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  اإلهداء
  

  أهدي بحثي هذا

   ...وافته المنيهإلى روح والدي الذي 

التي تكلفت العناء والمشقة في ..إلى والدتي .. وشمعة عمرنا..  إلى زهرة بيتنا 

  ..ولها الفضل في تعليمي ..تربيتي 

  ...                                األحباء  إلى حماتي وسندي ومددي في هذه الدنيا إلى إخوتي

  ...باقات الزهور التي زينت ربيع حياتي ...إلى بسمات المستقبل 

  ...  حياتي وردا وفال وياسمينتإلى من جعل

   ) بيسان ...                      (ة الغاليزوجتي إلى 

  )جنى(            من كل قلبي االى بنتي التي احببته

  

  فإليكم جميعا أهدي هذا البحث الذي أتمنى أن يكون شكرا 

  ..صغيرا أقدمه لكم 
 



أ 

  

  

  

  

  

  

  

  : إقرار

أقر أنا معد الدراسة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحـاثي            

الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو جزء منها، لـم يقـدم                  

  .لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر

  

  

  

  :..............التوقيع

  رشيد عمرمعاذ سليم 

  

  2011:    /     /  التاريخ

  

  

  

  



ب 

  عرفانالشكر وال

  

أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع وأخـص              
الذي كان لجهده المتميز الدور الفاعل فـي        ) محسن عدس (بالذكر الدكتور الفاضل    

د فـي كافـة     تعديل وتنقيح هذا المشروع ، ومد لي يد المساعدة بالنصح واإلرشا          
خطوات إعداد البحث فله كل الشكر والعرفان على ما أبداه من سعة صدر وبشاشة              

  .وجه ولطف 
 الدكتور معين جبر  والـدكتور       كما أتوجه بالشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة      

  . اللذين تحمال عبء قراءة هذه الدراسة ومناقشتهالمجهودهمعفيف زيدان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرمعاذ ع: الباحث
  
  
  

  



ج 

  

  ملخص الدراسة

  
للصفوف السادس والسابع والثـامن      الى تحليل كتب الرياضيات       الحالية هدفت الدراسة 

وتكونت عينة الدراسة ومجتمعها من كتب الرياضيات للصفوف        ,  في فلسطين  األساسي
واعتمدت اداة التحليل المـشتقة     ,م2011/2010السادس والسابع والثامن االساسي سنة      

 معايير المحتوى ومعايير العمليات الصادرة عـن المجلـس القـومي            بشكل مياشرمن 
المشتقة بشكل مياشـر    ) NCTM(لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة االمريكية     

  .التي تم التحقق من صدقها وثباتهاو
  

في كتب الرياضيات مـن     ) NCTM(واظهرت نتائج الدراسة ان درجة توفر المعايير      
الثامن االساسي فـي فلـسطين متفاوتـة فـي غالـب            الصف السادس وحتى الصف     

  .وغياب معايير اخرى من متوسطة إلى قليلة,األحيان

  

 موضـوع معـايير   حول الدراسات من المزيد إجراء بضرورة الدراسة أوصت وقد
 لما المعايير لهذِه الكتاب مراعاة ومدى الرياضيات لمعلمي األمريكي القومي المجلس

  .أهمية من لها
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ث 

Abstract 
 
This study aimed at analyzing the mathematics books for the grades Six, 
seven and eight in Palestine. The population and the sample of the                
 study consisted of the textbooks for grades six to eight  for the school 
year2010/2011.The study applied analysis instrument derived directly 
from the content and operation standards issued by  National council of  
mathematics' teachers  (NCTM)  with validity and  reliability ensured. 
 
  
 The study revealed that the level of NCTM standards in  sixth  to eighth  
grades  in Palestine  range between  medium (in some cases)  and low and 
in most  standards were not even existed.   
 
                                               
The researcher recommended conducting more studies concerning the 
American international council for mathematics teachers, taking those 
criteria into consideration as well as involving some other variables. 

  
 



  

  

  

 خلفية الدراسة واهميتها: الفصل االول 

  المقدمة1-1

 :مشكلة الدراسة 2-1

 اهداف الدراسة وأسئلتها3-1

 اهمية الدراسة  4-1 

  محددات الدراسة5-1

  التعريفات والمصطلحات 6-1 
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     لفصل االولا

  

  خلفية الدراسة واهميتها
  

   المقدمة1-1  
  

 خذ حيزاًُ أ ثقافته النها ت   تساسية الي فرد مهما كان    الرياضيات من العلوم الضرورية واأل     تعتبر
  .)2010،عباس والعبسي(بالحياة اليومية  الحياة ويحتاجها الفرد في االمورالمتعلقة في مهما

  
 الىن الرياضيات تسعى    أل ,ي تقدم وتطورالكثيرمن المجتمعات   ومهم ف وللرياضيات دوراساسي   

ـ    ألنحل الكثيرمن المشكالت التي تواجه المجتمـع الـذي يـسعى             ـ  اَ يكـون مجتمع  اًُ علمي
  .)2005،حمدان(اًُتقني
  

 المنـاهج  في ومكانتها, االكاديميةاو العملية سواء اليومية حياتنا في الرياضيات ألهمية ونظرا

 التربـويين  مـن  العديـد  قبـل  مـن  بالغ باهتمام تحظى فإنها ,المختلفة المراحل في التعليمية
   .1990)،سدرة ( المختلفة المناهج وضع وتحسينتطوير على والقائمين واالكاديميين

  
ن تـضمن هـذه     أويمكـن   ,همية خاصة بـين الكتـب المدرسـية       أالرياضيات ب  وتحظى كتب 

وضعف  ،ة الرياضيات وحساسيتها داخل المجتمع    صعوبة ماد باالعتقاد  :الخصوصية في امرين    
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ـ                  حـرز اهللا  ( نيالتاهيل التربوي الالزم في هذه المـادة بالنـسبة لعـدد كبيـر مـن المعلم
  .)1994،الهادفيو
  

 فـي  الطالـب  يدرسـها  التي المواد أهم من ،االمرتبطه به المواد والرياضيات مناهج وتعتبر
الرياضـيات   فهـم  إن حيث،المستقبل في الحياة حيمنا من العديد في وذلك لفاعليتها ،المدرسة
مفـاهيم   وتطبيـق  باألهـداف  التحكم عملية في الفعال باالندماج ،للطالب سيسمح عميق بشكل

 العديـد  أننجد ، الرياضيات لمادة األهمية تلك من وبالرغم, واقعي بشكل الرياضيات ومبادئ

 ويعـد (Jetter 1993).المالئـم  ءاألدا إلى الوصول في كبيرة مشكالت يواجهون الطلبة من

 والطالـب  المعلـم   من،للمنهاج باإلضافة تتكون والتي التربوية العملية مكونات أهم من المنهاج

 يعتمـد  الـذي  األساس أنه العملية،حيث تلك في ورئيسا فاعال دورا المنهاج  ويلعب.التعلم وبيئة

 إيجـاد  وهو التربوية العملية من لعاما  الهدفلتحقيق وذلك الخبرات الطالب اكساب المعلم عليه

 الشك انو.)2008،العوضي( اليومية الحياة أمور من خالل مواجتهم الرقي يستطيعون مواطنين
 فهي عملية مـستمرة مـدى       ،ملية تطويرالمنهاج عملية مستمرة التقتصر على مرحلة معينة       ع

 تعديالت  ن خالل ادخال  م،جراء تعديالت على المناهج وتبني تصورات جديدة        إتتعدى   ،الحياة
 وتستند الـى مراجعـة هـذه        ،اساسية وجوهرية تقتضيها ظروف الحياة الحاضرة والمستقبلية      

 المناهج وتقويمها تقويما شامال فتشمل كافة المراحـل بمـا فيهـا مرحلـة ماقبـل المدرسـة                 
  .)2007،الرحاحلة(
  

 المجال  هذا وضمن حليلالت بعمليات الشروع قبل المنهاج مفهوم تحديد هميةأ يرى من وهناك

 المحتويات يشكل أنه على اعتمادا المنهاج مفهوم تحديد بإمكانية) posner,2004(بوزنر يرى
  لها والوصول اتقانها التعليمية والمؤسسات المدارس طلبة على يجب التي واألهداف والمعايير
 واالسـتراتيجيات  ليميـة التع الخطط على ,اعتمادا المنهاج مفهوم تحديد إمكانية إلى باإلضافة
 المدرسـي  الكتاب دور أحد على يخفى وال.التعليمية األهداف لتحقيق المعلمين قبل من الموظفة

 ومفاهيم، معلومات من الطالب سيدرسه ما يحدد إنه إذ داخل المدرسة والتعليم التعلم عمليات في

 المنهـاج  تترجم التي ئيسيةالر الوسيلة كونه من أهميته وتنبع وقيم، واتجاهات ومهارات وحقائق

 الـذاتي لـدى   الـتعلم  وفي التعليم، في المعلم أسلوب في كبير تأثير ذو وأنه ملموس، إلى واقع

 الطـالب   يجعل،عام ال رئيسيا باعتباره التربوية العملية في البارزة مكانته إلى إضافة الطالب،

  .)1999،ربايعة(للتعلم   اًاكثر استعداد
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 ن ممشتركاً قدراً  المدرسيالكتاب يقدم حيث ،المنهاج تنفيذ وسائل حدأ سيالمدر ويعتبرالكتاب
 يظهـر  أن ينبغـي  التي تحقق األهداف أنها المناهج واضعو يرى  حيثوالمعلومات الحقائق
 االتجاه في ينطلق  أنمتعلمل ك يستطيع القدرالمشترك هذا خالل ومن ،لمتعلم اسلوك في أثرها

 إلى) 2005 ،الدويري( ويشير.)1991،واخرون،المليص( باتهغر واتجاهاتهو لميوله المناسب

 إلى  تطوير تقود عالجية تشخيصية عملية المدرسية الكتب وتقويم تحليل عملية يمكن اعتبار أنه

 في تفيد وقد ،أوالتعديل ،اإلضافة أو ،الحذف خالل من المدرسية الكتب مستوى وتحسين المنهاج

 يزيد مما وأنشطة وسائل من في الكتب ما وتوضيح التدريس ةعملي وتحسين الكتب محتوى مفه

عالميـة لتطـوير    منذ نهاية الثمانينات من القرن العشرين بدأت حركةو .استخدامها فاعلية من
تعلم وتعليم الرياضيات في ضوء معايير توضح مسبقا لترسم مسار عملية التطوير وتعد هـذه               

 قبـل   مارحلة  م من   ابتداءدرسة الى تحقيقها عند الطلبة      المعايير بمثابة االهداف التي تسعى الم     
ان هذه المعايير تستخدم في تحـسين وتطـوير منـاهج           . عشر الثانيالمدرسة وحتى الصف    

   .)2010،عبيد(الرياضيات وفي اعداد معلمي الرياضيات وفي تقويم تعلم وتعليم الرياضيات
  
 تطوير وتحسين المناهج الدراسية   يات  لساحة التربوية العديد من مشاريع وعمل     عاصرت ا وقد   

  وتعتبر محاوالت المجلس القومي ، العالميةعلى المستويين العربي والعالمي في ضوء المعايير
ــا   National Council of Teachers of (NCTM)لمعلمــي الرياضــيات بامريكي

mathematics  صـدار   حيث قام المجلس با(1980) من المحاوالت السابقة في هذا المجال
 احتوت هذه الوثيقة على واحد وعشرين       تقييم مناهج الرياضيات المدرسية حيث    وثيقة معايير ل  

صدار الوثيقة الخاصـة    إ ب (1989)كما طور المجلس المحاولة االولى حتى توجهت عام       ،معيارا
 Curriculum and Evaluation Standards بمعايير المنهج والتقويم للرياضيات المدرسية

for  School Mathematics، لمـا يجـب ان يتعلمـه     وهي تمثل رؤية شاملة من المجلس
ولم تتوقف   ،الطالب في الرياضيات المدرسية من رياض االطفال وحتى نهاية المرحة الثانوية          

حتى امتدت حيث تم تطوير وثيقة المعاييرعدة مرات         بل،عملية تطوير المعايير الى هذا الحد       
 principles and(ثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسـية   باصدار و(2000)انتهت عام 

standards for school mathematics.) (2011) ،العظيمعبد   ومحمد 

  
اضـيع الرياضـيات      موضوع مـن مو    االهتمام بضرورة وجود معايير لكل     فقد نشأ  ، هنا فمن
دريب المعلمين الـذين     واليات ت  ،  وطرائق تقويم تعلمها   ،ق تدريسها ئاومناهجها وطر ،هائومباد

 وتمثـل يعلمون ذلك الفرع ووسائل تنمية المعلمين المهنية لكل موضوع من هذه الموضوعات             
كما انها  وضوع منها   مس كل   ختصون في تدري   اصطلح عليها الم   ورات التي هذه المعايير المنظ  
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 موضـوع الرياضـيات    الخطوط العريضة والعامة التـي تحكـم عمليـات تـدريس             تشكل
    )2005،الدويري(

          

 المحتـوى   في التعليم فمن الضروري البحث فـي      ولكون المرحلة االساسية مرحلة مهمة جدا       
لمعايير العالميـة  ا مدى توافقها مع  ي هذه الكتب بهدف تطويرها ومعرفة     والعمليات الرياضية ف  

ة فـي    في هذه المرحلة ثابت    الطالبحيث تبقى المعلومات التي يكتسبها      ) NCTM(للرياضيات  
  ).2009،الشراري(   نموهم المعرفياالذاكرة وتكون بمثابة االساس الذي يبنى عليه

  
  :الدراسةمشكلة 2-1 

  

التكنولوجيا واتنا ومستقبلنا المبني على العلم       حي مية المتعاظمة للرياضيات في تطور    هنظرا لأل 
ة التي يبنى عليها    ثر الكبير والمعرفة المتأصل   والتي تترك األ  في المرحلة االساسية    وخصوصا  

 فـي   كتب الرياضـيات تراعي فيجب ان  كل فروع الرياضيات في المراحل الدراسية المتقدمة      
 مشكلة الدراسة   تحورتم ولذلك (NCTM) المعايير العالمية لمناهج الرياضيات      هذه المرحلة 

للمنهاج  كتب الرياضيات في المرحلة االساسية العليا في ضوء هذه المعايير العالمية             تحليلفي  
(NCTM).   

  
  

  وأسئلتهااهداف الدراسة 3-1 
  

 ضـوء  للمرحلة االساسية في فلسطين فـي  الرياضيات كتب تحليل إلى الحالية  الدراسةهدفت 

  .الرياضيات لمنهج العالمية المعايير
  : هدفت الدراسة الحالية الى االجابة عن االسئلة التاليةاُوتحديد

   
 الـصف   تب الرياضيات من   في ك  االعداد والعمليات عليها  ر  ما مدى توفر معيا    :السؤال األول 

   المعايير العالمية للرياضيات؟معفي فلسطين مقارنة   حتى الثامن االساسيالسادس
  

ما مدى توفر معيار البيانات واالحتماالت في كتب الرياضيات مـن الـصف              :السؤال الثاني 
  ايير العالمية للرياضيات؟ المعمعالسادس حتى الثامن االساسي في فلسطين مقارنة 
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ما مدى توفر معيار القياس في كتب الرياضيات من الصف الـسادس حتـى               :السؤال الثالث 
   المعايير العالمية للرياضيات؟معالثامن االساسي في فلسطين مقارنة 

  
ما مدى توفر معيار الجبر في كتب الرياضيات من الـصف الـسادس حتـى               : السؤال الرابع 

   المعايير العالمية للرياضيات؟معفي فلسطين مقارنة الثامن االساسي 
  

في كتب الرياضيات من الصف السادس حتـى         الهندسةما مدى توفر معيار      :السؤال الخامس 
   المعايير العالمية للرياضيات؟معالثامن االساسي في فلسطين مقارنة 

  
  الصف السادس  ب الرياضيات من  ما مدى توفر معيار حل المشكالت في كت        :السؤال السادس 

   المعايير العالمية للرياضيات؟مع في فلسطين مقارنة حتى الصف الثامن االساسي
  

ما مدى توفر معيار التمثيل الرياضي في كتب الرياضيات من الصف السادس             :السؤال السابع 
   المعايير العالمية للرياضيات؟معحتى الصف الثامن االساسي في فلسطين مقارنة 

  
ما مدى توفر معيار االتصال الرياضي في كتب الرياضـيات مـن الـصف               :السؤال الثامن 

  المعايير العالمية للرياضيات؟مع السادس حتى الصف الثامن االساسي في فلسطين مقارنة 
  

ما مدى توفر معيار العالقات والروابط الرياضية في كتب الرياضـيات مـن              :السؤال التاسع 
 المعـايير العالميـة     مع فلـسطين مقارنـة    مـع  الصف السادس حتى الصف الثامن االساسي     

  للرياضيات؟
  

ما مدى توفر معيار التفكيرالمنطقي والبرهان في كتب الرياضيات من الصف            :السؤال العاشر 
  ؟ المعايير العالمية للرياضيات معالسادس حتى الصف الثامن االساسي في فلسطين مقارنة
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  اهمية الدراسة  4-1  
  

 أن إال للمرحلة  االساسـية،  الرياضيات كتب تحليل في بحثت التي لدراساتا تعدد من بالرغم 

   : بمايليقد تفيد في انها تكمنالدراسة  هذِه أهمية
  

 ارتبطت والتي العالمية للرياضيات، بالمعايير المتعلق وهو احيوي موضوعا الدراسة هذِه تتناول

 علـى  لقائمينل  مهم بالنسبةموضوع والرياضيات،وه وتعليم تعلم وتحسين بتطوير مباشر بشكل

 القـرارات  صانعي كذلك ويهم تربويين، مدارس ومشرفين ومديري معلمين من التربوي العمل

مخططي   تفيدكما قد،خاص بشكل والتعليم عام، بشكل المستوى التربوي رفع أجل من التربوية،
علمية مقارنة عن واقع     من اخذ صورة     ,ارة التربية والتعليم في فلسطين     وز ومصممي المناهج 

 المدرسين من استخدام هذه المعايير في        تفيد وربما،محتوى كتب الرياضيات للمرحلة االساسية    
  .عملية التدريس لكونها تناقش الكتاب الذي يدرسونه في مدارسهم 

 
    
  محددات الدراسة 5-1 
  

  :اقتصرت هذه الدراسة على

  

 حتـى األساسـي   السادسساسية من الصف   كتب الرياضيات في المرحلة اال      جميع وحدات  .1
 2010/والمعتمدة في مدارس السلطة الوطنية فـي الـسنة الدراسـة             االساسيالثامن  الصف  
  .م2011

  

المحتوى والعمليات الصادرة عـن المجلـس القـومي االمريكـي لمعلمـي              جميع معايير .2
  . الرياضيات

  
المحتوى والعمليات    معايير  مباشر من  المشتق بشكل تتحدد الدراسة الحالية بنموذج التحليل      . 3

  .الرياضيات لمعلمي  االمريكيالصادرة عن المجلس القومي
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  التعريفات والمصطلحات 6-1
   
كما يعكـسه الكتـاب     ،تحليل منظم موضوعي كمي وكيفي لمحتوى المنهج      ":المحتوىتحليل  .1

تحليل اكثر من شـخص     ولذا يلزم ان يتم التحليل في ضوء فئات محددة وان يقوم بال           ،المدرسي
 2004),طعيمة"( للتحقق من معاملي االتفاق وثبات التحليل

 
هو مايجب ان يعرفه المتعلم ومـايمكن ان يقـوم بادائـه مـن              :  (Standards) ايير المع .2

  ).2010،عبيد (المهارات العقلية والعملية وما يكتسبه من قيم وسلوكيات
 

 المعـايير  هـي تلـك   : )(NCTM الرياضـيات  لمعلمي األمريكي القومي المجلس معايير3.
) 2000(الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحـدة االمريكيـة             

 وتحليل البيانات ،والقياس والهندسة،والجبر ،العمليات و العدد( بالمحتوى خاصة وتشمل معايير

 ،والبرهـان واالتـصال   فكيـر والت ،حل المـسألة  ( بالعمليات خاصة معايير و )واالحتماالت
  .)والتمثيل ،والترابط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 االدب التربوي والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 االطار النظري 1-2

 داف تدريس الرياضيات في المرحلةاالساسيةاه2-1-2 

 )(NCTMنبذه عن المجلس القومي االمريكي لمعلمي الرياضيات 3-1-2

  الدراسات السابقة   2-2
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  الفصل الثاني

  االدب التربوي والدراسات السابقة

  
  طار النظري اال1-2 

  
  :المدرسي الكتاب وتقويم تحليل1-1-2 

  

 التعليميـة  الوسـيلة  العالم بلدان  التربويين فيمن كثير من وجهه نظر المدرسي الكتاب يعد
  علىيحتوي  كونهالمدرسي التعليم نتائج في تحسين فاعلية كثرأو كلفةقل أ يعد ّألنه ئيسة،الر

  .) 2007،المراشدة (المرحلة الدراسية مضمون
  
 ، العملية التعليمية  أداةالنه  ،   بصفة عامةلدراسية االموادل   من أهم وسائالكتاب المدرسي  يعدو

، جـذاب  بمحتـوى وظهر ، مادة مفيدة تضمنو ،سس تربوية سليمة ا ىـعلالكتاب  فإذا بني 
  ).2009،هندي ( المنهج في تحقيق أهداف  ذلكساعد،روءـمق مرنوصيغ بأسلوب 

 
 والبحـث،  الدراسـة المكثفـة   تتطلب تربوية عملية المدرسية الكتب محتوى تحليل عملية إن

 لعدة وتكون وعةمتن التقويم عملية أن كما .تقويمه المراد للموضوع والتدقيق واإلمعان، والنظر
التـشخيص   ثم ومن تنجز، لم  والتيأنجزت التي والغايات األهداف على التعرف أهمها أسباب

 دروزه،(ومتابعتهـا  التربويـة  العمليـة  ثم ضـبط  ومن والقوة، الضعف نقاط على والتعرف
(1995.  
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تصاص الباحثين وذوي االخكثير من   الكتب المدرسية وتقويمها باهتمامات ل  حظيت عملية تحلي
ــسي فالكتاب المدرسي محور ،في المناهج وطرائق التدريس في العالم ــي رئيـ     في وأساسـ

 وأداة طلبه والمين ومرجع هام للمعلمناهج ترجمة وتعبير صادق عن الهو و,ةـالتربوي العملية
اب ـ حيث أصبحت الكتب بعامة والكت، المعرفة والتعليم  انتشار ظلي ـ فلمينالمتع ومينالمعل

المـشار اليـه فـي      ) عليمات( تقدم المجتمع وتطوره معـالم  من معلماة ـي بخاصـالمدرس
  والـضرورية األساسـية  العناصـر  من بعدد المحتوى تحليل عملية وترتبط ).2009،بشير(

تدريسها  وأساليب ومحتواها، المادة، بأهداف ةالمتمثل، الجيد عناصرالمنهاج التي تمثل والمهمة
  ).2008 العوضي،( وتقويمها

  

  ساسيةألاالمرحلةهداف تدريس الرياضيات في أ2-1-2  

  

 الى تحقيق    يهدف  منهاج الرياضيات في المرحلة االساسية     ان )2010،ابو زينه وعباينه  ( يرى
  :مايلي

  
عـداد واالرقـام والعمليـات      ألساسية المتعلقة با  اكتساب المفاهيم والمهارات والكفايات األ    1-

  . توظيفها واستخدامها في حياته اليومية وتمكين الفرد من،الحسابية عليها
واسـتخدامها  ،دوات ووحدات القياس المستخدمة وعلى العالقات فيمـا بينها        أ التعرف على    2-

