفي 

جاء ىذا المفيـك تحت عنكاف نشاط في كتب رياضيات الصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع  

.  يعني ىك النشاط الذم يتـ تأديتو كتطبيقو داخؿ حدكد الصؼ  :نشاط صفي 

. كؿ ما تبقى مف مسميات تعتبر أسئمة تقكيمية 

. اإلطالع عمى األدب التربكم كخاصة الدراسات المشابية ليذه الدراسة -  2

الحصكؿ عمى قائمة بأسماء بعض األفعاؿ التي تستخدـ في صياغة األىداؼ السمككية ، -  3

. سكاءن أكاف اليدؼ معرفيا بكافة مستكياتو أك انفعاليا أك مياريا  

(  . 1)بناء أداة لتحميؿ األنشطة الممحؽ -  4

(  . 2)بناء أداة لتحميؿ األسئمة التقكيمية الممحؽ -  5
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( 3)بناء أداة لتحميؿ المحتكل الممحؽ - 6

رصد جميع األنشطة في كؿ كحدة مف كؿ كتاب مع ذكر رقـ النشاط كالصفحة كمعرفة نكع -  7 

النشاط إف كاف عممي أك كتابي باإلضافة إف كاف نشاطان صفيان أك يتـ إجراؤه كتطبيقو خارج حدكد 

. الصؼ  

رصد جميع األسئمة في كؿ كحدة مف كؿ كتاب ، كمعرفة أم األىداؼ تخص كؿ سؤاؿ مف -  8

. ىذه األسئمة ، كمعرفة إف كاف ىذا السؤاؿ مكضكعي أك مقالي  

. تفريغ البيانات في جداكؿ   -  9

. تكميؼ أحد المعمميف المختصيف بعممية تحميؿ ثانية لعقد مقارنة بيف التحميميف -  10

. إيجاد نسبة التكافؽ بيف تحميؿ الباحث نفسو كتحميؿ المعمـ المختص -  11

: أمثمة عمى تحميل األنشطة 

أكتب ثالثة ) مف كتاب رياضيات الصؼ السابع الجزء األكؿ  (80) نشاط صفحة ( :1)مثال 

( . ( 2 \3 )أعداد نسبية مكافئة لمعدد 

. ىذا النشاط عبارة عف نشاط صفي كىك في نفس الكقت نشاط كتابي 

إحضار بكليصات تأميف ) مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ  (88) نشاط صفحة ( :2)مثال 

 . (مختمفة 

ىذا النشاط عبارة عف نشاط الصفي كىك في نفس الكقت نشاط عممي  

ا ب  (12-4)في الشكؿ )مف كتاب الصؼ التاسع الجزء األكؿ  (83)نشاط صفحة ( : 3)مثال 

ج د ىؿ ا ج محكر تماثؿ لممربع ، ىؿ س ص محكر تماثؿ لممربع ، ىؿ يكجد محاكر تماثؿ 

 (4-12)  . ىذا نشاط الصفي كىك في نفس الكقت نشاط كتابي  . (أخرل
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: أمثمة عمى تحميل األسئمة 

( : 7)كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ الصفحة  مف(  1)مثال 

: أكتب كال مف المجمكعات التالية بذكر جميع عناصرىا 

مجمكعة الصمكات الخمس ؟ 

. يحقؽ ىذا السؤاؿ ىدفا كجدانيا كفي نفس الكقت يعتبر ىذا السؤاؿ سؤاال مقاليا 

( : 17)مف كتاب الصؼ السمبع الجزء األكؿ الصفحة ( 2)مثال 

أماـ العبارة الخاطئة في المكاف  (×  )أماـ العبارة الصائبة كأضع إشارة  (    )أضع إشارة 

: المخصص لذلؾ 

.   {  6 ، 18 ، 5 }     8-       ب

 .     { 5، 7 }    5-       ج

. ىدفا معرفيا مف مستكل التذكر  (ب ، ج  )يحقؽ 

( : 38) مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ الصفحة (3)مثال 

عبر عف الجمؿ اآلتية باستخداـ األعداد الصحيحة ؟ 

. دنانير  (5)ربح محمد - 1

. دنانير  (3)خسارة أحمد - 2

. يحقؽ ىذيف السؤاليف ىدفا معرفيا مف مستكل الفيـ 

( : 69)مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ الصفحة  (4)مثاؿ 

إستخدـ نظرية فيثاغكرس إليجاد طكؿ الكتر في كؿ مثمث قائـ فيما يأتي ؟ -  1

                  

. يحقؽ ىذا السؤاؿ ىدفا معرفيا مف مستكل التطبيؽ 
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( : 45) مف كتاب رياضيات الصؼ التاسع الجزء األكؿ الصفحة (5)مثال 

قرشا ، كالباقي مف فئة الدينار ، فإذا كاف  (60)تذكرة لحفمة بعضيا مف فئة  (30)باع شخص 

دينار، أجد عدد التذاكر مف كؿ نكع ؟  (22)مجمكع قيمة جميع التذاكر 

. يحقؽ ىذا السؤاؿ ىدفا معرفيا مف مستكل التحميؿ 

( : 61) مف كتاب رياضيات الصؼ التاسع الجزء الثاني الصفحة (6)مثال 

؟  (ف2ـ ،2)، أككف المعادلة التي جذراىا  (ـ ، ف) ىما 16+ س  =2إذا كاف جذرا المعادلة س

. يحقؽ ىذا السؤاؿ ىدفا معرفيا مف مستكل التركيب 

( : 74) مف كتاب رياضيات الصؼ التاسع الجزء الثاني الصفحة (7)مثال 

سـ ككاف محيط (3)إذا كاف طكؿ مستطيؿ ىك س سـ ككاف العرض يقؿ عف الطكؿ بمقدار 

سـ ، أرسـ شكال تقريبيا لتكضيح معطيات المسألة ؟ (54)المستطيؿ 

.  يحقؽ ىذا السؤاؿ ىدفا مياريا 

 

: تمت عممية التقكيـ كفؽ اإلجراءات كالخطكات التالية : إجراءات التقويم : ثانيًا 

اإلطالع عمى جميع الدراسات التي تناكلت كؿ مكاضيع التحميؿ كالتقكيـ عمى مستكل جامعات  (1

فمسطيف ، باإلضافة إلى اإلطالع عمى دراسات أخرل مف الخارج ليا عالقة بمكضكع 

. الدراسة 

تـ االستفسار مف عدد مف معممي الرياضيات عف طبيعة  (اإلستبانة)مف أجؿ بناء أداة التقكيـ  (2

مناىج الرياضيات الحديثة ، كعف انطباعاتيـ نحكىا ، كعف الثغرات المكجكدة فييا ، لمعرفة 

 .جكانب القكة كالضعؼ في ىذه المناىج 

 ( .4)بناء كتصميـ أإلستبانة  الممحؽ  (3
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جراء  (4 عرض اإلستبانة عمى لجنة محكميف تككنت مف اثني عشر محكمان لمتأكد مف صدقيا كا 

 .التعديالت الالزمة عمييا 

تحديد مجتمع الدراسة كالذم تككف مف جميع معممي كمعممات الرياضيات في منطقة جنكب  (5

 .الخميؿ ، الذيف يدرسكف الصؼ السابع كالثامف كالتاسع 

أخذ المكافقة المسبقة مف جامعة القدس كمديرية تربية جنكب الخميؿ ، مف أجؿ السماح لمباحث  (6

 .بتطبيؽ دراستو عمى أفراد مجتمع الدراسة 

إرفاؽ كتاب مف مديرية تربية جنكب الخميؿ لكؿ استبانة لتحفيز المعمـ عمى االستجابة  (7

 .الصادقة 

قاـ الباحث بنفسو كباالستعانة مع بعض األشخاص بتكزيع االستبانة عمى جميع أفراد المجتمع  (8

معمـ كمعممة ، حسب القائمة التي حصؿ عمييا الباحث مف مديرية تربية  (152)المككف مف 

جنكب الخميؿ ألسماء المعمميف كالمعممات الذيف يدرسكف الصؼ السابع كالثامف كالتاسع لمعاـ 

(2004 – 2005. )  

التحدث مع غالبية المعمميف كالمعممات الذيف تـ تكزيع االستبانات عمييـ ، لمتأكيد عمى أىمية  (9

 .المكضكع مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج صادقة 

استبانات لعدـ  ( 7)استبانة كتـ إسقاط  (152)استبانة مف أصؿ  (148) تـ استعادة  (10

استبانة مف أصؿ  (141)استيفائيا الشركط الالزمة فأصبح العدد النيائي الخاضع لمتحميؿ 

 . استبانة 152

 قاـ الباحث بعد جمع االستبانات ، كالتأكد مف عددىا بتفريغ البيانات عمى جياز الحاسكب  (11

 . إلجراء التحميالت الالزمة  (SPSS) ، مستخدمان برنامج الرـز اإلحصائية 

. لالتساؽ الداخمي  (كركنباخ ألفا  ) إيجاد معامؿ الثبات لإلستبانة باستخداـ معادلة  (12
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 :متغيرات الدراسة 

 .المتغيرات المعدلة  - أ

. الجنس  .1

 .الخبرة  .2

. المؤىؿ العممي  .3

 .المتغيرات التابعة  - ب

ألتقديرات التقكيمية لممعمميف كالمعممات عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ، باإلضافة إلى 

. التقديرات التقكيمية عمى الدرجة الكمية لالستبانة 

:  المعالجات اإلحصائية 

 لمحصكؿ عمى أجكبة األسئمة التي تـ  (SPSS) تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

:  طرحيا في ىذه الدراسة كذلؾ ضمف الخطكات التالية 

فصؿ االستبانات إلى سبع مجمكعات حسب استجابة المعمميف كالمعممات عمى مجمكع - 1

الصفكؼ التي يدرسكنيا ، ككؿ معمـ كمعممة تمت استجابتو ينتمي إلى إحدل المجمكعات 

 :التالية 

،  (سابع ، ثامف  )،  (تاسع  )، (ثامف  )،  (سابع  )،  (سابع ، ثامف ، تاسع  ) )

معمـ كمعممة يشترككف في تعميـ  ( 109) ، ككجد أف  ((ثامف ، تاسع  )،  (سابع ، تاسع  )

معمـ كمعممة  (80)معمـ كمعممة يشترككف في تعميـ الصؼ الثامف ك  ( 90 )الصؼ السابع ك

.  يشترككف في تعميـ الصؼ السابع 

. إعطاء كؿ استبانة عددان متسمسالن حسب الصؼ المعني بالتحميؿ  -2
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 رقمان معينان  ، أك المؤىؿ ، أك الخبرة ،أك الجنس ،  إعطاء كؿ متغير سكاء درجة االستجابة

. لتسييؿ  عممية إدخالو إلى الحاسكب 

 كالمتكسط الحسابي لكؿ مجاؿ  ، إيجاد المتكسطات الحسابية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة -3

. مف مجاالت الدراسة 

المعمميف  لتقديرات  ، إيجاد المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنسبة المئكية -4

.     تبعان لمتغير الجنس كالخبرة كالمؤىؿ  ، عمى مجمكع فقرات االستبانةكالمعممات التقكيمية

إليجاد معامؿ ثبات االستبانة كلكؿ مجاؿ مف ،  ة تـ االستعانة ببرنامج الرـز اإلحصائي -5

 كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات  الحسابيةعف طريؽ أخذ المتكسطات، مجاالتيا 

   .لالتساؽ الداخمي (كركنباخ ألفا  )استخداـ معادلة ب  كذلؾاالستبانة ،

:  ما يمي إتباع      بالنسبة لألنشطة كاألسئمة تـ 

  تــ، ث بعد االنتياء مف عممية التحميؿ تـ حساب التكرارات لكؿ مف األنشطة كاألسئمة  -1

. تحكيميا إلى نسب مئكية

كالتي ،  عف طريؽ حساب نسبة التكافؽ بيف المحمميف ، حساب ثبات كصدؽ التحميؿ  -2

:  تحسب مف المعادلة  التالية 

    عدد األنشطة أك األسئمة التي اتفؽ عمييا =نسبة التوافق بين المحممين 
               عدد األنشطة أك األسئمة جميعيا                                 

%  100% - 90كنسبة التكافؽ بيف المحمميف المقبكلة لصدؽ التحميؿ كثباتو تتركاح بيف 
(Chiappetta et al., 1991)  . 
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الفصل الرابع 

 

نتائج الدراست 
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الفصل الرابع                            

                        نتائـج الدراسـة

. يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة تبعًا لتسمسل أسئمتيا 

 .نتائج تحميل األنشطة في كتب رياضيات الصف السابع والثامن والتاسع : أواًل 
 

ما مدل التكازف بيف األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية في كؿ كتاب ؟  : السؤال االول

ما مدل التكازف بيف األنشطة الصفية كاألنشطة الالصفية في كؿ كتاب ؟  : السؤال الثاني

         قاـ الباحث بعممية التحميؿ لألنشطة ، باإلضافة إلى معمـ مختص قاـ بعممية التحميؿ 

كذلؾ لمتأكد مف صدؽ كثبات عممية التحميؿ ، ككانت نتائج الباحث متفقة مع نتائج المعمـ 

. التالية تكضح ذلؾ  ( 13 ، 12 ،11 ، 10 ، 9 ، 8)المختص ، كالجداكؿ 

( 8)الجدول 

إلى أنشطة عممية وأنشطة كتابية كذلك - الطبعة الثانية _ تصنيف أنشطة كتاب الصف السابع 

إلى أنشطة صفية وأنشطة الصفية 

عدد األنشطة الصف السابع 
العممية 

عدد األنشطة 
الكتابية 

عدداألنشطة 
الصفية 

عدد األنشطة 
االصفية 

 42 242 254 30الجزء األول 
 52 159 167 44الجزء الثاني 
 94 401 421 74المجموع 

 

أنو ال يكجد تكازف بيف األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية كذلؾ ال  (8)يتضح مف الجدكؿ 

. يكجد تكازف بيف األنشطة الصفية كاألنشطة االصفية 
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مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ صفحة ( عممي ، الصفي )عمى نشاط  (1 )مثال

(48 : )

صمـ لعبة تككف عبارة عف قرص مقسـ إلى ثالث مناطؽ ، كأعطي لكؿ منطقة عددا صحيحا  

بحيث إذا سمح لمشخص بالتصكيب نحك القرص ثالث مرات ، فما ىي المجاميع الممكنة لمشخص 

. الكاحد إذا أصاب القرص 

 

( 9)الجدول 

إلى أنشطة عممية وأنشطة كتابية كذلك - الطبعة الثانية - تصنيف أنشطة كتاب الصف الثامن 

إلى أنشطة صفية وأنشطة الصفية  

عدد األنشطة الصف الثامن  
العممية 

عدد األنشطة 
الكتابية 

عدد األنشطة 
الصفية  

عدداألنشطة 
االصفية  

 9/  2 7الجزء األول 
 23/  11 12الجزء الثاني 
 32/  13 19المجموع 

 
خمك الجزء األكؿ كالجزء الثاني في كتاب رياضيات الصؼ الثامف مف  (9)يتضح مف الجدكؿ 

األنشطة الصفية ، كذلؾ ال يكجد تكازف في عدد األنشطة بيف الجزء األكؿ كالجزء الثاني في 

. الكتاب 

( : 98)مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ صفحة ( عممي ، الصفي )عمى نشاط  (2)مثال 

يقسـ طمبة االصؼ إلى مجمكعات مناسبة ، كتقـك كؿ مجمكعة بجمع بيانات مف البيئة المحمية ، 

ألكاف السيارات التي تمر مف نقطة  )كتنظيـ ىذه البيانات في جداكؿ كتمثيميا باألعمدة كالقطاعات 

 . (الخ ...............معينة خالؿ نصؼ ساعة ، عدد أفراد عائمة كؿ طالب في الصؼ 
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( 10)الجدول 

إلى أنشطة عممية وأنشطة كتابية كذلك -  الطبعة الثانية - تصنيف أنشطة كتاب الصف التاسع 

إلى أنشطة صفية وأنشطة الصفية  

عدد األنشطة الصف التاسع 
العممية 

عدد األنشطة 
الكتابية 

عدد األنشطة 
الصفية  

عدد األنشطة 
االصفية   

 12/  3 9الجزء األول 
 7/  7/ الجزء الثاني 
 19/  10 9المجموع 

 
خمك الجزء األكؿ كالجزء الثاني مف األنشطة الصفية كذلؾ خمك الجزء  (10)يتضح مف الجدكؿ 

. الثاني مف كتاب الصؼ التاسع مف األنشطة العممية 

( : 49)مف كتاب الصؼ التاسع الجزء الثاني صفحة ( كتابي ، الصفي ) عمى نشاط  (3)مثال

: أعيف المعادلة التربيعية فيما يأتي كأحدد قيمة أ ، ب ، ج في المعادالت التربيعية منيا 

صفر    = 10 –س 5 + 2س2  – 1
س   = 2  س– 2     
  1 –س 5 = 3س -  3

 

الطبعة  (السابع والثامن والتاسع  )نتائج تحميل أسئمة التقويم في كتب رياضيات الصف : ثانيًا 

. التجريبية الثانية  

ما مدل التكازف في األسئمة التي تقيس المجاؿ المعرفي حسب ىـر بمـك في كؿ : السؤال الثالث 

كتاب ؟ 
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 ىذا السؤاؿ قاـ الباحث كمعمـ مختص بعممية التحميؿ لمتأكد مف صدؽ كثبات عممية لإلجابة عمى 

. تبيف نتائج التحميؿ  ( 13 ، 12 ،11)التحميؿ ، كالجداكؿ 

( 11)الجدول 

تصنيف أسئمة التقويم عمى المجال المعرفي حسب مستويات بموم لكتاب الصف السابع الطبعة 

الثانية 

الصف 

 السابع  

المجال المعرفي 

المجموع تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر 

 413 31 42 64 82 117 77الجزء األول 

 161 14 13 31 33 63 7الجزء الثاني  

 574 45 55 95 115 180 84المجموع 

 

أف عدد األسئمة المعرفية في الجزء األكؿ مف كتاب الصؼ السابع يقارب  (11)يتضح مف الجدكؿ 

مف ثالثة أضعاؼ العدد في الجزء الثاني ، كيالحظ أف األسئمة التي تحقؽ أىدافان معرفية مف 

مستكل الفيـ قد حازت عمى أعمى نسبة ، كاألمثمة التالية تكضح كيفية التحميؿ مف كتاب الصؼ 

.  السابع 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التذكر مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ (1)مثال 

( :  4)الطبعة الثانية ، الصفحة 

لتصبح كؿ منيا  (     ،   )أنقؿ العبارات اآلتية إلى دفتر إجابتي ثـ أمأل الفراغ بأحد الرمزيف 

:  عبارة صائبة 

.    مجمكعة األعداد األكلية   2 –ب 
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   7524   مجمكعة أرقاـ العدد    6 –ج 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل الفيـ مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ الطبعة (2)مثال 

( : 12)الثانية ، الصفحة 

: اعبر عف كؿ مف المجمكعات اآلتية بطريقة آخرل 

 . { 13 ، 11 ، 9 ، 7 ، 5 ، 3 ، 1 }=  س –أ  

. مجمكعة أحرؼ العمة في المغة العربية =  ص –ب 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التطبيؽ مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ (3)مثال 

( . 106)الطبعة الثانية ، الصفحة 

: أجد ناتج القسمة في كؿ مما يأتي 

  8/7( ÷ 1 .4/3)- أ 

  1 .6/4 ÷ 5- ب

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التحميؿ مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ (4)مثال 

( . 114)الطبعة الثانية ، الصفحة 

.  أقدر طكؿ ضمع سطح الطاكلة 2ـ (0.79)طاكلة سطحيا مربع الشكؿ مساحتو 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التركيب مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ (5)مثال 

( . 116)الطبعة الثانية ، الصفحة 

 × 3 فأذا عممت أف سرعة الضكء 12(10 × )5.91يبعد كككب بمكتك عف الشمس مسافة قدرىا 

. ث فأجد الزمف الذم يستغرقو الضكء في بالثكاني لمكصكؿ مف الشمس إلى بمكتك /  ـ 8(10)

أبدا المحمؿ الثاني كجية نظره في ىذا السؤاؿ أنو يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل  : مالحظة ىامة

. التحميؿ 
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 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التقكيـ مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ (6)مثال 

( . 113)الطبعة الثانية ، الصفحة 

. أعمؿ لماذا ال يمكف حساب الجذر التربيعي لعدد سالب 

  

( 12)الجدول 

تصنيف أسئمة التقويم عمى المجال المعرفي حسب مستويات بموم لكتاب الصف الثامن الطبعة  

الثانية 

الصف 

الثامن 

المجال المعزفي 

المجمىع تقىيم تزكيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكز  

 288 29 13 32 94 92 28الجزء األول  

 351 48 37 74 92 66 34الجزء الثاني 

 639 77 50 106 186 158 62المجمىع  

 

أف عدد األسئمة المعرفية مف مستكل التطبيؽ قد حصمت عمى  (12)يتضح مف الجدكؿ 

أعمى عدد كحصمت األسئمة مف مستكل التركيب عمى أقؿ عدد ، كاألمثمة التالية كيفية التحميؿ مف 