  . ووظيفياًُاًاستخداما سليم
شكال الهندسية والمجسمات والتي تعين الفـرد       األ استيعاب المفاهيم والتعميمات المرتبطة ب     3-

  .شكال هنسيةأوعلى تمثيل هذا المحيط بنماذج رياضية و ،على فهم المحيط المادي حوله
  .وعلى تقدير االجابات والتحقق من صحتها، اكتساب القدرة على اجراء الحسابات ذهنيا4-
 التي يحتاجها الطالب فـي دراسـته        األساسية اكتساب قدر كاف من المعلومات الرياضية        5-

  .أخرىوفي دراسة موضوعات ،الالحقة
والى المنهج المتبع في الوصـول الـى المعرفـة          ،بنية الرياضيات وتنظيمها  التعرف على   6-

  . من صحتهاقالرياضية والتحق
  . وتنمية قدرة الطالب على حل المشكالت، استخدام االسلوب السليم في التفكيرواالستدالل7-
وفـي عـصر التكنولوجيـا      .التعرف على مجاالت تطبيقات الرياضيات في الحياة اليومية       8-
  .لموالع
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 بنائهـا  وتذوق جوانب الجمال والتناسق فـي        ، تنمية االتجاهات االيجابية نحو الرياضيات     9-
  .سلوبها ومحتواهاأو

  . استمراريتهى اكتساب القدرة عل التعليم الذاتي والمحافظة عل10-
  

  )(NCTMنبذه عن المجلس القومي االمريكي لمعلمي الرياضيات 3-1-2 
  

) (NCTMلمجلس القومي االمريكـي لمعلمـي الرياضـيات          قامت لجنة من ا    1986في عام   
  . فريق لعمل معايير لتعليم الرياضيات بهدف تحسين نوعية الرياضيات المددرسية يسسأبت

 هذه اللجنة بعمل وثيقة احتوت على المعايير لتقويم كل من نوعية المناهج المدرسية              قامتوقد  
التـدريس   القطاعـات المختلفـة وهيئـة        وقد اخذت المدارس االمريكية في     .الطلبةوتحصيل  
التـي   حلـول للمـشكالت    وايجاد، ييير كمحكات لتقويم المنهج الدراسوهذه المعا،بالمدارس  

      . تواجه المنهج

  
قطاعـات  وقد تمثل هذا الفريـق مـن        ،باعداد هذه المعايير  1987 فريق العمل في صيف      أوبد

  :ن مختلفة في الواليات المتحدة االمريكية وتكون م
  .مدرسي الرياضيات المدرسية والموجهين -
  .الباحثين التربويين-
  .المربين والمهتمين بتعليم الرياضيات بالجامعات االمريكية-
  

زمة تعليم الرياضيات   أن ظهور المعايير ضروري ومهم للغاية لمواحهة        أوضحت اللجنة   أوقد  
وتحـسين  صـالح   ااالمريكية فـي    يضا كنتيجة منطقية لرغبة الواليات المتحدة       أو ،المدرسية  

رغبـة  اً المعـايير ايـض   هذه وقد عكست ، بالمدارس الثانويةتدريس الرياضيات بطرق فاعله  
   . حاجة الطالب لتعليم افضلفيورغبة التربويين  .الدولة في عملية االصالح

  
 لتعلم الرياضـيات كـل حـسب رغبتـه          لبةهمية اعطاء فرصة للط   أشارت المعاييرالى   أكما  

واهتمام بطرق تدريس مختلفـة منهـا       ، جديدة    رياضية مع التركيز على موضوعات   ،هوحاجت
  .وحل المشكالت واالتصال،االستقصاء ،البحث
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 للتحديث والتغير والتنوع في المقررات التي يجب تقـديمها          عطت معايير المناهج اساساً   أكما  
على وصف طـرق     وعملت ايضا حتى يمكن عمل برامج تستجيب لحاجات الدراسين        ،للمتعلم

التدريس التي يجب ان يهتم بها المنهج حتى يكون لها تاثير علـى عمليـة الـتعلم المدرسـي            
وجدت هذه المعايير الجديدة تحـسن حقيقـي لقـوة           أو ،المرغوب احداثة في سلوك المتعلمين      

لم في طريقة تجميع المعلومات والبيانات وتقويم كل من اداء المتع         و المتعلمينالرياضيات لدى   
  .)2001، لميخائي(  المختلفةالبرامجوتقويم 

  
ـ      لمن العمل المتواص  ) 2000-1989 ( اً عشر عام  يوخالل اثنت   ومي اصـدر المجلـس الق

ثالث وثائق لغرض احداث تغير وتحسين في االصالح المنظم         ) (NCTMلمعلمي الرياضيات   
المدرسية والتعليم والتقيـيم    لتعليم الرياضيات وهذه الوثائق تحقق االهداف العالمية للرياضيات         

واولـى هـذه   ) NCTM( وهذه الوثائق المعروفة بمعايير  )K-12(في الرياضيات للصفوف من   
  .1989الوثائق صدرت عام 

 
  المدرسية للرياضيات والتقويم المنهاج معايير بعنوان وثيقة:اوال

Curriculum  and Evaluation Standards for  School Mathematics 1989   

   
 المنهـاج،  يتـضمنها  أن يجب التي الرياضيات )وعمليات محتوى (ماهية هذه الوثيقة تناولت
 النحـو  علـى  عشر الثاني الصف وحتى الروضة من للصفوف موزعة المعايير هذه وجاءت
 منوالثـامن،  الـصف  وحتى الخامس الصف من الرابع، الصف وحتى الروضة من :التالي
  .عشر الثاني الصف وحتى التاسع الصف

  
وحـل   الرياضـيات  :الرابـع  الـصف  وحتـى  الروضة من للصفوف المنهاج معايير تشمل

 والـربط،  الرياضـيات  والتفكيـر،  الرياضـيات  واإلتـصال،  الرياضـيات  المـشكالت، 
 الحـسابات،  إجـراء  و الـصحيحة  األعداد على العمليات والترقيم، التقديروالتقريب،اإلعداد

 األنمـاط  العشرية، واألعداد الكسور واالحتماالت، إلحصاءا القياس، الفضاء، الهندسة وأبعاد
  .العددية والعالقات

  
  وحل الرياضيات : مايلي الثامن الصف وحتى الخامس من للصفوف المنهاج معايير  وشملت
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األعـداد   والـربط،  الرياضـيات  والتفكيـر،  الرياضيات واإلتصال، الرياضيات المشكالت،
والجبـر   األنمـاط  والتقريب، الحسابات العدد، ونظرية األعداد أنظمة األعداد، بين والعالقات
  .القياس و الهندسة االحتماالت، اإلحصاء،

  
الرياضـيات   : فقد شـملت  عشر الثاني الصف وحتى التاسع من للصفوف المنهاج معاييرأما 
 والـربط،  الرياضـيات  والتفكيـر،  الرياضـيات  واإلتـصال،  الرياضيات المشكالت، وحل

 واالحتمـاالت،  اإلحـصاء  المثلثـات،  التحليلية، الهندسة التركيبية، الهندسة رانات،الجبراالقت
  ،1989 (الرياضة والبنية والتكامل التفاضل المتصلة، غير الرياضيات في التحليل الرياضي

 .( NCTM  
  
ــد      ــية فق ــيات المدرس ــة الرياض ــي نوعي ــوير ف ــسين والتط ــتمرارا للتح  واس

  المعايير المهنية لتعليم الرياضيات بعنوان  اخرىقة وثي1991عام)(NCTMأصدرالمجلس
  

  المعايير المهنية لتعليم الرياضيات:ثانيا

Profrssional Standards for Teaching Mathematics 1991  
 

وتصف هذه الوثيقة المعايير والطرق التي يستطيع بها معلمو الرياضيات اعتمادها في عرض             
 التـي  ، روح ورؤية ومقاصد معايير المنـاهج والتقـويم          نشطة الرياضية التي تتطابق مع    األ

مثل اختيار انشطة رياضية ذات معنى       , سية التي حددها التربويون   سالمطالب األ ل اًصيغت وفق 
وتشجيع الحوار اللفظي التي يرتبط بهذه االنشطة والمحافظة على بيئة تعمل علـى تركيـز               ،

  .)2006،العزيزي( الطالب باتجاه التعلم
  

 وثيقة اخرى بعنـوان  لمعلمي الرياضيات في امريكيا  اصدر المجلس القومي 1995اموفي ع

  .معايير تقييم الرياضيات المدرسية
 

   معايير تقييم الرياضيات المدرسية:ثالثا

Assessment Standrds For School  Mathematics 1995  
ض التقييم يجب ان تتمثـل      اشارت وثيقة معايير التقييم الرياضيات المدرسية الى ان اهم اغرا         

 :في
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جل فهم وتوثيق تقدم كل طالب بالنـسبة        أ نحو االهداف التعليمية من      ةتقدم الطلب  مالحظة   1-
  .عطاء الطلبة التغذية الراجعة عن عملهم وتقدمهمإو ،هداف الرياضياتأل

مساعدة المعلم في اتخاذ القرارات التدريسية مثل اختيـار االنـشطة وتحديـد المحتـوى               2-
  .مناسبال

  .تقويم تحصيل الطلبة لقياس نواتج التعلم التي تحققت لدى الطلبة3-
هداف والتوقعات   مدى نجاحها بالنسبة الى األ     ىتقويم برامج الرياضيات المدرسية للحكم عل     4-

  ).NCTM ،1995  (من الطلبة
  
 المبـادئ  وثيقـة   المجلس القومي االمريكي لمعلمي الرياضـيات  أصدر 2000 عام وفي 
 ان تكون عليه ينبغي لما أوصافوالتي تعد بمثابة ,و) NCTM(المدرسية للرياضيات لمعاييروا
 والفهم المعرفة من خالل تحديد ،به والقيام معرفته من لبةالط تساعد وأن الرياضيات، تعليم 

 الـصف   وحتى،الروضة ماقبل مرحلة من الطلبة،  ويتعلمهايكتسبها أن يجب التي والمهارات
  .)2003،ابو زينة  ( رعش الثاني

  
الى ضـرورة وجـود      )  NCTM،2000(وتدعو وثيقة المجلس القومي لمعلمي الرياضيات       

عتبار بوجود تفـاوت بـين      اساس عام في الرياضيات يتعلمه جميع الطالب مع االخذ بعين اإل          
 يقومون ياعمال تتطلب مـنهم فهمـاُ       والطالب الذين    ،الطالب وانهم يظهرون مواهب مختلفة    

 ابو زينة (ن توفر الفرصة والدعم الضروري لهم       أ ومعرفة واسعة في الرياضيات يجب       ,قاًعمي
  .)2007، عباينة،
    

  :)NCTM،2000 (الرياضيات المدرسية يلي وصفا لمبادئ ومعايير وفيما
  

  )NCTM،2000(مبادئ الرياضيات المدرسية:اوال

The principle for School Mathematics                                            

  

   )Equity principle (المساواة مبدا -1 
 الشخصيِة، خصائِصهم عن النظر  بغضالرياضيات بتعلم الطلبة لجميع الحق المبدأ هذا يعطي
 تعلـيم  ودعم تعلم في فرصتهم على حصولهم ذلك وبناء على الدينية، أو العرقية خلفياتهم أو

 تعلـم  فـي  والعدالة المساواة لتحقيق للطلبة الفعلية الفرصة بدأالم يعطي هذا كما الرياضيات،
   .خاص لتعليم الطلبة بعض حاجات الرياضيات ولتلبية



 14 
 

  :وتقوم المساوة على االعتبارات التالية
  التالميذ الرياضياتعيجب ان يتعلم جمي •
 رياضياتتتطلب المساواة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة لمساعدة الجميع على تعلم ال •
 .لبةالمصادر والدعم لجميع الصفوف والطرتتطلب المساواة توف •
•  
  )(Curriculum Principle : المنهاج  مبدأ-2
  

 الفروق يراعي كونه إلى مجموعة  نشاطات، كونه يتعدى باعتباره المنهج إلى المبدأ هذا ينظر
 العمليـة  بالحياة الرياضيات  منهجموضوعات ارتباط ضمان إلى إضافة الطلبة، بين الفردية
 إلدخـال  للمـنهج  مستمرة تقويم عملية المبدأ بإجراء هذا ويوصي . منه الفائدة لتحقق للطلبة

  :ويتضمن مبدأ المنهاج العناصر التالية ،عليه الالزمة التحديثات
 .يكون منهاج الرياضيات مترابطاً •
 .يركز منهاج الرياضيات على ماهو مهم في الرياضيات •
 .عبر الصفوف الدراسية مفصلياً ومترابطاَاج الرياضيات واضحاًنهميجب ان يكون  •
  

  )(Teaching principle:  مبدا التعليم-3

  

   :منها من المتطلبات مجموعة للرياضيات الفاعل التعليم يحتاج المبدأ هذا وفق
 إليـصال  متعـددة  ألساليب بل تحتاج واحد أسلوب على تعتمد ال الرياضيات تعليم عملية أن

 التـي  التدريـسية  المعينـات  استخدام إلى أهمها إضافة من االستقصاء يعد للطلبة، ومةالمعل
 مناسبة بيئة خلق المبدأ، هذا وفق يناط بالمعلم كما .الموقف التعليمي والتعلمي المناسب تتناسب
 تدريبية لدورات المعلمين إخضاع يتطلب مما وبين الرياضيات، بينهم االرتباط ودعم للطلبة،
  .والتميز لإلبداع للمعلم داعم جو توفير التربوية باإلدارة يناط كما. فهمهم للرياضيات يقلتعم

  
  ) Learning Principle( :مبدا التعلم-4

  

 المعرفـة  يبنـي ن أ  والفهـم  على يقوم أن يجب الرياضيات الطلبة تعلم أن المبدأ هذا يوضح
  .الجديدة يناء على المعرفة السابقة
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  : على االتيملويوكد مبدأ التع
 .ساسيأتعلم الرياضيات مع الفهم ضروري و •
 .اهيستطيع جميع الطالب تعلم الرياضيات وفهم •
  
  

  )Assessment Principle:(مبدأ التقيم-5

  

 مـن  الطلبـة و المعلم إثراء معلومات على والعمل الرياضيات تعليم دعم المبدأ هذا ويقتضي
وعندما تكون عمليـة التقـيم    اختبار، من مجرد أكثر تكون أن يجب التي التقييم عملية خالل

داة مهمه التخاذ القـرارات المتعلقـة   أم  يمتكاملة فانها تقدم الشئ الكثير لتعلم الرياضيات والتقي       
  .بالتدريس

  
  :م على االعتبارات التاليةيويقوم مبدأ التقي

 .لبةيجب ان يعزز التقييم تعلم الط •
 . بمعلومات مفيدةلبةالط يجب ان يزود التقييم كال من المعلمين و •
 . من االنشطة الصفيةءاًيجب ان يكون التقيم جز •
 . القرارات المتعلقة بالتدريساذتخالتقييم اداه مهمة إل •
  

  )Technology Principle:(مبدأ التكنولوجيا -6

  

كيـد المجلـس ان   أمـع ت ، الرياضـياتِ  وتعلـم  تعليم ة ومهمة فيضروري التكنولوجيا تعتبر
وان ،كبـديل  اسـتخدامها  يمكـن  وال الرياضـيات  معلم محل تحل أن تستطيع ال التكنولوجيا

هيـة  التكنولوجبا تدعم تعلم الطلبة وتدعم التعليم الفعال للرياضيات وللتكنولوجيا اثر علـى ما            
  .2010)،عباينه،ابوزينة( الرياضيات التي يجري تدريسها

 

  )NCTM،2000(معايير الرياضيات المدرسية: ثانيا
  

رسـية  جلس الوطني لمعلمي الرياضيات في امريكيا عشرة معـايير للرياضـيات المد           حدد الم 
  :وتقسم العشرة الى قسمين 
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  )Content Standars (:معايير المحتوى: اوال

  
  :ت المحتوى الخمساال كل مجال من مجييروفيما يلي معا

  
  Numbuer and Operation Standard :   االعداد والعملياتمعيار-1
  

عداد والقدرة في التعامل مع العدد والعمليات واجـراء          للفهم العميق لأل   ذا المعيار وصفاً  يقدم ه 
 ءاً وتشكل المفاهيم والخوارزميـات جـز      ،اضافة الى فهم النظمة االعداد وتركيبها     ،الحسابات  

  : الفرعية التاليةالمعاييرويتضمن معيار العدد والعمليات . من هذا المعيارمهماً
  
  . وكذلك االنظمة العددية وتمثيلها والعالقات فيما بينهافهم االعداد-أ
 اساسيا من تـدريس الرياضـيات فـي         ءاًعداد بمواد متنوعة يجب ان تكون جز      ن تمثيل األ  إ

عـداد  وفي الصفوف المتوسطة يجب ان يفهم الطالب انه يمكن تمثيـل اال           ،الصفوف االساسية 
وعندما ،للعـدد نفـسه   مختلفـة    هي اسماء    75.0،%75، ¾نأبطرق مختلفة بحيث يدركون     

  .يتكون لديهم اساس لفهم العالقات بين االعداد  لالعداد وكيفية تمثيلهااً فهمبةيكتسب الطل
 العديد من المعاني لعمليات جمع وطرح وضـرب وقـسمةاالعداد           بةيجب ان يواجه الطل   -ب

  .الصحيحة والطبيعية
  .ل تقديرات معقولةالطالقة في اجراء العمليات الحسابية والقدرة على عم-ج
  

 وعندما تكون   ، بين الفهم التصوري والقدرة الحسابية      وارتباطاً ان تنمية الطالقة تتطلب توازناً    
االساليب الحسابية التي جرى تدريب الطلبة عليها دون فهم فانها ستكون عرضة للنـسيان او               

 وان  ،الت   حـل المـشك    عيـار كما ان الفهم بدون طالقة يعيق م      ،التذكر بصورة غير صحيحة   
جـراء  إاكتساب الطالقة الحسابية يعني ان تكون لدى الطلبة اساليب تتميز بالكفاءة والدقة في              

  .الحسابات
  
  :  Algabera Standerdمعيار الجبر-2

 

وطرق تمثيـل العالقـات     ،يؤكد معيار الجبر على العالقات بين الكميات بما فيه االقترانـات          
ويتنـاول  .بير عن العالقات االقترانية باستخدام الرمـوز        ويمكن التع .وتحليل التغير ،الرياضية

  :معيار الجبر المعايير الفرعية التالية
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  .فهم االنماط والعالقات والدوال-أ
ن أنماط وهذا االنتظام في البداية قبـل        نماط واالنتظام ويمكن وصف هذه األ      األ بةيالحظ الطل 

فعلى سبيل المثـال يـستطيع   ،صفوف الالحقةيبدأوا باستخدام المتغيرات والتعابير الجبريةفي ال   
 والتركيز على كيفية الحصول على عدد ما مـن العـدد            ……3.5.7 وضمن نمط مثل     ةبلالط

  .ومن ثم تطوير لمفهوم االقتران مالحظة النمط.السابق
  
  .تمثيل  وتحليل البنى والمواقف الرياضية باستخدام الرموز الجبرية-ب

ويواجه الطلبة صـعوبات    ، وحتى الصفوف العليا   اد تدريجياً عد لخصائص األ  بةيتطور فهم الطل  
مع التعبير الرمزي وبامكان الطلبة تطوير فهم للمتغير يبدأ من التعبير عن المتغير على انـه                

  .شيئ مكان شيء ما في البداية
  
  .استخدام النماذج الرياضية لتمثيل وفهم العالقات الكمية-ج

د اقوى استخدامات الرياضيات ولذا يجب ان تتاح الفرصة         تعبير النمذجة الرياضية للظواهر اح    
 مناسـبة   تكـون  لنمذجة العديـد مـن الظـاهر رياضـيا            في جميع المستويات   بةلجميع الطل 
 االجـسام والـصور     لبـة ففي الصفوف االبتدائية الدنيا مثال يمكن ان تـستخدم الط         ،لمستواهم

 وباالمكـان   ،داد الصحيحة والرموز لنمذجة مواقف تتضمن جمع وطرح وضرب وقسمة االع        
  .وقابلية القسمة والجذر التربيعي وغيرها،نمذجة مفاهيم رياضية مثل العدد االولي

  
  .تحليل التغير في سياقات مختلفة-د

 فهـم لتغيـر اسـاس ل     وفهـم ا    ،من المهم البدء في فهم التغيـر فـي الـصفوف المبكـرة            
  .ة الحرارة وغيرهاويالحظ الطالب التغير في الطول والسرعة ودرج،االقرانات

  
   Geometry Standardمعيار الهندسة -3 

 

 وتعـد  المنطقي، التفكير  ومهاراتالهندسي التفكير إتقان ضرورة إلى الهندسة معيار ويشير
 التفكيـر  مهـارات  وتنمية وفهمها البيئة الرياضيات لوصف في الرئيسي الموضوع الهندسة
 دورا وتلعب الثانوية، الصفوف في البراهين عم العمل ذروتها في وتصل والتبرير، المنطقي

 دورا تلعب التكنولوجيا أن الصدد بهذا ونشير المشكالت، وحل النمذجة الرياضية في جدا هاما
  .الهندسة وتعلم تعليم في مهما ورئيسيا
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  :التالية الفرعية المعايير الهندسة معيار يتضمنو
  
رياضـية   حجج وتطوير – األبعاد وثالثية يةثنائ – هندسية أشكال وصفات خصائص تحليل  -  أ

 ووصـف  ووصـفها  األشكال مالحظة إلى بطبيعتهم األطفال يميل.الهندسية العالقات عن
تصبح  ذلك وبعد المحسوسات؛ باستخدام الهندسية األشكال تعلم األطفال خصائصهاويستطيع

 أن يعلـم  يجـب  المـستويات  جميع وفي .تجريدا أكثر وصفاتها األشكال خصائص دراسة
  .وحلولهم لتخميناتهم مقنعة تفسيرات صيغة الطالب

  
 األخرى وأنظمة التمثيل اإلحداثية الهندسة باستخدام المكانية العالقات ووصف المواقع تحديد -  ب

 ذلـك  وبعـد .بـين  قريب، خلف، فوق، :مثل النسبي، الموقع مفاهيم البداية في األطفال يتعلم
 نقـاط  بين وقياس المسافة األجسام مواقع لتحديد لةمستطي شبكات واستخدام عمل يستطيعون

 اإلحـداثي  المستوى والثانوية يكون المتوسطة لصفوفا يوف . أفقية أو عمودية خطوط على
 الهندسـة  وتعمـل  .المواقع والمـسافات  وتحديد األشكال، خصائص وتحليل الكتشاف مفيدا

  .والهندسة الجبر بين الربط على اإلحداثية
  
  .الرياضية المواقف لتحليل التماثل واستخدام لتحويالتا استخدام -ج
 أنـواع  استكشاف تحريك وبإمكانهم كيفية عن حدسا يملكون وهم المدرسة إلى الطالب يأتي

 الورق على الرسم أو األوراق، طي واالنعكاس باستخدام واالنقالب االنزالق، مثل الحركات
  .المرايا أو الشفاف
 
   الرياضيةالمشكالت لحل والنمذجة المكاني يرالتصور والتفك استخدام-د

 مـع  عملية تجارب خالل من تصورية مهارات األولى السنوات في الطالب يطور أن يجب
 التـصوري  إلـى  الموقع  المـادي  من التحويل الطالب بإمكان ذلك وبعد الهندسية، األجسام
  ).NCTM.2000( ةوالنمذج العقلي،

  
   : Measurement Standardالقياس معيار -4
  

 اتـساع  الرصـاص،  قلم مثل طول شكل أو مجسم لخاصية عددية قيمة تخصيص هو القياس
 قيمـة  تخصيص عليا مستويات على ويتضمن القياس .إبريق أو كاس سعة الورقة، )مساحة(

 دراسـة  وتعتبر .األعداد مجموعة إلى الخاصية من أنه اقتران أي ما، موقف لخاصية عددية
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 في وشيوعها العملية، لفائدتها وذلك المراحل، مختلف في الرياضيات اجفي منه مهمة القياس
 واألفكار األعداد، عمليات وتطبيق لتعليم فرصة تقدم فهي لذلك وإضافة .الحياة جوانب مختلف

 ومجاالت الرياضيات بين القوي االرتباط وتبرز واالقترانات، اإلحصائية، والمفاهيم الهندسية،
  .أخرى
  
  :التالية الفرعية المعايير القياس، معيار يتضمنو
  
وكذلك فهم وحدات وانظمة وعمليـات القيـاس    للقياس القابلة  االجسامالخصائص فهم-أ

  :المختلفة

 فـي  األطفـال  ويبـدأ  .كميا تحديده يمكن ما لجسم مميزة صفة هي للقياس القابلة الخاصية
 فـي  والطـول  أطول،أقصر، مثل ألفاظ باستخدام األجسام وترتيب بمقارنة األولى الصفوف
 والوقت الوزن استكشاف يمكن الطلبة وبتقدم القياس، على التركيز محور هو الدنيا الصفوف
  .القياس فهم من رئيس جزء هو المالئمة الوحدة اختيار وتعلم والحجم، والمساحة

  

  .القياسات لتحديد والقوانين واألدوات األساليب استخدام-ب

 الرياضـية  الـصيغ  أو والقوانين الميزان، الساعة، المنقلة، طرة،المس القياس أدوات تتضمن
   .والحجم والمساحة المحيط قوانين مثل مباشر غير بشكل الخصائص لقياس استخدامها يمكن

  

  :واالحتماالت البيانات تحليل معيار-5 
 

 اساسـية وضـرورية   مهـارات  وهي واالحتماالت، البيانات تحليل لمعرفة الطالب يحتاج 
 األفكـار  أساسـيات  الطـالب  يفهـم ويـستوعب   أن أجل ومن .متعلمين مواطنين بحواليص

  .مباشر بشكل البيانات مع يعملوا أن يجب اإلحصائية

  

   :ليةيانات واالحتماالت المعايير الفرعية التاويتضمن معيار تحليل الب
  

  .البيانات تحليل باستخدام عنها اإلجابة يمكن اسئلة صياغة  -أ 
وتبـدا  ،تي يثيرها الطالب فرصة لدراسة تحليل البيانات والمفـاهيم االجتماعية         توفر االسئلة ال  

  .دراسة االحصاء بالتعامل مع البيانات التي يقوم الطالب انفسهم بجمعها بتوجيه المعلم
  .البيانات لتحليل المالئمة اإلحصائية األساليب واستخدام اختيار -ب 
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مقـاييس  ،وات لوصف هذه البيانات مثـل        ويحتاجون الد  ،يبدأ الطالب بوصف البيانات ككل    
 كما يجب ان يتعلم الطالب      ، وخصائص توزيع البيانات او شكله       ، والتشتت   ،النزعة المركزية 

  . مقارنات احصائية صادقة بناء على وصف البيانات نخالل  سنوات الدراسة ع
  

  .والبيانات المعلومات على قائمة وتنبؤات استنتاجات وتطوير فهم   -ج 
 جمع البيانات من العينة     ،حصائي تتمثل في تحديد العينة المناسبة       االساية للتحليل اإل  العناصر  

 والتوصل الـى اسـتنتاجات معقولـة عـن          ،وصف العينة من خالل البيانات التي تم جمعها       ،
ويجب ان يتم جمع المهارات عبر الصفوف من خالل جمع بيانات مناسبة العمـار              .المجتمع  

  .الطلبة وبيئاتهم 
  

  .االحتماالت في األساسية المفاهيم واستخدام وتطبيق همف   -د 
 لبة  لذلك بامكان الط    ،ولى يكون التعامل مع االحتماالت بطريقة غير رسمية         ألفي الصفوف ا  

العشوائية من خالل التجارب باجسام محسوسة كقطـع النقـد او           ، مصطلحات مثل الصدفة   مفه
لة او تقدير نسبة احتمال من خالل هذه        ويمكن وصف احداث على انها مستحي      ،علب الكبريت   

  .التجارب
  

وتصف طرق اكتساب واستخدام المعرفة ) Operations Standards:(معايير العمليات: ثانيا
 والتفكيـر المنطقـي     ،المـشكالت حـل   : ذات العالقة بالمحتوى الرياضي وهذه المعايير هي      

  ). والتمثيل،والربط،واالتصال،والبرهان 
  

 Solveng Standard) (Problem  :شكالتالم حل معيار 1-
  

 ويعتمـد  .مقدماً معروفة غير فيها  الحل طريقة تكون مهمة في االنخراط المشكلة حل يعني
 إن .للرياضياتً فهما يطورون سوف العملية  هذه خالل ومن معرفتهم، على ذلك في الطالب

 خالل ومن .ذلك لتحقيق ةرئيس وسيلة هو بل فحسب، الرياضيات لتعلم هدفًا ليس المشكلة حل
 وحـب  المثـابرة  وعـادات  للتفكير، طرقًا نيكتسبو الرياضيات في المشكلة حل الطالب تعلم

   .الدرس غرفة خارج جيدا تخدمهم سوف والتي بالنفس والثقة االستطالع
  :ويتضمن معيار حل المشكالت المعايير الفرعية االتالية
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 المشكالت حل خالل من جديدة رياضية معرفة بناء  -  أ
  

 فإنها اختيارها يحسن وعندما معرفتهم، وتوسيع لتثبيت للطالب الفرصة الجيدة المشكالت توفر
 من الرياضية المفاهيم معظم تقديم يمكن الصغار، األطفال حالة وفي .للرياضيات تعلمهم تحفز
 رتطـوي  في الطالب لمساعدة المشكالت حل استخدام ويمكن .عالمهم من تنبع مشكالت خالل

 خالل فمن .قيمة رياضية ومهمات مشكالت اختيار في حساس دور وللمعلم .محددة مهارات
 هذه مع التعامل خالل تطرح أن يمكن التي الرياضية األفكار وتوقع وتعديلها، المشكلة تحليل

 المـشكالت  هذه كانت إذا فيما المعلمون يقرر أن يمكن الطالب، أسئلة توقع وكذلك المشكلة،
  .الصف لهذا الرياضيات أهداف تحقيق على همتساعد سوف

  

 :أخرى سياقات وفي الرياضيات في تظهر مشكالت حل -  ب
  

 رياضـية  وبلغـة  بعناية المواقف تحليل إلى المشكالت حل على بالقدرة يتصفون الذين يميل
 قبـل  سـهلة  حـاالت  يتناولون البداية في وهم .أمامهم الموقف ضوء في المشكالت وطرح
 خالل من الميل هذا بناء في المساعدة الصفوف عبر المعلمون ويستطيع .معقد شيء تجريب
 خالل ومن وتجاربهم، عالمهم في الرياضيات اكتشاف على ةبلالط تساعد التي األسئلة طرح

  .والتحدي لالهتمام المثيرة المشكالت مع التعامل في المثابرة على تشجيعهم

  

المشكالت الرياضية وغيـر   لحل المالئمة تاالستراتيجيا من العديد وتكييف استخدام -ج
  :رياضيةال

  

 البيانيـة  الرسـوم  اسـتخدام  ومنهـا  المشكالت حل استراتيجيات من عددا يتضمن حيث
 خاصة، أوحاالت قيم وتجريب باالحتماالت، قائمة وضع النماذج، عن البحث والتخطيطية،

  .سابقة مشكلة حل على االعتماد التخمين، عكسية، بطريقة السير

  

  :التأمل والتفكير في عملية حل المشكالت الرياضية بانواعها-د
  

يالحظ الكثير الذين يتصفون بالفعالية في حل المـشكالت مـا يقومـون بـه ويعدلونـه                 
ذا إو،فاذا كانت المشكلة مكتوبة فانهم يقرأونها بعنايـة          ،كدون من فهمهم للمشكلة   أويت،دائما

هـم  ءن ادا وهم غالبا يخططون ويقيمـو    . يفهموها كانت شفوية فانهم يطرحون االسئلة حتى     



 22 
 

واذا الحظوا انهم اليتقـدمون فـانهم يتوقفـون         ،بشكل دوري ما اذا كان المسار الصحيح      
والذين يتصفون بالقدرة على حل المشكالت يعرفـون مـا يقومـون بـه              .للتفكير بالبدائل 

تراتيجيتهم عنـدما   او يعدلون اس  ، ويالحظون ويقومون به ويالحظون ويقيمون تقدمهم ذاتياً      
  ).NCTM.2000 (يواجهون المشكالت ويقومون بحلها

  
القـدرة   :(Reasoning and Proof Standard)نوالبرهـا  التفكيرالمنطقي معيار -2

تفـسير   ،اشتكشاف الظـواهر   ، لفهم الرياضيات ومن خالل االفكار     على التفكير مهمة جداً   
  .ع مجاالت المحتوىواستخدامات التخمينات الرياضية في جمي،النتائج 
والبناء على  .ن يكون الطالب قادرين على مالحظة وتوقع ان الرياضيات لها معنى          أيجب  

  في تعلـم     لبةمهارات الطالب التي ياتون بها الى المدرسة يستطيع المعلمون مساعدة الط          
وفي نهاية المرحلة الثانويـة يجـب ان يكـون          .مية للتفكير الرياضي المنطقي   تالنتيجة الح 

ي والتواصل اليه واستخالص حجـج تتـضمن        طالب قادرين على فهم البرهان الرياض     ال
  .استنتاجات منطقية قوية من فرضيات ويجب ان يكونوا قادرين على تقدير قيمتها

  
ان التفكيرالمنطقي الرياضي هو عادة عقلية يجب ان تتم  تنميتها من خـالل االسـتخدام                

  :المعيار المعايير الفرعية التالية ويتضمن هذا  المستمر في سياقات عديدة
  
 :الرياضيات في والتبرير التفكير أهمية إدراك  -  أ

ن يكون لهـا    أكيدات البد   التأيجب ان يتعلم الطالب من بداية خبرتهم في الرياضيات ان           
 بخاصية التفكير النظامي والذي يوجد فـي مجـاالت المحتـوى            ةبلوتعرف الط ،اسباب  

 .صفوفبمستويات مختلفة وفي جميع ال
 

 .منها والتحقق رياضية تخمينات بناء -  ب
ـ لالطويتفق المربون والباحثون ان     ،التخمين هو طريق رئيس لالكتشاف      يمكـنهم بنـاء     ةب

 الى فرص   ةبلالطومن اجل بناء التخمينات يحتاج      ،وتحسن واختيار التخمينات في المدرسة    
 جميـع المـستويات      في ةبلالط ويجب ان يتعلم  .كثيرة وغنية وسياقات مشجعة على التعلم     

 ويزداد عبر الصفوف استخدام التمثـيالت       ،استقصاء تخميناتهم باستخدام المواد المحسوسة    
حيحة في موقف مـا      في مراجعة تخمينات ص    ةبلالطويساعد المعلمون   .والرموز الرياضية 
  .قف جديدةا مويالختبار صحتها ف
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  .رياضية وبراهين حجج وتقييم تطوير -ج
  : يتعلم الطالب االجابة على هذا السؤال أنيجب،هائمينات واستقصاالى جانب بناء التخ

ويميل الطالب في الـصفوف الـدنيا الـى تبريـر العموميـات بامثلـة                لمذا ينجح هذا؟  
ولكن هذه التبريرات يجب ان تـصبح اكثـر عموميـة فـي صـفوف المراحـل                 ،محددة
عدة الطـالب فـي بنـاء       ويمكن مسا ،ويمكن ان تعتمد على النتئج الرياضية االخرى      ،العليا

  .ها وكذلك دحض بعضهارريبتخمينات اكثر عمومية وت
  

ويمكن ان يتعلم الطالب عن التفكير المنطقي من خالل الحجج والدعاءات التـي يقـدمها               
ن كا وغير المقبولة منها يم    وفي كل االحوال فان الحجج المقبولة ظاهري      ،الطالب االخرون   

قال الطالب لصفوف اعلى يجب ان يقارنوا  افكارهم         وبانت.ن توفر للطالب فرصا للتقاش    أ
اما طالب المرحلـة    .وافكار االخرين والتي يمكن ان تجعلهم يعدلون او يدعمون تفكيرهم         

الثانوية فيجب ان يكونو قادرين على تقديم حججهم الرياضـة باشـكال مكتوبـة مقبولـة                
  .رياضيا

  
  .طقي واساليب البرهاناختيار واستخدام انواع متعدده من االستدالل المن_د

ويمكـن ان يـتعلم الطـالب        ، على التفكير انطالقا من معلومـاتهم      لبةن يشجع الط  أيجب  
والبرهان بالنقيض  .توضيح المعلومات التي يستخدمونها عندما يقدمون الحجج والتفسيرات       

ن يزداد تعلم الطالب عبر الـصفوف       أويجب  .مثلة مضاده   أودحض التخمينات من خالل     
  ).NCTM.2000 ( الرياضيةائقج استنتاجية اعتمادا على الحقلبناء حج

  
  )communication standard(ار التواصليمع_3

  
وهو طريقـة لتبـادل     ، الرياضيات والتعليم الرياضي    تعلم يعتبر االتصال جزءا من اساليب    

والنقـاش   ،فكار موضوعا للتامـل   تصال تصبح األ  فمن خالل اإل   ،االفكار وتوضيح الفهم    
عطاء المعنـى والديمومـة لالفكـار الرياضـية         إكما تساعد عملية االتصال في      .يلوالتعد
  .ونشرها

  :ويتضمن هذا المعيار ما يلي
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  .يم وتعزيز التفكير الرياضي من خالل عمليات االتصال المختلفةقيت -أ
  

و عندما يقومـون    أ لحل المشكالت     في تفكيرهم عندما يقدمون طرقاً      تبصراً لبةيكتسب الط 
ـ      عو  ألى معلمهم، إو  أسير افكارهم الى زميل لهم      بتف يء ندما يقومون بصياغة سؤال عن ش

 بتمثيل  بةيقوم الطل ويمكن ان يدعم االتصال تعلم المفاهيم الرياضية الجديده عندما          .يحيرهم
وكذلك استخدام وكتابـة الرمـوز      ،رسم االشكال او استخدام او تقديم تقارير سنوية       ،موقف

  .حديد المفاهيم الخاطئة ومعالجتهاكما يمكن ت،الرياضية
  
  .ايصال االفكار الرياضية بطريقة مترابطة وواضحة الى زمالئهم ومعلميهم واالخرين_ب
  

يحتاج الطالب فرصا الختبار افكارهم على اساس المعلومات المـشتركة فـي المجتمـع              
ه الرياضي الموجود غي غرفة الصف لمعرفة فيما اذا كانت مفهومـة او مقنعـه بـصور               

  .كافية
  
  .تحليل وتقييم تفكير االخرين الرياضي واستراتيجياتهم_ج
  

يستفيد الطالب من حل المشكالت مع االخرين والطالب الذي ينظر الى المشكلة من زاوية              
معينة يمكن ان يستفيد من طالب اخر لة وجهة نظر اخرى قد تكشف عن جانب اخر مـن                  

وقفا جيدا يستطيع فية الطالبي تبادل وتحليل       ويمثل حل المشكالت في الرياضيات م     .المشكلة
وفي مثل هذا الموقف تصبح االستراتيجيات التي يخترعها الطالب         ،استراتيجيات االخرين 

ويجب ان يتعلم الطالب طرح االسئلة وسبر تفكير االخرين مـن           ،موضوعا للنقاش والنقد  
طالب التحقـق مـن     وكذلك يجب ان يتعلم ال    .اجل توضيح االفكار التي تحتاج الى تطوير      

ومن خالل االصـغاء    ،من اجل تحديد نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم      اساليب االخرين وافكارهم    
  .الجيد والتفكير بحجج االخرين يصبح الطالب مفكرين ناقدين في الرياضيات

  
  .استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن االفكار الرياضية بدقة_د
  

وبداية مـن   ،هم على تقدير قوة ودقة اللغه الرياضية       لمساعدت بةمن المهم توفير الخبره للطل    
ن يـستخدموها فـي     أ دور التعريفات الرياضية و    بةهم الطل فن ي أالصفوف المتوسطة يجب    

 وتوفر التكنولوجيـا فرصـاً    ،الرياضيات ويجب ان تصبح اكثر ثباتا في المرحلة الثانويـة         
  .ةر في مواقف عد صحيح ومعبلاخرى للتعبير عن االفكار الرياضية وتمثيلها بشك
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  )connection standard(ار الترابط يمع_4

  

ومن ،عندما يستطيع الطالب ربط االفكار الرياضية فان فهمهم يصبح اكثر عمقا وديمومـة    
الذي يؤكد على ارتباط االفكار الرياضية ال يـتعلم الطـالب الرياضـيات             خالل التدريس   

  :ها ويتضمن المعيار مايليفحسب لكنهم يتعلمون عن فائدة الرياضيات واستخدام
  
  .التعرف على العالقات بين االفكار الرياضية واستخدامها.ا
  

يستطيع المعلمون من خالل التاكيد على العالقات الرياضية مساعدة الطالب على تكـوين             
ان فكرة ارتباط االفكار الرياضية يجب ان تتخلـل         .ميول منفصلة من المفاهيم والمهارات      

  .ية في جميع المستوياتالرياضيات المدرس
  
 وكيف تبنى على بعضها البعض لكي تـصبح كـال           ةفهم كيفيةارتباط االفكارالرياضي  _ب

  .متكامال
  

بينما يتقدم الطالب في خبراتهم الرياضية يجب ان تزداد قدرتهم على رؤية نفـس البنـاء                
وعندما تتكـون لـدى الطـالب نظـره الـى           ،الرياضي في مواقف تبدو مختلفة ظاهريا     

رياضيات ككل متكامل ومترابط سوف يكون لديهم ميل اقـل للنظـر الـى المهـارات                ال
واذا ارتبطت المفاهيم باالجراءات ينظر الطالب الى       ،والمفاهيم الرياضية على انها منفصلة    

ويجب ان يكون هـذا التكامـل بـين         .الرياضيات على انها مجموعه متكاملة من القوانين      
  . الرياضيات المركزيةت والمفاهيم مركزيا فيءاجراإلا
  
  .التعرف على الرياضيات وتطبيقها في سياقات خارج الرياضيات_ج
  

يجب ان تشمل الرياضيات في جميع المستويات فرصا للتعلم عن الرياضيات من خـالل              
ن تكون هذه العالقـات مـع       أويمكن  ، في سياقات غير رياضية    أالعمل على مشكالت تنش   

ن تكون لدى الطالب الفرصة     أومن المهم   .طالب اليومية لى حياة ال  إضافة  إمواضيع اخرى   
الطب ،العلـوم االجتماعيـة   ،فالرياضيات تستخدم في العلوم   ،لخبرة الرياضيات في سياق ما    

والصلة في الرياضيات والعلوم ليست في المحتوى فقط بل من خالل العمليـات             ،والتجاره
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 لحـل المـشكالت      منهجا لهمويمكن لالجراءات والمحتوى العلمي ان ت     .ايضا)اتءاالجرا(
  .الرياضياتينطبق على دراسة 

  
  )(Represention standard التمثيل يارمع_5

  
تعتبر طرق تمثيل االفكار الرياضية مهمة لكيفية فهم واستخدام الناس لهذه االفكار ويشمل             

و مفهوم رياضـي    أبمعنى اخر عملية التعبيرعن عالقة      و،مصطلح التمثيل العملية والناتج   
لقد كانت بعض اشكال التمثيالت مثل الرسوم البيانية والعـروض التـصويرية            و.ل ما بشك

وكذلك التعبيرات الرمزية جزءا من الرياضيات المدرسية وكانت تدرس على انها غايـة             
لكن التمثيالت يجب ان تعامل على انها عناصر اساسية في دعم اسـتيعاب             ،في حد ذاتها    

وفي ايصال االساليب والحجج الرياضية والفهم الى       ،اضيةالطالب للمفاهيم والعالقات الري   
وفي التعرف على العالقات بين المفاهيم الرياضية المتقاربة        ،الشخص نفسة والى االخرين   

 وقـد خلقـت     ،وفي تطبيق واستخدام الرياضيات في مواقف حقيقية من خـالل النمذجـة           
لكترونية حاجة الهتمـام تـدريس      االشكال الجديده من التمثيالت المرتبطة بالتكنولوجيا اال      

  :وتتضمن معايير التمثيل،اكبر بالتمثيل
  
  .بناء واستخدام تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وتوصيل االفكار الرياضية .أ

علـم  تفكار الرياضية هي جزء مهـم مـن         ن التمثيالت المكتوبة لأل   أ لبةن يفهم الط  أيجب  
لطالب على تمثيل افكارهم بطرق مفهومة      المهم تشجيع ا   ومن ،الرياضيات والتعامل معها  

شـكال  أ لبـة  ان يـتعلم الط    ومن المهم ايضاً  ،لهم حتى لو كانت تلك التمثيالت غير تقليدية       
  .التمثيل التقليدي لتسهيل تعلمهم للرياضيات واتصالهم مع االخرين حول االفكار الرياضية

  
  .لمشكالتاختيار وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة لحل ا.ب

فمثال يتعلم الطـالب    ،توضح التمثيالت المختلفة جوانب مختلفة من مفهوم او عالقة معقده           
  وفـي بعـض   .و أي شكل اخر   أو كقطع من مستطيل     أعات من دائرة    اتمثيل الكسور كقط  

الكـل  _عمده مكسوره يمكن ان تنقـل تفـسير الجـزء         أو  أاالحيان يستخدمون نماذج كتل     
هذه العروض في رؤية مكافئ الكسر ومعنـى جمـع الكـسور            ويمكن ان تساعد    ،للكسور

   .1قل من أو عندما يكون مجموعها أ  نفسهخاصة عندما يكون للكسور المقام
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  .استخدام التمثيالت لنمذجة وتفسير الظواهر الطبيعية واالجتماعية والرياضية.ج
 غيرخة مثالية   تمثيال رياضيا للعناصر والعالقات في نس     يعني مصطلح النموذج الرياضي     

  الظـاهرة وحـل    ويمكـن اسـتخدام النمـاذج الرياضـية لتوضـيح وتفـسير            ،معقده  
دوات التكنولوجية للطالب باستكشاف نماذج متكرره للمواقف التـي         وتسمح األ ،المشكالت

 التمثيالت لنمذجة الظواهر الطبيعية     لبةان استخدام الط  .كثر تقدماً أكانت تدرس في مساقات     
ومع وجود التكنولوجيـا االلكترونيـة      .ياضية يجب ان ينمو عبر السنين     واالجتماعية والر 

التـي كانـت لغايـة االن        يستطيع الطالب استخدام التمثـيالت للمـشكالت واالسـاليب          
  .)،NCTM.2000 (بطريقة معنى في لمرحلةالثانوية صعبةاالستكشاف

  

    الدراسات السابقة 2-2
 

 كتـب  محتـوى  توافـق  درجـة  علـى  عرفالت إلى دراسةهدفت) 2009(واجرى الشراري
 مـع  العربية الـسعودية  المملكة في األولى الثالثة للصفوف والعمليات الرياضية الرياضيات
 للصفوف الرياضيات من كتب الدراسة ومجتمعها عينة تكونتو.للرياضيات العالمية المعايير
 تكونت أداة الدراسـة مـن   ،في المملكة العربية السعودية االبتدائية  المرحلةفي األولى الثالثة

 لمعلمـي  القومي المجلس عن المعايير الصادرةوثيقة العمليات المشتقة من  ومعاييرالمحتوى 
 الرياضـيات  كتـب  إحتواء درجة ان  اظهرت الدراسة و،المتحدة  الواليات في الرياضيات
ـ  كـان حيـث   منخفـضة  للرياضيات كانـت  العالمية للمعايير الثالث األولى للصفوف  رأكث