. كتاب الصؼ الثامف 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التذكر مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ (1)مثال 

( : 62)الطبعة الثانية ، الصفحة 

. في الشكؿ المجاكر ، أرتب جميع زكايا المثمث أ ب ج مف الكبرل إلى الصغرل 

 

 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل الفيـ مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ الطبعة (2)مثال 

( . 6)الثانية ، الصفحة 
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: ب يقع بيف العدديف المحدديف في كؿ مما يأتي /أعطي مثاال عمى عدد نسبي أ

 . 1 ،1/2 –أ 

 . 0.7 ،0.6 –ب 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التطبيؽ مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ (3)مثال 

( . 13)الطبعة الثانية ، الصفحة 

. لمنزلتيف عشريتيف مستخدما طريقة التقريب المتتالي   5أجد قيمة    

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التحميؿ مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ (4)مثال 

( : 49)الطبعة الثانية ،الصفحة 

إذا كاف قياس إحدل زاكيتي قاعدة مثمث متساكم الساقيف ضعفي قياس زاكية رأسو ، فما قياس 

. زاكية الرأس 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التركيب مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ (5)مثال 

( : 119)الطبعة الثانية ، الصفحة 

ىناؾ بحيرة بيف المدينتيف أ ، ب شقت طريؽ فييا زاكية قائمة كما في الشكؿ ، كفيما بعد تقرر 

: إقامة جسر فكؽ البحيرة يربط المدينتيف بطريؽ مستقيمة 

 ما طكؿ الطريؽ الجديدة ؟ –أ 

 ما الفرؽ بيف طكؿ الطريؽ القديمة كطكؿ الطريؽ الجديدة ؟ –ب 

سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التقكيـ مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ  (6)مثاؿ 

( : 86)الطبعة الثانية ، الصفحة 

سنكيا  (%10)سند ، قيمة السند األسمية خمسة دنانير كتدفع  (100)أييما أفضؿ لجماؿ ، شراء 

؟  (%12)دنانير كيدفع  (4)سيـ قيمة السيـ الكاحد اإلسمية  (100)، أـ شراء 
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 (13)الجدول 

تصنيف أسئمة التقويم عمى المجال المعرفي حسب مستويات بموم لكتاب الصف التاسع الطبعة 

الثانية  

الصف 
التاسع 

المجال المعرفي 
المجموع تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر 

 252 28 26 46 78 45 29الجزء األول  
 421 14 35 72 148 123 29الجزء الثاني 

 673 42 61 118 226 168 58المجموع 
 

يبيف أف األىداؼ المعرفية في الجزء الثاني مف كتاب رياضيات الصؼ التاسع  (13)الجدكؿ 

مف مجمكع األىداؼ المعرفية لمكتاب ، كأف عدد اسئمة التطبيؽ حصمت عمى أعمى % 62بمغت 

. نسبة ، كاألمثمة التالية تكضح كيفية التحميؿ مف كتاب الصؼ التاسع 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التذكر مف كتاب الصؼ التاسع الجزء الثاني (1)مثال 

( : 45)الطبعة الثانية ، الصفحة 

: أحدد أإلقتراف الثابت مف اإلقترانات اآلتية 

 5 = (س) ؽ–أ 

 2ص4 =(ص) ؽ–ب 

  4=  س –ج 

سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل الفيـ مف كتاب الصؼ التاسع الجزء الثاني الطبعة  (2)مثاؿ 

: أكتب أمثمة تدلؿ عمى أف أإلقترانات اآلتية ليست كاحدا لكاحد  : (28)الثانية ، الصفحة 

  ح    ، س 1 + 2س = (س) ؽ–أ 

   ح     ، س 4س = (س) ؽ–ب 
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 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التطبيؽ مف كتاب الصؼ التاسع الجزء الثاني (3)مثال 

( : 32)الطبعة الثانية ، الصفحة 

 ح  ، س 2س = (س)إذا كاف ؽ

( 2)-، ؽ (1)، ؽ (0) أجد ؽ–أ 

.  أجد مدل ؽ –ب 

. بالنسبة لممحمؿ الثاني بيف أف ىذا السؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل الفيـ : مالحظة 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التحميؿ مف كتاب الصؼ التاسع الجزء الثاني (4)مثال 

( : 61)الطبعة الثانية ، الصفحة 

  ، أجد قيمة أ ؟ 4  ىك 19= س 2 – 2إذا كاف مجمكع  جذرم المعادلة أس

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التركيب مف كتاب الصؼ التاسع الجزء الثاني (5)مثال 

( : 61)الطبعة الثانية ، الصفحة 

 5 ، 3 أككف المعادلة التربيعية التي جذراىا – 1

. ف 2ـ ، 2 ىما ـ ، ف ، أككف المعادلة التي جذرىا 16+ س  = 2 إذا كاف جذرا المعادلة س– 2

سؤاؿ يحقؽ ىدؼ معرفي مف مستكل التقكيـ مف كتاب الصؼ التاسع الجزء الثاني  (6)مثاؿ 

(: 16)الطبعة الثانية ، الصفحة 

: أم العالقات اآلتية متعدية مع ذكر السبب 

. عمى مجمكعة طالب مدرستؾ " في نفس الصؼ" عالقة –أ 

:  ع بحيث كاف  (س ، ص  ) عالقة ع عمى مجمكع األعداد الصحيحة حيث –ب 

 25 = 2ص +2 س
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( 14)الجدول 

سابع ،       )تصنيف أسئمة التقويم عمى المجال المعرفي حسب مستويات بموم لمصفوف الثالثة 

  (ثامن ، تاسع 

 
 

الصف 
المجموع المجال المعرفي 

تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر  
 574 45 55 95   115 180 84السابع 
 639 77 50 106 186 158 62الثامن 
 673 42 61 118 226 168 58التاسع 
 1886 164 166 319 527 506 204المجموع 

 

أف كتاب الصؼ التاسع حصؿ عمى أعمى نسبة مف األسئمة التي تحقؽ  (17)يالحظ مف الجدكؿ 

أىدافا معرفية ، كأف األسئمة مف مستكل الفيـ كالتطبيؽ قد حصمت عمى أكثر مف نصؼ أسئمة 

المجاؿ المعرفي  

المعرفية ،  )ىؿ األسئمة التقكيمية في كؿ كتاب شاممة لمجاالت األىداؼ الثالثة  : السؤال الرابع

، كما نسبة كؿ منيا ؟   (األنفعالية ،الميارية 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ، قاـ الباحث كمعمـ مختص بعممية التحميؿ لمتأكد مف صدؽ كثبات عممية 

يبيف نتائج التحميؿ  (15)التحميؿ كالجدكؿ 
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( 15)الجدول 

تصنيف األسئمة التقويمية حسب توزيعيا عمى مجاالت األىداف الثالثة 

مياري وجداني معرفي ترتيب الجزء الصف 
 69 15 413الجزء األول السابع 

 29 1 161الجزء الثاني 
 28/  288الجزء األول الثامن 

 20/  351الجزء الثاني 
 51/  252الجزء األول التاسع 

 32/  421الجزء الثاني 
 229 16 1886المجموع 

% 10.7% 0.008% 88.5النسبة المئوية  
 

مف % 0.008أف نسبة األسئمة التي تحقؽ أىدافا كجدانية مثمت  (15)يتضح مف الجدكؿ 

مف مجمكع األىداؼ % 10.7مجمكع األىداؼ الثالثة ، في حيف شكمت األىداؼ الميارية نسبة 

مف مجمكع األىداؼ المعرفية كالكجدانية % 88.5الثالثة ، بينما شكمت األىداؼ المعرفية نسبة 

: كالميارية ، كاألمثمة التالية تكضح كيفية التحميؿ 

 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ كجداني مف كتاب الصؼ السابع الجزء األكؿ الطبعة الثانية ، (1)مثال 

( : 4)الصفحة 

: أكتب عناصر كؿ مف المجمكعات اآلتية 

. مجمكعة عكاصـ الدكؿ العربية التي تبدأ بحرؼ الباء 

سؤاؿ يحقؽ ىدؼ ميارم مف كتاب الصؼ الثامف الجزء األكؿ الطبعة الثانية ، الصفحة  (2)مثال 

(22 : )

  39إستخدـ اآللة الحاسبة إليجاد قيمة    
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 سؤاؿ يحقؽ ىدؼ ميارم مف كتاب الصؼ التاسع الجزء األكؿ الطبعة الثانية ، الصفحة (3)مثال 

(55 : )

: أرسـ عمى المستكل الديكارتي حؿ كؿ مف المتباينات اآلتية 

1  - 1  س  4 

2-  - 1  ص  2 

: إليجاد ثبات التحميؿ يتـ حساب ذلؾ مف المعادلة التالية 

 
    عدد األسئمة التي تـ االتفاؽ عمييا بيف المحمميف =ثبات التحميل 

مجمكع األسئمة                                           
 

   =2062 = 0.9676 
    2131 
 
 

 

في كؿ كتاب ؟  (إنشائية ، مكضكعية  ) ما مدل التكازف في استخداـ األسئمة :السؤال الخامس 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث كمعمـ مختص بعممية التحميؿ حيث لكحظ أنو ال يكجد 

يكضح تصنيؼ األسئمة إلى مقالية  (16)اختالؼ في التحميؿ بيف المحمميف ، كالجدكؿ 

. كمكضكعية 
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( 16)الجدول 

تصنيف أسئمة التقويم في كتب الرياضيات الطبعة الثانية لمصفوف السابع والثامن والتاسع إلى 

أسئمة مقالية وأسئمة موضوعية   

عدد األسئمة 
الموضوعية  

عدد األسئمة 
المقالية  

 
ترتيب الجزء 

 
 الصف
الجزء األول  414 83السابع 

 / الجزء الثاني  191
الجزء األول  300 16 الثامن 
الجزء الثاني  322 49
الجزء األول  309 4 التاسع 
الجزء الثاني  430 13
المجموع  1966 165
7.7 % 92.3 % النسبة المئوية  

 
مف مجمكع األسئمة في كتب % 92.3أف األسئمة المقالية شكمت  (16)يتضح مف الجدكؿ 

 .مف مجمكع األسئمة % 7.7الرياضيات الثالثة ، كأف األسئمة المكضكعية شكمت 

 

: النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس : ثالثاً 

، مف  (سابع، ثامف، تاسع  )ما التقدير التقكيمي لكتب الرياضيات لممرحمة األساسية العميا 

. ( التقكيـكأسئمةاألنشطة )كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب الخميؿ ، مف حيث 

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ، استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لكؿ فقرة 

 . (األنشطة كأسئمة التقكيـ)في مجالي التقكيـ 

: وتم الحصول عمى النتائج التالية

:  ترتيب مجاالت تقويم كتب الرياضيات حسب الكتاب والمجال
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استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لمفقرات عمى الدرجات الكمية لمجاالت 

( . 17)الدراسة مف كجية نظر المعمميف كالمعممات كما يتضح مف الجدكؿ 

 

( 17)الجدول 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمتقديرات التقويمية لمفقرات عمى الدرجة الكمية 

: لمجاالت الدراسة من وجية نظر المعممين والمعممات

النسبة المئوية  الكمي أسئمة التقويم األنشطة الصف
% 68.4 3.42 3.50 3.33 السابع
% 66.0 3.30 3.41 3.19 الثامن
% 66.0 3.30 3.40 3.19 التاسع

% 66.8 3.34 3.44 3.24 الدرجة الكمية
 

أف أسئمة التقكيـ حصمت عمى تقدير تقكيمي أعمى مف األنشطة ،  (17)يتضح مف الجدكؿ 

درجة كتمثؿ ىذه  ( 3.5)حيث بمغ أعمى تقدير تقكيمي عمى أسئمة التقكيـ في كتاب الصؼ السابع 

كتعد ىذه درجة كبيرة مقارنة مع درجة األنشطة في الصؼ الثامف كالتاسع كالتي % 70ما نسبتو 

 % .63.3بمغت 

 

نتائج تقويم كتاب الرياضيات لمصف السابع الطبعة التجريبيةالثانية  

 قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لمفقرات عمى مجاؿ : ـ مجال األنشطة1

األنشطة لكتاب الرياضيات لمصؼ السابع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات ، كما ىك 

(. 18)مكضح في الجدكؿ 



93 

 

 93 

 (18)الجدول 

توزيع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال األنشطة لكتاب الرياضيات لمصف 

السابع من وجية نظر المعممين والمعممات في منطقة جنوب الخميل 

الترتيب 
تنازليا 

رقم الفقرة في 
 األستبانة

المتوسط  مجال األنشطة
الحسابي 

النسبة 
المئوية 

 ترسيخ المفاىيـ الكاردة في لتعمؿ األنشطة عؿ 7 1
 المحتكل

3.93 78.6 %

% 72.8 3.64 تنمي األنشطة قدرة الطالب في حؿ المسألة 6 2
% 72.4 3.62 تالئـ أنشطة الكتاب القدرات العقمية لمطمبة 1 3
% 72.0 3.60 تنمي األنشطة ميارة التقكيـ الذاتي 5 4
% 70.8 3.54 يمكف تطبيؽ األنشطة ضمف االمكانات المتاحة 8 5
% 70.4 3.52 يمكف تحقيؽ األنشطة بسيكلة كيسر 9 6
% 69.6 3.48 تنمي األنشطة ركح التعاكف كالمشاركة بيف الطمبة 4 7
% 69.2 3.46 تنمي األنشطة ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة 14 8
% 66.0 3.30تبرز األنشطة الكجو الجمالي لمرياضيات  17 9
% 65.2 3.26 تبرز األنشطة دكر الرياضيات في العمـك األخرل 15 10
% 64.2 3.21 حجـ األنشطة في الكتاب مناسب 12 11
تنمي األنشطة في الطالب اتجاىات ايجابية نحك  16 12

 مادة الرياضيات

3.21 64.2 %

% 63.2 3.16 يتكفر في األنشطة عنصر التشكيؽ 2 13
% 62.0 3.10 تكشؼ أنشطة الكتاب عف الميكؿ في الرسـ كالفف 3 14
% 61.0 3.05 تنمى األنشطة  ميارات بحثية لدل الطمبة 13 15
% 60.6 3.03 يراعى في إجراء األنشطة الزمف المحدد لمحصة 10 16
تتكازف األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية في  11 17

 الكتاب

2.95 59.0 %

% 58.6 2.93تتكفر األنشطة الالصفية في الكتاب  18 18
% 66.6 3.33الدرجػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػػة 

 

في مجاؿ األنشطة ، حصمت  (9، 8، 5، 1، 6، 7) أف الفقرات  (18)يظير مف الجدكؿ 

-70)عمى أعمى تقدير تقكيمي عند المعمميف كالمعممات حيث تراكحت نسب التقديرعمييا بيف 
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بأف األنشطة تعمؿ عمى - كالتي حصمت عمى أعمى نسبة - ، كيالحظ مف الفقرة السابعة  (79%

قد   (18،11)ترسيخ المفاىيـ الكاردة في المحتكل ، كيالحظ مف الجدكؿ أف الفقرات ذات األرقاـ 

%( . 59-58)حصمت عمى أقؿ درجات تقدير حيث تراكحت النسبة بيف 

 قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لمفقرات : ـ مجال أسئمة التقويم 2

عمى مجاؿ أسئمة التقكيـ لكتاب الرياضيات لمصؼ السابع مف كجية نظر المعمميف 

( . 19)كالمعممات ، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

( 19)الجدول 

توزيع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال أسئمة التقويم لكتاب الرياضيات لمصف 

السابع من وجية نظر المعممين والمعممات في منطقة جنوب الخميل 

الترتيب 
تنازليا 

رقم الفقرة في 
االستبانة 

المتوسط مجال أسئمة التقويم 
الحسابي 

النسبة 
المئوية 

% 78.8 3.94تتنكع أسئمة التقكيـ المستخدمة في الكتاب  20 1
% 78.6 3.93تشمؿ األسئمة في كؿ كحدة  جميع األىداؼ  36 2
% 77.0 3.85تركز أسئمة الكتاب عمى المفاىيـ الرئيسة  25 3
% 76.0 3.80تتدرج أسئمة الكتاب مف السيؿ إلى الصعب  23 4
% 75.8 3.79تربط األسئمة بيف المفاىيـ المختمفة في الكحدة  26 5
% 74.8 3.74تتكزع األسئمة عمى الكحدات بشكؿ مناسب  37 6
تكشؼ األسئمة عف مكاطف القكة كالضعؼ عند  22 7

الطمبة 
3.74 74.8 %

تنمي أسئمة الكتاب قدرة الطالب عمى التفكير  28 8
العممي 

3.70 74.0 %

% 73.2 3.66أسئمة الكتاب ذات إجابات محددة  27 9
تساعد أسئمة الكتاب في تنمية ميارات التفكير  29 10

العميا 
3.66 73.2 %

% 72.0 3.60تراعي أسئمة الكتاب الفركؽ الفردية بيف الطمبة  19 11

% 71.4 3.57تكزع األسئمة عمى الكحدات بشكؿ متكازف   24 12
% 71.0 3.55تقيس أسئمة الكتاب جميع مستكيات األىداؼ  39 13
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المعرفية 
% 69.6 3.48األسئمة المقالية متنكعة في الكتاب  33 14
% 69.4 3.47تبتعد األسئمة عف اإلطالة المممة  38 15
% 67.2 3.36تناسب أسئمة الكتاب القدرات العقمية لمطمبة  21 16
% 65.2 3.26تزيد األسئمة مف دافعية الطالب نحك التعمـ  40 17
% 63.0 3.15األسئمة المكضكعية متنكعة  35 18
% 61.0 3.05يكجد تكازف بيف األسئمة المكضكعية كالمقالية  34 19
% 57.4 2.87تدفع أسئمة الكتاب الطالب نحك البحث  31 20
% 49.8 2.49تكجو األسئمة الطالب إلى إعداد التقارير  30 21
% 47.6 2.38 متنمي  أسئمة الكتاب ميارات التفكير اإلبداع 32 22

% 70.0 3.50الدرجػػػػػة الكميػػػػػػة 
 

أخذت أعمى  (22، 37، 26، 23، 25 ، 36 ، 20)بأف الفقرات  (19)يتضح مف الجدكؿ 

مشيرة إلى أف أسئمة التقكيـ المستخدمة في كتاب الصؼ  (20)النسب التقديرية ككانت أعمى فقرة 

إلى تدني تقدير المعمميف كالمعممات  (32 ، 30)السابع متنكعة ، بينما أشارت الفقرات ذات األرقاـ 

 .نحكىا 

: نتائج تقويم كتاب الرياضيات الصف الثامن 

 قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لمفقرات ، عمى : ـ مجال األنشطة1

مجاؿ االنشطة لكتاب الرياضيات لمصؼ الثامف مف كجية نظر المعمميف كالمعممات ، 

 ( .20)كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 

 

 

( 20)الجدول 
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توزيع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال األنشطة لكتاب الرياضيات لمصف 

 الثامن ، من وجية نظر المعممين والمعممات في منطقة جنوب الخميل

الترتيب 

تنازليا 

رقم الفقرة 

 في االستبانة 

 

المتوسط  مجال األنشطة
الحسابي 

النسب 
المئوية 

% 79.4 3.97 يتكفر في األنشطة عنصر التشكيؽ 2 1
% 79.2 3.96  ترسيخ المفاىيـ الكاردة في المحتكللتعمؿ األنشطة عؿ 7 2
% 76.4 3.82تتكفر األنشطة الالصفية في الكتاب  18 3
% 72.8 3.64 تنمي األنشطة قدرة الطالب في حؿ المسألة 6 4
% 69.8 3.49 تنمي األنشطة ميارة التقكيـ الذاتي 5 5
% 69.6 3.48 يمكف تطبيؽ األنشطة ضمف االمكانات المتاحة 8 6
% 69.2 3.46 تنمي األنشطة ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة 14 7
% 68.2 3.41 تالئـ أنشطة الكتاب القدرات العقمية لمطمبة 1 8
% 67.4 3.37 يمكف تحقيؽ األنشطة بسيكلة كيسر 9 9
% 64.8 3.24 تنمي األنشطة ركح التعاكف كالمشاركة بيف الطمبة 4 10
% 62.6 3.13تبرز األنشطة الكجو الجمالي لمرياضيات  17 11
% 61.4 3.07 حجـ األنشطة في الكتاب مناسب 12 12
% 60.8 3.04 تبرز األنشطة دكر الرياضيات في العمـك األخرل 15 13
تنمي األنشطة في الطالب اتجاىات ايجابية نحك مادة  16 14

 الرياضيات

3.00 60.0 %

% 59.8 2.99 تنمى األنشطة ميارات بحثية لدل الطمبة 13 15
% 58.0 2.90 تكشؼ أنشطة الكتاب عف الميكؿ في الرسـ كالفف 3 16
% 54.4 2.72 تتكازف األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية في الكتاب 11 17
% 54.2 2.71 يراعى في إجراء األنشطة الزمف المحدد لمحصة 10 18

% 63.8 3.19الدرجػػػػػة الكميػػػػػػػة 
حصمت عمى أعمى النسب ، كأف الفقرات  (18،7،2) أف الفقرات  (20)يتضح مف الجدكؿ 