 البيانـات  تحليـل  معيار وانعدم ،الصفوف جميع في العد والعمليات معيار هو المعاييرتكرارا
 البيانات واإلحتماالت تحليل و والثاني  ومعياري الجبر األول الصفين كتب واإلحتماالت في

  .الثالث الصف كتب في
  

 والقياس موضوعات الهندسة جودة مستوى تحديد إلى هدفت دراسة( 2009 ) وأجرت كساب
 فـي  للمرحلة االساسية من الصف االول حتى الصف السادس رياضياتال كتب في المتضمنة
وتكون مجتمع الدراسة من جميع كتب الرياضيات من .  NCTM) (معايير  ضوء في فلسطين

الصف االول االساسي حتى الصف السادس االساسي واما عينة الدراسة فتكونت مـن جميـع               
 المنهج  الوصفي  الباحثةاستخدمت وقد، قياس الواردة في هذه الكتبموضوعات الهندسة وال

 فـي  كتـب   المتـضمنة  والقيـاس  الهندسـة  موضـوعات  بتحليـل  قامت حيث التحليلي،
 إلـى  معـايير   اسـتنادا  بناءهـا  تـم  والتي المحتوى، تحليل أداة خالل من المرحلةاألساسية

(NCTM) ، معايير توافر أن درجة الدراسة نتائج أظهرت وقدNCTM)(،موضـوعات   في 
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 األساسـي  السادس حتى األول من لصفوف كتاب الرياضيات في المتضمنة والقياس الهندسة
 لم المعايير بعض وأن األحيان، غالب في ومتدنية األحيان في  بعض متوسطة بين ما تتراوح
  .هذه  الكتب في تضمن

  
 فـي  الهندسة محتوى وحدات يلتحل إلى الدراسة هذه دراسة هدفت ) 2008(اجرت الحناكي

 لمعلمـي  القـومي  معايير المجلس ضوء في السعودية في للمرحلة المتوسطة الرياضيات كتب
 من كتب الرياضـيات للـصف االول المتوسـط         مجتمع  الدراسة   تكون ،NCTMالرياضيات  

 مـن    واما عينة الدراسة فتكونت    المملكة العربية السعودية  والثاني متوسط والثالث متوسط في      
 مـن  مشتقتكونت اداة الدراسة من نموذج  و، جميع وحدات الهندسة الواردة في هذه الكتب

 في لمعلمي الرياضيات القومي المجلس عن الصادرة المعايير وثيقة الوارد في الهندسة معيار
 للـصف  الرياضـيات  كتاب أن الدراسة نتائج أظهرت،2000لعام المتحدة األمريكية الواليات
 المرتبطة الجزئية المعايير إلى  وباإلشارة،الهندسة معيار في توظيف تفاوت قد وسطاألول المت
 " معيـار  تناول الكتاب أن النتائج بينت فقد.الهندسة معيار ضوء المتوسط في األول بالصف

 "المعايير تناول إنه حين  في، كبيرة بدرجة "األبعاد ثنائية الهندسية وصفات األشكال خصائص
 و " وحجوم االجسام  والمساحات والمحيطات الجانبية واالطوال الزوايا ن قياساتالعالقات بي

 لـبعض  تناوله عدم إلى متوسطة،إضافة بدرجة"الهندسية االتحويالت"   و"الهندسة االحداثية "
 أن الدراسـة  نتائج وكشفت"األبعاد الهندسية الثالثية األشكال خصائص وصفات "المعايير مثل

 الهندسـية  األشكال وصفات خصائص"معيار تناول الثاني المتوسط للصف الرياضيات كتاب
 يطات والمساحاتالجانبيةوالمح الزويا واألطوال قياسات بين  العالقات"معيار  و"األبعاد ثنائية

 ئيةاسـتقرا  حجـج  ونقـد  بنـاء  "تناول معيار إنه حين في ، كبيرة بدرجة "األجسام وحجوم
 متوسطة، بدرجة "فيثاغرس والتشابه ونظرية التطابق  مثل هندسيةالباألفكار متعلقة واستنتاجية

 تناولـه  عدم إلى إضافة ضعيفة، االحداثية بدرجةالهندسة "معيار تناول الكتاب أن يالحظ كما
 المـرتبط  الهندسـة  بمعيـار  علقيت فيما ما أ "هاوعناصر الدائرة" معيار مثل المعايير لبعض
 األجسام وصفات خصائص تحليل " للمعايير  عالي ظيفتو لوحظ فقد متوسط، الثالث بالصف
 النظريـات  برهنة " و"األبعاد الثنائية األجسام  من مجموعات بين التشابه " و "األبعاد الثالثية
 ، "وعناصرها الدائرة "و "االستنتاجي باستخدام التفكير الهندسية باألشكال تتعلق التي الهندسية

 كذلك النتائج بينت ،و متوسطة درجة من "الهندسة التحليلة"رالمعيا به ماحظي إلى إضافة هذا
  .المعايير معظم توظيف عدم
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دراسة هدفت الى تحليل كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة في         ) 2008(  واجرى العوضي   
ـ     وعينتهـا  وتكون مجتمع الدراسة  ،الكويت في ضوء المبادئ العالمية للرياضيات        ب  مـن كت

تم اعداد الباحث اداتي تحليـل      ، في دولة الكويت     المتوسطس والسابع    الصف الساد  الرياضيات
اد على على البحوث التـي      معتإلوذلك با ،احداهما وفق مبدا المنهج والثانية وفق مبدا التدريس       

وخلصت ، )NCTM (وتقويم كتب الرياضيات وفق     ،قامت بتقويم كتب الرياضيات بشكل عام       
  :الدراسة الى النتائج التالية

  
اذ ،احتوى منهاج الرياضيات للصف السادس المتوسط معاييرمبدا المنهج بنـسب متفاوتـه           -1 

في الدرجة االولـى ثـم تـاله فـي الدرجـة            " االهتمام بالمحتوى المعرفي للمادة   "جاء معيار 
" تحديد اهداف واضحة للوحـدات الدراسـية      "ولم يحظ معيار    " االهتمام باالنشطة العلمية  "الثانية

  .باي تكرار
  
 جاء  اذ، المتوسط معاييرمبدا المنهج بنسب متفاوته     ابعاحتوى منهاج الرياضيات للصف الس     -2

فـي الدرجـة    " توضيح المفاهيم الرياضية بامثلة تعليمية مرتبطة بالواقع العملي للطلبة        "معيار  
في حين لم يحـظ تحديـد       "  االهتمام بالمحتوى المعرفي للمادة   "تاله في الدرجة الثانية     ،االولى
  .باي تكرار"داف واضحة للوحدات الدراسيةااله

  
اذ ، احتوى منهاج الرياضيات للصف السادس المتوسط معاييرمبدا التدريس بنسب متفاوتـه           -3

في الدرجة االولى ثم فـي      " مساعدة المعلم على تقويم معلومات الطالب وتصويبها      "جاء معيار 
التركيـز  "اما معيار   " اقف جديدة يقدم فرص للتطبيقات الرياضية في مو     " الدرجة الثانية معيار  

  .باي تكرار لم يحظ"على دور المعلم في تعرف الخلفيات العلمية للطلبة
  
اذ ، احنوى منهاج الرياضيات للصف السابع المتوسط معايير مبدا التدريس بنسب متفاوتـه            -4

فـي   في الدرجة االولى ثم      "مساعدة المعلم على تقويم معلومات الطالب وتصويبها      "جاء معيار 
التركيـز  "اما معيار   " يقدم فرص للتطبيقات الرياضية في مواقف جديدة      " الدرجة الثانية معيار  

  .لم يحظ باي تكرار"على دور المعلم في تعرف الخلفيات العلمية للطلبة
  

 المدرسـية  الرياضـيات  كتـب  محتوى تحليل إلى هدفت دراسة ) 2008( المومنيتواجر
 المجلـس  عـن  الصادرة األمريكية العمليات معايير وءض األردن في في األساسية للمرحلة
 في الرياضيين والتمثيل الربط معياري توافر م لتعرف درجة  2000 لعام األمريكي القومي
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 علـى  الدراسة هذه في االعتماد  تم،في االردن  األساسية للمرحلة المدرسية الرياضيات كتب
 وثيقـة  عن انبثقت التي ووالتمثيل  لربطمعياري ا من مباشر بشكل مشتقين للتحليل نموذجين
 المتحـدة  الواليـات  فـي  الرياضيات لمعلمي القومي عن المجلس الصادرة العالمية المعايير
  وتكونت عينة الدراسة ومجتمعها من كتب الرياضيات الصف الرابـع  2000للعام  األمريكية

 متوسـطا  كان الرياضي طالرب معيار أن النتائج أظهرتوالخامس والثامن والتاسع االساسي 
 لكتـابي  عليها والعمليات األعداد وحدات حققت بحيث) (60%مئوية  نسبة فحقق عام بشكل

الترتيـب   علـى  -التاليـة  المئويـة  النـسب  األساسيين الرابع  والخامس للصفين الرياضيات
 األساسيين والتاسع الثامن للصفين الرياضيات الهندسة لكتابي وحدات  أما،)59.8%،(%60
 الرياضي التمثيل معيار  أما)%61.87،%52.5(الترتيب   على-التالية المئوية النسب فحققا
 عليها والعمليات األعداد وحدات  وحققت،بشكل عام %  39.54 وحقق كذلك متوسطا فكان
الترتيـب   التاليـةعلى  المئويـة  النسب والخامس األساسيين الرابع للصفين الرياضيات لكتابي
 والتاسـع  الثامن للصفين الرياضيات الهندسة  لكتابي وحدات حققت ما ك)51.43%،(%30

 العالقات "مجاال حقق  وقد،)%39.38 ،49 %(الترتيب التالية على المئوية النسب األساسيين
 درجة "مترابطا كال لتصبح بعضا بعضها وبناؤها على الرياضية األفكار وارتباط األفكار بين

 كان  وقد،الرياضيان والتمثيل الربط معيار التي تناولها الرئيسية المجاالت بين من عالية تحقق
 أضعفها "والرياضية واإلجتماعية الطبيعية الظواهر وتفسير التمثيالت لنمذجة استخدام "مجال
  .اإلطالق على

  
 التاسع للصف الرياضيات كتاب محتوى تحليل إلى دراسة هدفت) 2008(جرى الحموري أو

 التاسـع  للـصف  الرياضـيات  كتـاب  مـن  الدراسـة  عينة تكونت ،األساسي في االردن 
 التاسـع  الـصف  كتـاب  مدرسي من قصدي بشكل اختيارهم ومعلمة تم معلم األساسي،ومائة

 لتحليـل  األول نموذجين، من مكونة أداة الباحث  حيث طور،األولى اربد تربية في الساسيا
  )NCTM , 2000(للعمليات لعالميةا بالمعايير الرئيسية الخاصة المظاهر على اشتمل الكتاب

 التفكيـر  ألرياضـي،  التمثيـل  ألرياضـي،  التواصل الترابط ألرياضي، الرياضية، المسألة (
 تمثـل  فقـد  الثـاني  النموذج األردن، أما في للصف التاسع الرياضيات كتاب في )ألرياضي
 المظـاهر  مـن  اشـتقاقها  تـم  الفرعية المظاهر مجموعة من على اشتملت التي و باالستبانه
 الخاصـة  الدراسـة  نتائج أظهرت  وقد،عينة الدراسة افراد على توزيعها تم حيث الرئيسية،
 معيار و الرياضي، التواصل معيار و المسألة الرياضية، حل معيار تضمن الكتاب أن بالتحليل
 بطالترا معيار يخص فيما عالية،أما اتساق الرياضي بدرجة التمثيل معيار و الرياضي، التفكير

 عـن  لتكشف باألستبانة الخاصة النتائج جاءت متوسطه بينما اتساق بدرجة جاء فقد الرياضي
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 الرياضـية،  المسألة حل(الخمس للمعايير ، كتاب الرياضيات في العالمية المعايير توافر درجة
 بدرجـة  )ألرياضي التفكير ألرياضي،و التمثيل و التواصل ألرياضي، ألرياضي،و الترابط و

 (3.14 ) الكلية األداة على العينة أفراد لتقديرات المتوسط الحسابي بلغ  وقد، توسطهم توافر
 هنـاك  أن النتائج أظهرت  كما،متوسطة بدرجة يقابل التقدير وهو ( 89.) معياري بانحراف

 تـوافر  درجـة  حول الدراسة عينة أفراد و تقديرات المحتوي تحليل نتائج بين واضحا تباينًا
 تحليـل  نتـائج  األردن، حيث بينت في التاسع للصف الرياضيات كتاب في لميةالعا المعايير
 تـوافر  درجة عن الدراسة عينة أفراد كشفت تقديرات بينما عالية، توافر درجة عن المحتوى
 تقـديرات  مـع  المحتوى تحليل نتائج حيث اتفقت الرياضي الترابط معيار باستثناء متوسطة،

  . المعيار لهذا متوسطة توافر درجة على العينة أفراد
  

 دولة في االبتدائية في المرحلة الرياضيات كتب تقييم إلى هدفت دراسة2007) (العجمي أجرى
 لمعلمي القومي المجلس معايير الهندسة حسب ومحتوى المسالة حل معيار ضوء في الكويت

ث  علـى البحـو  االعتماد تم الدراسة هدف ولتحقيق) NCTM،2000( األمريكي الرياضيات
 المقـرر  الرياضيات  المدرسي كتاب محتوى من الدراسة مجتمع وتكون,والدراسات السابقة 

  .2007/2006الدراسي  العام في الكويت دولة في االبتدائي الخامس للصف
  :التالية النتائج إلى التوصل تم وقد
  

 ،قليلـة  تكان المعايير هذه أن إال ،الكتاب في واضح بشكل الهندسية المعايير بعض وجود 1.
 "والقيـاس  العـدد  فـي   الهندسـية  األفكار أو النماذج استخدام "لمعيار المئوية النسبة وبلغت
  .مئوية نسبة أعلى تمثل وهي)(%39،5

 المئويـة  نـسبتها  بلغـت  التي الشرح صفحات بين الكتاب صفحات توزيع في التوازن قلة2.
  .)(34،4 %)(اونسبته المسائل وصفحات(6)،%65

 من هذا ودروسه وصفحاته وحداته من العديد في بوليا استراتيجيه على ركز قد الكتاب إن 3.
 الجـداول  عمـل  استراتيجيات الستخدام الكتاب افتقار النتائج أظهرت أخرى جهة ومن ،جهة
  .كبير بشكل
 اإلعـداد  تم قد بالكتاب عرضها جرى التي الرياضية الدروس موضوعات من العديد إن 4.
 التي المسائل من عددا استخدام تم وقد ،المسائل حل طرق استخدام خالل من لها والتمهيد ،لها
  .والتواصل اإلبداعية والمسائل الحياتية والمسائل الروتينية المسائل أهمها من
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 فـي  المتوسطة بالمرحلة الرياضيات كتب تحليل إلى  هدفت دراسة2007)(واجرى العنزي 
 المجلـس  عـن  الصادرة واالحتماالت واإلحصاء المسألة حل معايير ضوء في الكويت دولة

 الصف كتاب من الدراسة عينة تكونت وقد ، المتحدة الواليات في الرياضيات لمعلمي القومي
 االعتماد  وتم،2006 /2007للعام للتدريس المعتمد والثاني، األول بجزأيه األساسي السادس
 وأداةالمسألة معايير حل على الكتاب اشتمال مدى لتحليل المطورة المسألة حل تحليل أداة على
 المجلـس  قبـل  مـن  الصادرة واالحتماالت اإلحصاء محتوى لتحليل اإلحصاء محتوى تحليل
 لصفحات متوازن توزيع وجود إلى النتائج وظهرت ،)NCTM  (الرياضيات لمعلمي القومي
 ( 563 ) المعروضة المسائل عدد بلغ ،حيث المسائل الشرح وصفحات صفحات بين الكتاب
 والمـسائل  مـسألة  ( 269 ) بولياوعـددها  نـوع  مـن  المسائل الروتينية بين توزعت مسألة

 والمسائل ( 61 ) اإلبداعية المسائل على توزعت والتي غيرالروتينية والمسائل ،الموضوعية
 ولـم  ( 16 ) المفتوحـة  والمسائل ( 34 ) أسئلة تكوين تحتاج إلى ومسائل ( 72 ) الحياتية
 فـي  الكتاب تنويع التحليل نتائج أظهرت المشروع،كذلك النوع من المسائل تابالك في تظهر

 المـسألة  حـل  اسـتخدام  إلى الكتاب توجه التحليل تظهرنتائج ،ولم المسألة حل استراتيجيات
 توظيـف  عدم إلى وأجزائه،باإلضافة وحداته معظم في الرياضي المحتوى واكتشاف لعرض

 باالحصاء الخاصة التحليل بنتائج يتعلق فيما أما الحل سالمة من للتأكد متنوعة طرق واستخدام
 المجلس الصادرةعن المعايير على العتمادا  الىالكتاب توجه النتائج أظهرت واالحتماالت،فقد

    .الموظفة االحصائية المحتويات قلة من بالرغم الحتماالتا الحصاءا محتويات في القومي
  
كتب الرياضيات للمرحلـة الثانويـة فـي         الى تحليل    دراسة هدفت ) 2007( واجرى الزبط   

وذلك من اجل الكشف عن مظاهر معياري االتصال والتمثل الرياضيين الـسائدة فـي               االردن
لى طلبة الصفين للـصف     عوتكونت مجتمع الدراسة من كتب الرياضيات المقررة         هذه الكتب 

   تم و،جتمعها عينة الدراسة هي نفس   وكانت  ،االول والثاني من الفرع العلمي في التعليم الثانوي         
  بعـض باالضافة الى مراحعـة  ) NCTM،2000(اعداد اداة الدراسة وفق معايير العالمية 

مثـل  ،)(NCTMالدراسات المختصة في دراسات تحليل الكتب وفق معاييرالعالميـة     لمراجعا 
ان كتب   واطهرت نتائج الدراسة     ، 1997)(ابو موسى ،2004)(صبيح،)(2004لطيطيادراسة  

 التـي احتواهـا     الرياضيات المحللة احتوت اجماال على مظاهر معيار االتصال الرياضـي           
يـوفر الكتـاب فرصـا للطالـب الن         :نموذج التحليل والتي احتوت على خمس مظاهركاالتي      

وان يتعلم التعبير بطرق صـحيحة ومنظمـة   ،يعرض تمثيالت مختلفة،يستوعب يفسر ما يفهمه  
غة الرياضية ورموزها التي تعلمها في التعبيـر عـن اللغـة اليوميـة              ستخدم الل  ي وان،بالحل
ان يوفر الكتاب فرصا للطالب ليقيم و يحلل اعمال االخرين واطهرت نتائج الدراسـة              ،للطالب
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ان كتب الرياضيات المحللة احتوت اجماال على مظاهر معيار الربط الرياضي التي احتواهـا              
ربـط المعرفـة المفاهميـة بالمعرفـة        : مظاهركاالتي ستهنموذج التحليل والتي احتوت على      

ربط الخبرات السابقة عند     ،الرياضيات المختلفة ،الربط بين الموضوعات  ،االجرائية عن الطالب  
اتاحـة  ،ربط موضوعات الوحدة الرياضية بتطبيقات مفيدة بالحيـاة اليومية        ،الطلبة لتعليم جديد  

ن الموضـوعات فـي العلـوم والمعـارف         الستخدام وتقديرقيمة الروابط بي    الفرصة للطالب 
  .فيما خلت فقرات الكتب المحللة من أي تمثيل لمظهر ربط الرياضيات بالتكنولوجيا،االخرى

  
دراسة هدفت الى تقصي اثر برنامج مقترح مستند الـى المعـايير     ) 2007( واجرى الرحاحلة 

للمفـاهيم الرياضـية    العالمية لمناهج الرياضيات وتدريسها في تعلم اطفال ما قبل المدرسـة            
 تم اعداد اداة الدراسة من خالل عمـل اسـتبيان لتحديـد المفـاهيم               ،االساسية في دولة قطر   

الرياضيةاالساسية المناسبة لتعلم طفل ما قبل المدرسة في ضوء المعايير العالمية في المجاالت             
 أفراد اختيار  وتم،الاالحصاء واالحتم،الهندسة والقياس،االعداد والعمليات عليها:الثالثة االتية

 القطريـة  والتعلـيم  وزارة التربية إلشراف التابعة الخاصة الدانة روضة أطفال من الدراسة
 بطريقـة  وطفلـة   طفال80)(عددهم بلغ حيث) 2005/2006(الدراسي للعام الدوحة بمنطقة
  :الدراسة نتائج وبينت الثاني المستوى أطفال من قصدية

 
 70%تربويا  المقبول المستوى حقق حيث مجتمعة الكلية اييرللمع ةبالنسب مقبوال البرنامج كان

 وفـي  الهندسـة  معيار عليها، والعمليات األعداد معيار :وهي الفرعية للمعايير بالنسبة وكذلك
  .واالحتمال اإلحصاء ومعيار والقياس،

  
كتـب   والقيـاس فـي   الهندسـة  محتـوى  تحليل إلى هدفت دراسة2007) (الرب أبو أجرى
 القـومي لمعلمـي   المجلـس  معـايير  ضـوء  في األردن في األساسية للمرحلة اضياتالري

تم إعداد قائمة بالمعاييرالواجب توافرها فـي محتـوى كتـب الرياضـيات مـن               ،الرياضيات
 أداة معاييرالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات وتحويل هذه القائمة إلى أداة قياس حيث تكونت

 معـايير  أربعـة  علـى  يشتمل الذي بمعيار الهندسة األول ءيتعلق الجز جزأين؛ من الدراسة
 معيارين على يشتمل الذي القياس بمعيار الثاني فيتعلق الجزء أما ،فقرة عشرة واثنتي ،فرعية
 7 %28،(كان توفرمعيارالهندسة نسبة أن الدراسة وظهرت نتائج فقرة، عشرة وإحدى فرعيين

 معيـار  توفر نسبة أن النتائج أظهرت كما ،التوالي على األربعة للمحاور)%25،%0.00%،
  .التوالي على للمحورين%) 6%، 23(كان القياس
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 منـاهج  في معاييرعالمية وتوافر أهمية درجة بيان إلى هدفت دراسة(2007) وأجرى مقاط،
 نظرمعلمي وجهة من األساسي  وذلك والتاسع الثامن، السابع، للصفوف الفلسطينية الرياضيات
مـن   و الوصـفي،  المنهج ا تبعت الدراسة وقد المدارس الحكومية، في ياتالرياض ومشرفي
 الحاليـة،  المناهج في المعايير هذه أهمية  وتوافر درجة حول الدراسة عينة آراء تحليل خالل
 عينة استطالع تم وقد معيارا، عشر ثالثة تحتوي على استبانه وهي للبحث، أداة إعداد تم وقد

 والبـالغ  بالحكومة، الرياضيات مشرفي جميع إلى ومعلمة باإلضافة معلم ( 100 ) من مكونة
 علـى  حـصلت  المعـايير  جميـع  أن إلـى  الدراسـة  وقد توصلت ، )مشرفًا ( 11  عددهم
 أوصـت  وقـد  المتوسطة، من أقل توافر وبدرجة عينة البحث، وجهة من عالية أهميةودرجة

  .المناهج وتقويم وتطوير اءبن في قائمة المعاييرالعالمية اعتماد بضرورة الدراسة
  

 الرياضيات وكتب وثيقة مطابقة مدى عن الكشف إلى هدفت دراسة2007) (أبوعمرة وأجرت
 العليا األساسية للمرحلة منهاج الرياضيات مع والقياس الهندسة مجالي في العالمية المنهاج في
فـي   رياضـيات ال معايير توافر درجة التحليل أن نتائج أظهرت  وقد )NCTM( فلسطين في

 بنسبة األساسي التعليم من والثامن،والتاسع الدراسية السابع، للصفوف والقياس الهندسة مجالي
 في لم يتحقق المواصفات مجموع من  ( 22%)بينما المواصفات متحقق، مجموع من ( %78)

 السابع للصفوف الدراسية القياس والهندسة مجالي معايير توافر وأن درجة الرياضيات، كتب
 من ( 23%) بينما متحقق المواصفات مجموع من (%77)األساس التعليم والتاسع من والثامن

  .يتحقق لم مجموع المواصفات
  

 معايير درجة توافر في الجودة مستوى عن الكشف إلى هدفت دراسة 2006) (الوالي توأجر
ساسـية    األ الرياضيات  للمرحلة كتب في المتضمنة اإلحصاء موضوعات في القومي المجلس
NCTMوتكونت عينة الدراسة من وحدات االحـصاء  ،فلسطين  في المعلمين نظر وجهة   من

المتضمنه في كتب الرياضـيات للـصوف مـن الـصف االول وحتـى الـصف العاشـر                  
الوصـفي   المنهج اعتمدت  الدراسة   حيث،وعينه عشوائية من مشرفي الرياضيات،االساسي

وقائمة معايير كادوات للدراسة وكال االداتين       ،حليل المحتوى التحليلي،واستخدمت الباحثة اداة ت   
درجـة   في الجودة مستوى تدني النتائج أظهرت  وقد،NCTMتم بناؤها باالعتماد على معايير

  .اإلحصاء موضوعات معايير توافر
  

 الى مراعاة مبدا المساواة في منهاج الرياضـيات         هدفت الى التعرف  ) 2006(واجرى العايدي 
 وتدريسها في المرحلة االساسية في االردن في ضـوء المبـادئ والمعاييرالعالميـة              المدرسية
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 فـي  وتمثـل  األول الجانـب  :رئيسة جوانب ثالثة الدراسة هذه شملتللرياضيات المدرسية  
والسابع  السادس،(للصفوف الرياضيات منهاج تحليل خالل من التحليلي البحث منهجي ستخداما

 خـالل  من التفاعلي النوعي البحث منهجية باعتماد الدراسة في الثاني الجانب وتمثل ،)والثامن
بتحليـل   فتمثـل  الدراسة من الثالث الجانب أما مقابلتهم، ثم للمعلمين، صفية حصص مشاهدة
للـذكور   مدرسـتين  البيانات، منها ليجمع قصدية بطريقة مدارس أربع الباحث اختار الوثائق
المدرستين  هاتين من تعاون لإلناث، ومدرستين مدرسين، خمسة المدرستين هاتين من وتعاون
 والـسابع  السادس للصفوف الرياضيات منهاج أن التحليل أداة نتائج  وأظهرت.معلمات أربع

 وعلـى  ،(% 47.72 ) بنـسبة  والعمليات األعداد معيار على العالية التوقعات والثامن يحقق
 معيـار  علـى  أمـا  (% 55.35 ) بنسبة الهندسة معيار وعلى (% 75 ) الجبر بنسبة معيار
 فتحققت واالحتماالت البيانات تحليل معيار في( 50%) بنسبة التوقعات العالية فتحققت القياس

 وجـود  المعلمـين  مالحظة نتائج أظهرت كما(% 5.76) ) هي بنسبة قليلة العالية التوقعات
 بين الفردية الفروق هاخالل من ويراعون التدريس خالل يستخدمها المعلمون عامة فئات خمس
 ،)الطلبـة  تعلـم  دعم( ،)التقويم( ،)التدريس استراتيجيات(يلي الفئات فيما هذه وتمثلت الطلبة،

المعلمـين وعيـا    مـع  الباحث أجراها التي المقابالت نتائج وأظهرت ،)التكنولوجيا( ،)الوقت(
 وتؤكد لتدعم المقابلة ائجنت وجاءت التدريس خالل معها وكيفية التعامل الفردية الفروق لمفهوم
  .المدرسين مالحظته الباحث من عليها حصل التي النتائج

  
 األول الثانوي للصف الرياضيات كتاب تقويم إلى هدفت دراسة ( 2006 ) العزيزي وأجرى

وتكون مجتمع الدراسة وعينتها مـن كتـاب    المدرسية، للرياضيات العالمية المعايير ضوء في
التحليلي واسـتخدم   الوصفي المنهج الباحث  الثانوي العلمي واستخدمالرياضيات للصف االول

 وعرضـها  ترجمتهـا  بعد للتحليل أداة الرياضي المتعلقة بالمحتوى) (NCTMالباحث معايير
 الدراسة لخصت للتحليل وقد األداء مناسبة من للتأكد الخبراء والمتخصصين من مجموعة على
 لـم  المعايير بعض هناك أن إال متفاوتة بنسب المعايير بعض  توافر:أبرزها النتائج من عددا

 العددية الحسابات معقولية وتقديم الحسابية العمليات إجراء في الطالقة الكتاب وهي في تضمن
 في التقنية تضمين في ضعف حسابية ووجود كنقديات والتوافيق فهم التباديل وتنمية ونتائجها
 لمعايير الكتاب تضمين في كبير ضعف يوجد أنه إلى الدراسة خلصت الرياضي وقد المحتوى
ويالحظ ان معظم المعايير المتعلقة بتحليـل   ، تضمن لم القياس معايير  معظمأن حيث القياس

  .البيانات واالحتماالت غير متوفرة في الكتاب المدرسي
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 األساسـية  للمـرحلتين  الرياضـيات  كتب تحليل إلى هدفتدراسة  (2005) الدويري واجرى
) NCTM،2000(هـاج الرياضـيات  لمن العالميـة  رالمعـايي  ضوء في األردن في ثانويةوال

ومعياري الترابط   ، الباحث بتطوير نماذج للتحليل مشتقة من معيار الجبر        قامالدراسة  الغراض  
والتمثل الرياضي المتضمنه في وثيقة المعايير العالمية الصادرة عن المجاس القومي االمريكي            

 النوعي التحليل منهجية  في الواليات المتحدة االمريكية وقد استخدم الباحثتلمعلمي الرياضيا
 وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد الدراسة في المستخدمة الثالثة المعايير تحقيق درجة لمعرفة
 التي الخمسة الكتب في آلخر فرعي من معيار األربع بمجاالته الجبر معيار في متباين تمثيل
 ،)%50.72-%4.36(المئوية لهذا المعيار مـابين   النسب تراوحت حيث تحليلال عملية شملتها
 من بمجاالته الثالث الرياضي التمثيل معيار في متباين تمثيل وجود أيضا النتائج وأظهرت كما

 حيـث تراوحـت   التحليل عملية شملتها التي الخمسة الرياضيات كتب في آلخر فرعي معيار
 ومعـدوم ،وقليل متوسـط،  بين ما أي -% 62.91) صفر(بين  ما المعيار لهذا المئوية النسبة

واوصت الدراسة بضرورة اهتمام مناهج الرياضيات ما تستحقه من اهتمام في معياري الربط             
  .والتمثل الرياضي

  
 المدرسـية  كتب الرياضيات محتوى وتقويم تحليل إلى هدفت دراسة (2004) بيحصوأجرت 

 حـل  معيـار ( والعمليـات ) الهندسة والقيـاس  معياري(ىالمحتو معايير ضوء في األردن في
 القـومي  المجلـس  عن الصادرة )التمثيل الرياضي ومعيار الرياضي الترابط معيار المسألة،
 مـن  مشتق تحليل نموذج ببناء الباحثة قامت الدراسة وألغراض(NCTM،2000)األمريكي
 التـرابط  معيـار  لمـسألة، ا حـل  معيار(العمليات معايير وبعض )الهندسة والقياس( معياري

  القومي المجلس عن الصادرة المعايير وثيقة في الواردة )الرياضي التمثيل الرياضي ومعيار
واستخدم الباحثة منهجية التحليل النـوعي   األمريكية، المتحدة الواليات في الرياضيات لمعلمي

تـوى كتـب    فـي مح   معياري الهندسة والقياس وبعض معايير العمليـات         فرلمعرفة مدى تو  
  واظهرت الدراسة، من السادس وحتى الصف العاشر االساسيللصفوفالرياضيات المدرسية 

 الصف من المدرسية الرياضيات كتب في الهندسة معيار في توظيف تفاوت وجود أهمها نتائج
  الهندسـة  لمعيـار  الفرعية المعايير إلى بالنسبة أما ،الثامن األساسي الصف وحتى السادس
 وأظهـرت  ،المعايير معظم توظيف عدم تبين والعاشر األساسيين، التاسع بالصفين المرتبطة

 بينمـا  القيـاس،  في وحدة أي يتضمنا لم األساسيين والعاشر التاسع أن الصفين الدراسة نتائج
 قد تـضمنت  األساسي الثامن وحتى األساسي السادس من للصفوف المدرسية كتب الرياضيات

 وحـدات  أن إلـى  الدراسة نتائج أظهرت فقد العمليات معايير أما القياس، في مستقلة وحدات
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حـل   معيـار  تناولت قد العاشر الصف وحتى السادس الصف من الرياضيات كتب في القياس
  .متوسطة بدرجة الرياضيين والتمثيل الترابط ومعيار قليلة، بدرجة المسألة

  
ـ        ) 2004 (الخشان  واجرى ل المـسألة فـي كتـب       دراسة هدفت الى معرفة توفر معيـار ح

الرياضيات المدرسية وتدريسها في االردن في ضوءالمعايير العالميـة لمنـاهج الرياضـيات             
يتناول المجال االول تحليل الكتب     ،تتضمن هذه الدراسة مجالين رئيسين    ،للمرحلةاالساسية العليا 

عيـار حـل    المدرسية وقد استخدم الباحث منهجية البحث النوعي التحليلي لمعرفة مدى توفر م           
 وتناول المجال الثاني مـشاهدة      ،المسألة في كتب الرياضيات المدرسية للمرحلة االساية العليا       

واستخدم الباحث منهجية البحث النوعي االنثوغرافي لمعرفة مـدى تمثـل معلمـي             ،المعلمين
 المـسألة  حـل  اعتماد الدراسةعدم نتائج  وأظهرتالمرحلة االساسية العليا لمعيار حل المسألة

 وظهـر  الموضـوعات  من قليل عدد في الرياضي،إال المحتوى اكتشاف لغرض عاما إطارا
   .والتدريبات المسائل بين التنويع في عام ضعف

  
 المناهج واالحتماالت في اإلحصاء محتوى تحليل إلى هدفت دراسة 2004)(الطيطي واجرى
 لمعرفة لتحليل النوعيا منهجية واستخدم) (NCTM،2000المعايير وفق األردنية، المدرسية

 والتمثيـل  والتواصـل،  المسألة، والترابط، حل ومعايير المحتوى، معايير من كل تحقق مدى
  المدرسيةلرياضياتاكتب  من معاييرالعمليات في محتوى االحصاءواالحتماالت في الرياضي

 مشتقة نيةوالثا لمحتوى من معايير مشتقة لىاألو التحليل في أداتين على الباحث اعتمدبحيث 
 عـن  الصادرة المعايير في وثيقة الواردة الرياضي والتمثيل والترابط المسألة حل معايير من

انه لم يعثـر  واظهرت نتائج الدراسة  ،)(NCTM،2000الرياضيات لمعلمي الوطني المجلس
الباحث على أي مفرده من مفردات االحصاء واالحتماالت في كتب الصفوف من االول وحتى              

ي حين اظهرت نتائج الدراسة ان كتب الرياضيات من الصف السادس وحتى الثاني             ف،الخامس
وانحصرت االحتماالت في كتـابي      ،امع جيد بشكل    االحصاء واالحتماالت العلمي كان معيار    

 وكان االحصاء موزعـا فـي كتـب         ،الثامن والثاني العلمي واربع صفحات من كتاب السابع       
عبرالـصفوف   علمي حيث ظهر عـدم التـرابط المفـصلي        السادس والسابع والعاشرواالول ال   

 ،اما معايير حل المسالة   ،علمي والمراحل وتراكم في مفاهيم االحتماالت في كتب الثامن والثاني        
 عام في جميع الكتب مـن الـصف         لفكان متوسطا بشك  والربط الرياضي والتمثيل الرياضي     
  .السادس وحتى الصف الثاني العلمي
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 كتب الرياضيات في الرياضي التفكير واقع استقصاء إلى هدفت راسةد) 2004(نجم  واجرى
 في فعالية الكتب مدى عن الكشف أجل من وذلك األردن في األساسي التعليم لمرحلة المدرسية
 وقد تكونت الطلبة لدى التفكيرية المهارات بتنمية يتعلق فيما التربوي التطوير توجهات تجسيد
 الرابع إلـى  من األساسي التعليم مرحلة لصفوف المدرسية ياتالرياض كتب من الدراسة عينة

أنمـاط   عـن  الكشف أجل من الرياضيات كتب محتوى لتحليل أداة بإعداد الباحث وقام العاشر
 التفكير المنطقي، الرياضي، البرهان االستنتاج، االستقراء،: منها الرياضي التفكير ومهارات

 الرياضيات لكتب   الرئيسياالهتمام أن الدراسة نتائج وأظهرت الكالمية الرياضية المسألة حل
 األنماط بتنمية االهتمام دون الرياضي المحتوى تقديم على التعليم األساسي لمرحلة المدرسية
 بما الرياضيات كتب تحسين وتطوير بضرورة الدراسة  وأوصت،الرياضي التفكير ومهارات
  .رةالمتطو الحديثة التربوية التوجهات مع يتناسب

  
 دراسة تهدف الى تقصي ومعرفة مدى مايتعلمه الطلبة في          ) Kerbs،2003(  واجرى كريبس 

م وقد تم   2000لعام  ) NCTM(موضوع الجبر المنهاج المتمدة على المعايير العالمية المدرسية       
طالبا طالبة من الصف الثامن حيث استخدم اختبارا تحصيليا مكونـا           50اختيارعينه مكونه من    

اشتملت هذه الفقرة على موضوع االقتران الخطي وموضوع االقتـران التربيعـي            ،فقرة29من
واظهرت الدراسة ان الطلبة يمتلكون استراتيجيات تساعدهم على صياغة التعميمات المتـصلة            

 والرسـومات    كما استطاعوا تكوين روابط بين التمثيالت المختلفة كالجداول والرموز         ،بالجبر
   لمشكالت الرياضية والمهمات المختلفة التي درسوهااضافة لتكوين روابط بين ا

  
 والتي) kulum,2000(كولوم أجراها األمريكية المتحدة الواليات في واجريت دراسة اخرى

 مـدى  على للتعرف األمريكية المتحدة الواليات في تدرس التي الجبر كتب تحليل إلى هدفت
 الكتـب  عـدد  وبلغ التعليمية، لمراحلا جميع حيث استهدفت الكتب تلك في الجبر معيار توفر

 تطـور  على تعمل الكتب تلك كل أن الدراسة نتائج وقد أظهرت كتابا، عشر أثنى المستهدفة
 سبعة صنفت وقد وعمق، بتركيز المعادالت على والعمل المختلفة وتمثيل الكميات االقترانات

 الكتب في هذه فشل هي هميةأ النواقص أكثر وكانت مرضيا، تصنيفًا كتابا عشر من اثني كتب
 في جيدا،تعمل عمال أنها الكتب تلك ايجابيات ومن التفكير، على وتشجيعهم الطلبة أفكار بناء
 قليـل  وهناك واألنشطة المتعددة، الوسائل خالل من الجبر وعرض مهمة بمسائل الطلبة ربط
 أن إلـى  أيـضا  توصلال وتم المواد األخرى، تعلم خالل من الجبر تعلم تكمل التي الكتب من
  .تطوير إلى تحتاج أنها إال الجبر لمادة فرص التعلم الطلبة إعطاء من بالرغم الجبر كتب

  



 39 
 

 المقارنة إلى هدفت األمريكية المتحدة الواليات في أخرى دراسة) li, 2000 (الي أجرى  كما
 في درست كتب وسبعة المتحدة الواليات في تدرس التي الرياضيات كتب من كتب خمسة بين

 تلـك  فـي  المسألة حل معيار توفر مدى على التحليل في االعتماد تم حيث الشعبية، الصين
 طبيعـة  حيث من المسألة أبعاد في جدا صغيرة الفرق نسبة أن إلى النتائج وتوصلت .الكتب
 فـي  سـواء  ، المسائل تلك في األداء متطلبات بين بالفرق مقارنة الرياضية المسألة محتوى
 علـى  تحتـوي  كانت األمريكية الكتب أن إلى باإلضافة ، األمريكية الكتب أو صينيةال الكتب
  .الصينية الكتب من األداء متطلبات في أكبر تنوع

  
  المدارس معلمي نظر وجهات تعرف إلى هدفت   Jakabcsin),(2000 جاكابسين دراسة أما

مـن   الدراسـة  عينـة  ونتتك .األمريكية المتحدة الواليات  في)NCTM(معايير نحو الثانوية
 المعلمين طلب مع ومقابالت المعايير، أهمية حول استبانة الدراسة أداة وشملت معلما،) 196(

  .(NCTM)معايير على بنيت رياضيا موضوعا عشر أحد في إبداء آرائهم منهم
  

 وأكـدوا ،(NCTM) معايي نحو عام بشكل إيجابية المعلمين نظر وجهات أن وظهرت النتائج
 بـشكل  المعـايير  تطبيـق  على قادرين يكونوا حتى المعلمين تطوير مية و ضرورةعلى اه 

 معلمـون  أو المعـايير،  بتلك خبرة ذوو معلمون يقدمها وورش  ندواتعقد خالل من أفضل،
  .المعايير استخدامهم لتلك عند نجاحا أظهروا

  
   صفوف لل الرياضيات كتب من سالسل ست تحليل ) Nissen،2000  (نيسن دراسة وشملت
 توافق مدى لدراسة االبتدائية؛ للصفوف كتب وأربعة المتوسطة للصفوف كتب وثالثة الثانوية

  .الهندسة لمعيار هذه الكتب
  

   كتب  أما .الهندسة معيار تحقيق في فشلت الثانوية الصفوف كتب أن التحليل  نتائجوبينت
 فـي  خـصوصا  المعيار ذاه تحقيق في عام بشكل نجحت فقد واالبتدائية المتوسطة الصفوف

  .التحوالت الهندسية
  
 أمريكـا،  فـي  الرياضـيات  كتب تحليل إلى هدفت دراسة) Jiang ,1995(جيانج أجرى كما

التحليـل    تنـاول   وقد)NCTM(معايير ضوء في األساسيين والثامن السابع للصفين والصين
 في يوجد نقص و لصينيين،ا الكتابين من كثافة أقل األمريكيين الكتابين أن إلى النتائج أسفرت

 بالكتابين الـصينيين،  مقارنة األمريكيين الكتابين في للتفكير المثيرة التحدي ذات المسائل حل
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 الكتابين كتابهما بينما في بالتكنولوجيا يهتمان األمريكيين الكتابين أن إلى أيضاً التوصل تم كما
 وعلـى  المواد النظرية على يركزان ينالصيني الكتابين وأن بالتكنولوجيا، يهتمان ال الصينيين

 دون تسلسلي محتوياتهما بشكل تطور إلى باإلضافة للتفكير المثيرة المسائل حل و الجبر مواد
  .للطلبة عالية توقعات و للمحتوى إعادة

  
 مـنهج  حدثت فـي  التي التغيرات تقييم إلى هدفت  دراسة David)،1996 (ديفيد أجرى فقد

 لمعلمـي  القومي إليه المجلس توصل ما ضوء في األمريكية المتحدة الواليات في الرياضيات
 علـى  اإلبقـاء  إلـى  الدراسـة   توصلت1995-1989من  الفترة في) (NCTMالرياضيات

 معيارالتواصـل  ،المـشكلة  معيار حل:الرياضيات  وهي  مناهج تطوير  في  المعاييرالتالية 
 :الحديثـة،مثل  التربوية والتقنيات مستحدثاتالرياضيات واالهتمام بال ثقافة،والبرهنة التعليل،

 والنمذجـة  البيانات ومعالجة االتصال في واإلنترنت الحاسبة والمبرمجات واآلالت الكمبيوتر
واألسـاليب   المفتوحـة،  األسئلة ذات واالختبارات الرياضية بالتطبيقات  واالهتمام،الرياضية
  .تالرياضيا في الوجدانية الجوانب تقيس التي الكيفية

  
 المسألة الحسابية حل معايير تحليل هدفت الى) Hensey,1996( هينسي بها قام دراسة وفي
 فـي الواليـات   األساسـي  والسادس الثالث الصفين بين ما المدرسية الكتب من مجموعة في

  والتـي ، الصفوف لنفس الرياضيات كتب بمحتويات الكتب هذه محتويات ومقارنة ، المتحدة
 وحاولت الدراسة ، الرياضيات لمعلمي القومي المجلس من المعايير وثائق إصدار بعد أظهرت
 المسائل ونوع عدد متغيرات ضوء في الرياضية المسألة حل معايير في الفروق على التعرف
 تحليل جميـع  إلى التحليل توجه وقد ، المسألة حل في المتعلقة القضايا من وغيرها ، المسائل
 وجود فـروق  إلى الدراسة نتائج أشارت وقد ، الثالثة الكتب الةح في الدراسية الكتب وحدات

 القومية والكتب المعايير إصدار بعد ظهرت التي الكتب بين المسألة حل معايير توافر مدى في
طـرح   فـي  بـالتنوع  المعايير إصدار بعد الرياضيات كتاب تميز حيث ، قبلها صدرت التي

مـن   مقبـول  عدد وجود إلى باإلضافة ، الحل يف إجرائي طابع ذات مسائل ووجود المسائل
 وثـائق  تـأثير  مـدى  تظهر الدراسة هذه . الطالب قدرات يتحدى الذي الطابع ذات المسائل

 شهدت التي الفترة خالل الرياضيات كتب محتويات على الرياضيات لمعلمي المجلس الوطني
  .المعايير تلك ضوء في رياضية ومناهج إعداد كتب

 
 علـى  والمقـررة  المطورة الرياضيات كتب تحليل هدفت دراسة(1997) ىموس أبوواجرى 
 م، 1991 عـام  منذ تدريسها بدأ األردن والتي في الثامن إلى الخامس من األساسية الصفوف
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 لمنهـاج  العالميـة  المعـايير  فيهـا بـضوء   األساسية المعايير توفر مدى عن الكشف بهدف
 علـى  اشـتملت  أداة التحليـل،  طـورت  راسةالد وألغراض األساسية، للمرحلة الرياضيات
  .الرياضي ومعيار االتصال المسألة، حل معيار :هما العمليات معايير من أساسيين معياريين

 الروتينيـة  المـسائل  توفر نسب بين تقارب وجود:  وظهرت نتائج الدراسة في االمور االتية
في  إبداعية مسألة أية تسجل ولم .الدراسة شملتها التي الكتب جميع في الروتينية غير والمسائل

تلـك   فـي  المنظمة المسائل من أكبر نسبة الحياتية المسائل وشكلت الكتب، تلك من كتاب أي
عدد  في إال الرياضي المحتوى واكتشاف لعرض عاماً إطاراً المسألة حل اعتماد يتم لم الكتب،
مقـصود    كنشاط بعضها زتمي والتي الرياضية، اللغة نماذج واستخدام الموضوعات، من قليل
بـصورة   للترجمـة  مخصـصة  نـشاطات  توفر وعدم الرياضي، االتصال على القدرة لتنمية

لحـل   بوليـا  إسـتراتيجية  استخدام وتم الرياضي، االتصال مهارات لتنمية ومقصودة واضحة
  .الكتب مختلف في واضحة بصورة المسألة