تساكت في النتيجة مع أنشطة الصؼ  (14،7)حصمت عمى أقميا ، كأف الفقرات  ( 10، 11، 3) 

. السابع 
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قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لمفقرات ، :  ـ مجال أسئمة التقويم2

عمى مجاؿ أسئمة التقكيـ لكتاب الرياضيات الصؼ الثامف مف كجية نظر المعمميف 

( . 21)كالمعممات ، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

( 21)الجدول 

توزيع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال أسئمة التقويم لكتاب الرياضيات لمصف 

. الثامن ، من وجية نظر المعممين والمعممات في منطقة جنوب الخميل 

الترتيب 
تنازليا 

رقم الفقرة 
في األستبانة 

المتوسط مجال أسئمة التقويم 
الحسابي 

النسبة 
المئوية 

% 78.0 3.90تتنكع أسئمة التقكيـ المستخدمة في الكتاب  20 1
% 78.0 3.90تشمؿ األسئمة في كؿ كحدة  جميع األىداؼ  36 2
% 76.8 3.84تركز أسئمة الكتاب عمى المفاىيـ الرئيسة  25 3
% 75.6 3.78تكشؼ األسئمة عف مكاطف القكة كالضعؼ عند الطمبة  22 4
% 75.6 3.78أسئمة الكتاب ذات إجابات محددة  27 5
% 75.4 3.77تساعد أسئمة الكتاب في تنمية ميارات التفكير العميا  29 6
% 74.0 3.70تنمي أسئمة الكتاب قدرة الطالب عمى التفكير العممي  28 7
% 73.2 3.66تتدرج اسئمة الكتاب مف السيؿ الى الصعب  23 8
% 73.2 3.66تربط األسئمة بيف المفاىيـ المختمفة في الكحدة  26 9
% 73.2 3.66تتكزع األسئمة عمى الكحدات بشكؿ مناسب  37 10
% 72.4 3.62يكجد تكازف بيف األسئمة المكضكعية كالمقالية  34 11
% 72.4 3.62تقيس أسئمة الكتاب جميع مستكيات األىداؼ المعرفية  39 12
% 71.2 3.56تبتعد األسئمة عف اإلطالة المممة  38 13
% 68.6 3.43تراعي أسئمة الكتاب الفركؽ الفردية بيف الطمبة  19 14

% 68.4 3.42تكزع األسئمة عمى الكحدات بشكؿ متكازف   24 15
% 66.4 3.32 متنمي  أسئمة الكتاب ميارات التفكير اإلبداع 32 16
% 64.8 3.24تناسب أسئمة الكتاب القدرات العقمية لمطمبة  21 17
% 61.2 3.06األسئمة المقالية متنكعة في الكتاب  33 18
% 59.6 2.98تزيد األسئمة مف دافعية الطالب نحك التعمـ  40 19
% 55.8 2.79تدفع أسئمة الكتاب الطالب نحك البحث  31 20
% 55.8 2.79األسئمة المكضكعية متنكعة  35 21
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% 45.2 2.26تكجو األسئمة الطالب إلى إعداد التقارير  30 22
% 68.2 3.41الدرجػػػػػة الكميػػػػػػػة 

 

عمى أعمى نسب استجابة ،  (29، 27، 22، 25، 36، 20) حصمت الفقرات ذات األرقاـ 

عمى أقؿ نسبة ، كتساكت نسبة التقدير بيف أسئمة الصؼ  (30، 35، 31)بينما حصمت الفقرات 

  ( .36،28،25 ): السابع كالصؼ الثامف عمى الفقرات التالية 

نتائج تقويم كتاب الرياضيات لمصف التاسع الطبعة التجريبية الثانية  

 قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لمفقرات ،عمى : ـ مجال األنشطة 1

مجاؿ األنشطة لكتاب الرياضيات الصؼ التاسع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات ، كما 

 ( .22)ىك مكضح في الجدكؿ 

 

( 22)الجدول 

توزيع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال األنشطة لكتاب الرياضيات لمصف 

التاسع من وجية نظر المعممين والمعممات في منطقة جنوب الخميل  

الترتيب 
تنازليا 

رقم الفقرة 
 في األستبانة

المتوسط  مجال األنشطة
الحسابي 

النسب 
المئوية 

% 80.2 4.01  ترسيخ المفاىيـ الكاردة في المحتكللتعمؿ األنشطة عؿ 7 1
% 74.6 3.73تتكفر األنشطة الالصفية في الكتاب  18 2
% 73.0 3.65 تنمي األنشطة قدرة الطالب في حؿ المسألة 6 3
% 71.0 3.55 تالئـ أنشطة الكتاب القدرات العقمية لمطمبة 1 4
% 70.6 3.53 تنمي األنشطة ميارة التقكيـ الذاتي 5 5
% 69.6 3.48 يمكف تطبيؽ األنشطة ضمف االمكانات المتاحة 8 6
% 68.8 3.44 تنمي األنشطة ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة 14 7
% 65.8 3.29 تنمي األنشطة ركح التعاكف كالمشاركة بيف الطمبة 4 8
% 65.0 3.25 يمكف تحقيؽ األنشطة بسيكلة كيسر 9 9
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% 63.2 3.16تبرز األنشطة الكجو الجمالي لمرياضيات  17 10
% 61.0 3.05 يتكفر في األنشطة عنصر التشكيؽ 2 11
% 60.6 3.03 تنمى األنشطة  ميارات بحثية لدل الطمبة 13 12
% 60.6 3.03 تبرز األنشطة دكر الرياضيات في العمـك األخرل 15 13
% 59.8 2.99 تكشؼ أنشطة الكتاب عف الميكؿ في الرسـ كالفف 3 14
% 59.8 2.99 حجـ األنشطة في الكتاب مناسب 12 15
تنمي األنشطة في الطالب اتجاىات ايجابية نحك مادة  16 16

 الرياضيات

2.99 59.8 %

% 53.8 2.69 تتكازف األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية في الكتاب 11 17
% 51.0 2.55 يراعى في إجراء األنشطة الزمف المحدد لمحصة 10 18

% 63.8   3.19الدرجػػػػػة الكميػػػػػػػة 
حصمت عمى درجة كبيرة جدان ، كتتفؽ ىذه النتيجة  (7)بأف الفقرة  (22)يالحظ مف الجدكؿ 

( 10)مع تقكيـ األنشطة في الصؼ السابع كالثامف عمى ىذه الفقرة لحد ما ، بينما حصمت الفقرة 

. عمى أقؿ تقدير كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة التقكيـ في كتاب الصؼ الثامف بالنسبة لمفقرة العاشرة 

 قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية ، لمفقرات : ـ مجال أسئمة التقويم2

عمى مجاؿ أسئمة التقكيـ لكتاب الرياضيات لمصؼ التاسع ، مف كجية نظر المعمميف 

( . 23)كالمعممات كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 

 

 

 

( 23)الجدول 

توزيع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال اسئمة التقويم لكتاب الرياضيات لمصف 

التاسع من وجية نظر المعممين والمعممات في منطقة جنوب الخميل 
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الترتيب 
تنازليا 

رقم الفقرة 
في االستبانة 

المتوسط مجال أسئمة التقويم 
الحسابي 

النسبة 
المئوية 

% 78.6 3.93تتنكع أسئمة التقكيـ المستخدمة في الكتاب  20 1
% 78.0 3.90تركز أسئمة الكتاب عمى المفاىيـ الرئيسة  25 2
% 77.8 3.89تشمؿ األسئمة في كؿ كحدة  جميع األىداؼ  36 3
% 74.6 3.73أسئمة الكتاب ذات إجابات محددة  27 4
% 74.0 3.70تكشؼ األسئمة عف مكاطف القكة كالضعؼ عند الطمبة  22 5
% 74.0 3.70تربط األسئمة بيف المفاىيـ المختمفة في الكحدة  26 6
% 73.6 3.68تتكزع األسئمة عمى الكحدات بشكؿ مناسب  37 7
% 73.6 3.68تقيس أسئمة الكتاب جميع مستكيات األىداؼ المعرفية  39 8
% 73.0 3.65تنمي أسئمة الكتاب قدرة الطالب عمى التفكير العممي  28 9
% 72.2 3.61تساعد أسئمة الكتاب في تنمية ميارات التفكير العميا  29 10
% 70.6 3.53تراعي أسئمة الكتاب الفركؽ الفردية بيف الطمبة  19 11

% 70.0 3.50تتدرج أسئمة الكتاب مف السيؿ الى الصعب  23 12
% 69.0 3.45تبتعد األسئمة عف اإلطالة المممة  38 13
% 68.0 3.40تكزع األسئمة عمى الكحدات بشكؿ متكازف   24 14
% 66.0 3.30تناسب أسئمة الكتاب القدرات العقمية لمطمبة  21 15
% 66.0 3.30 متنمي  أسئمة الكتاب ميارات التفكير اإلبداع 32 16
% 63.2 3.16األسئمة المقالية متنكعة في الكتاب  33 17
% 62.6 3.13تزيد األسئمة مف دافعية الطالب نحك التعمـ  40 18
% 56.2 2.81األسئمة المكضكعية متنكعة  35 19
% 54.6 2.73تدفع أسئمة الكتاب الطالب نحك البحث  31 20
% 51.0 2.55يكجد تكازف بيف األسئمة المكضكعية كالمقالية  34 21
% 43.6 2.18تكجو األسئمة الطالب إلى إعداد التقارير  30 22

% 68.0 3.4الدرجػػػػػة الكميػػػػػػػة 
 

حصمت عمى تقديرات تقكيمية عالية ،  ( 36،25،20) أف الفقرات  (26)يظير مف الجدكؿ 

عمى تقدير تقكيمي متدني جدان ، كىذه النتيجة المتدنية تتفؽ مع نتائج  (30)بينما حصمت الفقرة 

. تقكيـ نفس الفقرة في مجالي أسئمة التقكيـ لكؿ مف كتاب السابع كالثامف 

 
 (الجنس ،الخبرة ، المؤىل ): نتائج أسئمة الدراسة الفرعية الخاصة بمتغير كل من : -   رابعًا 
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باختالؼ  (األنشطة كأسئمة التقكيـ  )ىؿ تختمؼ درجة تقكيـ كتب الرياضيات : السؤال السادس

الجنس ؟ 
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالنسب المئكية 

يكضح ذلؾ   (24)لتقديرات المعمميف كالمعممات التقكيمية عمى استبانة الدراسة ، كالجدكؿ 
 

 (24)الجدول 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعممين والمعممات 

. التقويمية عمى استبانة الدراسة حسب جنس المعمم 
النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس الصف 
% 69.0 0.50 3.45 54 ذكرسابع 

% 68.6 0.49 3.43 55 انثى
% 65.2 0.49 3.26 47 ذكرثامن 

% 67.6 0.50 3.38 43 انثى
% 66.0 0.53 3.30 43 ذكرتاسع 

% 65.8 0.51 3.29 37 انثى
 

بأف نسب التقدير التقكيمي بيف الذككر كاإلناث عمى الدرجة الكمية  (24)نالحظ مف الجدكؿ 

. متقاربة ، كتعد ىذه التقديرات حاصمة عمى درجة متكسطة حسب ما اعتمد مف الباحث 

باختالؼ  (األنشطة كأسئمة التقكيـ )ىؿ تختمؼ درجة تقكيـ كتب الرياضيات : السؤال السابع

الخبرة التعميمية ؟ 

لألجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالنسب 

. يكضح ذلؾ  (25)المئكية لتقديرات المعمميف كالمعممات التقكيمية عمى استبانة الدراسة ، كالجدكؿ 

 
( 25)الجدول 
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعممين والمعممات 
. التقويميةعمى استبانة الدراسة ، حسب الخبرة التعميمية 

 
المتوسط العدد الخبرة الصف 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

النسبة 
المئوية 

 
السابع 

% 68.2 0.49 3.41 51 سنكات 5اقؿ مف 
% 70.0 0.40 3.5 34 سنكات 10 – 5

% 67.8 0.62 3.39 24 سنكات 10أكثر مف 
 

الثامن 
% 68.0 0.53 3.4 39 سنكات 5اقؿ مف 

% 66.0 0.47 3.3 32 سنكات 10 – 5
% 64.0 0.46 3.2 19 سنكات 10أكثر مف 

 
التاسع 

% 67.2 0.48 3.36 35 سنكات 5اقؿ مف 
% 63.2 0.57 3.16 27 سنكات 10 – 5

% 67.8 0.49 3.39 18 سنكات 10أكثر مف 
 

أف معظـ التقديرات التقكيمية ذات درجة متكسطة حيث تراكحت  (25)يظير مف الجدكؿ 

% ( . 70% - 63 )النسب ما بيف 

باختالؼ  (األنشطة كأسئمة التقكيـ )ىؿ تختمؼ درجة تقكيـ كتب الرياضيات : السؤال الثامن

المؤىؿ العممي ؟ 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالنسب 

. يكضح ذلؾ  (26)المئكية لتقديرات المعمميف كالمعممات التقكيمية عمى استبانة الدراسة ، كالجدكؿ 

 
( 26)الجدول 

المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لتقديرات المعمميف كالمعممات التقكيمية 
. عمى استبانة الدراسة حسب المؤىؿ العممي 

النسبة االنحراف المتوسط العدد المؤىل الصف 
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المئوية المعياري الحسابي 
 

السابع 
% 68.0 0.62 3.40 24أقؿ مف بكالكريكس 
% 68.8 0.46 3.44 83بكالكريكس فقط 

% 69.0 0.21 3.45 2أعمى مف بكالكريكس 
 

الثامن 
% 67.0 0.51 3.35 16أقؿ مف بكالكريكس 
% 66.2 0.50 3.31 72بكالكريكس فقط 

% 68.2 0.42 3.41 2أعمى مف بكالكريكس 
 

التاسع 
% 71.6 0.52 3.58 15أقؿ مف بكالكريكس 
% 64.8 0.50 3.24 64بكالكريكس فقط 

% 60.0 0.53 3.00 1أعمى مف بكالكريكس 
 

مف حممة  (3.58)أف أعمى درجة تقدير تقكيمي تـ الحصكؿ عمييا  (26)يظير مف الجدكؿ 
  .الدبمـك  الذيف يعممكف الصؼ التاسع ، لكف بالنظر الى باقي التقديرات نالحظ أنيا متقاربة 

 
ممخص النتائج 

نشاطا ، كأنشطة الصؼ الثامف  (495)أشارت نتائج التحميؿ أف مجمكع أنشطة الصؼ السابع 

نشاطان ، لكف بالنسبة لألسئمة فقد بمغ مجمكع أسئمة  (19)، نشاطان كأنشطة الصؼ التاسع  (32)

سؤاالن كجدانيان ، ك  (16)سؤاالن معرفيان ، ك  (573)سؤاالن ، منيا  (687)التقكيـ لمصؼ السابع 

سؤاالن  (638)سؤاالن ، منيا  ( 687) سؤاالن مياريان ، كبمغت أسئمة التقكيـ لمصؼ الثامف  (98)

. سؤاالن مياريان ، مع خمكىا مف األسئمة الكجدانية  (49)معرفيان ، ك 

سؤاالن معرفيان ، ك  (667)سؤاالن ، منيا  (756 )كبمغت أسئمة التقكيـ لمصؼ التاسع عمى 

. سؤاالن مياريان ، كخمكىا مف األسئمة الكجدانية  (89)

كأشارت نتائج تقكيـ كؿ مف المعمميف كالمعممات لألنشطة كأسئمة التقكيـ في كتب رياضيات 

الصؼ السابع كالثامف كالتاسع ، تقدير تقكيمي متكسط ، حيث تراكحت نسبة التقدير التقكيمي عمى 
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بينما كانت نسبة التقدير التقكيمي عمى أسئمة  (%67% - 64)أنشطة الصفكؼ الثالث ما بيف 

%( . 70% - 68)التقكيـ في الكتب الثالثة أعمى بقميؿ ، حيث تراكحت النسبة ما بيف 

يكضح البنكد التي حصمت عمى أعمى تقدير تقكيمي  (28)كالجدكؿ  (27)كفيما يمي الجدكؿ 

. كالبنكد التي حصمت عمى أقؿ تقديرتقكيمي لكؿ مف األنشطة كأسئمة التقكيـ 

( 27)الجدول 
الفقرات التي حصمت عمى أعمى تقدير تقكيمي كعمى أقؿ تقديرفي مجاؿ األنشطة  

مجال األنشطة 
الفقرة التي حصمت عمى أقل تقديرتقويمي  الصف  حصمت عمى أعمى تقدير تقويمي التيالفقرة 

 
 

النص 

ية 
مئو

ة ال
سب
الن

سط 
متو

ير 
تقد
ال

رة 
لفق
م ا
رق النص 

ية 
مئو

ة ال
سب
الن

سط 
متو

ير 
تقد
ال

رة 
لفق
م ا
رق

تتكفر األنشطة الالصفية في 
الكتاب 

58.6 % تعمؿ األنشطة عمى ترسيخ  18 2.93
المفاىيـ الكاردة في المحتكل  

78.6
 %

السابع  7 3.93

يراعى في إجراء األنشطة 
الزمف المحدد لمحصة 

54.2 % يتكفر في األنشطة عنصر  10 2.71
التشكيؽ 

79.4
  %

الثامن  2 3.97

يراعى في إجراء األنشطة 
الزمف المحدد لمحصة 

51.0 % تعمؿ األنشطة عمى ترسيخ  10 2.55
المفاىيـ الكاردة في المحتكل 

80.2
 %

التاسع  7 4.01

 

 
 
 
 (28)الجدول 

الفقرات التي حصمت عمى أعمى تقدير تقكيمي كعمى أقؿ تقدير في مجاؿ أسئمة التقكيـ  
مجال أسئمة التقويم 

الفقرة التي حصمت عمى أقل تقدير تقويمي  الفقرة التي حصمت عمى أعمى تقدير تقويمي  الصف 
 
النص  

ية 
مئو

ة ال
سب
الن

سط 
متو

ير 
تقد
ال

رة 
لفق
م ا
رق النص 

ية 
مئو

ة ال
سب
الن

سط 
متو

ير 
تقد
ال

رة 
لفق
م ا
رق

تنمي أسئمة الكتاب ميارات 
التفكير اإلبداعي 

47.6 % تتنكع أسئمة التقكيـ المستخدمة  32 2.38
في الكتاب 

78.8 % السابع  20 3.94

تكجو األسئمة الطالب إلى  45.2 % تشمؿ األسئمة في كؿ كحدة  30 2.26 78.0 % الثامن  36 3.90
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إعداد التقارير  جميع األىداؼ 
تكجو األسئمة الطالب إلى 

إعداد التقارير 
43.6 % تتنكع أسئمة التقكيـ المستخدمة  30 2.18

في الكتاب 
78.6 % التاسع  20 3.93

 
الفقرات التي حصمت عمى أعمى كأقؿ تقدير تقكيمي  (28)كالجدكؿ  (27)يتضح مف الجدكؿ 

في كتب رياضيات السابع كالثامف كالتاسع ، لكؿ مف مجاؿ األنشطة كمجاؿ أسئمة التقكيـ ، أما 
 قد تساكت في – بخصكص الكتب الثالثة –بالنسبة لباقي الفقرات فيالحظ أف بعض الفقرات 

:- النتيجة تقريبا ، كالبعض اآلخر كاف ىناؾ إختالؼ كبير بينيا ، كيمكف تمخيص ذلؾ فيما يمي 
الفقرات التي حصمت عمى نتائج متقاربة جدا في التقدير التقكيمي لكؿ مف األنشطة كأسئمة  :- أوال

: التقكيـ في كتب رياضيات الصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع 
 عمى النسب التالية في – تنمي األنشطة قدرة الطالب في حؿ المسألة –( 6) حصمت الفقرة – 1

% ( . 73.0، % 72.8، % 72.8 )الكتب الثالثة 
 عمى النسب – تعمؿ األنشطة عمى ترسيخ المفاىيـ الكاردة في المحتكل –( 7) حصمت الفقرة – 2

% ( . 80.2، % 79.2، % 78.6)التالية في الكتب الثالثة 

 عمى النسب التالية في – تنمي األنشطة ميارات بحثية لدل الطمبة –( 13) حصمت الفقرة – 3

% ( . 60.6، % 59.8، % 61.0 )الكتب الثالثة 

 عمى النسب – تنمي األنشطة ميارات التفكير األبداعي لدل الطمبة –( 14) حصمت الفقرة – 4

% ( . 68.8، % 69.2، % 69.2 )التالية في الكتب الثالثة 

 عمى النسب التالية في –تتنكع أسئمة التقكيـ المستخدمة في الكتاب   - (20) حصمت الفقرة – 5

% ( . 78.6، % 77.6، % 78.8 )الكتب الثالثة 

 عمى النسب التالية في – تركز أسئمة الكتاب عمى المفاىيـ الرئيسية –( 25) حصمت الفقرة – 6

% ( . 78.8، % 76.8، % 77.0 )الكتب الثالثة 

 عمى النسب – تنمي أسئمة الكتاب قدرة الطالب عمى التفكير العممي –( 28) حصمت الفقرة – 7