  
نة كتب الرياضيات الكورية مـع  دراسة هدفت الى مقار )Kim,1993(هااودراسة اخرى اجر

الرياضـيات   لمعلمـي  الوطني المجلس من المنبثقة المعايير كتب الرياضيات االمريكية على
 وكوريـا  المتحـدة  الواليات في الثامن للصف الرياضيات كتاب تحليل الدراسة على اشتملت
 النتـائج  دلت وقد الرياضي، والقياس الهندسة محتويات جوانب المقارنة في وتمت الجنوبية،

 فـي  الموجـودة  بتلك مقارنة األمريكية، الكتب في لمحتويات الهندسة أكبر حجم وجود على
 فـي  اسـتقاللية  وجود إلى النتائج أشارت فقد جانب آخر ومن جانب، من هذا الكورية الكتب
 الكوريـة،  الكتـب  من العكس على الرياضيات األمريكية كتب في الواردة والمبادئ األفكار
 الكتـب  أن إال األمريكية، الكتب أكبر في صفحات بعدد الهندسة محتويات وجود من رغموبال

  وتشعبها الهندسية الموضوعات تنوع في تتفوق الكورية
  

 الحاجة للمعـايير  مدى على التعرف دراسة هدفت إلى) Al-Tammar,1991(واجرى التمار
للـصفوف   الكويـت  في مريكياأل الرياضيات لمعلمي القومي المجلس عن الصادرة األمريكية

الكتب  هذه في المعايير هذه تحقق مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت كما الرابع، إلى األول
  .الكتب لتحسين تتخذ أن يجب التي واالقتراحات

  
بعـد   مباشـرة،  المعايير من اشتقاقها تم االستبانة وهذه للدراسة، كأداة استبانة الباحث استخدم
بـين   للمقارنة التباين تحليل واستخدم جزئية، فروع إلى المعيار وتقسيم ويروتط تشكيل إعادة
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وانعكاسـاتها   للمعايير الحاجة مدى حول المناهج في المختصين والمعلمين المشرفين استجابات
  .الكويت في المناهج في مختصا ( 14 ) و مشرفًا ( 413 ) من الدراسة عينة وتكونت
 الرياضـيات  لمعلمـي  القـومي  المجلس عن الصادرة لمعاييرا كل أهمية إلى الباحث توصل

 تـضع  ال الرابـع  إلى األول من للصفوف الرياضيات كتب أن  وإلى(NCTM)، األمريكي
واآللة  واالحتمال اإلحصاء وأن المسألة، حل معيار وبخاصة المعايير كافية بصورة فياعتبارها
  .الكتب هذه في متوافرة غير والكمبيوتر الحاسبة

  
   :الحالية الدراسة يميز وما السابقة الدراسات على التعقيب 2-2
 

هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في عدد من الجوانب اال انها تختلـف             في الوقت الذي تتفق     
 علـى  (NCTM)وثيقـة  في الواردة المعايير جميع تناولتعنها في انها الدراسة الوحيدة التي 

   .السادسكتب الرياضيات في الصفوف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 الطريقة واإلجراءات:الفصل الثالث

 :منهج الدراسة3-1

 :مجتمع الدراسة وعينتها3-2

 :اداة الدراسة3-3

 اجراءات تطبيق الدراسة
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  الفصل الثالث 

  

   واإلجراءاتالطريقة

  
  :منهج الدراسة3-1 

  

  مته لهذا النوع من الدراساتء لمالاسلوب تحليل المحتوى الوصفي ضمن المنهج

  

  : وعينتهامجتمع الدراسة3-2 

  

 والـسابع والثـامن   من الصف الـسادس     تكون مجتمع الدراسة وعينتها من كتب الرياضيات        
  .2010/2011للعام الدراسي االساسي 

  
 النحو على منفصلين جزأين من والمضمون الشكل حيثمن تألف كتاب الصف السادس  وقد 
  :األتي

  
  :الجزء األول يتألف من: أوالً

 . الكسور العادية:الوحدة األولى .1
 .  الكسور العشرية:الوحدة الثانية .2
 .  الهندسة:الوحدة الثالثة .3
 . عداد ونظرية األعداد األ:الوحدة الرابعة .4
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  :الجزء الثاني يتألف من: ثانياً

 . الهندسة والقياس:الوحدة الخامسة .1
 .النسبة والتناسب: الوحدة السادسة .2
 .النسبة المئوية وتطبيقاتها: الوحدة السابعة .3
 .اإلحصاء واالحتماالت: الوحدة الثامنة .4
 .مقدمة للجبر: الوحدة التاسعة .5

   
 النحو على منفصلين جزأين من والمضمون الشكل حيثن م ابعيتألف كتاب الصف السو

  :األتي
  

  :الجزء األول ويتألف من: أوالً

 .المجموعات: الوحدة األولى .1
 .األعداد الصحيحة: الوحدة الثانية .2
 .األعداد النسبية: الوحدة الثالثة .3
 .التناسب الطردي والتناسب العكسي: الوحدة الرابعة .4
  

  :نالجزء الثاني ويتألف م: ثانياً

 الهندسة: الوحدة الخامسة .1
 .القياس: الوحدة السادسة .2
 .الجبر: الوحدة السابعة .3
 .االحصاء: الوحدة الثامنة .4
  

 النحو على منفصلين جزأين من والمضمون الشكل حيثمن  ثامنيتألف كتاب الصف الو
  :األتي

  
  :الجزء األول ويتكون من: أوالً

 .األعداد الحقيقة: الوحدة األولى .1
 .الهندسة: ةالوحدة الثاني .2
 .حساب المعامالت التجارية والمالية: الوحدة الثالثة .3
 .اإلحصاء: الوحدة الرابعة .4
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  :الجزء الثاني ويتألف من: ثانياً

 .التحليل الى العوامل والكسور الجبرية: الوحدة الخامسة .1
 .الهندسة: الوحدة السادسة .2
 .حساب المثلثات: الوحدة السابعة .3
  .االحتماالت: الوحدة الثامنة .4

 
 

  :اداة الدراسة3-3 

  

 مـن   لتحقيق اهداف الدراسة المتمثلة في تحليل محتوى كتب الرياضيات للمرحلة االساسـية            
 في ضوء معايير ومبـادئ المجلـس القـومي          الصف السادس وحتى الصف الثامن االساسي     

علـى   للتحليل باالعتماد علـى   بتطوير أداة   الباحث  قام   ،)NCTM،2000(لمعلمي الرياضيات 
 معايير المحتوى والعمليات الصادرة من المجلس القومي االمريكي لمعلمي الرياضـيات            قائمة

 معيـار  وكـل  معايير عشر من االداةتتكون و،بعد ترجمتها وتحويل هذه القائمة الى اداة قياس

  :اآلتي النحو على وهي )1ملحق (الفرعيةلمعايير ا من عددا يحتوي
  

  ية معيارا فرعة عشرلىويحتوي ع والعمليات العدد معيار.  1
   معايير فرعيةةسبعحتوي على ي والجبر عيارم  2.

   معايير فرعيةة يحتوي على عشرةالهندس معيار    3.
  يحتوي على عشرة معايير فرعية و القياس معيار4 .

  يحتوي على عشرة معايير فرعية  وواالحتماالت البيانات تحليل معيار.  5
   معايير فرعيةة ويحتوي اربعالسائدة المشكالت حل معيار  6.
  ويحتوي اربع معايير فرعية السائدة والبرهان المنطقي التفكير معيار.  7

   معايير فرعيةةويحتوي اربع السائدة االتصال معيار  8.
   معايير فرعيةة ويحتوي ثالثالسائدة العالقات معيار.  9

  . معايير فرعيةة ويحتوي على ثالثالتمثيل معيار 10.
  

 ذوي الخبـرة    للتحقق من صدق أدوات الدراسة قام الباحث بعرضها على عـدد           :ةادصدق اال 
 المعايير ألن فقرة أي إضافة أو حذف يتم لم حيث،) 2ملحق( واالختصاص في مجال التربية

 .NCTM)،2000( وتيقة في األصلية للمعايير ترجمة هي األداة في الواردة
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  :ثبات تحليل المحتوى

  

  قق من ثبات التحليل عن طريققام الباحث من التح

  

ن إلى نتائج متقاربـة عنـد       ين آخر يوهو أن يتوصل محلل مع محلل     : الثبات البين الشخصي  -أ
  .تحليلهم للمحتوى نفسه

  
 قـام  من أجل الكشف عن ثبات أداة تحليل كتب الرياضيات و للحصول على ثبات ، حيـث                 

 تقـديم    تم ب الرياضيات ، ومن ثم     ثبات التحليل من خالل اختيار عينة من كت        حسابالباحث ب 
 خبرة في تحليل كتب الرياضيات، ويطلـب        هاألداة والعينة التي تم اختيارها إلى باحث زميل ل        

وضـيح  بعـد أن تـم ت     ) حتى الصف الثامن  صف السادس   من ال ( من مرحلة   منه تحليل كتاب    
  :وهي تم حساب الثبات باستخدام معادلة كوبر حيث  الطريقة المتبعة في التحليل،

  
+ عدد اإلجابات المتفـق عليهـا  /  عدد اإلجابات المتفق عليها  ) =نسبة الثبات(نسبة االتفاق 

شخـصي  ال االتفاقحيث بلغت نسبة    ،)2004 ، طعيمة(% 100*عدد اإلجابات المختلف عليها     
  . وهي قيمة تفي بأغراض الدراسة0.90

  
تائج متقاربـة عنـد إعـادة       وهو أن يتوصل المحلل نفسه إلى ن       :الثبات الضمن الشخصي  .ب

  . بعد مرور فترة زمنية التحليل للمحتوى نفسه
 
 الباحث بإجراء ثبات للتحليل من خالل تحليل عينة عشوائية من كتب الرياضيات للمرحلـة     قام

من اجل معرفة   و، الباحث بتحليل العينة نفسها    قام منية معينة زاألساسية العليا ،وبعد مضي فترة      
 . وهي قيمة تفي بأغراض الراسة0.95 تفاقحيث بلغت نسبة اال، مع نفسهثبات تحليل الباحث 
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  اجراءات تطبيق الدراسة

  

  :لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالجراءات اآلتية
  

 )(NCTM،2000الرياضيات لمعلمي القومي المجلس لمعايير نظرية دراسة الباحث بقام:اوال

 المعايير  بترجمتوقامالدراسة  بمجال المتصلة السابقة والبحوث الدراسات تحديد  علىعملو
  .)(NCTM،2000وثيقة في وردت كما

  

  : الباحث باجراءات المنهجية االتيةقام :ثانيا
  
الباحث ببناء اداه للتحليل باالعتماد على قائمة معايير المحتوى والعمليات الصادرة من             قام   -1

   بعد ترجمتها وتحويل هذه القائمة الى اداة قياسالمجلس القومي االمريكي لمعلمي الرياضيات
  .الدراسة أداة وثبات صدق من التأكد بإجراءات القيام 2- 

  :اآلتية اإلجراءات الباحث واتبع التحليل، بعملية القيام 3-
  

  تحديد عينة التحليل وهي كتب الرياضيات من الصف السادس وحتى الصف الثامن االساسي -أ
يل وشملت على جميع معايير المعايير الصادرة عـن المجلـس القـومي    تحديد فئات التح -ب

  .لمعلمي الرياضيات
تم التعامل مع االمثلة والتدريبات واالنـشطة والتمـارين والمـسائل            (اختيار وحدة التحليل    _ج

  )بوصف كل فقرة
ة فـي رصـد مـدى تـوفر      الباحث التكرارات والنسب المئوي   استخدم  : المعالجة االحصائية  د
  .تي تم تحليلهاعايير في الكتب الالم
 .إحصائيا ومعالجتها جداول في التحليل نتائج تفريغب قام الباحث-4

  .وتفسيرها  إليها توصل التي النتائج مناقشةب  قام الباحث5 -
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  الفصل الرابع

  

   ومناقشتهاالنتائج عرض 1.4

  
 

  سئلة ومناقشة النتائج هذا الفصل عرض نتائج الدراسة مرتبه حسب األيتناول

  

   :على ينص والذي األول بالسؤال المتعلقة النتائج 1.1.4
  

ما مدى توفر معيار االعداد والعمليات عليها في كتب الرياضيات من الصف الـسادس حتـى                
  لالجابة  عن هذا السؤال       المعايير العالمية للرياضيات؟    مع الثامن االساسي في فلسطين مقارنة    

  )3.4(الجدولو) 2.4(الجدول و) 1.4(لالجدو في والتكرارات،كما المئوية النسب حساب تم
  

المتضمنة في كتاب الصف  والعمليات دداعاال لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)1.4(الجدول

  . االساسيالسادس

 

  النسبة المئوية  لتكرار  المعيار  

  .أنظمتهافهم األعداد،طرق تمثيلها والعالقات بين األعداد وكذلك   أوال
المرونة في التعامل مع الكسور العادية والعـشرية والنـسب           1

  .المئوية في في حل المسالة الرياضية
59 21.93%  

 في مقارنة و ترتيـب الكـسور العاديـة والعـشرية            ةالكفاء 2
  .والنسب المئوية وتحديد مواقعها التقريبية على خط األعداد

71  26.39%  
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  %5.95  16  اسب في تمثيل العالقات الكميةفهم واستخدام النسب والتن  3
تطوير المعنى الخاص لألعداد الكبيرة واسـتخدام الـصورة          4

 .الصورة االسية أو العلمية أو اآللة  الحاسبة:المختلفة لتمثيلها
23  8.55%  

استخدام العوامل والمضاعفات والتحليل إلى العوامل األولية        5
  في حل المسألة الرياضية

15  5.58%  

  فهم معاني العمليات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض انياث
استخدام الخصائص التجميعية والتبديلية للجمـع والـضرب          6

الحـسابات مـع    ) لتبسيط(،للضرب على الجمع    . والتوزيعية
  الكسور العادية والعشرية، الصحيحةداألعدا

11  4.09%  

فهم واستخدام العالقـات العكـسية للجمـع مـع الطـرح       .   7
للضرب مع القسمة وللتربيع مع الجذر التربيعي في تسهيل         و

  .الحسابات وحل المسألة الرياضية

37  13.76%  

  .السهولة في الحساب والقيام بتقديرات معقولة  ثالثا
اختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات علـى           8

كل من الكسور العادية والعشرية من مثل التقدير والحـساب          
 واآلالت الحاسبة و الكمبيوتر والورقة والقلم وذلـك         الذهني

  .اعتمادا على الموقف

7  2.60%  

تطوير وتحليل الخوارزميات  الالزمة إلجـراء الحـسابات          9
المتعلقة باألعداد الصحيحة و الكـسور العاديـة والعـشرية          

  .وتطوير طالقة وسهولة استخدامها،

22 8.18%  

اسبة لتقدير نتائج العمليـات     تطوير واستخدام استراتيجيات من     10
الحسابية على مجموعة األعداد النسبية ثم  على الحكم علـى           

  .معقولية النتائج 

8  2.97%  

  %100 269  المجموع 

  

 على المعايير تضمن لسادس االساسيا للصف الرياضيات كتاب أن (1.4) الجدول من يتضح
وكشفت  ، )269(بلغت التكرارات الكلية  حيث المتوفرة فيهد والعمليات اعدلمعيار اال الفرعية

الكفاءة في مقارنـة و ترتيـب الكـسور          " كان    تكراراً  ر الفرعية النتائج عن أن أعلى المعايي    
  بمجموع تكـرار   "العادية والعشرية والنسب المئوية وتحديد مواقعها التقريبية على خط األعداد         
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اختيار واستخدام الطرق    "رار كان  وان اقل مظاهر التك    ، )%26.39( بلغت ة مئوية ب وبنس )71(
األنسب في إجراء الحسابات على كل من الكسور العادية والعشرية من مثل التقدير والحساب              

بمجمـوع  "  الذهني واآلالت الحاسبة و الكمبيوتر والورقة والقلم وذلك اعتمادا على الموقـف           
  %).2.60(توبنسبة مئوية بلغ )7(تكرار

             

 درجـة   اظهرت نتائج الدراسةالتيو )2009( دراسة الشراري معتتفق  لنتائجواتفقت هذه ا 
 منخفـضة  للرياضيات كانت العالمية للمعايير الثالث األولى للصفوف الرياضيات كتب إحتواء

  .الصفوف جميع في العد والعمليات معيار هو المعاييرتكرارا أكثر  وكان، بشكل عام
  
 في مقارنة و ترتيب الكسور العادية والعشرية والنسب         ةالكفاء "ان معيار  سر الباحث النتيجه  فيو

كان بمجموع تكرارات اعلـى مـن بـين         " المئوية وتحديد مواقعها التقريبية على خط األعداد      
 ان هـذا    باعتقاد المؤلفين وذلك   المعايير الفرعية المتضمه في كتاب الصف السادس االساسي       

 االساسي و لذلك    الخامس و الرابعكالصف   السابقة اسيةتم التركيزعليه في الصفوف الدر    المعيار
اختيار واستخدام   " وجاء المعيار  ، مع المرحلة العمرية والنمائية للطالب     فان هذا المعيار يتناسب   

الطرق األنسب في إجراء الحسابات على كل من الكسور العادية والعشرية من مثـل التقـدير                
" يوتر والورقة والقلم وذلك اعتمـادا علـى الموقـف         والحساب الذهني واآلالت الحاسبة والكمب    

اعتقادهم بصعوبة هذا المعيـار     بمجموع تكرارات اقل من بين المعاييير الفرعية وذلك بسبب          
اليتناسب مع المرحلة العمرية ويتناول هذا المعيار قي صفوف الحقـة كالـصف الـسابع                بما

  .االساسي
  
  

المتضمنة في كتاب الـصف   والعمليات العدد عيارلم المئوية والنسب التكرارات:)2.4(الجدول
  السابع

  
  

النسبة   التكرار  المعيار  
  المئوية

  .فهم األعداد وطرق تمثيلها والعالقات بين األعداد وكذلك أنظمتها  أوال
المرونة في التعامل مع الكسور العادية والعشرية والنسب المئوية في            1

  .في حل المسالة الرياضية
79 14.31% 

 في مقارنة و ترتيب الكسور العادية والعشرية والنسب المئوية          ةالكفاء 2
  .وتحديد مواقعها التقريبية على خط األعداد

60  10.87% 
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 %12.14 67  فهم واستخدام النسب والتناسب في تمثيل العالقات الكمية  3
تطوير المعنى الخاص لألعداد الكبيرة واستخدام الـصورة المختلفـة           4

  .صورة االسية أو العلمية أو اآللة  الحاسبةال:لتمثيلها
70 12.68%  

استخدام العوامل والمضاعفات والتحليل إلى العوامل األولية في حـل           5
  المسألة الرياضية

20 3.62% 

  فهم معاني العمليات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض  ثانيا
. زيعيةاستخدام الخصائص التجميعية والتبديلية للجمع والضرب والتو       6

ــع  ــى الجم ــضرب عل ــسيط(،لل ــدا) لتب ــع األع ــسابات م  دالح
  الكسور العادية والعشرية،الصحيحة

26 4.71% 

فهم واستخدام العالقات العكسية للجمع مع الطـرح وللـضرب مـع             7
القسمة وللتربيع مع الجذر التربيعي في تسهيل الحسابات وحل المسألة          

  .الرياضية

17 3.08% 

  .ساب والقيام بتقديرات معقولةالسهولة في الح  ثالثا
اختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات على كـل مـن         8

الكسور العادية والعشرية من مثل التقدير والحساب الـذهني واآلالت          
  .الحاسبة و الكمبيوتر والورقة والقلم وذلك اعتمادا على الموقف

154 27.90% 

مة إلجراء الحـسابات المتعلقـة      تطوير وتحليل الخوارزميات  الالز     9
وتطوير طالقة وسهولة   ،باألعداد الصحيحةوالكسورالعادية والعشرية    

  .استخدامها

0 0% 

تطوير واستخدام استراتيجيات مناسبة لتقدير نتائج العمليات الحسابية          10
  .على مجموعة األعداد النسبية ثم  على الحكم على معقولية النتائج 

59 10.68%  

  100% 552  المجموع
  

  على المعايير الفرعيـة تضمن أن كتاب الرياضيات الصف السابع  )2.4(يتضح من الجدول

 وكشفت النتائج عـن  ،(552)الكلية التكرارات بلغت حيث لمعيار العدد والعمليات المتوفرة فيه
 باتاختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسا      "كان     تكراراً أن أعلى المعايير الفرعية     

على كل من الكسورالعادية والعشرية من مثـل التقديروالحـساب الـذهني واآلالت الحاسـبة               
تكـرار وبنـسبة    ) (154بمجمـوع   كان  " والكمبيوتروالورقةوالقلم وذلك اعتمادا على الموقف    

فهم واستخدام العالقات العكسية للجمع مـع  " كان  تكرارا لمعاييرا أقل وأن ،)%27.89(مئوية
رب مع القسمة وللتربيع مع الجذر التربيعي في تسهيل الحسابات وحل المـسألة             الطرح وللض 

تطويروتحليـل  "اريع الم يحظولم  ،)%(3.07  وبنسبة مئوية  )17(كان بمجموع تكرار  " الرياضية
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الخوارزميات الالزمة إلجراء الحـسابات المتعلقـة باألعـداد الـصحيحة والكـسورالعادية             
  بأي تكرار" ستخدامهاوتطويرطالقة وسهولة ا،والعشرية

  

 درجـة   اظهرت نتائج الدراسـة التيو) 2009( دراسة الشراري معتتفقوعليه فان النتيجه 
 منخفـضة  للرياضيات كانت العالمية للمعايير الثالث األولى للصفوف الرياضيات كتب إحتواء

  . الصفوف جميع في العد والعمليات هومعيار المعاييرتكرارا أكثر  وكان، بشكل عام

  

 في مقارنة و ترتيب الكسور العادية والعشرية والنسب         ةالكفاء" سرالباحث النتيجه ان معيار   فوي
كان بمجموع تكرارات اعلـى مـن بـين         " المئوية وتحديد مواقعها التقريبية على خط األعداد      

 االساسي وذلك باعتقاد المـؤلفين ان هـذا         السابعالمعايير الفرعية المتضمه في كتاب الصف       
 االساسـي و    الخـامس والرابع  ر تم التركيزعليه في الصفوف الدراسية السابقة كالصف         المعيا

اختيـار   " وجاء المعيـار   ،لذلك فان هذا المعيار يتناسب مع المرحلة العمرية والنمائية للطالب         
واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات على كل من الكسور العادية والعشرية من مثل              

ب الذهني واآلالت الحاسبة و الكمبيوتر والورقة والقلم وذلـك اعتمـادا علـى              التقدير والحسا 
اعتقادهم بصعوبة هـذا    بمجموع تكرارات اقل من بين المعاييير الفرعية وذلك بسبب          " الموقف

المعيار بما ال يتناسب مع المرحلة العمرية ويتناول هذا المعيار قي صفوف الحقـة كالـصف                
تطوير وتحليـل الخوارزميـات  الالزمـة         "معيارنه لم يتم تناول     في حين ا  و، االساسي ثامنال

وتطـوير طالقـة    ،إلجراء الحسابات المتعلقة باألعداد الصحيحةوالكـسورالعادية والعـشرية         
في صفوف سـابقة كمـا فـي         يار المع اهذ  بتناول  المؤلفين  اعتقاد  بسبب ،وسهولة استخدامها 

  . الصف الرابع والخامس والسادس االساسي
  
  

المتضمنة في كتاب الصف  والعمليات العدد لمعيار المئوية والنسب التكرارات: )3.4(لجدولا

  الثامن

  

 النسبة المئويةالتكرار  المعيار  م
 .فهم االعداد وطرق والعالقات بين االعداد وكذلك انظمتها  اوال
المرونة في التعامل مع الكسور العادية والعشرية والنسب المئوية في           1

  .المسالة الرياضيةفي حل 
5  3.94%  
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الكفاءة في ترتيب الكسور العادية والعشرية وتحديد مواقعها التقريبية          2
  .على خط األعداد

18 14.17% 

 %0 0  .فهم واستخدام النسب والتناسب لتمثيل العالقات الكمية  3
تطوير المعنى الخاص لألعداد الكبيرة واستخدام الـصورة المختلفـة            4

  .ورة االسية او العلمية أو اآللة  الحاسبةالص:لتمثيلها
0 0% 

استخدام العوامل والمضاعفات والتحليل إلى العوامل األولية في حـل           5
  .المسألة الرياضية

4  3.15% 

 .فهم معنى العمليات وكيفية ارتباطها ببعض  ثانيا
. استخدام الخصائص التجميعية والتبديلية للجمع والضرب والتوزيعية       6

ــضرب ع ــع لل ــى الجم ــسيط(،ل ــداد ) لتب ــع األع ــسابات م الح
  .الكسور العادية والعشرية،الصحيحة

5  3.93%  

 .السهولة في الحساب والقيام بتقديرات معقولة  ثالثا
فهم واستخدام العالقات العكسية للجمع مع الطـرح وللـضرب مـع             7

القسمة وللتربيع مع الجذر التربيعي في تسهيل الحسابات وحل المسألة          
  .اضيةالري

14 11.02% 

اختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات على كـل مـن        8
الكسور العادية والعشرية من مثل التقدير والحساب الـذهني واآلالت          

  .الحاسبة و الكمبيوتر والورقة والقلم وذلك اعتمادا على الموقف

  
35 

  
27.56%  

  
 

الحـسابات المتعلقـة    تطوير وتحليل الخوارزميات  الالزمة إلجراء        9
وتطـوير طالقـة    ،باألعداد الصحيحة و الكسور العادية والعـشرية        

  .وسهولة استخدامها

17 13.39% 

تطوير واستخدام استراتيجيات مناسبة لتقدير نتائج العمليات الحسابية          10
  .على مجموعة األعداد النسبية ثم  على الحكم على معقولية النتائج

29 22.83%  

  %100 127  المجموع
  

 تضمن على المعايير الفرعيـة  الثامن للصف الرياضيات كتاب أن (3.4) الجدول من يتضح

وكشفت النتائج عـن   127)الكلية التكرارات بلغت حيث د والعمليات المتوفرة فيهاعدلمعيار اال
 اختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات" كان  أن أعلى المعايير الفرعية  تكراراً

 الحساب الذهني واآلالت الحاسبة و و التقدير على كل من الكسور العادية والعشرية من مثل
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   تكراروبنسبة مئوية) (35كان بمجموع " الكمبيوتر والورقة والقلم وذلك اعتمادا على الموقف

 
 استخدام العوامل والمضاعفات والتحليل إلى  " كان تكرارا المظاهر أقل  وأن،)(27.56%

وبنـسبة مئويـة    ) 4(كـان بجمـوع تكـرار     " عوامل األولية في حل المـسألة الرياضـية       ال
تطوير المعنى الخاص لألعداد الكبيرة واستخدام الصورة       "  راييالمعحظ  تولم  %) 3.15(بلغت

فهـم واسـتخدام النـسب       "و" الصورة االسية أو العلمية أو اآللة  الحاسـبة        :المختلفة لتمثيلها 
  باي تكرار" قات الكميةوالتناسب لتمثيل العال

  

 درجـة  اظهرت نتائج الدراسـة  التيو) 2009( دراسة الشراريمع تتفقوعليه فان النتيجه 
 منخفـضة  للرياضيات كانت العالمية للمعايير الثالث األولى للصفوف الرياضيات كتب إحتواء

  .الصفوف جميع في العد والعمليات معيار هو المعاييرتكرارا أكثر وكان بشكل عام
  

اختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات على        " " سر الباحث النتيجه ان معيار    يفو
الحـساب الـذهني واآلالت الحاسـبة و    و التقـدير  كل من الكسور العادية والعشرية من مثل

كان بمجموع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية المتضمه في          " الكمبيوتر والورقة والقلم    
 االساسي وذلك باعتقاد المؤلفين الطالب في هذه المرحلة يستطيع النعامـل            الثامنلصف  كتاب ا 

مع االدوات التكنولوجية مثل االله الحاسبة والكمبيوترولذلك فان هذا المعيـار يتناسـب مـع               
استخدام العوامل والمضاعفات والتحليل إلى      " وجاء المعيار  ،المرحلة العمرية والنمائية للطالب   

بمجموع تكرارات اقل من بين المعاييير الفرعيـة        "   األولية في حل المسألة الرياضية     العوامل
  . سابقةتناول هذا المعيار قي صفوف وذلك بسبب 

  

   :على ينص والذي الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج عرض
  

ن ما مدى توفر معيار البيانات واالحتماالت في كتب الرياضيات من الصف السادس حتى الثام             
ولالجابة عن هذا الـسؤال تـم        المعايير العالمية للرياضيات؟     معاالساسي في فلسطين مقارنة     
  )6.4( جدول و)5.4(وجدول  ) 4.4( المئوية كما في جدولحساب التكرارات والنسب
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المتضمنة فـي كتـاب    لمعيار البيانات واالحتماالت المئوية والنسب  التكرارات):4.4(دولج 

  الصف السادس
  
  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  

صياغة أسئلة يمكن التعامل معها بالبيانات وكذلك  جمع تنظيم وعـرض البيانـات المالئمـة                  أوال

  .لإلجابة عنها
صياغة أسئلة و  تصميم دراسات وجمع البيانات عـن خاصـة             1

  .مشتركة بين مجتمعين أو خصائص مختلفة ضمن مجتمع واحد

7  20%  

تيار بناء التمثيالت البيانية بما فيها المدرج التكراري        استخدام واخ   2
  والمضلع التكراري وشكل االنتشار 

3  8.57%  

  .اختيار واستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة لتحليل البيانات   ثانيا
 النزعة المركزية والتشتت بمـا      سإيجاد واستخدام وتفسير مقايي     3

  فيها الوسط والمدى الربيعي

0  0%  

بـين مجموعـات البيانـات      ) االنـسجام   (مناقشة وفهم التوافق      4
  . خاصة الرسوم البيانية النسيجيةةوتمثيالتها البياني

5  14.29%  

  تطوير استنتاجات وتنبؤات مبنية على البيانات  ثالثا
استخدام المالحظة للفروق بين عينتين أو أكثر لبناء تخمينات عن            5

 .مجتمعات أخذت منها العينات

0 0%  

 عن العالقات الممكنة بين خاصيتين لعينـة علـى          تبناء تخمينا   6
   للبياناترأساس االنتشا

    

استخدام التنبؤات لصياغة أسئلة جديدة وتخطيط دراسات جديـدة           7
  .لإلجابة عليها

4  11.43%  

  .فهم وتطبيق المفاهيم األساسية لالحتماالت   رابعا
  %5.71  2  صف األحداث المكملة فهم واستخدام المصطلحات المالئمة لو  8

استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيار تخمينات           9
  عن نتائج التجارب والتشبيهات

8  22.86%  
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حساب االحتماالت لحوادث مركبة بسيطة واستخدام أساليب مثل          10
  القوائم المنظمة ورسوم الشجرة ونماذج المساحة

6  17.14%  

  %100  35  المجموع

لمعيـار   تضمن على المعـايير الفرعيـة  ان كتاب الرياضيات الصف ) 4.4(يتضح من جدول
وكشفت النتائج عـن أن      ،)35( حيث بلغت التكرارت الكلية     المتوفرة فيه  البيانات واالحتماالت 

استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيـار         " كانأعلى المعايير الفرعية  تكراراً      
 %)22.86(وبنسبة مئويـة    ) 8( كان بمجموع تكرار   "ت عن نتائج التجارب والتشبيهات    تخمينا

فهم واستخدام المصطلحات المالئمة لوصف األحداث المكملـة        " وان اقل  المظاهر تكرار كان     
 إيجـاد   "المعـايير  ولم تحظ كل مـن       %)5.71(وبنسبة مئوية بلغت  ) 2(كان بمجموع  تكرار   "

 "و" نزعة المركزية والتشتت بما فيها الوسـط والمـدى الربيعـي          واستخدام وتفسير مقاييس ال   
استخدام المالحظة للفروق بين عينتين أو أكثر لبناء تخمينات عن مجتمعـات أخـذت منهـا                

  .باي تكرار" العينات
  

حين اظهرت نتائج الدراسـة ان كتـب         )2004( الطيطي  دراسة  مع تختلف وعليه فان النتيجه  
 وحتى الثاني العلمي كان معيار االحصاء واالحتمـاالت جيـد           الرياضيات من الصف السادس   

التي اظهرت نتائج الدراسة انعدام معيار االحـصاء        ) 2009( ومع دراسة الشراري   امعبشكل  
  . واالحتماالت

  
استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمـال  لبنـاء واختيـار            "سر الباحث النتيجه ان معيار    فوي

كان بمجموع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية        " والتشبيهات تخمينات عن نتائج التجارب   
وان هذا المعيار يؤسس  لصفوف الحقة وخصوصا فـي           المتضمنه في كتاب الصف السادس    

 " فهم واستخدام المصطلحات المالئمة لوصف األحداث المكملة       "وجاء المعيار  المرحلة الثانوية 
انهم لم يكتسبوا تلك  مؤلفي اعتقادوذلك بسب لفرعية بمجموع تكرارات اقل من بين المعاييير ا

في حين انه لم يتم تناول بعض المعاييرالجزئية بسبب اعتقـاد المـؤلفين       ،المفاهيم بشكل كامل  
  .على ان يتم تناولها في صفوف الحقةوبعدم تالءم هذه المعايير مع المرحلة العمرية 
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المتـضمنة فـي كتـاب     ر البيانات االحتماالتلمعيا المئوية والنسب التكرارات:)5.4(جدول

  الصف السابع

  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
صياغة أسئلة يمكن التعامل معها بالبيانات وكذلك  جمع تنظيم وعرض البيانات المالئمة   أوال

  .لإلجابة عنها
صياغة أسئلة و تصميم دراسات وجمع البيانـات عـن خاصـة              1

  .أو خصائص مختلفة ضمن مجتمع واحدمشتركة بين مجتمعين 

19  44.19%  

استخدام واختيار بناء التمثيالت البيانية بما فيها المدرج التكراري           2
  والمضلع التكراري وشكل االنتشار 

6  13.95%  

  .اختيار واستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة لتحليل البيانات   ثانيا
عة المركزية والتشتت بمـا      النز سإيجاد واستخدام وتفسير مقايي     3

  فيها الوسط والمدى الربيعي

9  20.93%  

بـين مجموعـات البيانـات      ) االنـسجام   (مناقشة وفهم التوافق      4
  . خاصة الرسوم البيانية النسيجيةةوتمثيالتها البياني

6  13.95%  

  تطوير استنتاجات وتنبؤات مبنية على البيانات  ثالثا
عينتين أو أكثر لبناء تخمينات عن      استخدام المالحظة للفروق بين       5

 .مجتمعات أخذت منها العينات

0  0%  

 عن العالقات الممكنة بين خاصيتين لعينـة علـى          تبناء تخمينا   5
   للبياناترأساس االنتشا

0  0%  

استخدام التنبؤات لصياغة أسئلة جديدة وتخطيط دراسات جديـدة          6
  .لالجابة عليها

3  6.98%  

  .يم األساسية لالحتماالت  فهم وتطبيق المفاه رابعا
  %0  0  فهم واستخدام المصطلحات المالئمة لوصف األحداث المكملة   8
استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيار تخمينات           9

  عن نتائج التجارب والتشبيهات

0  0%  

حساب االحتماالت لحوادث مركبة بسيطة واستخدام أساليب مثل         10
  ظمة ورسوم الشجرة ونماذج المساحةالقوائم المن

0  0%  

  %100  43  المجموع
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 تضمن على المعـايير الفرعيـة    السابعان كتاب الرياضيات الصف ا) 5.4(يتضح من جدول

وكشفت النتـائج    ،)43(حيث بلغت التكرارت الكلية     المتوفرة فيه  البيانات واالحتماالت لمعيار  
صياغة أسئلة وتصميم دراسات وجمـع البيانـات    "ن كاعن أن أعلى المعايير الفرعية  تكراراً 

 كـان بمجمـوع    "عن خاصة مشتركة بين مجتمعين أو خصائص مختلفة ضمن مجتمع واحـد           
اسـتخدام التنبـؤات    وان اقل المظاهر تكـرارا      ،%) 44.19(وبنسبة مئوية بلغت  ) 19(تكرار  

وبنـسبة   3)(كراركان بمجموع ت  ،لصياغة أسئلة جديدة وتخطيط دراسات جديدة لالجابة عليها       
استخدام المالحظة للفروق بين عينتـين أو       "ر  ولم تحظ كل من المعايي    %) 6.98(مئوية بلغت   

بناء تخمينات عن العالقات الممكنـة      "و  "أكثر لبناء تخمينات عن مجتمعات أخذت منها العينات       
ة لوصف  فهم واستخدام المصطلحات المالئم   " بين خاصيتين لعينة على أساس االنتشار للبيانات      

و استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيار تخمينات عن نتائج            "األحداث المكملة   
حساب االحتماالت لحوادث مركبة بسيطة واسـتخدام أسـاليب مثـل           " التجارب والتشبيهات و  

  .باي تكرار" القوائم المنظمة ورسوم الشجرة ونماذج المساحة

  

حين اظهرت نتائج الدراسـة ان كتـب         )2004( الطيطي  دراسة تختلف مع  وعليه فان النتيجه  
الرياضيات من الصف السادس وحتى الثاني العلمي كان معيار االحصاء واالحتمـاالت جيـد              

التي اظهرت نتائج الدراسة انعدام معيار االحـصاء        ) 2009(ومع دراسة الشراري   .امعبشكل  
  .واالحتماالت 

  
وتصميم دراسات وجمع البيانات عـن خاصـة         اغة أسئلة صي "الباحث النتيجه ان معيار   فسروي

كان بمجموع تكرارات اعلـى     " مشتركة بين مجتمعين أو خصائص مختلفة ضمن مجتمع واحد        
 وان هذا المعيار يؤسس  لصفوف       السابعمن بين المعايير الفرعية المتضمنه في كتاب الصف         

ـ "وجاء المعيار الحقة وخصوصا في المرحلة الثانوية       تخدام المـصطلحات المالئمـة    فهم واس
 إلى يعود ذلك  وبمجموع تكرارات اقل من بين المعاييير الفرعية " لوصف األحداث المكملة

 هـذا  بـأن  إلعتقـادهم  العليـا  الصفوف في متضمنا يكون أن يجب المعيار هذا بأن قناعتهم

بعـض  في حين انـه لـم يـتم تنـاول     .المرحلة هذه في الطلبة خصائص مع المعياراليتوافق
المعاييرالجزئية بسبب اعتقاد المؤلفين بعدم تالءم هذه المعايير مع المرحلة العمرية وعلـى ان              

  .يتم تناولها في صفوف الحقة
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المتضمنة في كتـاب   لمعيار البيانات واالحتماالت المئوية والنسب  التكرارات:)6.4(الجدول

  الصف الثامن
  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م

ياغة أسئلة يمكن التعامل معها بالبيانات وكذلك  جمع تنظـيم وعـرض البيانـات               ص  أوال
  .المالئمة لإلجابة عنها

صياغة أسئلة و  تصميم دراسات وجمع البيانـات عـن            1
خاصة مشتركة بين مجتمعين أو خصائص مختلفة ضمن        

  .مجتمع واحد

38  20.10%  

ها المـدرج   استخدام واختيار بناء التمثيالت البيانية بما في        2
  التكراري والمضلع التكراري وشكل االنتشار 

12 6.34%  

  .اختيار واستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة لتحليل البيانات   ثانيا
 النزعـة المركزيـة     سإيجاد واستخدام وتفـسير مقـايي       3

  والتشتت بما فيها الوسط والمدى الربيعي

27  14.28%  

بين مجموعات البيانات   ) م  االنسجا(مناقشة وفهم التوافق      4
  . خاصة الرسوم البيانية النسيجيةةوتمثيالتها البياني

20  10.58%  

  تطوير استنتاجات وتنبؤات مبنية على البيانات  ثالثا
استخدام المالحظة للفروق بين عينتين أو أكثـر لبنـاء            5

 .تخمينات عن مجتمعات أخذت منها العينات

0  0%  

ات الممكنة بين خاصيتين لعينـة       عن العالق  تبناء تخمينا   6
   للبياناترعلى أساس االنتشا

0  0%  

استخدام التنبؤات لصياغة أسئلة جديدة وتخطيط دراسات         7
  .جديدة لالجابة عليها

8  4.23%  

  .فهم وتطبيق المفاهيم األساسية لالحتماالت   رابعا
فهم واستخدام المصطلحات المالئمة لوصـف األحـداث          8

  المكملة 

31  16.40%  

استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيـار           9
  تخمينات عن نتائج التجارب والتشبيهات

21  11.11%  

حساب االحتماالت لحوادث مركبة بـسيطة واسـتخدام          10
أساليب مثل القوائم المنظمة ورسوم الـشجرة ونمـاذج         

  المساحة

32  16.93%  

  %100 189  المجموع
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 تضمن على المعـايير الفرعيـة   الثامن ان كتاب الرياضيات الصف )6.4(يتضح من جدول

وكشفت النتائج   " )189(حيث بلغت التكرارت الكلية     المتوفرة فيه  تماالتجالبيانات والإل لمعيار  
صياغة أسئلة وتصميم دراسات وجمـع البيانـات         " كان عن أن أعلى المعايير الفرعية  تكراراً      
 كـان بمجمـوع     "  خصائص مختلفة ضمن مجتمع واحد     عن خاصة مشتركة بين مجتمعين أو     

ان  تكرارا عايير وان اقل  الم    %)20.11(وبنسبة مئوية بلغت    ) 38(تكرار ؤات    "  آ استخدام التنب

ة            دة لالجاب ة     )8 ( كان بمجمـوع   "عليهالصياغة أسئلة جديدة وتخطيط دراسات جدي وبنسب مئوي

المالحظة للفروق بين عينتين أو أكثر      استخدام  " المعاييرلم تحظ كل من      في حين  4.23)(بلغت 
بناء تخمينات عن العالقات الممكنـة بـين         "و"لبناء تخمينات عن مجتمعات أخذت منها العينات      

  .باي تكرار" خاصيتين لعينة على أساس االنتشار للبيانات

  

حين اظهرت نتـائج الدراسـة ان كتـب          )2004( الطيطي  دراسة تتفق مع  وعليه فان النتيجه  
ت من الصف السادس وحتى الثاني العلمي كان معيار االحصاء واالحتمـاالت جيـد              الرياضيا

التي اظهرت نتائج الدراسة ان المعـايير الكليـة         ) 2007(و مع دراسة الرحاحلة     ، ،امعبشكل  
%) 70(مجتمعة بالنسبة للمعايير الفرعية ومنها معيار االحصاء واالحتماالت بلغـت النـسبه             

التـي اظهـرت    ) 2009(فيما تختلف مع دراسة الشراري     لمقبولوهي وهي حققت المستوى ا    
  .نتائج الدراسة انعدام معيار االحصاء واالحتماالت

  

وتصميم دراسات وجمع البيانات عـن خاصـة         صياغة أسئلة "ويفسر الباحث النتيجه ان معيار    
كان بمجموع تكرارات اعلـى      "مشتركة بين مجتمعين أو خصائص مختلفة ضمن مجتمع واحد        

 هـذا   الثامن وذلك بسبب انه تم توزيـع       بين المعايير الفرعية المتضمنه في كتاب الصف         من
ما يتناسـب مـع كـل       من الصف السادس وحتى الصف الثامن       ومعظم المعاييرالفرعية المعيار
فيكون ما يؤخذ في صف سابق متطلبا للصف        ،عبرالصفوفأي بمعنى انه يوجد ترابط       مرحلة
بمجمـوع   " ستخدام المصطلحات المالئمة لوصف األحداث المكملة     فهم وا  " وان معيار  ،الالحق

في حين انه لم يتم تناول بعـض المعاييرالجزئيـة            و تكرارات اقل من بين المعاييير الفرعية     
على ان يتم تناولها فـي      وبسبب اعتقاد المؤلفين بعدم تالءم هذه المعايير مع المرحلة العمرية           

  .ةصفوف الحق
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  :على ينص والذي  الثالثبالسؤال علقةالمت النتائج عرض
 

ما مدى توفر معيار القياس كتب الرياضيات من الصف السادس حتى الثامن االساسـي فـي                
ولالجابة عـن هـذا الـسؤال تـم حـساب            المعايير العالمية للرياضيات؟      مع فلسطين مقارنة 

  )9.4( جدولو)8.4(جدول و ) 7.4(كما في جدولالتكرارات والنسب المئوية  
 

  المتضمنة في كتاب الصف السادس لمعيار القياس المئوية والنسب التكرارات:)7.4(جدول
  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م

فهم الخصائص القابلة للقياس لألجسام ،وفهم الوحدات واألنظمة وكـذلك عمليـات              أوال

  القياس
 %0 0  فهم أنظمة القياس المترية والعادية 1

 %1.72  1  .ن الوحداتفهم العالقات بي  
  %0 0  التحويل من وحدة إلى أخرى  داخل نظام القياس نفسه 3
اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع الحجـم  المناسـب            4

  .لقياس الزوايا والمحيط والمساحة السطحية والحجم
21  36.21%  

  .استخدام األساليب واألدوات والمعادالت المالئمة لتحديد القياسات  ثانيا
المستخدم الختيـار أفـضل     )  المعيار(استخدام المقياس   5

  الطرق و  لتقدير القياسات
6  10.35%  

اختيار وتطبيق طرق وأدوات إليجاد الطول والمساحة و          6
  الحجم  وقياس الزوايا بالدقة المطلوبة

5  8.62%  

أن يستخدم  ويطور صيغ إليجاد محيط الدائرة ومساحة           7
ع وشـبه المنحـرف     كل من المثلث ومتوازي األضـال     

 والدائرة

10  17.24%  

  %13.79  8  أن يطور طرق إليجاد مساحات أكثر تعقيدا  8
تطوير طرق إليجاد المساحة السطحية وحجم المنـشور          9

  والهرم واالسطوانة 
7  12.07%  

  %0  0  حل مسائل باستخدام النسبة والتناسب  10
  %100 58  وعمالمج
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 تضمن على المعـايير الفرعيـة   السادسيات الصف ان كتاب الرياض) 7.4(يتضح من جدول

وكشفت النتائج عـن أن أعلـى       ) 58(حيث بلغت التكرارت الكلية    المتوفرة فيه القياس  لمعيار  
اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع الحجـم المناسـب لقيـاس        "كانالمعايير الفرعية  تكراراً     

وان %) 36.21(وبمسبة مئوية   ) 21(عكان بمجمو "الزوايا والمحيط والمساحة السطحية والحجم    
وبنـسبة مئويـة    ) 1(كان بمجموع تكـرار   " فهم العالقات بين الوحدات    "اً   تكرار  المعايير اقل

التحويل من وحدة   "و" فهم أنظمة القياس المترية والعادية    "  ولم تحظ كل من المعايير     ،%)1.72(
باي " استخدام النسبة والتناسب  حل مسائل التي تحتوي  ب     " و"إلى أخرى داخل نظام القياس نفسه     