% ( . 73.6، % 74.6، % 74.0)التالية في الكتب الثالثة 
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 عمى النسب التالية في – تشمؿ األسئمة في كؿ كحدة جميع األىداؼ –( 36) حصمت الفقرة – 8

%( .  77.8، % 78.0، % 78.6)الكتب الثالثة 

الفقرات التي حصمت عمى نتائج متباعدة بشكؿ مممكس في التقدير التقكيمي لكؿ مف  :- ثانيا

. األنشطة كأسئمة التقكيـ في كتب رياضيات الصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع 

 عمى النسب التالية في الكتب – يتكفر في األنشطة عنصر التشكيؽ –( 2) حصمت الفقرة – 1

% ( . 61.5، % 79.4، % 63.2)الثالثة 

 عمى النسب التالية في الكتب – تتكفر األنشطة االصفية في الكتاب –( 18) حصمت الفقرة – 2

% ( . 74.6، % 76.4، % 58.6 )الثالثة 

 عمى النسب التالية في – تنمي أسئمة الكتاب ميارات التفكير اإلبداعي –( 32) حصمت الفقرة – 3

% ( . 66.0، % 72.2، % 47.6 )الكتب الثالثة 

 يكجد تكازف بيف األسئمة المكضكعية كالمقالية عمى النسب التالية في –( 34) حصمت الفقرة – 4

% ( . 51.0، % 72.2، % 61.0 )الكتب الثالثة 
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الفصل الخامس 

 

 

مناقشت النتائج والتىصياث 
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 الفصل الخامس 
 

مناقشة النتائج والتوصيات 

 
 في كتب رياضيات  ، األنشطة كاألسئمة كتقكيـتحميؿ يتناكؿ ىذا الفصؿ تفسير كمناقشة

  الطبعة التجريبية الثانية ، كىذه المناقشة تـ2004/2005الصؼ السابع كالثامف كالتاسع لمعاـ 

 : إلى محكريف اثنيف تقسيميا

 . يتناكؿ مناقشة التحميؿ لمنتائج التي تـ الحصكؿ عمييا  :ولالمحور األ

 . يتناكؿ مناقشة تقكيـ المعمميف كالمعممات لألنشطة كاألسئمة  :لثانيالمحور ا

 

مناقشة نتائج تحميل األنشطة وأسئمة التقويم في كتب الرياضيات لمصفوف السابع والثامن : أواًل 

. والتاسع 

: مناقشة نتائج تحميل األنشطة  (1

: مناقشة نتائج تحميل أنشطة الصف السابع - أ

في الفصؿ الرابع ، أف مجمكع ىذه (8)أظيرت نتائج تحميؿ أنشطة الصؼ السابع الجدكؿ 

( 94)نشاطان صفيان ك  (401)نشاطان ، تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف منيا  (495)األنشطة  بمغ 

نشاطان يتـ تنفيذه خارج الصؼ ، كىذه األنشطة الصفية كالالصفية تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف ، 

.  نشاطان كباقي األنشطة كتابية  (74)أنشطة عممية كعددىا 

نالحظ مف النتائج التي حصؿ عمييا الباحث في تحميؿ األنشطة بالتحديد أنيا حصمت عمى 

كالسبب كاضح ىك سيكلة التمييز بيف النشاط العممي  (%100)درجة ثبات عالية جدا كصمت إلى 
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كالنشاط الكتابي كبيف النشاط الصفي كالنشاط الالصفي ، فعممية التحميؿ في ىذا المقاـ لـ يستخدـ 

. فييا سكل الجانب المعرفي مف المستكل األكؿ ، كىذا السبب أدل إلى عدـ االختالؼ في النتائج 

كيمكف إرجاع عدـ التكازف ضمف معيار تساكم العدد بيف األنشطة العممية كاألنشطة 

الكتابية ، كاألنشطة الصفية كاألنشطة الالصفية ، إلى قناعة لجاف التأليؼ بقمة االمكانات المتكفرة 

لدل الطالب الفمسطيني سكاءا كانت مادية أك غير مادية ، أك ربما لطبيعة المادة التي تحتاج ليذا 

العدد فقط مف األنشطة ، كذلؾ الفرؽ المممكس بيف األنشطة الصفية كاألنشطة الالصفية لصالح 

األنشطة الصفية ، ىك في الغالب ييدؼ إلى تأكد المعمـ مف إتقاف الطالب ليذا النشاط ، كال يتـ 

. التأكد مف ذلؾ إال بمشاىدة المعمـ لمطالب ، كىك في أثناء تأديتو ليذا النشاط 

: مناقشة نتائج تحميل أنشطة الصف الثامن - ب

نشاطان  (32)في الفصؿ الرابع أف مجمكع األنشطة في ىذا الكتاب بمغ  (9)يتضح مف الجدكؿ 

- ، كىذا العدد قميؿ جدان بالمقارنة مع أنشطة الصؼ السابع كيالحظ مف كتاب الصؼ الثامف 

كحسب - أنو تـ استعاضة النقص في األنشطة بتدريبات ، كالتي تعتبر - بجزيئة األكؿ كالثاني 

أف التدريبات ىي جزء مف األسئمة كال يمكف - استقصاء الباحث مف عدد كبير مف المعمميف 

. اعتبارىا أنشطة 

نشاطان كتابيان ، كجميع ىذه األنشطة  (13)نشاطان عمميان ك  (19)تـ تقسيـ ىذه األنشطة إلى 

يتـ تنفيذىا خارج حدكد الصؼ أم بمعنى أنو ال يكجد أنشطة صفية كيعكد عدـ االختالؼ في 

. التحميؿ إلى نفس السبب الذم تـ ذكره في مناقشة أنشطة الصؼ السابع 

إف ىذا التراجع في عدد أنشطة الصؼ الثامف بمقارنتيا بأنشطة الصؼ السابع، كذلؾ عدـ 

كجكد أنشطة صفية في ىذا الكتاب يستدعي مف الجيات المعنية ، إعادة النظر في حالة تأليؼ 

طبعات جديدة غير ىذه الطبعة مف الكتاب  
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: مناقشة نتائج تحميل أنشطة الصف التاسع - ج

نشاطان  (19)في الفصؿ الرابع ، أف مجمكع أنشطة الصؼ التاسع بمغ  (10)  يتضح مف الجدكؿ 

أنشطة  (10)، كىذا العدد أيضان أقؿ مف أنشطة الصؼ الثامف ، حيث تـ تقسيـ ىذه األنشطة إلى 

 .أنشطة عممية كجميع ىذه األنشطة تعتبر أنشطة ال صفية  (9)كتابية ، ك 

لقد ظير في كتاب الصؼ التاسع مجمكعة مف المفاىيـ ، الجزء األكؿ برز فيو مفيـك تدريب 

، كتدريب صفي ، كالجزء الثاني تدريبات صفية ، فعدـ كجكد أنشطة صفية ، كاالستعاضة عنيا 

 ألف األنشطة الصفية – مف كجية نظر الباحث –بتدريبات صفية أمر بحاجة إلى إعادة النظر فيو 

ليا أىمية بالغة بالنسبة لمطالب ، كالتي تعتبر الجانب التطبيقي لمنياج الرياضيات ، بحيث تحتاج 

إلى متابعة المعمـ ألداء الطالب لذلؾ النشاط ، كالجانب األكثر أىمية ىك قمة عدد األنشطة مقارنة 

مع أنشطة الصؼ السابع ، عمى الرغـ مف طبيعة مادة رياضيات الصؼ التاسع كباألخص الجزء 

األكؿ مف الكتاب ، كالذم احتكل عمى مكضكعات مثؿ اليندسة كالدائرة كاإلحصاء كىذا يستدعي 

.  إلى تعزيز ىذه المفاىيـ في عقؿ الطالب عف طريؽ األنشطة 

: مناقشة نتائج تحميل أسئمة التقويم  (2

. مناقشة نتائج تحميل أسئمة تقويم الصف السابع - أ

أظيرت نتائج تحميؿ الباحث ألسئمة التقكيـ في الصؼ السابع ، كما ىك مبيف في الجدكؿ 

، أنو ال يكجد تكازف في عدد األسئمة المعرفية ، في كؿ مف الجزء األكؿ كالجزء الثاني مف  (15)

سؤاالن ، في حيف بمغ عدد األسئمة  (412)الكتاب ، حيث بمغ عدد األسئمة المعرفية في الجزء األكؿ 
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سؤاالن أما بالنسبة لألسئمة التي تحقؽ أىدافان كجدانية فبمغ عددىا  (161)المعرفية في الجزء الثاني 

سؤاالن ، كالجزء الثاني فقط سؤاالن كاحدان ، أما األسئمة الميارية فبمغت في  (15)في الجزء األكؿ 

. سؤاالن  (29)سؤاالن ، كفي الجزء الثاني  (69)الجزء األكؿ 

يمكف التعقيب عمى ىذه النتائج مف خالؿ طرح مدل تالؤـ ىذه األسئمة مف ناحية تحقيقيا 

 . (المعرفية كالكجدانية كالميارية  )لجميع األىداؼ التربكية 

: بالنسبة لمدل تالؤـ ىذه األسئمة ، فكاضح أنو يكجد خمؿ في جانبيف 

. ىك عدـ التكازف في تكزيع األسئمة  :  الخمل األول

ىك قمة عدد األىداؼ الكجدانية ، حيث تكاد تككف معدكمة في الجزء الثاني  : الخمل الثاني

.  مف كتاب الصؼ السابع 

كيعتبر الباحث ، قمة عدد األىداؼ الكجدانية ىك مف أىـ نقاط الضعؼ التي يعاني منيا 

منياج الرياضيات الفمسطيني ، كىذا شيء مممكس النتائج ، فعزكؼ غالبية الطمبة عف دراسة 

. الرياضيات ، يككف إحدل أسبابو ىك ترؾ الجكانب الكجدانية في حالة تصميـ كتأليؼ المناىج 

فعددىا مناسب - كىذا مف كجية نظر الباحث - لكف بالنسبة لألسئمة التي تحقؽ أىدافان ميارية 

. ألنيا تتماشى مع االحتياجات كاالمكانات الخاصة بكؿ طالب 

مف خالؿ إستعراض الباحث لمدراسات السابقة ، عمى الرغـ مف قمة عدد الدراسات التي تناكلت 

مكضكع التحميؿ ، كجد أف نتائج ىذه الدراسة أتفقت مع نتائج بعض الدراسات مثؿ دراسة الزغارنة 

( . 2003)، كدراسة خميؿ  (2002)
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. مناقشة نتائج تحميل أسئمة تقويم الصف الثامن - ب

في الفصؿ الرابع بأف عدد األىداؼ المعرفية في  (15)أظيرت نتائج التحميؿ مف الجدكؿ 

سؤاال معرفيا في الجزء الثاني ، أما بالنسبة  (351)سؤاال معرفيا ، كبمغت  (288)الجزء األكؿ 

لألىداؼ الكجدانية فغير مكجكدة في كال الجزئيف ، بينما بمغ عدد األىداؼ الميارية في الجزء 

سؤاال  (20)سؤاال مياريا ، في حيف بمغ عدد األىداؼ الميارية في الجزء الثاني  (28)األكؿ 

. مياريا

نالحظ أنو يكجد تكازف في عدد األىداؼ المعرفية لحد معيف مع قمة األىداؼ الميارية ، 

-  مف كجية نظر الباحث –أما بالنسبة الستبعاد األسئمة التي تحقؽ أىدافا كجدانية ، فيذا أمر 

مرفكض تربكيا ال بد مف معالجتو في الطبعات القادمة ، ككممة مرفكض تربكيا إستخدميا الباحث 

المترجـ  (2000)كذلؾ مف خالؿ إطالعو عمى األدب التربكم ذم العالقة ، مثؿ كتاب العناني 

 بعنكاف تصميـ مناىج الرياضيات أك العمـك ،كذلؾ دراسة (National Academey Press)عف 

بعنكاف تحميؿ كتب الرياضيات المطكرة لمصفكؼ مف الخامس إلى الثامف  (1997)أبك مكسى 

. األساسي في األردف في ضكء المعايير العالمية لمناىج الرياضيات 

 

. مناقشة نتائج تحميل أسئمة تقويم الصف التاسع -  ج

في الفصؿ الرابع أف عدد األسئمة التي تحقؽ  (15)أظيرت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ 

سؤاال ، في حيف بمغ عدد األسئمة التي تحقؽ أىدافا معرفية  (252)أىدافا معرفية في الجزء األكؿ 

، كيتضح مف الجدكؿ أنو ال يكجد أسئمة تحقؽ أىدافا كجدانية في كتاب  (421)في الجزء الثاني 

الصؼ التاسع ، لكف بالنسبة لألسئمة التي تحقؽ أىدافا ميارية ، فيي متكفرة إذ بمغت في الجزء 
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سؤاال مياريا في الجزء الثاني ، نالحظ مف النتائج السابقة ، أف  (32)سؤاال مياريا ، ك (51)األكؿ 

:-   أكثر خمؿ كجد في كتاب رياضيات الصؼ التاسع ، كىذا الخمؿ كاضح عمى صعيديف 

 كىك عدـ تكازف األسئمة التي تحقؽ أىدافا معرفية بيف الجزء األكؿ كالجزء الثاني مف :الخمل األول 

سؤاال   (421)سؤاال معرفيا كفي الجزء الثاني  (252)الكتاب ، حيث بمغت في الجزء األكؿ 

. ىك عدـ كجكد أسئمة تحقؽ أىدافا كجدانية في الكتاب  : الخمل الثاني

إف عدـ تحقيؽ التكازف في العدد ، يمكف أف نجد لو مبررات ىك في ككف طبيعة محتكل مادة الجزء 

الثاني مف كتاب الصؼ التاسع ، كالذم إحتكل عمى مكاضيع مثؿ العالقات كاإلقترانات كالمعادلة 

التربيعية ، ككثيرات الحدكد ، كاإلقترانات النسبية كاألسس كاالمكغارتمات ، كىذه المكاضيع بحاجة 

. إلى عدد كبير مف األسئمة لتغطيتيا بحيث تصبح ىذه المكاضيع مستكعبة لمطالب بصكرة كاضحة 

 

في كتب رياضيات الصفوف السابع والثامن مناقشة نتائج تقويم األنشطة واألسئمة  : ثانيًا ً 

.  المعممين والمعممات وجية نظرمن والتاسع الطبعة الثانية 

مجال األنشطة 

 أف التقديرات التقكيمية  ،أظيرت نتائج الدراسة الخاصة بتقكيـ المعمميف كالمعممات لألنشطة

 3.33 – 3.19 قد حازت عمى درجة متكسطة مف التقدير تراكحت بيف  ،اإلجمالية لمكتب الثالثة

. ككانت أعالىا درجة تقكيـ أنشطة الصؼ السابع 

، كدراسة  ( 2001 )اتفقت نتائج تقكيـ األنشطة في ىذه الدراسة مع كؿ مف دراسة الدكالت 

، كخالفت نتائجيا  ( 2002 ) كدراسة قطيط  ، (2003 ) ة، كدراسة سالـ ( 2000 )عامر 

،  ( 2003)  ، كدراسة أبك حمده ( 1996) ، كدراسة الدكيكات  (2004)دراسة كؿ مف الشرارم 
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حيث حصمت األنشطة عندىـ عمى درجة ، ( 2002)كدراسة الزغارنة ،  ( 2003 )كدراسة خميؿ 

تقدير عالية بالمقارنة مع نتائج ىذه الدراسة ، كفيما يمي تفسير كمناقشة لنتائج  تقكيـ األنشطة في 

 . ةالكتب الثالث

 من وجية نظر المعممين والمعممات مناقشة نتائج تقويم أنشطة الصف السابع

لدرجة الكمية لتقكيـ جميع فقرات مجاؿ أنشطة الصؼ السابع عمى ؿبمغ المتكسط الحسابي 

حصمت عمى متكسط  (5-1) فالفقرات مف  ، كتعد ىذه درجة متكسطة مقارنة مع غيرىا ،3.33

 تالئـ  -  كما ىك مبيف مف النتائج - فأنشطة الكتاب، % 67.6أم ما نسبتو  ( 3.38 )حسابي 

 باإلضافة أف ىذه  ،الكافي  لكف ال يتكفر فييا عنصر التشكيؽ ،القدرات العقمية لمطمبة بدرجة عالية

األنشطة ال تكشؼ بصكرة كافية عف الميكؿ في الرسـ كالفف كالذم يساعد بشكؿ مباشر عمى إنماء 

. ركح التعاكف كالمشاركة بيف الطمبة 

 بينت أف ىذه األنشطة تنمي ميارة التقكيـ الذاتي بدرجة عالية  ،بالنسبة لنتيجة الفقرة الخامسة

كىذا مما  ، ، كيمكف تفسير ذلؾ أف عدد األنشطة كافية كمتنكعة كتالئـ القدرات العقمية لمطمبة

  (1990 ) نفسو بنفسو ، لقد اتفقت نتائج الفقرات السابقة مع دراسة سالـ تقكيـيساعد الطالب عمى 

 ( . 1994) ، كدراسة السر  (1986)، في حيف خالفت دراسة الجراح  (2004) كدراسة جيت ،

، عالية تقديردلت نتائج الفقرة السادسة أف األنشطة تنمي قدرة الطالب في حؿ المسائؿ بدرجة  

 ككما ىك كاضح  ، تعمؿ عمى ترسيخ المفاىيـ الكاردة في المحتكل بدرجة عاليةىا أف أيضاباإلضافة

( . 3.93 )مف نتيجة الفقرة السابعة بحصكليا عمى متكسط حسابي 

  األنشطة ضمف اإلمكانات المتاحة تطبيؽ كتنفيذعمى إمكانية  فدلت (9 ، 8 ) نتائج الفقرة أما

 % 70.6بما يعادؿ   ، (3.53)  بدرجة عالية ، حيث حصمت ىذه الفقرات عمى متكسط حسابي
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  كخالفت دراسة أبك حمده ، (2003 )لقد اتفقت ىذه النتائج نكعان ما مع دراسة سالمة 

 (2003 . ) 

 ، دلت نتائج الفقرة العاشرة أف الزمف المحدد لمحصة غير كاؼ بدرجة عالية إلجراء النشاطك

أف األنشطة  ( 11 ) كيتضح مف الفقرة  ، (3.03 )حيث حصمت ىذه الفقرة عمى متكسط حسابي 

الحاصمة عمى درجة  ( 12 )كذلؾ كمف نتائج الفقرة ، العممية كاألنشطة الكتابية تتكازف بدرجة قميمة 

 أف حجـ األنشطة في  الكتاب مقبكؿ بدرجة متكسطة ، لكف كمف نتائج الفقرة  ، (3.21 )تقدير 

 كىذه النتيجة تتفؽ مع نتيجة  ،يتضح بأف األنشطة الصفية متكفرة بدرجة قميمة (18) األخيرة فقرة

 دراسة السر  : ، تـ تأكيد ىذه النتيجة في عدة دراسات منيا(19)جدكؿ اؿالتحميؿ في الفصؿ الرابع 

 ( .2000 ) كدراسة يكسؼ  : (1994) 

 أف  ، (3.49 ، 3.05) الحاصمة عمى متكسطات حسابية  ( 14 ، 13 ) الفقرات يتضح مف

  ،األنشطة المكجكدة في كتاب الصؼ السابع تساىـ بدرجة متكسطة في البحث كاالستقصاء العممي

ما لمعرفة لجاف  التأليؼ بعدـ تكفر المكاد الالزمة إكىذا يشير إلى بعض القصكر في األنشطة 

 عمى نشاطان معينان إطالعيـ في حالة  ،كالفرص المتاحة التي تمكف الطمبة مف البحث كاالستقصاء

ما بقصد إرجاء الجانب البحثي كاالستقصائي حتى يتقدـ الطالب في السمـ التعميمي ، لقد اتفقت  كا 

 كخالفت كؿ مف أبك  ، (1997 ) كدراسة أبك مكسى  ، (2000 )ىذه النتائج مع دراسة يكسؼ 

( . 2002 ) كالزغارنة  ،(2003)حمده

 ، 3.21 ، 3.26 ) عمى متكسطات حسابية الحاصمة ( 17 ، 16 ، 15 ) لفقراتبالنسبة ؿ

 لـ التي  ، كربما يفسر ذلؾ لطبيعة مادة الرياضياتالتقدير ، تدؿ عمى درجة متكسطة مف ، ( 3.3

 كتعتبر تساعد لجاف التأليؼ في إيجاد أنشطة تساىـ في تنمية اتجاىات إيجابية نحك الرياضيات ،

 ذات أىمية بالغة ، في ككف منياج الرياضيات يتسـ – مف كجية نظر الباحث –ىذه الفقرات 
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بالحداثة ، مما يستدعي جذب نفكس الطمبة ، كرغباتيـ ، كتكجياتيـ نحك ىذه المادة عف طريؽ 

( 1999) ، كدراسة المحاكية  ( 1989 ) لقد انسجمت ىذه النتائج مع دراسة أبك عمي األنشطة ، 

 كخميؿ  ،(2002)، كخالفت  دراسة الزغارنة  (2004 ) كدراسة جيت  ،(2001)كالشرارم ، 

 حيث حصمت عمى متكسطات عالية مقارنة مع ىذه الدراسة ، كيمكف تبرير ذلؾ في  ،(2003)

 كانت أنشطة لكتاب عمـك كاألنشطة التي  جاءت  ،ككف األنشطة التي جاءت في دراسة الزغارنة

 كانت أنشطة أيضان لكتاب عمكـ كىذا معركؼ في ككف  مادة العمكـ يمكف تككيف  ،في دراسة خميؿ

أنشطة ليا عالقة بإجراء تجارب أك أعماؿ ميدانية أخرل تساعد عمى غرس حب الطالب لتمؾ 

فالرياضيات بالذات ، تركز عمى الجكانب   ،المادة ، بينما مادة الرياضيات طبيعتيا ال تسمح بذلؾ

.  النظرية أكثر مف الجكانب التطبيقية ، كىذا مما يجعؿ الطمبة يشعركف بأنيا مادة جافة 

 



117 

 

 117 

 من وجية نظر المعممين والمعممات  الصف الثامنكتاب مناقشة نتائج تقويم أنشطة 

بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لتقكيـ جميع فقرات مجاؿ أنشطة الصؼ الثامف  

 كىذه الدرجة أقؿ مف درجة تقدير أنشطة الصؼ السابع  ، كىي درجة تقدير متكسطة ،(3.19 )

كربما يعكد ىذا الفرؽ إلى طبيعة االختالؼ في المحتكل  ، (3.33)  الحاصمة عمى تقدير تقكيمي

 في ىذا كاضح  ك ،حيث لكحظ أف عدد أنشطة الصؼ الثامف أقؿ بكثير مف أنشطة الصؼ السابع

. بند التحميؿ 

 كفيما يمي مناقشة كتفسير  ،لقد كاف ىناؾ تفاكتان ممحكظان في درجات تقكيـ فقرات األنشطة

 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ) فقد حازت الفقرات تسمسميا حسب كركدىا في اإلستبانة ،ليذه الفقرات تبعان ؿ

كيمكف تفسير ، كىذا متكسط أعمى مف متكسط الدرجة الكمية  ( 3.38) عمى متكسط حسابي  ( 5

 حيث بمغ عدد أنشطة  ، عمى اعتبار أف عدد األنشطة قميؿ ،ذلؾ بناءن عمى نتائج الفقرة الثانية

 كىذا مما كفر عنصر التشكيؽ في األنشطة لككنيا قميمة مقارنة مع  ، نشاطان 33الصؼ الثامف 

كما -  فإنيا ال تكشؼ عف بعض الميارات  ،أنشطة الصؼ السابع ، لكف لككف ىذه األنشطة قميمة

 التقميؿ مف ركح التعاكف كالمشاركة بيف في كىذا مما يؤثر  - نتيجة الفقرة الثالثةمفىك مبيف 

، ( 1994) كدراسة السر  ، (1989 )الطمبة ، لقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة أبك عمي 

 ( . 1986) ، كالجراح  ( 2004 )كاختمفت مع دراسة جيت 

يتضح مف نتائج الفقرة السادسة كالفقرة السابعة بأف أنشطة الصؼ الثامف تساعد الطالب 

كذلؾ تعمؿ األنشطة عمى ترسيخ ، كتنمي مف قدرتو في حؿ المسائؿ كالتماريف الكاردة بدرجة عالية 

 كىذا ما ينعكس بصكرة إيجابية عمى ما تـ التكصؿ إليو في الفقرة  ،المفاىيـ الكاردة في المحتكل

. السادسة 
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لقد بينت نتائج الفقرة الثامنة كالتاسعة أف ىناؾ إمكانية متكسطة التقدير في تطبيؽ األنشطة 

 كىذا ينعكس عمى سيكلة كيسر التطبيؽ ، لقد اتفقت  ، متاحةتإمكانياضمف ما ىك متكفر مف 

 ( . 1994 ) كاختمفت مع دراسة يكسؼ  ، (1997 )ىذه النتيجة مع دراسة أبك مكسى 

  ،عدـ مراعاة الزمف المحدد لمحصة في إجراء األنشطة، يتضح مف تقكيـ الفقرة العاشرة 

 عدـ  ، (11 )كىذا كاضح ألف جميع األنشطة ىي أنشطة ال صفية ، كذلؾ بينت نتائج الفقرة 

كربما يعكد ذلؾ ، تكازف األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية ، فغالبية األنشطة ىي أنشطة كتابية 

  التي تركز بشكؿ أساسي عمى الجكانب النظرية دكف سكاىا مف الجكانبإلى طبيعة مادة الرياضيات

 ( . 2000 )كدراسة يكسؼ  ،  (1994 )، اتفقت ىذه النتائج مع دراسة السر 

تبيف أف األنشطة المكجكدة في كتاب الصؼ الثامف تنمي ميارات بحثية  ( 13 )بالنسبة لمفقرة 

 الذم بيف  ، (1990 ) كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو أبك مكسى ة ،بدرجة قميمة لدل الطمب

 أنو ، كذلؾ  قد أبرزت الرياضيات ككؿ متكامؿ  ،في دراستو أف محتكل كتب الرياضيات المطكرة

.  يدعك الستخداـ التكنكلكجيا  -  في دراستو -لـ يظير أم نشاط

  ،ضمف ما تكصؿ إليو عدد كبير مف الباحثيف ( 17، 16 ، 15 )جاءت نتيجة الفقرات 

 كىذه نتائج متكسطة نكعان ما  ، (3.13 ، 3.00 ، 3.04 )حيث حصمت عمى متكسطات حسابية 

 دراسة الجراح ة ، ىذه الدراسىا مع  إلى االنخفاض ، كمف الدراسات التي اتفقت نتائجيؿتـ

كدراسة الدكيكات  ،  (1994 )كدراسة السر  ،  (1989 ) كدراسة أبك عمي  ، (1986) 

 كدراسة الشرارم  ،(1999 ) كدراسة المحاكية  ، (1997 ) كدراسة أبك مكسى  ، (1996) 

 ( . 2004 ) كدراسة جيت  ، (2004 )كدراسة الشرارم  ،  (2001) 
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 من وجية نظر المعممين والمعممات   أنشطة الصف التاسع تقويممناقشة نتائج

كىذه درجة  ( 3.19 )بمغ المتكسط الحسابي لتقكيـ جميع فقرات أنشطة الصؼ التاسع 

متكسطة حسب تفسير النتائج المعتمدة عند الباحث كعند معظـ الباحثيف ، كىذه النتيجة نفس 

 لكنيا أقؿ مف نتيجة تقكيـ أنشطة  ،النتيجة التي تـ الحصكؿ عمييا في تقكيـ أنشطة الصؼ الثامف

 كيمكف تفسير تساكم نتيجة تقكيـ أنشطة الصؼ  ، (3.33 )الصؼ السابع كالبالغ متكسطيا 

ف كاف مف قبيؿ الصدفة الحصكؿ عمى نفس الرقـ تمامان  -التاسع بالثامف  ىك أف أنشطة - كا 

مقارنة مع أنشطة الصؼ السابع ، ، الصؼ التاسع قريبة في العدد مف أنشطة الصؼ الثامف 

مع عدـ كجكد تكازف بيف ، باإلضافة إلى ككف أنشطة الثامف كأنشطة التاسع أنشطة ال صفية 

. األنشطة العممية كاألنشطة الكتابية 

لقد جاءت نتائج تقكيـ فقرات أنشطة الصؼ التاسع متقاربة مف نتائج فقرات أنشطة الصؼ 

 بعض فيلمناقشة نتائج فقرات أنشطة الصؼ الثامف إال  - في ىذا المقاـ-  فال داعي  ،الثامف

 يقارف بيف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات أنشطة الصؼ السابع (32) الجدكؿ  كالفقرات

 .كالثامف كالتاسع 

،  (1989)، كدراسة ابك عمي  (1986)لقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الجراح 

، كدراسة جيت  (2001، كدراسة الشرارم  (1996)، كدراسة الدكيكات  (1994)كدراسة السر 

(2004 . )
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( 29)الجدول 

مقارنة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات مجال األنشطة لمصف السابع والثامن والتاسع  

المتوسط الحسابي  
والنسبة المئوية 
ألنشطة الصف 

التاسع  

المتوسط الحسابي 
والنسبة المئوية 
ألنشطة الصف 

الثامن 

المتوسط الحسابي 
والنسبة المئوية 
ألنشطة الصف 

السابع 

 
نص الفقرة  

 
رقم الفقرة 

71.0 % 3.55 68.2 % 3.41 72.4 % تالئـ أنشطة الكتاب القدرات العقمية  3.62
 لمطمبة

1 

61.0 % 3.05 79.4 % 3.97 63.2 %  2 يتكفر في األنشطة عنصر التشكيؽ 3.16
59.8 % 2.99 58.0 % 2.90 62.0 % تكشؼ أنشطة الكتاب عف الميكؿ في  3.10

 الرسـ كالفف

3 

65.8 % 3.29 64.8 % 3.24 69.6 % تنمي األنشطة ركح التعاكف كالمشاركة  3.48
 بيف الطمبة

4 

70.6 % 3.53 69.8 % 3.49 72.0 %  5 تنمي األنشطة ميارة التقكيـ الذاتي 3.60
73.0 % 3.65 72.8 % 3.64 72.8 % تنمي األنشطة قدرة الطالب في حؿ  3.64

 المسألة

6 

80.2 % 4.01 79.2 % 3.96 78.6 %  ترسيخ المفاىيـ لتعمؿ األنشطة عؿ 3.93
 الكاردة في المحتكل

7 

69.6 % 3.48 69.6 % 3.48 70.8 % يمكف تطبيؽ األنشطة ضمف االمكانات  3.54
 المتاحة

8 

65.0 % 3.25 67.4 % 3.37 70.4 %  9 يمكف تحقيؽ األنشطة بسيكلة كيسر 3.52
51.0 % 2.55 54.2 % 2.71 60.6 % يراعى في إجراء األنشطة الزمف المحدد  3.03

 لمحصة

10 

53.8 % 2.69 54.4 % 2.72 59.0 % تتكازف األنشطة العممية كاألنشطة  2.95
 الكتابية في الكتاب

11 

59.8 % 2.99 61.4 % 3.07 64.2 %  12 حجـ األنشطة في الكتاب مناسب 3.21
60.6 % 3.03 59.8 % 2.99 61.0 % تنمى األنشطة  ميارات بحثية لدل  3.05

 الطمبة

13 

68.8 % 3.44 69.2 % 3.46 69.2 % تنمي األنشطة ميارات التفكير  3.46
 اإلبداعي لدل الطمبة

14 

60.6 % 3.03 60.8 % 3.04 65.2 % تبرز األنشطة دكر الرياضيات في  3.26
 العمـك األخرل

15 

59.8 % 2.99 60.0 % 3.00 64.2 % تنمي األنشطة في الطالب اتجاىات  3.21
 ايجابية نحك مادة الرياضيات

16 

63.2 % 3.16 62.6 % 3.13 66.0 % تبرز األنشطة الكجو الجمالي  3.30
لمرياضيات 

17 

74.6 % 3.73 76.4 % 3.82 58.6 % تتكفر األنشطة الالصفية في الكتاب  2.93 18 
63.8 % 3.19 63.8 % 3.19 66.6 % الدرجة الكمية  3.33
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أف االختالؼ في النتائج جاء فقط في الفقرة الثانية كالفقرة األخيرة ،  (29)نالحظ مف الجدكؿ 

كىذا االختالؼ في الفقرة األخيرة أسبابو كاضحة ، فأنشطة الصؼ الثامف كالصؼ التاسع جميعيا 

أنشطة ال صفية ، لكف أنشطة الصؼ السابع فيي مزيج مف أنشطة صفية كأنشطة ال صفية ، مع 

األخذ بعيف االعتبار مف نتائج التحميؿ أنو ال يكجد تكازف بيف األنشطة الصفية كاألنشطة الالصفية 

. ، كىذا سبب كافي إلى حصكؿ ىذه الفقرة إلى درجة تقدير قميمة 

بالنسبة لمفقرة الثانية ، ككما ىك مالحظ مف نتيجة التقدير العالية ليذه الفقرة في أنشطة الصؼ 

الثامف ربما يعكد لطبيعة محتكل مادة رياضيات الصؼ الثامف ، كالتي احتكت عمى مكاضيع مثؿ 

المثمث ، كأنكاع المثمث ، كنظرية فيثاغكرس كاإلحصاء ، كىذه المكاضيع بحاجة إلى إثراء عف 

 .طريؽ األنشطة ، كىذا مما يجعؿ النشاط مشكقان لمطالب 
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: مجال أسئمة التقويم  

أظيرت نتائج الدراسة الخاصة بتقكيـ المعمميف كالمعممات لألسئمة ، أف التقديرات التقكيمية 

 – 3.4 )اإلجمالية ألسئمة الكتب الثالثة ، قد حازت عمى درجة تقدير متكسطة تراكحت ما بيف 

، كانت أعالىا درجة تقكيـ أسئمة الصؼ السابع ، لقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة قطيط  ( 3.5

الحاصمة  ( 2003) ، كدراسة سالمة  ( 3.48) التي حصؿ فييا عمى درجة تقدير  ( 2002) 

، كدراسة  ( 3.51) الحاصمة عمى متكسط  ( 2003) ، كدراسة خميؿ  ( 3.00 )عمى متكسط 

 ( .  2003) ، كدراسة أبك حمده  (2000 )عامر 

، الذم قاـ بدراسة تحت عنكاف  ( 2004 )كذلؾ خالفت نتائج ىذه الدراسة دراسة الشرارم 

تقكيـ كتب الرياضيات في المرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ، كربما يعكد االختالؼ 

في النتائج إلى طبيعة مناىج الرياضيات لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ، كىذه 

المناىج خضعت إلى مرحمة طكيمة مف الزمف حتى أصبحت في صكرتيا النيائية ، كىذا عمى 

 األخرل التي خالفت نتائجيا تخالؼ المناىج الفمسطينية التي تعتبر حديثة العيد  ، كمف الدراسا

، بعنكاف دراسة تقكيمية لكتاب الرياضيات المقرر  ( 1996 )ىذه الدراسة ، دراسة الدكيكات 

تدريسو لطمبة الصؼ التاسع األساسي في األردف ، حيث حصمت أسئمة التقكيـ عمى تقدير إجمالي 

، كيعتبر فارؽ الزمف بيف أجراء ىذه الدراسة كدراسة الدكيكات ، لو أثر مباشر في  ( 3.8) 

، حيث  ( 2001)اختالؼ النتائج ، كمف الدراسات التي خالفت نتائجيا أيضان ، دراسة الدكالت 

حصمت أسئمة التقكيـ عمى درجة تقدير مرتفعة ، كمبررات ذلؾ ىك في ككف دراسة الدكالت  ىدفت 

إلى تقكيـ كتاب عمـك الثامف في محافظة الزرقاء ، فاختالؼ المحتكل مف رياضيات إلى عمـك 

. يؤدم إلى اختالؼ النتائج ، كفيما يمي مناقشة كتفسير لنتائج تقكيـ األسئمة في الكتب الثالث 
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مناقشة نتائج تقويم أسئمة الصف السابع من وجية نظر المعممين والمعممات 

بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لتقكيـ جميع فقرات أسئمة التقكيـ لمصؼ السابع 

الحاصمة  (20)كىذه درجة تقكيـ عالية ، حيث ساىمت الفقرة رقـ % 70، أم ما نسبتو  ( 3.50) 

، عمى رفع ىذه النسبة ، كىذا كاضح مف نتائج التحميؿ فأسئمة  (3.94)عمى متكسط حسابي 

التقكيـ في كتاب الصؼ السابع متنكعة مف حيث تغطيتيا لجميع األىداؼ ، كمف حيث النكعية 

. سكاء كانت مكضكعية أك إنشائية 

،  (3.65)عمى درجة تقدير عاؿ ، كبمتكسط حسابي  (22،،21،20، 19)حصمت الفقرات 

كىذا مؤشر بأف أسئمة  التقكيـ في الصؼ السابع تراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة ، كىذه النتيجة 

تمبي نداء جميع التربكييف الداعية إلى تصميـ مناىج تساعد عمى األخذ بيد الجميع ، الطالب 

، الحاصمة  (1996)الضعيؼ كالطالب القكم ، اتفقت نتيجة ىذه الفقرات مع دراسة  الصكص 

،كسالمة  (3.5)، الحاصمة عمى  (2003)، كدراسة أبك حمده (3.86)عمى متكسط حسابي 

( .  1986)، كالجراح  (2003)، كخالفت كؿ مف خميؿ  (3.51)، الحاصمة عمى  (2003)

، أف أسئمة الكتاب تتدرج مف السيؿ إلى الصعب بدرجة تقدير عالية  (23)يتضح مف الفقرة 

، كىذه النتيجة تعتبر نقطة قكه في منياج رياضيات الصؼ السابع الحديث ، لقد اتفقت  (3.8)

، حيث حصمت ىذه الفقرة عند الصكص  (1996)نتيجة ىذه الفقرة مع نتائج كؿ مف الصكص 

، الحاصمة عمى  (2002)، كذلؾ اتفقت نتيجة ىذه الفقرة مع الزغارنة  (4.58)عمى درجة تقدير 

( 2003)، كسالمة  (3.4)الحاصمة عمى  (2003)لكف خالفت نتيجة ىذه الفقرة أبك حمده  (4.3)

( . 2.6)الحاصؿ عمى 

، بأف األسئمة تتكزع عمى الكحدات بشكؿ متكازف بدرجة تقدير عالية ،  (24)يالحظ مف الفقرة 

. كىذا ما يتفؽ مع نتائج التحميؿ التي تكصؿ إلييا الباحث 
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، كىذه درجة تقدير عالية ،  (3.76)حصمت عمى درجة تقدير  (27،26،25)بالنسبة لمفقرات 

فعممية الربط بيف المفاىيـ المختمفة في الكحدة الكاحدة ، كذلؾ ربط المفاىيـ المختمفة بيف الكحدات 

، كطرح سؤاؿ يقتضي تطبيؽ مجمكعة مف المفاىيـ ، سكاء مف نفس الكحدة أك مف كحدات سابقة ، 

 يعتبػر مػف األمػكر الميمة في العممية التعميمية التعممية كىذا الربط يعمؿ عمى انتقاؿ آثار التعمـ 

 (Transfer of Learning (  )  Fobes , 1994 . )

، كخالفت كؿ مف أبك حمده  (2002)لقد اتفقت نتائج ىذه الفقرات مع دراسة الزغارنة 

،  (3.86)الحاصمة عمى متكسط حسابي  (29،28)، بالنسبة لمفقرات  (2003)، كخميؿ  (2003)

تبيف االستجابة عمى ىذه الفقرات ، بأف أسئمة الكتاب تساعد الطالب عمى تنمية ميارات التفكير 

في دراسة  (28)العميا بدرجة عالية ، كىذه النتائج خالفت دراسة أبك حمده ، حيث حصمت الفقرة 

، كىذا ليس باالختالؼ الكبير ، كربما يعكد ذلؾ ، في ككف  (3.4)أبك حمده عمى درجة تقدير 

. دراسة أبك حمده ليا عالقة بمنياج المغة العربية 

كالتاف تنصاف عمى أف األسئمة تكجو الطالب إلى إعداد التقارير كذلؾ ،  (31،30)أما الفقرات 

، كىذه درجة تقدير  (2.68)تدفع أسئمة الكتاب الطالب نحك البحث ، فقد حصمتا عمى درجة تقدير 

منخفضة كتعتبر أقؿ درجة تقدير تـ الحصكؿ عمييا في استجابة المعمميف كالمعممات عمى بنكد 

ىذه االستبانة ، كىذه النتيجة تدلؿ عمى إحدل أىـ نقاط الضعؼ ، التي يجب أف تؤخذ بعيف 

االعتبار في المنياج الجديد ، كيمكف تفسير ذلؾ في ككف طبيعة منياج الرياضيات يمتاز 

بالصعكبة ، بالمقارنة مع غيره مف المناىج كىذه الصعكبة كىذا الجمكد ، يترؾ آثار سمبية عمى 

،  (2001عبد الخالؽ ،  ) ( Extinction )نفسية الطالب ، مما يدفع الطالب إلى االنطفاء  

كربما يعكد السبب أيضا لقصد مف المؤلفيف ، بعدـ تبديد طاقة المتعمـ كحصره في متف الكتاب ، 

رجاء إعداد البحكث كالتقارير إلى مرحمة متقدمة مف عمر الطالب ، كالغريب في نتائج ىاتيف  كا 
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التي حصمت عنده  (1996)الفقرتيف ، مخالفتيف عددا كبيرا مف الدراسات ، منيا دراسة الصكص 

كدراسة  (3.6) ، الحاصمة عمى متكسط  (2003)، كدراسة أبك حمده  (4.2)عمى متكسط حسابي 

،   (3.84)، الحاصمة عمى  (2002)، كدراسة الزغارنة  (3.64)، الحاصمة عمى  (2003)خميؿ 

، قد بينت حصكؿ ىذه الفقرات عمى نتائج  (1997)في ثابت  (Hinerlong )لكف دراسة  

. منخفضة 

كىذا ينسجـ مع  (3.22)، حصمت عمى متكسط حسابي  (35،34،33 )بالنسبة لمفقرات 

،  (2002)نتائج التحميؿ في الفصؿ الرابع ، لقد خالفت نتائج ىذه الفقرات كؿ مف دراسة الزغارنة 

، بحصكليا عمى درجة تقدير منخفضة مقارنة مع ىذه  (2000)، كيكسؼ  (2003)كسالمة 

. الدراسة 

تؤكد بشمكلية األسئمة في كؿ كحدة عمى جميع األىداؼ المعرفية كاالنفعالية  (36)الفقرة 

. كالميارية ، كنتائج التحميؿ قد أكدت ذلؾ 

- تبيف   (39)كبالنسبة لمتكازف في األسئمة التي تقيس جميع مستكيات المجاؿ المعرفي فالفقرة 

أف ىذه األسئمة احتكت عمى جميع مستكيات المجاؿ المعرفي ،  - (3.55)كبدرجة تقدير عالية 

. في الفصؿ الرابع مف ىذه الدراسة  (14)لكف بنسب متفاكتة ، كىذه النسب مكضحة في الجدكؿ 

 

 



126 

 

 126 

مناقشة نتائج تقويم أسئمة الصف الثامن من وجية نظر المعممين والمعممات  

بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لتقكيـ جميع فقرات أسئمة التقكيـ لمصؼ الثامف 

لكف ىناؾ فقرات حصمف عمى درجات تقكيـ عالية ، منيا ،، كىذه درجة تقكيـ متكسطو  (3.41)

كعمى العكس  (3.9)ك  (3.88)، الحاصمتاف عمى متكسطات حسابية  (36)، كالفقرة  (20)الفقرة 

، حصمتا عمى تقكيـ منخفض ، كفيما يمي مناقشة كتفسير لجميع  (31، 30)مف ذلؾ ، فالفقرتاف 

:- فقرات اإلستبانة الخاصة بمجاؿ أسئمة التقكيـ 

، كىذه النتيجة تعتبر  (3.57)عمى متكسط حسابي  (22.21.20.19 )حصمت الفقرات 

تعزيزا لمبدأ تفريد التعميـ ، كتعتبر مف أحدل التكجيات التربكية الحديثة ، فعمى الرغـ مف حداثة 

المنياج الفمسطيني إال أنو يمبي احتياجات الطالب الفمسطيني في ىذا الجانب لحد ما ، يكجد ىناؾ 

( 1996)، كمف ىذه الدراسات دراسة الصكص  (19) ، فاقت نتائجيا نتيجة الفقرة تبعض الدراسا

، كدراسة  (2003) التي اتفقت نتائجيا مع نتائج ىذه الفقرة ، دراسة أبك حمده ت، كمف الدراسا

عمى فقرة مشابية لمفقرة  (3.51)،  ( 3.5)، بحصكليف عمى متكسطات حسابية  (2003)سالمة 

،  (1986) التي انخفضت نتيجتيا عف ىذه النتيجة ، دراسة الجراح ت، لكف مف الدراسا (19)

( . 3.32)كدراسة خميؿ 

، تبيف بأف األسئمة في كتاب الصؼ  (3.66)الحاصمة عمى متكسط حسابي  (23)الفقرة 

الثامف تتدرج مف السيؿ إلى الصعب بدرجة تقدير عالية ، كىذا ما اتفؽ مع نتيجة الصكص 

، فقد  (2003)، كسالمة  (2003)، لكف بالنسبة لدراسة أبك حمده  (2003)كالزغارنة  (1996)

، كربما يعكد االنخفاض في نتيجة سالمة  (23)خالفت نتائجيـ ىذه الدراسة بالنسبة لمفقرة 

عمى ىذه الفقرة ، ىك في ككف منياج رياضيات السادس الذم أجرل سالمة دراستو عميو  (2003)

. يطبؽ ألكؿ مرة 
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، بأف األسئمة تتكزع بدرجة تقدير متكسطة عمى الكحدات بشكؿ متكازف ،  (24)بينت الفقرة 

كبدرجة تقدير عالية - ، بينت أف األسئمة ركزت  (27)كالفقرة  (26)كالفقرة  (25)لكف نتائج الفقرة 

عمى المفاىيـ الرئيسية ، باإلضافة لككنيا تربط بيف المفاىيـ المختمفة ببعضيا الببعض ، مع - 

( 2003)، لكف أبك حمده  (2002)جعؿ اإلجابات محددة ، كىذا ما تـ تأكيده في دراسة الزغارنة 

، قد خالفكا ىذه النتائج في ىذه الفقرات بالتحديد ، كذلؾ بحصكليـ عمى نتائج  (2003)، كخميؿ 

. متكسطة 

، بينتا كبدرجة تقدير عالية ، أف أسئمة الكتاب تزيد مف قدرة  (29)كالفقرة  (28)بالنسبة لمفقرة 

الطالب عمى التفكير العممي ، باإلضافة إلى إكسابو بعض الميارات ، كتنميتيا لميارات التفكير 

( 2003)، كخميؿ  (2003)، كأبك حمده  (1986)العميا ، كىذا ما تـ تأكيده في دراسة الصكص 

،  (3.98)عمى الترتيب ،  (29)، الحاصميف عمى متكسطات حسابية لمفقرة  (2002)، كالزغارنو 

، كتعتبر ىذه النتائج مف الجكانب التي يجب أف تعزز في المنياج  (3.84)،  (3.64)،  (3.6)

. الفمسطيني 

نالتا عمى درجة تقكيـ منخفض ، حيث حصمتا عمى متكسطات  (31،30)بالنسبة لمفقرات 

، كىذه نتائج تعتبر مف كجية نظر المعمميف كالمعممات مآخذ كنقاط  (2.79)ك  (2.26)حسابية 

ضعؼ في المنياج الفمسطيني ، كمف الدراسات التي خالفت نتائجيا ىذه الدراسة ، دراسة أبك حمده 

، كىذا البند  (3.6)عند أبك حمده ، عمى متكسط حسابي  (30)، حيث حصؿ البند  (2003)

حصؿ عمى  (2002)ينص عمى أف األسئمة تكجو الطالب إلى إعداد التقارير ، كذلؾ الزغارنة 

، كنتائج ىاتاف الدراستاف ليست مقياس عمى نتائج ىذه الدراسة بخصكص   (3.5)متكسط حسابي 

تقكيـ ىذه الفقرة ، فدراسة أبك حمده تطرقت إلى تقكيـ كتاب المغة العربية لمصؼ السادس األساسي 
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، كدراسة الزغارنة إلى تحميؿ كتقكيـ كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي فاختالؼ المادة يؤدم 

. إلى اختالؼ النتائج 

تبيف كبدرجة تقدير عالية ، أنو يكجد تكازف بيف األسئمة المكضكعية كاألسئمة  (34)       الفقرة 

،  (2000)، كيكسؼ  (2003)، لكف سالمو  (2003)المقالية ، كىذا ما تـ تأكيده مف قبؿ خميؿ 

فكانت استجابة المعمميف عندىـ عمى ىذه الفقرة منخفضة ، لكف عمى الرغـ مف التكازف بيف األسئمة 

المكضكعية كالمقالية حسب كجية نظر المعمميف كالمعممات ، إال أف ىذه األسئمة غير متنكعة 

( . 35،33)بدرجة كبيرة ، سكاءن المقالية منيا أك المكضكعية ، كىذا كاضح مف نتائج الفقرة 

تبيف أف األسئمة كبدرجة تقدير عالية تحقؽ جميع األىداؼ التربكية  (39،36)بالنسبة لمفقرة 

كىذا مخالؼ لمتحميؿ في ىذا الجانب ، ألنو لـ يتكفر الجانب الكجداني في أسئمة الصؼ الثامف ، 

لكف بالنسبة لألىداؼ المعرفية ، فيي متحققة كبكافة مستكياتيا ، مف تذكر كفيـ كتحميؿ كتركيب 

، كالزغارنة  (2003)كتقكيـ ، حيث اتفقت ىذه النتائج في ىذا الجانب مع كؿ مف أبك حمده 

(2004 . )

 

مناقشة نتائج تقويم أسئمة الصف التاسع من وجية نظر المعممين والمعممات 

بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لنتائج تقكيـ فقرات مجاؿ أسئمة الصؼ التاسع  

، كىذه النتيجة قريبة جدان مف نتائج تقكيـ أسئمة الصؼ الثامف الحاصمة عمى متكسط  (3.4)

، لقد كانت نتائج االستجابة عمى فقرات أسئمة تقكيـ الصؼ التاسع قريبة جدان مف  (3.41)حسابي 

كالتي تنص  (34)نتائج االستجابة عمى نتائج فقرات أسئمة تقكيـ الصؼ الثامف ، باستثناء الفقرة 

( 34)عمى كجكد تكازف بيف األسئمة المكضكعية كاألسئمة المقالية ، فنتيجة االستجابة عمى الفقرة 

، لكف االستجابة عمى نفس الفقرة في أسئمة   % 51ما نسبتو  (2.55)في الصؼ التاسع كانت 
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، كىذا كاضح مف نتائج التحميؿ المكجكدة % 72ما نسبتو  (3.61)الصؼ الثامف فكانت النتيجة 

لكف بالنسبة لباقي الفقرات فالفركقات  (34)في الفصؿ الرابع ، ىذا بالنسبة لمفقرة  (29)في الجدكؿ 

. يكضح الفركقات بيف المتكسطات الحسابية لجميع الصفكؼ الثالثة  (30)بسيطة ، كالجدكؿ 

  

( 30)الجدول 

 مقارنة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لنتائج تقويم جميع فقرات مجال أسئمة التقويم 

لمصف السابع والثامن والتاسع  

المتوسط الحسابي  
والنسبة المئوية 

لنتائج تقويم أسئمة 
التاسع 

المتوسط الحسابي  
والنسبة المئوية 

لنتائج تقويم أسئمة 
الثامن 

المتوسط الحسابي  
والنسبة المئوية 

لنتائج تقويم أسئمة 
السابع  

 
نص الفقرة  

 
رقم 
الفقرة 

70.6 % 3.53 68.6 % 3.43 72.0 % تراعي أسئمة الكتاب الفركؽ الفردية بيف الطمبة  3.60 19 
78.6 % 3.93 78.0 % 3.90 78.8 % تتنكع أسئمة التقكيـ المستخدمة في الكتاب  3.94 20 
66.0 % 3.30 64.8 % 3.24 67.2 % تناسب أسئمة الكتاب القدرات العقمية لمطمبة  3.36 21 
74.0 % 3.70 75.6 % 3.78 74.8 % تكشؼ األسئمة عف مكاطف القكة كالضعؼ عند  3.74

الطمبة 
22 

70.0 % 3.50 73.2 % 3.66 76.6 % تتدرج أسئمة الكتاب مف السيؿ إلى الصعب  3.80 23 
68.0 % 3.40 68.4 % 3.42 71.4 % تكزع األسئمة عمى الكحدات بشكؿ متكازف   3.57 24 
78.0 % 3.90 76.8 % 3.84 77.0 % تركز أسئمة الكتاب عمى المفاىيـ الرئيسة  3.85 25 
74.0 % 3.70 73.2 % 3.66 75.8 % تربط األسئمة بيف المفاىيـ المختمفة في الكحدة  3.79 26 
74.6 % 3.73 75.6 % 3.78 73.2 % أسئمة الكتاب ذات إجابات محددة  3.66 27 
73.0 % 3.65 74.0 % 3.70 74.0 % تنمي أسئمة الكتاب قدرة الطالب عمى التفكير  3.70

العممي 
28 

72.2 % 3.61 75.4 % 3.77 73.2 % تساعد أسئمة الكتاب في تنمية ميارات التفكير  3.66
العميا 

29 

43.6 % 2.18 45.2 % 2.26 49.8 % تكجو األسئمة الطالب إلى إعداد التقارير  2.49 30 
54.6 % 2.73 55.8 % 2.79 57.4 % تدفع أسئمة الكتاب الطالب نحك البحث  2.87 31 
66.0 % 3.30 66.4 % 3.32 47.6 %  32 متنمي  أسئمة الكتاب ميارات التفكير اإلبداع 2.38
63.2 % 3.16 61.2 % 3.06 69.6 % األسئمة المقالية متنكعة في الكتاب  3.48 33 
51.0 % 2.55 72.4 % 3.62 61.0 % يكجد تكازف بيف األسئمة المكضكعية كالمقالية  3.05 34 
56.2 % 2.81 55.8 % 2.79 63.0 % األسئمة المكضكعية متنكعة  3.15 35 
77.8 % 3.89 78.0 % 3.90 78.6 % تشمؿ األسئمة في كؿ كحدة  جميع األىداؼ  3.93 36 
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73.6 % 3.68 73.2 % 3.66 74.8 % تتكزع األسئمة عمى الكحدات بشكؿ مناسب  3.74 37 
69.0 % 3.45 71.2 % 3.56 69.4 % تبتعد األسئمة عف اإلطالة المممة  3.47 38 
743.6 % 3.68 72.4 % 3.62 71.0 % تقيس أسئمة الكتاب جميع مستكيات األىداؼ  3.55

المعرفية 
39 

62.6 % 3.13 59.6 % 2.98 65.2 % تزيد األسئمة مف دافعية الطالب نحك التعمـ  3.26 40 
68.0 % 3.4 68.2 % 3.41 70.0 % الدرجة الكمية  3.50

 

أف جميع األسئمة في كتب الرياضيات لمصفكؼ سابع ، ثامف ، تاسع  (30)يتضح مف الجدكؿ 

.  ، تشترؾ بدرجة متكسطة في الخصائص كالصفات 

مناقشة نتائج تقويم كتب الرياضيات الثالثة من قبل المعممين والمعممات حسب  متغيرات 

: الجنس والمؤىل العممي والخبرة التدريسية 

ال بد مف استعراض نتائج الدراسة الخاصة  (8، 7، 6)لإلجابة عمى أسئمة الدراسة الفرعية 

كالنتائج الخاصة بالمؤىؿ العممي  (25)كالنتائج الخاصة بالخبرة الجدكؿ  (24)بالجنس الجدكؿ 

، مف خالؿ استعراض الجداكؿ الثالثة يتبيف أنو ال يكجد أثر لكؿ مف متغير الجنس  (26)الجدكؿ 

كالخبرة كالمؤىؿ ، عمى متكسط االستجابة لمجالي األنشطة كاألسئمة ، كيمكف إرجاع ذلؾ إلى 

طبيعة كرشات العمؿ كالدكرات التي تنظـ مف قبؿ مختصيف ، كتحت إشراؼ كزارة التربية كالتعميـ 

لممعمميف كالمعممات ، كذلؾ طبيعة المنياج في ككنو يتسـ بالحداثة ، أدل ذلؾ كمو إلى التشابو في 

الخبرات ، كتقارب في كجيات النظر ، فيذه االعتبارات أدت إلى ضعؼ كقمة تأثير ىذه المتغيرات 

،  (2003)، كدراسة سالمة  (2004)، لقد اتفقت نتائج ىذا الجزء مف النتائج مع دراسة جيت 

، كىذه الدراسات جميعيا لـ يكجد فييا أثر  (1996)، كدراسة الدكيكات  (2003)كدراسة خميؿ 

لمتغير الجنس كالمؤىؿ كالخبرة عمى النتائج ، أما بالنسبة لمدراسات التي خالفت نتائجيا ىذه 
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الدراسة ، فيناؾ عدد كبير مف الدراسات بينت أف ىناؾ  أثر لمتغير أك أكثر عمى النتائج ، كمف 

( . 2002)، كدراسة الزغارنة  (2003)، كأبك حمده  (2004)ىذه الدراسات ، الشرارم 

 

 التوصيــات

: بناء عمى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي 

ضركرة األخذ بنتائج التقكيـ التي تـ الحصكؿ عمييا في ىذه الدراسة  لألنشطة كاألسئمة   (1

. مف قبؿ لجاف التأليؼ ، لتعزيز نقاط القكة كمعالجة مكاطف الضعؼ 

ضركرة تحقيؽ التكازف كالتالـؤ في تكزيع األنشطة كاألسئمة التقكيمية عمى مجاالت   (2

 . (المعرفية ، االنفعالية ، الميارية  )األىداؼ الثالثة 

ضركرة تنمية اتجاىات إيجابية لدل الطالب ، مف خالؿ األنشطة كاألسئمة نحك مادة   (3

الرياضيات ، كإبراز دكر العمماء العرب كالمسمميف في الرياضيات ، كطرح أسئمة ليا 

بأبعاد قبة الصخرة  - عمى سبيؿ المثاؿ - ارتباط كجداني بالطالب ، مثؿ تذكير الطالب 

إليجاد مساحتيا كحجميا ، أك أم مكاف آخر ظيرت بصمات المسمميف عميو في فمسطيف 

 مف أجؿ إجراء بعض 48، أك تذكير الطالب بأعداد السكاف في المدف التي احتمت عاـ 

حصاء كغير ذلؾ مف األمكر  . الحسابات مف جمع كطرح كقسمو كا 

ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات التحميمية كالتقكيمية لمكتب المؤلفة حديثا ، كباألخص   (4

. الرياضيات 

ضركرة األخذ بآراء المعمميف كالمشرفيف التربكييف نحك كاقع كتب الرياضيات الحديثة ،   (5

شراكيـ بصكرة فاعمو في الطبعات القادمة  . كا 
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إيجاد خالصة في نياية كؿ كحدة يتـ فييا إبراز المفاىيـ الرئيسة التي استخدمت في  (6

. الكحدة ، كما مكقعيا مف الكحدات القادمة 

تكفير ممحؽ في نياية الكتاب يتضمف إجابات إرشادية عف بعض األسئمة ، لتكجيو   (7

. الطالب إلى اإلجابة الصحيحة 

. تزكيد المعمـ بدليؿ يساعده كيأخذ بيده ، لتحقيؽ األىداؼ المرجكة عمى أكمؿ كجو   (8

ضركرة تكحيد المفاىيـ الرياضية ذات المدلكؿ الكاحد ، في كتب الرياضيات المتعاقبة ،   (9

.  مع إيجاد بند خاص في كؿ كتاب يتضمف التعريفات اإلجرائية لتمؾ المفاىيـ 



133 

 

 133 

 

 

 

 

 

 

المراجــــع 
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 :المراجع العربية 

تقويم كتاب المغة العربية لمصف السادس األساسي من وجية ( . 2003 ). أبك حمده ، ىناء 

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة  القدس ، نظر المعممين في محافظة  القدس

. القدس ، فمسطيف 

.  دار الفرقاف  اربد ، ،الرياضيات مناىجيا وأصول تدريسيا( . 2001). أبك زينة ، فريد 

تقويم كتب الرياضيات لممرحمة الثانوية في األردن ، رسالة ( . 1989). أبك عمي ، سمير 

. ، جامعة اليرمكؾ ، اربد ، األردف ماجستير غير منشورة 

دراسة تقويمية مقارنة بين محتوى مناىج الرياضيات ( . 2002). أبك غزالة ، حساـ الديف 

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الفمسطيني واألردني والمصري لمصف السادس األساسي

. جامعة  النجاح الكطنية ، نابمس ، فمسطيف 

 منتحميل كتب الرياضيات المطورة لمصفوف من الخامس إلى الثا( . 1997). أبك مكسى ، مفيد 

 ، رسالة ماجستير األساسي في األردن في ضوء المعايير العالمية لمناىج الرياضيات

. غير منشكرة ، جامعة اليرمكؾ ، اربد األردف 

. ، مصر ، الجزء األكؿ ، المكتبة األكاديمية تكنولوجيا التعميم( . 1996). أحمد ، زاىر 

منشكرات جامعة القدس المفتكحة   القدس ، ،المنياج التربوي( . 1992). برنامج التعميـ المفتكح 

 .

منشكرات جامعة القدس   القدس ، ،القياس والتقويم( . 1994). رنامج التعميـ  المفتكح  ب

. المفتكحة

 دار الكفاء  اإلسكندرية ، ،السياسات التعميمية وضع القرار( . 2002). بكر ، عبد الجكاد 

 .لمطباعة كالنشر 
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تقويم كتاب الرياضيات لمصف الثاني من مرحمة التعميم األساسي في ( . 2000). ثابت ، زىراء 

. ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة عدف ، عدف ، اليمف الجميورية اليمنية 

 ، أساليب تقويم طمبة المرحمة الثانوية بمحافظات غزة في الرياضيات( . 1997). ثابت ، زياد 

. رسالة ماجستير غيرة منشكرة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فمسطيف 

 ، تقويم كتب الرياضيات في الصفوف اإلعدادية في األردن( . 1986). الجراح ، عبد الميدم 

. رسالة ماجستير غيرة منشكرة ، جامعة اليرمكؾ ، اربد ، األردف 

دراسة تقويمية لكتاب الرياضيات المقرر لطمبة الصف األول الثانوي ( . 2004). جيت ، قاسـ 

 ، رسالة األدبي في األردن من وجية نظر طمبة ومعممي الرياضيات في محافظة اربد

. ماجستير غيرة منشكرة ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف ، األردف 

دراسة تحميمية تقييمية لمجزء األول من كتاب العموم الفمسطيني ( . 2003). خميؿ ، سناء 

 ، رسالة ماجستير غيرة منشكرة ، جامعة بيرزيت ، راـ اهلل الجديد لمصف الثامن األساسي

. ، فمسطيف 

 ، عماف ، دار الشركؽ لمنشر النظرية في التدريس وترجمتيا عمميا( . 2000). دركزة ، أفناف 

.  كالتكزيع 

تقويم كتاب العموم لمصف الثامن األساسي من وجية نظر ( . 2001). الدكالت ، عدناف 

 ، رسالة ماجستير غيرة منشكرة ، الجامعة المعممين والمعممات في محافظة الزرقاء

. األردنية ،عماف ، األردف 
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دراسة تقويمية لكتاب الرياضيات المقرر تدريسو لطمبة الصف ( . 1996). الدكيكات ، عمياف 

 ، رسالة ماجستير غيرة منشكرة ، جامعة اليرمكؾ ، اربد ، التاسع األساسي في األردن

. األردف 

تحميل أسئمة امتحانات الثانوية العامة في الرياضيات لعقد ( . 2001). ربابعة ، أحمد 

 ، رسالة ماجستير التسعينات في األردن في ضوء معايير المحتوى والمستويات المعرفية

. غير منشكرة ، جامعة اليرمكؾ ، اربد ، األردف 

 لمصف – الجزء األول –دراسة تحميمية تقويمية لكتاب العموم ( . 2002). الزغارنة ، سميماف 

  ، رسالة ماجستير غيرة منشكرة ، جامعة القدس ، القدس ، السابع األساسي في فمسطين

. فمسطيف 

دراسة تقويمية لكتاب التفاضل والتكامل لمصف الثالث الثانوي المقرر ( . 1990). سالـ ، شكقية 

، رسالة عمى شعبتي العموم والرياضيات في ضوء أىداف الرياضيات بالمرحمة الثانوية 

. ماجستير غيرة منشكرة ، جامعة عيف شمس ، كمية البنات 

المناىج أسسيا تطويرىا ( . 1995). السامرائي ، ىاشـ كالقاعكد ، إبراىيـ كالمرضي ، محمد 

.  ، اربد ، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع نظرياتيا

تقويم كتاب الرياضيات لمصف التاسع من وجية نظر المعممين ( . 1994). السر ، خالد 

، رسالة ماجستير غيرة منشكرة ، الجامعة والطمبة في منطقة تربية عمان الكبرى األولى 

. األردنية ، عماف ، األردف 

براىيـ ، عبد اهلل    عماف تنظيمات المناىج وتخطيطيا وتطويرىا ،( . 2001). سعادة ، جكدت كا 

. ، دار الشركؽ 
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تقويم كتاب الرياضيات المدرسي لمصف السادس األساسي من ( . 2003). سالمة ، عائد 

، رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة وجية نظر المعممين والمعممات في فمسطين  

. القدس ، القدس ، فمسطيف 

 ، القاىرة ، مكتبة األنجمك دراسات في المناىج( . 1982). سمعاف ، كىيب كلبيب ، رشدم 

. المصرية 

تقويم كتاب الفيزياء المقرر تدريسو عمى طمبة الصف التاسع ( . 1994). سيؼ ، محمد 

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، األساسي من وجية نظر معممي الفيزياء والمشرفين

. الجامعة األردنية ، عماف ، األردف 

تقويم كتب الرياضيات في المرحمة المتوسطة في المممكة العربية ( . 2004). الشرارم ، سمماف 

.  ، الجامعة األردنية ،عماف ، األردف السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة

تقويم كتب الرياضيات لممرحمة المتوسطة في المممكة العربية ( . 2001). الشرارم ، عامر 

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة األردنية ، السعودية من وجية نظر المعممين

. عماف ، األردف 

 )دراسة تقويمية لكتاب البالغة والعروض لمصف األول الثانوي ( . 2000). عامر ، ناديو 

 ، رسالة ماجستير غير من وجية نظر المعممين والطمبة في فمسطين (األدبي والتجاري 

. منشكرة ، جامعة القدس ، القدس ، فمسطيف 

.  ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية مبادئ التعمم( . 2001). عبد الخالؽ ، أحمد 

دراسة تقويمية لمنيج الرياضيات في الصف السادس ( . 2001). العبد الرسكؿ ، زينب 

االبتدائي بمدارس البحرين في ضوء آراء الموجيين والمعممين والطالب ، رسالة 
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، جامعة القديس يكسؼ ، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية ، معيد ماجستير غير منشورة 

. اآلداب الشرقية ، بيركت 

تاريخ ( . 1990). عكاشو ، جماؿ كأبك عكض ، حمادة كأسعد ، مصطفى كأبك عمي ، سمير 

.  ، عماف ، المستقبؿ لمنشر كالتكزيع الرياضيات

تقويم كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية من وجية نظر المعممين ( . 1998). عالكنو ، عامر 

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة النجاح الكطنية ، والمعممات في شمال فمسطين

.  نابمس ، فمسطيف 

 ، دليؿ الستخداـ المعايير تصميم مناىج الرياضيات أو العموم( . 2000). العناني ، عبد الرزاؽ 

. القكمية لتدريس العمـك كالرياضيات 

أساسيات البحث العممي في التربية والعموم ( . 1992). عكده ، أحمد كممكاكم ، فتحي 

.  ، اربد ، مكتبة الكتاني اإلنسانية 

تقويم كتاب الفيزياء لمصف الثاني الثانوي العممي من وجية نظر ( . 2002). قطيط ، غساف 

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة عماف معممي الفيزياء ومستوى مقروئية الكتاب

. العربية ، عماف ، األردف 

 ، القاىرة ، دار النيضة أساسيات المنياج( . 1982). كاظـ ، أحمد كعبد الحميد ، جابر 

. العربية 

تقويم كتاب الرياضيات لمصف الثاني الثانوي العممي من وجية ( . 1999). المحاكية ، مخمد 

.  ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة مؤتو ، األردفنظر المعممين في جنوب األردن

. ، القاىره ، عالـ الكتب تطوير مناىج التعميم ( . 1995). المقاني ، أحمد 
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 ، عماف ، دار المسيره المناىج التربوية الحديثة( . 2000). مرعي ، تكفيؽ كالحيمة ، محمد 

. لمنشر كالتكزيع كالطباعة 

.  ، القاىرة ، دار النيضة العربية تدريس الرياضيات( . 1980). ىنداـ ، يحيى 

. بحكث في تدريس الرياضيات ، القاىرة ، دار النيضة العربية  . (1982). ىنداـ ، يحيى 

 ، خطة المنياج الفمسطيني األكؿ مرشد مؤلف الكتاب المدرسي. ( 2003). كزارة التعميـ العالي 

. ، اإلدارة العامة لممناىج التربكية ، فمسطيف 

تقويم كتاب األحياء لمصف العاشر من وجية نظر المعممين ( . 1994). يكسؼ ، عبد الرحمف 

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، والطالب في مديرية التربية والتعميم لضواحي عمان

. الجامعة األردنية ، عماف ، األردف 

دراسة تحميمية تقييميو لكتاب الكيمياء لمصف األول الثانوي ( . 2000). يكسؼ ، فضيمة 

.  ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة القدس ، القدس ، فمسطيف العممي
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( 1)الممحق 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

أداة تصنيف األنشطة في كتب الرياضيات لمصفوف السابع والثامن والتاسع الطبعة الثانية 

 (أ  )

األول : السابع          الجزء : الصف 

نوع النشاط الصفحة الرقم 

الصفي صفي كتابي عممي 

 -2   +  +

1 7   + + 

2 7   + + 

3 7   + + 

4 7   + + 

5 7   + + 

1 41  +  + 

 -48  +   +

 +  +  61 أ – 2

 +  +  61 ب – 2

 + +   67 أ – 3

 + +   67 ب – 3

1 81   +  +

2 81   +  +

3 81   +  +
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 (ب )

الثاني : السابع             الجزء : الصف 

نوع النشاط الصفحة الرقم 

الصفي صفي كتابي عممي  

 -6  +   +

1 10   + + 

2 10  +  + 

3 13  +  + 

5 22   + + 

 +  +  22 ب – 6

  -27  +   +

2 33   + + 

3 33   + + 

 -49  +   +

 -55  +   +

1 65   + + 

2 65   + + 

2 73   + + 

 -84  +  + 
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 (ث  )

األول : الثامن           الجزء : الصف 

نوع النشاط  الصفحة الرقم 

الصفي صفي كتابي عممي  

 -24   +  +

1 64   +  +

1 - 1  67  +   +

1 – 2   67  +   +

2 – 1   67  +   +

2 – 2  67  +   +

3 68  +   +

 -88  +   +

 -98  +   +
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 (ج  )

الثاني : الثامن           الجزء : الصف 

نوع النشاط الصفحة الرقم  

الصفي صفي  كتابي  عممي  

1 17  +   +

2 17  +   +

3 17  +   +

4 17  +   +

1 30   +  +

2 30   +  +

 -33  +   +

 -47  +   +

 -52   +  +

 -63   +  +

 -64   +  +

1 64   +  +

2 64   +  +

 -65   +  +

 -66   +  +

 -68   +  +

1 82  +   +

2 82   +  +

 -88   +  +

 -96  +   +

+   +  97أ 

+   +  97ب 

+   +  97ج 
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 (خ  )

األول : التاسع            الجزء : الصف 

نوع النشاط الصفحة الرقم  

الصفي صفي كتابي عممي  

1 80  +   +

 -83   +  +

1 85   +  +

2 85   +  +

1 118  +   +

+   +  119 أ – 2

+   +  119 ب – 2

+   +  119 ج  – 2

1 122  +   +

+   +  123 أ – 2

+   +  123 ب – 2

+   +  123ج  - 2
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 (د  )

التاسع               الجزء الثاني : الصف 

نوع النشاط الصفحة الرقم 

الصفي صفي كتابي عممي  

1 49   +  +

2 49   +  +

3 49   +  +

4 49   +  +

5 49   +  +

6 49   +  +

 -98   +  +
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( 2)الممحق 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

أداة تصنيف األسئمة التقويمية حسب توزيعيا عمى مجاالت األىداف الثالثة ، وكذلك تصنيف أسئمة 

: المجال المعرفي حسب مستويات بموم ، وذلك لكتب رياضيات الصفوف السابع والثامن والتاسع 

 (أ  )

األول : السابع               الجزء : الصف 

نوع السؤال مياري وجداني معرفي الصفحة الرقم 

موضوعي مقالي تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر  

 +        +  4د - 1

+   +        4أ –2

2 7        +  + 

1 28         +  +

3–7 32    +      + 

1 34  +         +

 +       +   35أ -2

 + +         36أ -6

 +     +     36د -6

+         +  42ب -1

3 42         + + 

4 62   +       + 

7 83      +    + 

2 99      +    + 

+    +       113ج -1



149 

 

 149 

 (ب  )

السابع               الجزء الثاني : الصف 

نوع السؤال مياري وجداني معرفي الصفحة الرقم 

موضوعي مقالي تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر  

1 18   +       + 

2 29    +      + 

2 37      +    + 

6 37       +   + 

 +       +   52ب -1

3 53         + + 

5 53     +     + 

2 66    +      + 

10 68     +     + 

6 76       +   + 

 +   +       90ب -6

4 109      +    + 

4 114    +      + 

5 114         + + 

 +    +      126ب -3
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 (ث  )

األول : الثامن           الجزء : الصف 

نوع السؤال مياري وجداني معرفي الصفحة الرقم  

موضوعي مقالي تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر  

2 6   +       + 

2 9    +      + 

3 19   +       + 

3 22         + + 

4 22     +     + 

1 36  +        + 

1 49    +      + 

2 49     +     + 

2 51       +   + 

 +   +       52ب -3

3 55         + + 

6 55         + + 

4 66      +    + 

2 70     +     + 

2 98  +        + 
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 (ج  )

الثامن            الجزء الثاني : الصف 

نوع السؤال مياري وجداني معرفي  الصفحة الرقم 

موضوعي مقالي تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر  

2 4    +      + 

 +       +   18أ -1

2 23      +    + 

 +     +     25ب -1

4 42       +   + 

1 50  +         +

4 51       +   + 

4 55    +      + 

1 73    +      + 

3 77     +     + 

1 79  +         +

6 80      +    + 

7 80         + + 

+         +  108ب -1

+        +   108أ -2
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 (خ  )

التاسع             الجزء األول : الصف 

نوع السؤال مياري وجداني معرفي الصفحة الرقم  

موضوعي مقالي تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر 

1 4  +        + 

1 7    +      + 

1 12         + + 

1 16    +      + 

1 23   +       + 

4 23     +     + 

1 34    +      + 

1 38      +    + 

 + +         40أ -2

2 45      +    + 

1 56         + + 

1 68  +        + 

4 69       +   + 

 +       +   74أ -4

1 82  +        + 
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  (د  )

 الثاني: التاسع              الجزء : الصف 

نوع السؤال مياري وجداني  معرفي الصفحة الرقم 

موضوعي مقالي تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر 

1 8    +      + 

2 12   +       + 

 +        +  18أ -2

3 18     +     + 

5 24         + + 

 +      +    30أ -2

 +   +       30و -2

1 55    +      + 

3 61      +    + 

1 67   +       + 

3 71         + + 

6 71      +    + 

3 74     +     + 

1 78  +        + 

2 88     +     + 
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( 3)الممحق 

أداة تحميل محتوى كتب الرياضيات لمصفوف السابع والثامن والتاسع الطبعة التجريبية الثانية 

 (أ  )

األول : السابع            الجزء : الصف 

صفحة  (34)الثانية     عدد صفحات الوحدة : األعداد الصحيحة     رقم الوحدة : عنوان الوحدة 

حل المسائل الرياضية الميارات والخوارزميات التعميمات الرياضيو المفاىيم الرياضية 

تمثيؿ األعداد الصحيحة عمى خط  {....... ، 3- ، 2- ، 1- ، صفر ، 1 ، 2 ، 3 ......}= ص األعداد الصحيحة ص  

األعداد  

التفريؽ بيف األعداد الصحيحة 

السالبة كالمكجبة   {............. ، 3 ، 2 ، 1 }+ = صاألعداد الصحيحة المكجبة 

حؿ مسائؿ عممية بإستخداـ  إيجاد معككس العدد  {............... ، 3- ، 2- ، 1 -}- = صاألعداد الصحيحة السالبة 

األعداد الصحيحة السالبة  

كالمكجبة 

إيجاد القيمة المطمقة  -  ص { صفر } + ص= ص أشكاؿ فف 

جمع األعداد الصحيحة  أ  = - معككس العدد أ خط األعداد 

إستخداـ خط األعداد لمتحقؽ إيجاد النظير الجمغي لعدد  أ + ب = ب +  ص فإف أ إذا كاف أ ، ب معككس العدد 

مف الخاصية التبديمية عمى 

األعداد الصحيحة  

طرح األعداد الصحيحة   (ج + ب  )+ أ = ج  +(ب + ا  ) ص فإف إذا كاف أ ، ب ، ج القيمة المطمقة 

ضرب األعداد الصحيحة   ص  ب + ص فإف أ  إذا كاف أ ، ب الخاصية التبديمية  

التعبير عف جمؿ بإستخداـ تكزيع عممية الضرب عمى عممية الجمع أ  = أ + صفر = صفر +أ الخاصية التجميعية  

األعداد الصحيحة  أ بحيث –إذا كاف أ عددا صحيحا فإنو يكج عدد صحيح آخر ىك خاصية اإلغالؽ 

صفر  = أ+ أ = -أ + -يككف أ   قسمة األعداد الصحيحة  األعداد الطبيعية ط 

حاصؿ ضرب عدد صحيح مكجب في عدد صحيح سالب ىكعدد النظير الجمعي 

صحيح سالب 

  

  العنصر المحايد 

  حاصؿ ضرب أم عدديف سالبيف ىك عدد صحيح مكجب  المجمكعة الجزئية 

  ج  * أ + ب * أ  = (ج + ب )*  ص فإف أ إذا كاف أ ، ب، ج اإتحاد المجمكعات 

  ناتج قسمة عدديف صحيحيف ليما اإلشارة نفسيا ىك عدد مكجب  كرات العد 

  ناتج قسمة عدديف مختمفيف في اإلشارة ىك عدد سالب  
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 (ب  )

الثاني : السابع           الجزء : الصف 

صفحة  (18)الثامنة      عدد صفحات الوحدة : اإلحصاء      رقم الوحدة : عنوان الوحدة 

حل المسائل الرياضية الميارات والخوارزميات التعميمات الرياضية  المفاىيم الرياضية 

أكبر قيمة في المجمكعة = المدل المطمؽ البيانات اإلحصائية 

أصغر قيمة في المجمكعة   - 

التفريؽ بيف الجدكؿ التكرارم   تفريغ بيانات في جدكؿ تكرارم 

مف غيره مف الجداكؿ  البيانات النكعية 

 (الكصفية ) 

جمع مراكز الفئات  

عبارة عف مجمكعة مف المشاىدات : الفئة 

أك البيانات تبدأ بمشاىدة تسمى الحد األدنى  

لمفئة كتنتيي بمشاىدة تسمى الحد األعمى  

لمفئة 

التمييز بيف البيانات النكعية جمع التكرارات 

كالبيانات الكمية  جمع جميع المشاىدات   (الرقمية  )البيانات الكمية 

تمثيؿ الجداكؿ التكرارية قسمة المشاىدات عمى عددىا جدكؿ تكرارم 

ىندسيا بالرسـ   ضرب مراكز التكرارات في  المدل المطمؽ  

التكرارات  الحد األعمى + الحد األدنى = مركز الفئة الفئة  

( 2)تقسيـ 

إيجاد الكسط الحسابي 

طرح أكبر قيمة في المشاىدات مركز الفئة   لمجمكعة مف المشاىدات  

مف أصغر قيمة فييا   تكرار الفئة مقسـك = التكرارالنسبي لمفئة  جدكؿ التفريغ التكرارم 

عمى التكرار الكمي   

إيجاد الكسط الحسابي لجدكؿ 

تكرارم ذم فئات  

جمع الحد أألدنى لمفئة مع الحد التكرار النسبي 

  2األعمى لمفئة كقسمتو عمى 

 

تمثيؿ البيانات بالمضمع 

 التكرارم 

مجمكع القيـ مقسـك  = الكسط الحسابي المدرج التكرارم  

عمى عدد القيـ  

تمثيؿ البيانات بالمدرج 

التكرارم 

  المضمع التكرارم 

   الكسط الحسابي 
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 (ث  )

الثامن         الجزء األول  : الصف 

صفحة  (16)الثالثة     عدد صفحات الوحدة : حساب المعامالت التجارية والمالية     رقم الوحدة : عنوان الوحدة 

حل المسائل الرياضية  الميارات والخوارزميات  التعميمات الرياضية  المفاىيم الرياضية  

إيجاد جممة المبمغ بجمع المبمغ مقدار الربح + المبمغ األصمي = جممة المبمغ الربح البسيط  

األصمي مع مقدار الربح 

التمييز بيف الربح البسيط كالربح 

المركب  عددالسنكات * سعر الفائدة * المبمغ = الربح البسيط الفائدة  

إيجاد مقدار الربح بطرح رأس  (سعر الفائدة السنكية  + 1 )رأسس الماؿ = الجممة الربح المركب  

الماؿ مف الجممة 

حؿ مسائؿ رياضية إليجاد الزمف 

باستخداـ قاعدة حساب الربح  

المركب  

 رأس الماؿ  –الجممة = الربح جممة المبمغ  

إيجاد النسبة المئكية لمفائدة بضرب القيمة اإلسمية * نسبة األرباح * عدد األسيـ = مقدار الربح األسيـ 

المبمغ مع سعر الفائدة مع عدد 

السنكات 

حؿ مسائؿ عممية باستخداـ  نسبة الفائدة  * القيمة اإلسمية * عدد السندات = الربح القيمة اإلسمية 

قاعدة الربح البسيط  مقدار المبمغ الذم يدفعو الشخص عند شراء  : القيمةاإلسمية السندات 

السند مف الشركة   إليجاد الربح البسيط يضرب عدد القيمة التجارية  

األسيـ مع نسبة األرباح مع القيمة 

اإلسمية 

 

 

 المبمغ الذم يباع فيو السند في السكؽ المالي : القيمة السكقية معدؿ الفائدة 

النسبة المئكية التي تدفع عمى أساس القيمة  : معدؿ الفائدة التأميف 

اإلسمية 

قسمة الربح عمى قيمة األسيـ  

إليجاد النسبة المئكية لمربح  
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 (ج  )

الثاني  : الثامن          الجزء : الصف 

صفحة   (51)السادسة       عدد صفحات الوحدة : اليندسة      رقم الوحدة : عنوان الوحدة 

حل المسائل الرياضية الميارات والخوارزميات التعميمات الرياضية المفاىيم الرياضية 

حؿ مسائؿ عممية بإستخداـ إيجاد  قياس زكايا الشكؿ الرباعي  ىك شكؿ رباعي فيو كؿ ضمعيف متقابميف متكازياف :متكازم األضالع متكازم األضالع 

األشكاؿ اليندسية   في متكازم األضالع كؿ ضمعيف متقابميف متساكياف ككؿ  : نظرية المعيف 

زاكيتيف متقابمتيف متساكيتاف في القياس 

إيجاد أطكاؿ أقطارالشكؿ الرباعي   

إيجادطكؿ القطعة المستقيمة الكاصمة  المستطيؿ  

بيف منتصفي الضمعيف غير المتكازييف 

في شبو المنحرؼ  

التمييز بيف المربع  

كالمستطيؿ  قطرا متكازم األضالع ينصؼ كؿ منيما اآلخر : نظرية المربع 

يككف الشكؿ الرباعي متكازم اضالع في أم مف الحاالت : نظرية شبو المنحرؼ 

 إذا تساكل فيو كؿ ضمعيف – 2إذا تكازىفيو كؿ ضمعيف متقابميف ، - 1: اآلتية 

 إذا – 4إذا تساكت فيو كؿ زاكيتيف متقابمتيف ، - 3متقابميف ، 

 إذا تساكل كتكازل ضمعاف متقابالف – 5نصؼ قطراه كؿ منيما اآلخر ، 

التمييز بيف المستطيؿ 

كمتكازم األضالع  إيجاد طكؿ القطع المتكسطة في المثمث المنشكر القائـ 

كالتي تمتقي في نقطة معينة   
التمييز بيف متكازم  منشكرثالثي 

األضالع كشبو المنحرؼ     إيجاد مساحة المستطيؿ قطرا المعيف متعامداف كينصؼ كؿ منيما اآلخر : نظرية منشكر رباعي 

التمييز بيف اليـر  إيجاد حجـ المنشكر  قطرا المستطيؿ متساكياف في الطكؿ كينصؼ كؿ منيما اآلخر : نظرية منشكر سداسي 

كالمخركط  الشكؿ الرباعي الذم قطراه متساكياف في الطكؿ كينصؼ كؿ  : نظرية منشكر ثماني 

منيما اآلخر ىك مستطيؿ 

إيجاد حجـ اإلسطكانة 

 إيجاد حجـ اليـر  اإلسطكانة  

القطعة المستقيمة الكاصمة بيف منتصفي ضمعيف في مثمث  : نظرية اليـر 

تكازم الضمع الثالث كطكليا يساكم نصؼ طكلو 

 إيجاد مساحة سطح الكرة 

 إيجاد حجـ الكرة  المخركط 

إذا رسـ مف منتصؼ أحد أضالع مثمث قطعة مستقيمة تكازم  : نظرية الكرة 

ضمعا آخر فإف ىذا المكازم يكازم الضمع الثالث ، كطكؿ ىذه القطعة يساكم 

نصؼ طكؿ الضمع الذم تكازيو  
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 (خ  )

األول : التاسع          الجزء : الصف 

( 32)األولى     عدد صفحات الوحدة : اليندسة التحميمية        رقم الوحدة : عنوان الوحدة 

صفحة 

حل المسائل الرياضية الميارات والخوارزميات التعميمات الرياضيو المفاىيم الرياضية  

( 1 ، ص1س)إذا نصفت نقطة قطعة مستقيمة مثؿ أ ب ، أ : قاعدة اليندسة التحميمية 

(  س ، ص)فإف إحداثي ىذه النقطة  (2 ، ص2س)ب 

 2 ( /2 ، ص1ص)=   ، ص  2 (/2س + 1س)= س 

تعييف نقاط معطاة في المستكل 

الديكارتي  

رسـ أشكاؿ ىندسية في 

المستكل الديكارتي 

حؿ مسائؿ عممية بإستخداـ  إيجاد المسافة بيف نقطتيف  اإلحداثيات الديكارتية 

اليندسة التحميمية   ،   (1 ، ص1س)أم نقطتيف مف نقاط المستقيـ ؿ مثؿ : نتيجة محكر السينات  

فإف نسبة التغير في اإلحداثي الصادم إلى التغير في   (2 ، ص2س)

( 1س-2س/)(1ص-2ص)اإلحداثي السيني تبقى ثابتو كتساكم  

إيجاد ميؿ الخط المستقيـ  

معرفة بعد أجساـ معينة بإستخداـ إيجاد معادلة الخط المستقيـ  محكر الصادات  

التمثيؿ البياني لممعادلة الخطية المستكل  الميؿ 

صفر = ج +بص +أس = الصكرة العامة لمعادلة الخط المستقيـ الميؿ  

حيث أ ، ب ال يساكياف صفرا في آف كاحد ، عمما بأف أ ، ب ، ج 

أعداد حقيقية  

التمييز بيف التكازم كالتعامد إيجاد معادلة الدائرة  

التمييز بيف متكازم األضالع   المقطع الصادم 

مع غيره مف األشكاؿ اليندسية    التكازم  

إذا تكازل مستقيماف فإف ميميما متساكياف  ، كالعكس  : نتيجة التعامد 

صحيح 

إيجاد مساحات دائرية بمعرفة   

نصؼ قطر الدائرة   متكازم األضالع  

 ، إذا كاف حاصؿ ضرب 2 ، ـ1يتعامد مستقيماف ميالىما ـ:نتيجة الدائرة  

 كالعكس صحيح  1-يساكم  ( 2 ، ـ1ـ )ميمييما 

  

القطعة الكاصمة بيف منتصفي ضمعيف في مثمث تكازم : نظرية  

 الضمع الثالث كطكليا يساكم نصؼ طكلو  

  

  قطرا متكازم األضالع ينصؼ كؿ منيما اآلخر  : نظرية  
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 (د  )

الثاني  : التاسع          الجزء : الصف 

صفحة   (15)الثامنة         عدد صفحات الوحدة : كثيرات الحدود     رقم الوحدة : عنوان الوحدة 

حل المسائل الرياضية الميارات والخوارزميات التعميمات الرياضية المفاىيم الرياضية  

لكؿ كثير حدكد درجة ، كدرجة كثير الحدكد ىي أعمى أس  إقتراف كثير حدكد 

لممتغير  

التفريؽ بيف أنكاع  جمع كثيرات الحدكد 

اإلقترانات  طرح كثيرات الحدكد  األعداد الحقيقية 

ج  ، ج ال يساكم صفر  كثير حدكد  = (س)اإلقتراف الثابت ؽأس المتغير  

مف الدرجة صفر  

التمييز بيف إقتراف كثير ضرب كثيرات الحدكد  

 حدكد مع غيره مف   

اإلقترانات 

قسمة كثيرات الحدكد إقتراف ثابت 

ب ، أ ال يساكم صفر  +أس  = (س)اإلقتراف الخطي ؽإقتراف خطي  

 كثير حدكد مف الدرجة األكلى  

 

إيجاد قيـ مجاىيؿ في حالة  إقتراف تربيعي  

مساكاة معامالت إلقترانمت 

متشابية   

ج  ،  حيث أ ال +ب س  +2أس (س)اإلقتراف التربيعي ؽدرجة اإلقتراف 

  يساكم صفر كثير حدكد مف الدرجة الثانية  

 

 أعداد صحيحة  

يتساكل كثيرا حدكد في حالة تساكم درجتييما ، كتساكم جميع  

الحدكد المتناظرة في كؿ منيما  

  

إيجاد بعض المساحات   

الدقيقة بإستخداـ إقترانات 

كثيرات الحدكد 

  

إقترانيف كثيرم حدكد فإف    (س)، ؾ (س)إذا كاف ؽ 

 (س)ؾ + (س)ؽ = (س)(ؾ + ؽ  ) – 1

  (س) ؾ–( س)ؽ( = س)( ؾ –ؽ  ) – 2

 (س)ؾ*(س)ؽ = (س)(ؾ*ؽ) – 3
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 ( 4 )الممحق 
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 ( 5 )الممحق 

بسم اهلل الرحمن الرحيم  

: أعضاء لجنة تحكيم االستبانة 

. جامعة القدس / محسن عدس . د.  1

 .جامعة القدس / محمود أبو سمرة . د.  2

 .جامعة القدس / إبراىيم عرمان . د.  3

 .جامعة القدس / محمد العممة . د.  4

 .جامعة القدس / غسان سرحان . د.  5

 .تربية جنوب الخميل / نايف الطيطي : المشرف .  6

 .تربية جنوب الخميل / محمد رصرص : المشرف .  7

 . أحمد سالمة التالحمة : المعمم .  8

 .فلاير إبراىيم التالحمة : المعممة .  9

 .أحمد يوسف غنام : المعمم .  10

 .محمد عمي شاىين : المعمم .  11

 .فمسطين الخطيب : المعممة .  12
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 (6 )الممحق 
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 (7 )الممحق 
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Abstract 

 

 
 

              The purpose of this study is to evaluate and analyze Math text-

books for the seventh, eighth and ninth grades (the experimental 

edition) for the year 2004. The study examines cognitive assignments, 

exercises and other pertaining activities. The study specifically sought 

to answer the following question: 

               How are the math text-books in the three specified grades 

evaluated by teachers in the southern Hebron district in terms of  " 

assignment evaluation"? 

    In addition, the study sought to answer the following additional 

questions: 

1- Is their proportionality and balance between practical (applied) 

activities and written assignments, and also between in-class and 

home assignments? 

2- Is  there  balance  in questions that measure of cognitive objectives 

with its level according to bloom ? 

3- Do the cognitive  exercises cover and meet the three dimensions of the 

educational process, namely "the cognitive, emotional and ability 

spheres?" 

4- Is there balance in using questions (subjective and objective) in math 

text-books? 

5- Does the evaluation guess differ according to the sex of the teacher, 

his or her experience, and their  academic qualifications? 

 

               The society used in this study includes all math teachers in 

public schools in the southern Hebron district. The number of them is 

152 male and female teachers. 

         The study also involves the thorough and meticulous examination 

of all exercises and assignments and other required activities 

contained in the math text-books for the seventh, eighth and ninth 

grades for the year 2004-2005. 

     The researcher has studied the entire society, using four article: 

1- A special paradigm to analyze the activities 

2- A special paradigm to analyze the evaluative assignments. . 

3- Aspecial paradigm to analyze the contents of the math text –books. 
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4- A questionnaire made up of 40 items meant to evaluating  

    assignment exercises and activities. 

 

            The researcher tested and verified the consistency of the 

methodology used  after consulting with 12 professionals. 

The methodology received a consistency rate of 0.87 d, according to 

theCharobach Alfa paradigm for internal consistency. 

The results of the study showed the following: 

 

1- The number of practical or applied activities in the seventh grade texts  

is 74, with the written quizzes reaching 421. In-class activities 

numbered 401 while home assignments numbered 94. 

2- In the eighth grade text, the in-class activities reached 19, the written 

activities 13, all of which were out-of-class assignments. There were 

no in-class assignments. 

3- The number of practical assignments in the ninth grade text is 90, the 

written assignments 10, all of which are out- of- class. 

4- The number of questions, assignments and exercise that met cognitive 

purposes in the ninth grade texts 573, 16 for the emotive and 99 

relating to ability. 

5- In the eight grade texts, the number of assignments and exercises that 

met cognitive purposes was 638, 49 for ability and none for the 

emotive. 

6- In the ninth grade texts, the number of questions meeting cognitive 

purposes was 670, 86 pertaining to ability, and none pertaining to the 

emotive aspect. 

 

7- The number of composition questions in the three text-books 1966, 

the objective questions 165. 

8- The overall assignments and exercises  in the seventh grade text-

books received the score of 3.33 out of 5 points, which the researcher 

considers an intermediate degree. The evaluation exercises and 

quizzes received 3.50 out of 5. 

9-In the eighth grade, the overall assignments and exercises  received 

3.19 while the evaluation assignments received 3.40. 

10-In the ninth grade texts, the overall assignments and exercises  

received 3.19 while the evaluation exercises received 3.40. 

11-There was no conspicuous effect of variables pertaining to sex, 

experience, and academic qualifications. 

   

          In light of these results, the researcher has submitted a number of 

recommendations, the chief of which include the following: 



170 

 

 170 

1- The need for introducing balance, proportionality and appropriateness 

in the distribution of assignments and exercises. 

2- The need to promote positive trends among students through more 

appropriate assignments and exercises. 

3- The need to conduct more evaluative and analytical studies of 

recently-introduced curricula. 

4- The need to take the views of the teachers and educationists into 

accounts when introducing new math curricula. 
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  فيرس المحتويات

 الصفحةالموضـــوع 
ت قرار لجنة المناقشة  

ث بياف  

ج اإلىداء 

ح شكر كالتقدير اؿ

خ فيرس المحتكيات  

ر فيرس الجداكؿ  

س فيرس المالحؽ  

ش الممخص بالمغة العربية  

   خمفية الدراسة وأىميتيا : األول الفصل 

 2مقدمة  

 11مشكمة الدراسة  

 12أسئمة الدراسة  

 13أىمية الدراسة  

 14  حدكد الدراسة 

 14  التعريفات اإلجرائية  

 الدراسات السابقة  : الفصل الثاني 
 17الدراسات العربية التي تناكلت تقكيـ كتب الرياضيات  

 33 الدراسات األجنبية التي تناكلت تقكيـ كتب الرياضيات

 35 الدراسات العربية التي تناكلت تقكيـ كتب غير كتب الرياضيات

 43 الدراسات األجنبية التي تناكلت تقكيـ كتب غير كتب الرياضيات

 48تمخيص لمدراسات السابقة  

 الطريقة واإلجراءات   : الفصل الثالث 
 52منيج الدراسة  

 52مجتمع الدراسة 
 57 أدوات الدراسة 

 60أداة التقكيـ صدؽ 
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 60الثبات 

 61إجراءات تطبيؽ الدراسة  

 66متغيرات الدراسة  

 66المعالجات اإلحصائية  

 نتائج الدراسة    : الفصل الرابع 
 69نتائج تحميؿ األنشطة في كتب رياضيات الصؼ السابع   كالثامف كالتاسع : أكالن 
نتائج تحميؿ أسئمة التقكيـ في كتب رياضيات الصؼ السابع كالثامف : ثانيان 

كالتاسع 
71 

 81النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس : ثالثان 

 82نتائج تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ السابع 

 85نتائج تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف  

 88 نتائج تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع 

الجنس ، الخبرة ،  )نتائج أسئمة الدراسة الفرعية الخاصة بمتغير كؿ مف :  رابعان 
  (المؤىؿ العممي 

91 

 93ممخص النتائج  

 مناقشة النتائج والتوصيات    : الفصل الخامس 
مناقشة نتائج تحميؿ األنشطة كأسئمة التقكيـ في كتب الرياضيات لمصؼ : أكالن 

السابع كالثامف كالتاسع 
98 

 98مناقشة نتائج تحميؿ أنشطة الصؼ السابع  

 99مناقشة نتائج تحميؿ أنشطة الصؼ الثامف  

 100 مناقشة نتائج تحميؿ أنشطة الصؼ التاسع 

 100 مناقشة نتائج تحميؿ أسئمة تقكيـ الصؼ السابع

 102 مناقشة نتائج تحميؿ أسئمة تقكيـ الصؼ الثامف

 102 مناقشة نتائج تحميؿ أسئمة تقكيـ الصؼ التاسع

 103مناقشة نتائج تقكيـ األنشطة كاألسئمة مف كجية نظر المعمميف كالمعممات  : ثانيان 

 104     مناقشة نتائج تقكيـ أنشطة الصؼ السابع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات  

 107      مناقشة نتائج تقكيـ أنشطة الصؼ الثامف مف كجية نظر المعمميف كالمعممات 

 109      مناقشة نتائج تقكيـ أنشطة الصؼ التاسع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات 

 113       مناقشة نتائج تقكيـ أسئمة الصؼ السابع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات
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 116       مناقشة نتائج تقكيـ أسئمة الصؼ الثامف مف كجية نظر المعمميف كالمعممات

 118        مناقشة نتائج تقكيـ أسئمة الصؼ التاسع مف كجية نظر المعمميف   كالمعممات

مناقشة نتائج تقكيـ كتب الرياضيات الثالثة مف قبؿ المعمميف المعممات   حسب 
الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة التدريسية  

120 

 121التوصيات    
 123المراجع  

 124المراجع العربية  

 130المراجع األجنبية  

 131المالحق  

 158الممخص بالمغة اإلنجميزية  
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فيرس الجداول 

 الصفحةمحتوى الجدول الرقم 
 46الدراسات العربية كاألجنبية التي تـ عرضيا في الدراسة    1

 53    تكزيع المعمميف كالمعممات متغير الصؼ كالجنس  2

 55تكزيع المعمميف كالمعممات حسب الجنس  3
 55تكزيع المعمميف كالمعممات حسب الخبرة  4
 56تكزيع المعمميف كالمعممات حسب المؤىؿ العممي  5
 56  (السابع ، الثامف ، التاسع  )تكزيع األنشطة كاألسئمة عمى الصؼ  6
 61معامؿ ثبات كؿ مف مجاؿ األنشطة كمجاؿ أسئمة التقكيـ كالدرجة الكمية لمثبات  7
تصنيؼ أنشطة الصؼ السابع إلى أنشطة عممية كأنشطة كتابية كذلؾ إلى أنشطة صفية  8

كأنشطة الصفية 
69 

تصنيؼ أنشطة الصؼ الثامف إلى أنشطة عممية كأنشطة كتابية كذلؾ إلى أنشطة صفية  9
كأنشطة الصفية 

70 

تصنيؼ أنشطة الصؼ التاسع إلى أنشطة عممية كأنشطة كتابية كذلؾ إلى أنشطة صفية  10
كأنشطة الصفية 

71 

 72تصنيؼ أسئمة التقكيـ عمى المجاؿ المعرفي حسب مستكيات بمـك لمصؼ السابع   11
 74تصنيؼ أسئمة التقكيـ عمى المجاؿ المعرفي حسب مستكيات بمـك لمصؼ الثامف  12
 76تصنيؼ أسئمة التقكيـ عمى المجاؿ المعرفي حسب مستكيات بمـك لمصؼ التاسع  13
سابع ، ثامف  )تصنيؼ أسئمة التقكيـ عمى المجاؿ المعرفي حسب مستكيات بمـك لمصفكؼ  14

 . (، تاسع 
78 

 79. تصنيؼ األسئمة التقكيمية حسب تكزيعيا عمى مجاالت األىداؼ الثالث  15
تصنيؼ أسئمة التقكيـ في كتب الرياضيات لمصؼ السابع كالثامف كالتاسع إلى أسئمة مقالية  16

كأسئمة مكضكعية  
81 

 
17 
 

المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لمفقرات عمى الدرجة الكمية لمجاالت  الدراسة مف 
كجية نظر المعمميف كالمعممات  

82 

 
18 

تكزيع المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لتقكيـ مجاؿ األنشطة لكتاب الرياضيات لمصؼ 
السابع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب الخميؿ 

83 

 
19 

تكزيع المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لتقكيـ أسئمة التقكيـ لكتاب الرياضيات لمصؼ 
  السابع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب الخميؿ

84 

20 
 

تكزيع المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لتقكيـ مجاؿ األنشطة لكتاب الرياضيات لمصؼ 
  الثامف مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب الخميؿ

86 
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تكزيع المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لتقكيـ أسئمة التقكيـ لكتاب الرياضيات لمصؼ 
  الثامف مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب الخميؿ

87 

 
22 

تكزيع المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لتقكيـ مجاؿ األنشطة لكتاب الرياضيات لمصؼ 
التاسع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب الخميؿ  

88 

تكزيع المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لتقكيـ مجاؿ أسئمة التقكيـ لكتاب الرياضيات  23
لمصؼ التاسع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في منطقة جنكب الخميؿ 

90 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية الستجابة المعمميف كالمعممات  24
عمى استبانة الدراسة حسب جنس المعمـ  

91 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية إلستجابة المعمميف كالمعممات  25
عمى استبانة الدراسة حسب الخبرة التعميمية 

92 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية الستجابة المعمميف كالمعممات  26
عمى استبانة الدراسة حسب المؤىؿ العممي  

93 

 94الفقرات التي حصمت عمى أعمى استجابة كعمى أقؿ استجابة في مجاؿ األنشطة   27
 95. الفقرات التي حصمت عمى أعمى استجابة كعمى أقؿ استجابة في مجاؿ أسئمة التقكيـ  28
 تقكيـ فقرات مجاؿ األنشطة لمصؼ جمقارنة المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لنتائ 29

السابع كالثامف كالتاسع  
110 

 تقكيـ فقرات أسئمة التقكيـ لمصؼ السابع جمقارنة المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لنتائ 30
كالثامف كالتاسع  

119 
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المالحق 

 

الرقم  
الصفحة  جدول المالحق
محتوى الممحق 

 132أداة تحميؿ األنشطة  1
 138أداة تحميؿ األسئمة التقكيمية   2
 144أداة تحميؿ المحتكل  3
 150  (االستبانة  )أداة تقكيـ األنشطة كاألسئمة  4
 155أعضاء لجنة تحكيـ اإلستبانة  5
الدراسات العميا إلى مدير تربية / كتاب طمب مف جامعة القدس  6

جنكب الخميؿ بخصكص تكزيع االستبانة 
156 

كتاب مف مدير تربية جنكب الخميؿ بالسماح مف أجؿ تكزيع  7
االستبانة  

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