  .تكرار
  

 فـي  )(NCTM في ان درجـة نـوفر معـايير    )2009( مع كسابالدراسة وقد اتفقت نتائج
ل وحتى الـصف    وموضوعات الهندسة والقياس المتضمنه في كتب الرياضيات من الصف اال         

ع ابـو   وم،السادس االساسي تتراوح بين متوسطة في بعض االحيان ومتدنية في غالب االحيان           
  ).%23،%6(في ان نسبة توفر معيار القياس للمعيارين الفرعيين على التوالي ) 2007(الرب
سبة  توافر نسبة بلغت  حيث2007)(عمرة أبو دراسة مع اختلفت آما ايير  ن ًا،  (% 78) المع  تقريب

  .الجودة تمثل ال ولكنها جيدة نسبة وهي
  

م الوحدة ذات النوع الحجم المناسب لقيـاس        اختيار واستخدا " ويفسرالباحث النتيجة ان المعيار   
 الهندسة  بمجموع تكرار اعلى ويعود ذلك اعتماد     " الزوايا والمحيط والمساحة السطحية والحجم    

في القياس واليمكن ان توجد هندسة بـدون قيـاس و       على استخدام الوحدات المناسبة     والقياس  
والنظـام المتـري   ،لنظـام المتري واليستطيع طالب معرفة وحدة القياس اال اذا كان مـدركا ل    

مستخدم في الهندسة بشكل كبير وخصوصا في المساحات والحجـوم قـي صـفوف سـابقة                
اقـل  " فهم العالقات بين الوحـدات       "  وقد حاء معيار   ،الصف الرابع والخامس   في   وخصوصا

لمعيـار   بسبب اعتقاد المؤلفين بتناول هذا ا"المعيار هذا أن ذلك الدراسة ويفسر الباحثتكرارا 
  .في صفوف سابقة كما في الصف الرابع والخامس

   
في هذه المعايير     بتناول  المؤلفين  اعتقاد في حين انه لم يتم تناول بعض المعاييرالجزئية بسبب        

  صفوف سابقة والحقة بشكل كبير 
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  المتضمنة في كتاب الصف السابع لمعيار القياس المئوية والنسب التكرارات:)8.4(جدول

  

  
  

 تضمن على المعـايير الفرعيـة  السابع   ان كتاب الرياضيات الصف) 8.4(يتضح من جدول

وكشفت النتائج عـن أن أعلـى       ) 65(حيث بلغت التكرارت الكلية     المتوفرة فيه  القياس  لمعيار  
اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع الحجـم المناسـب لقيـاس           " كانالمعايير الفرعية  تكراراً     

وبنـسبة  ) 33(كـان بمجمـوع تكـرار     " الزوايا والمحـيط والمـساحة الـسطحية والحجـم        
لتـي تحتـوي  باسـتخدام النـسبة         حل مـسائل ا   "  تكرارا المعايير وان اقل    %)50.77(مئوية

  النسبة المئوية  التكرار  عيارالم  م
وفهم الوحدات واألنظمـة وكـذلك عمليـات     فهم الخصائص القابلة للقياس لألجسام  اوال

  القياس
  %0  0  فهم أنظمة القياس المترية والعادية  1

  %0  0  .فهم العالقات بين الوحدات 2

  %0  0  التحويل من وحدة إلى أخرى  داخل نظام القياس نفسه 3

تخدام الوحدة ذات النوع الحجـم  المناسـب         اختيار واس  4
  .لقياس الزوايا والمحيط والمساحة السطحية والحجم

33  50.77%  

  .استخدام األساليب واألدوات والمعادالت المالئمة لتحديد القياسات  ثانيا
المستخدم الختيـار أفـضل     )  المعيار(استخدام المقياس  5

  الطرق و  لتقدير القياسات
6  9.23%  

ار وتطبيق طرق وأدوات إليجاد الطول والمساحة و        اختي 6
  الحجم  وقياس الزوايا بالدقة المطلوبة

13  20%  

أن يستخدم  ويطور صيغ إليجاد محيط الدائرة ومساحة          7
كل من المثلث ومتوازي األضـالع وشـبه المنحـرف          

 والدائرة

4  6.16%  

  %4.62  3  أن يطور طرق إليجاد مساحات أكثر تعقيدا  8

 طرق إليجاد المساحة السطحية وحجم المنـشور        تطوير 9
  والهرم واالسطوانة 

5  7.69%  

  %1.54  1  حل مسائل باستخدام النسبة والتناسب 10

  %100 65  المجموع
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فهـم أنظمـة    " ولم تحظ كل من المعايير      %) 1.54(وبنسبة مئوية ) 1(كان بمجموع " والتناسب
التحويل من وحدة إلى أخرى  داخـل        " و"فهم العالقات بين الوحدات   " و"القياس المترية والعادية  

  .باي تكرار" نظام القياس نفسه
  

ـ في ان درجـة  ) 2009(الدراسة مع كساب وقد اتفقت نتائج فـي  ) (NCTMوفر معـايير  ت
  ل وحتى الصف وموضوعات الهندسة والقياس المتضمنه في كتب الرياضيات من الصف اال

  
ومع ابـو   ،السادس االساسي تتراوح بين متوسطة في بعض االحيان ومتدنية في غالب االحيان           

  %).23،%6(التوالي في ان نسبة توفر معيار القياس للمعيارين الفرعيين على ) 2007(الرب
  

 تقريبًا، (%78 ) المعايير نسبة توافر نسبة بلغت  حيث2007)(عمرة أبو دراسة مع اختلفت  آما

  .الجودة تمثل ال ولكنها جيدة نسبة وهي
  

الحجم المناسب لقياس    و اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع    " ويفسر الباحث النتيجة ان المعيار    
كان بمجموع تكرارات اعلى من بـين المعـايير         " لسطحية والحجم الزوايا والمحيط والمساحة ا   

ويعود ذلك اعتماد الهندسة والقياس على اسـتخدام         الفرعية المتضمنه في كتاب الصف السابع     
الوحدات المناسبة في القياس واليمكن ان توجد هندسة بدون قياس واليستطيع طالب معرفـة              

والنظام المتري مستخدم في الهندسة بشكل كبير       ،متريوحدة القياس اال اذا كان مدركا للنظام ال       
في الصف الـصف الرابـع       وخصوصا في المساحات والحجوم قي صفوف سابقة وخصوصا       

حـل مـسائل     "وان اقل المعايير تكرارا   ، كما ذكر سابقا في الصف السادس االساسي       والخامس
ار يتم ذكره في بشكل مفصل      ويفسر الباحث النتيجة كون هذا المعي     "  باستخدام النسبة والتناسب  

   لم يتمفي حين انه،في وحدة االعداد والعمليات عليها بشكل كبيروخصوصا في الصف السابع
في صـفوف سـابقة     هذه المعايير     بتناول  المؤلفين  اعتقاد تناول بعض المعاييرالجزئية بسبب   

  . بشكل كبير وخصوصا في الصف الرابع والخامس
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  نالمتضمنة في كتاب الصف الثام لمعيار القياس المئوية والنسب التكرارات:)9.4(جدول
  

  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
  وفهم الوحدات واألنظمة وكذلك عمليات القياس فهم الخصائص القابلة للقياس لألجسام  أوال

  %0  0  فهم أنظمة القياس المترية والعادية 1
  %0  0  .فهم العالقات بين الوحدات 2
  %0  0  لتحويل من وحدة إلى أخرى  داخل نظام القياس نفسها 3
اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع الحجم  المناسب لقياس          4

  .الزوايا والمحيط والمساحة السطحية والحجم
0 %0 

  .استخدام األساليب واألدوات والمعادالت المالئمة لتحديد القياسات  ثانيا
مستخدم الختيار أفضل الطرق      ال  )المعيار(استخدام المقياس   5

   لتقدير القياساتو
%0 0%  

اختيار وتطبيق طرق وأدوات إليجاد الطول والمـساحة و          6
  .الحجم  وقياس الزوايا بالدقة المطلوبة

0%  0%  

أن يستخدم  ويطور صيغ إليجاد محيط الدائرة ومساحة كل           7
 من المثلث ومتوازي األضالع وشبه المنحرف والدائرة

0%  0%  

  %0  %0  .أن يطور طرق إليجاد مساحات أكثر تعقيدا  8
تطوير طرق إليجاد المساحة السطحية وحجـم المنـشور          9

  .والهرم واالسطوانة 
0%  0%  

  %0  %0  .حل مسائل باستخدام النسبة والتناسب 10
 %0 %0  المجموع

  
 الثامن  في كتاب الصف    الفرعية لمعيار القياس   المعاييرجميع  لم تحظ   ) 9.4(يتضح من جدول  

  . باي تكرار االساسي
  
فـي  ) (NCTMفي ان درجـة نـوفر معـايير    ) 2009(لدراسة مع كسابا  نتائجاختلفتوقد

ل وحتى الـصف    وموضوعات الهندسة والقياس المتضمنه في كتب الرياضيات من الصف اال         
ومع ابـو   ،السادس االساسي تتراوح بين متوسطة في بعض االحيان ومتدنية في غالب االحيان           

  %).23،%6(في ان نسبة توفر معيار القياس للمعيارين الفرعيين على التوالي ) 2007(ربال
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ا  و  دراسة  مع  اختلفت   آم رة  أب سبة  بلغت   حيث 2007)(عم وافر  ن سبة  ت ايير  ن  (% 78 ) المع
  .الجودة تمثل ال ولكنها جيدة نسبة وهي تقريبًا،

  
  المـؤلفين   اعتقاد المعاييرالجزئية بسبب  جميعلم يتم تناول     في حين انه   ويفسر الباحث النتيجة    

  .في صفوف سابقة بشكل كبير وخصوصا في الصف الرابع والخامسهذه المعايير  بتناول
  
  

  :على ينص والذي  الرابعبالسؤال المتعلقة النتائج عرض
  
ما مدى توفر معيار الجبر كتب الرياضيات من الصف السادس حتى الثامن االساسـي فـي                 

ولالجابة عن هـذا الـسؤال تـم حـساب           المعايير العالمية للرياضيات؟     مع  فلسطين مقارنة   
       )12.4(جدول و )11.4(جدول  و )10.4(كما في جدولالتكرارات والنسب المئوية 

  
  
  
  

  المتضمنة في كتاب الصف السادس الجبر لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)10.4(الجدول
 

  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
  فهم األنماط العالقات واالقترانات  أوال

تمثيل و تحليل وتعميم العديد مـن األنمـاط باسـتخدام الجـداول               1
 الرمزية عندما يكـون ذلـك       نوالرسوم البيانية والكلمات وبالقواني   

  .ممكنا

5  27.77%  

  %0 0  ربط ومقارنة أشكال مختلفة  2

  استخدام الرموز الجبريةتمثيل وتحليل المواقف والبناءات الرياضية ب  ثانيا
  %33 .33  6  . تصوري أولي لالستخدامات المختلفة للمتغيراتمتطوير فه  3

استخدام الجبر الرمزي لتمثيل المواقف وحل المشكالت خاصة تلك           4
  التي تتضمن عالقات طولية

0 0%  

التعرف على األشكال المكافئة للتعابير الجبرية البـسيطة وبناءهـا            5
 .وليةلحل معادالت ط

1 5.55%  

  . الكميةتاستخدام النماذج الرياضية لتمثيل وفهم العالقا  ثالثا
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المختلفـة   نمذجة وحل مشكالت موضوعية في باستخدام التمثيالت        6
  مثل الرسومات البيانية والجداول والمعادالت

2 11.11%  

  .تحليل التغير في سياقات مختلفة رابعا
 في الكميـات فـي      ت طبيعة التغيرا  استخدام الرسوم البيانية لتحليل    7

  عالقات طولية
4 22.22%  

  %100 18  المجموع
  

 تضمن على المعايير الفرعيةان كتاب الرياضيات الصف السادس  ) 10.4(يتضح من جدول
وكشفت النتـائج عـن أن أعلـى        ) 18(حيث بلغت التكرارت الكلية    المتوفرة فيه الجبر  لمعيار  

 "  تصوري أولي لالستخدامات المختلفة للمتغيـرات      متطوير فه  "كانالمعايير الفرعية  تكراراً     
التعـرف علـى     " تكـرارا كـان    لمعاييروان اقل ا  %) 33.33(وبنسبة مئوية ) 6(كان بمجموع 

) 1( كـان بمجمـوع  "األشكال المكافئة للتعابير الجبرية البسيطة وبناءها لحل معادالت طوليـة   
ام الجبر الرمـزي لتمثيـل المواقـف وحـل        استخد"  ولم يحظ المعيار   %)5.56(وبنسبة مئوية 

  "باي تكرار" المشكالت خاصة تلك التي تتضمن عالقات طولية
  
  
 معيـار  مـن  متباين تمثيل وجود لوحظ حيث(2005) الدويري مع الدراسة نتائج اتفقت وقد

 كتب أن التي اظهرت النتائج) kulum،2000(كولوم ومع دراسة اخرى اجراها آلخر فرعي
فيمـا  ،تطوير إلـى  تحتـاج  أنهـا  إال الجبر لمادة فرص التعلم الطلبة إعطاء من بالرغم الجبر
 الرياضـيات  كتـب  إحتـواء   درجةنتائجال  اظهرت التي)2009(مع دراسةالشراري اختلفت

 ماوانعـد   بـشكل عـام   منخفضة للرياضيات كانت العالمية للمعايير الثالث األولى للصفوف
 ويفسر الباحث النتيجة ان  الثالث الصف كتب في تماالتالبيانات واإلح معياري الجبروتحليل

تطوير  "المعيار جاء لذا المرحلة، هذا في للطالب الضرورية األساسية العمليات من يعتبرالجبر
بمجموع تكرارا اعلى من بين المعـايير       "  تصوري أولي لالستخدامات المختلفة للمتغيرات     مفه

 ،للطالـب  العمريـة  مع المرحلة تتناسب التي البسيطة تالعمليا من وان هذا المعيار ، الفرعية
التعرف على األشكال المكافئة للتعابير الجبريـة البـسيطة وبناءهـا لحـل             " وقد حاء معيار    
 الطالب لتعلم يؤسس المعيار هذا أن ذلك الدراسة ويفسر الباحثاقل تكرارا " معادالت طولية

 الخاصـة  الرياضية العمليات ذلك ويخدم يخدم ابم إليه اإلشارة جاءت  لذا،العليا الصفوف في
  .الصف هذا في بالجبر
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  التكرارات والنسب المئوية لمعيار الجبر المتضمنه في كتاب الصف السابع:)11.4(الجدول
  
سبة   التكرار  المعيار  م الن

  المئوية
  .فهم األنماط العالقات واالقترانات  أوال

نماط باستخدام الجداول والرسوم البيانية     تمثيل وتحليل وتعميم العديد من األ      1
  .والكلمات وبالقوانين الرمزية عندما يكون ذلك ممكنا

42  27.63% 

 %10.53 16  .ربط ومقارنة أشكال مختلفة  2

  .تمثيل وتحليل المواقف والبناءات الرياضية باستخدام الرموز الجبرية  ثانيا
 %26.32 40  .للمتغيراتتطوير فهم تصوري أولي لالستخدامات المختلفة   3

استخدام الجبر الرمزي لتمثيل المواقف وحل المشكالت خاصة تلـك التـي              4
  .تتضمن عالقات طولية

30 19.74% 

التعرف على األشكال المكافئة للتعابير الجبرية البـسيطة وبناءهـا لحـل             5
 .معادالت طولية

12  7.89%  

  .القات الكميةاستخدام النماذج الرياضية لتمثيل وفهم الع  ثالثا
نمذجة وحل مشكالت موضوعية في سياق باستخدام التمثيالت المختلفة مثل            6

  .الرسومات البيانية والجداول والمعادالت
9 5.92%  

     .تحليل التغير في سياقات مختلفة رابعا

استخدام الرسوم البيانية لتحليل طبيعة التغيرات في الكميات فـي عالقـات              7
  .طولية

3 1.97%  

  %100  152  لمجموعا

  
 تضمن على المعايير الفرعيـة ان كتاب الرياضيات الصف السابع  ) 11.4(من جدوليتضح 

وكشفت النتائج عـن أن أعلـى       ) 152( حيث بلغت التكرارت الكلية     المتوفرة فيه  لمعيار الجبر 
ـ           " كان المعايير الفرعية  تكراراً    داول تمثيل وتحليل وتعميم العديد من األنمـاط باسـتخدام الج

) 42(كـان بمجمـوع   "   الرمزية عندما يكون ذلك ممكنا     نوالرسوم البيانية والكلمات وبالقواني   
نمذجة وحل مشكالت موضـوعية فـي       "  وان اقل المعايير تكرارا    )%27.63(وبنسبة مئوية   

كـان  " الجـداول والمعـادالت   وسياق باستخدام التمثيالت المختلفة مثل الرسـومات البيانيـة          
  .%)1.97(سبة مئويةوبن) 3(بمحموع
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 معيـار  من متباين تمثيل وجود لوحظ حيث ( 2005) الدويري مع الدراسة نتائج اتفقت وقد
 االقترانـات  تطـور  على تعمل الكتب تلك كل أن  في،Kulum)  2000(ومع ،آلخر فرعي
مـع   فيمـا اختلفـت  ،وعمق بتركيـز  المعـادالت  علـى  والعمـل  المختلفة الكميات وتمثيل

الـثالث   للصفوف الرياضيات كتب إحتواء  درجةنتائجال  اظهرتالتي2009)(دراسةالشراري
 معياري الجبروتحليـل  ماوانعدبشكل عام  منخفضة للرياضيات كانت العالمية للمعايير األولى

  .الثالث الصف كتب في البيانات واإلحتماالت
  
 باسـتخدام الجـداول      تمثيل وتحليل وتعميم العديد من األنماط      "ان معيار  رالباحث النتيجة سويف

 قد جاء على هذا النحو       "والرسوم البيانية والكلمات وبالقوانين الرمزية عندما يكون ذلك ممكنا        
مناهج الرياضيات بـصورة    أي بدرجة اعلى من تلك التي وردت في الصف السادس ذلك ان             

 الجبر بصورة خاصة تنحى نحو المنهج التكـاملي الرأسـي الـذي يـربط بـين                 اعامة ومنه 
 أي ان محتوى المنهاج منظم بطريقة تسلسلية تـربط الـتعلم            ،الموضاعات الدراسية المتتالية  

   .الالحق بالسابق
استخدام الرسوم البيانية لتحليل طبيعـة التغيـرات فـي          "بينما يفسر الباحث نتيجة كون معيار       

ف  قد جاء اقل تكرارا بسب ان هذا الموضوع مخصص في صفو           "الكميات في عالقات طولية   
   .الحقة و خصوصا في الصف التاسع

  
  المتضمنة في كتاب الصف الثامن الجبر لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)12.4(لجدولا
  
  

  النسبة المئوية التكرار  المعيار  م
  فهم األنماط العالقات واالقترانات  أوال

تمثيل وتحليل وتعميم العديد من األنماط باسـتخدام الجـداول            1
 الرمزية عنـدما يكـون      ن وبالقواني تبيانية والكلما والرسوم ال 
  .ذلك ممكنا

75  43.61%  

  %5.23  9  ربط ومقارنة أشكال مختلفة  2
  .تمثيل وتحليل المواقف والبناءات الرياضية باستخدام الرموز الجبرية  ثانيا

  %5.81  10  . تصوري أولي لالستخدامات المختلفة للمتغيراتمتطوير فه  3

 الرمزي لتمثيل المواقـف وحـل المـشكالت         استخدام الجبر   4
  خاصة تلك التي تتضمن عالقات طولية

57  33.14%  
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التعرف على األشكال المكافئة للتعـابير الجبريـة البـسيطة            5
 .وبناءها لحل معادالت طولية

6 3.49%  

  . الكميةتاستخدام النماذج الرياضية لتمثيل وفهم العالقا  ثالثا
ية فـي سـياق باسـتخدام       نمذجة وحل مشكالت موضـوع      6

الجـداول  ،التمثيالت المختلفـة مثـل الرسـومات البيانيـة          
  والمعادالت

10  5.81%  

  .تحليل التغير في سياقات مختلفة  رابعا
 في الكميـات    تاستخدام الرسوم البيانية لتحليل طبيعة التغيرا       7

  في عالقات طولية
5 2.91%  

   172  المجموع
  

 تضمن على المعايير الفرعيـة لرياضيات الصف الثامن  ان كتاب ا) 12.4(يتضح من جدول

وكشفت النتائج عـن أن أعلـى       ) 172(حيث بلغت التكرارت الكلية    لمعيار الجبر المتوفرة فيه   
تمثيل وتحليل وتعميم العديد من األنماط باسـتخدام الجـداول          " كانالمعايير الفرعية  تكراراً       

) 75(كـان بمجمـوع   " مزية عندما يكون ذلك ممكنا      والرسوم البيانية والكلمات وبالقوانين الر    
استخدام الرسوم البيانية لتحليـل طبيعـة        "وان اقل المعايير تكرارا   ) %43.61(وبنسبة مئوية   

 .)%2.91(وبنسبة مئوية) 5(  كان بمحموع"ةالتغيرات في الكميات في عالقات طولي
 
  

 متباين تمثيل وجود لوحظ حيث ( 2005 ) الدويري مع الدراسة نتائج اتفقت وقد 

 على تعمل الكتب تلك كل أن  فيKulum)  ،2000(ومع .آلخر فرعي معيار من

  .وعمق بتركيز المعادالت على والعمل المختلفة الكميات وتمثيل االقترانات تطور

 الرياضـيات  كتب إحتواء  درجةنتائجال  اظهرت التي2009)(مع دراسةالشراري فيما اختلفت
 ماوانعـد  بـشكل عـام   منخفضة للرياضيات كانت العالمية للمعايير ىالثالث األول للصفوف

  .الثالث الصف كتب في البيانات واإلحتماالت معياري الجبروتحليل

  

 تمثيل وتحليل وتعميم العديد من األنماط باسـتخدام الجـداول           "ويفسرالباحث النتيجة ان معيار   
قد جاء على هذا النحو     "  يكون ذلك ممكنا  والرسوم البيانية والكلمات وبالقوانين الرمزية عندما       

أي بدرجة اعلى من تلك التي وردت في الصف السادس و السابع ذلك ان مناهج الرياضـيات                 
بصورة عامة ومنها الجبر بصورة خاصة تنحى نحو المنهج التكاملي الرأسي الذي يربط بـين               
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ة تسلسلية تـربط الـتعلم       أي ان محتوى المنهاج منظم بطريق      ،الموضاعات الدراسية المتتالية  
  .و بشكل عام فان النتائج قد اتفقت مع المعايير العالمية للرياضيات. الالحق بالسابق

  

استخدام الرسوم البيانية لتحليل طبيعـة التغيـرات فـي          "بينما يفسر الباحث نتيجة كون معيار       
الموضـوع  ان هـذا    بسب  في الصف السابع    اقل تكرارا    قد جاء    "الكميات في عالقات طولية   

  . مخصص في صفوف الحقة و خصوصا في الصف التاسع
  

   :على ينص والذي الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج عرض
  

ما مدى توفر معيار الهندسة في كتب الرياضيات من الصف السادس حتى الثامن االساسي في               
ـ         المعايير العالمية للرياضيات؟     معفلسطين مقارنة    م حـساب   ولالجابة عـن هـذا الـسؤال ت

  ).15.4(جدول و)14.4(جدولو) 13.4(كما في جدولالتكرارات والنسب المئوية 
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  لمعيار الهندسة المتضمنة في كتاب الصف السادس المئوية والنسب التكرارات:)13.4(جدول

  

 النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
لثالثية األبعاد وتطوير حجج رياضية     تحليل خصائص وصفات األشكال الهندسة الثنائية وا        أوال

  .عن العالقات الهندسية
 األبعاد ثنائية و ثالثية األشكال بين العالقات تصنيف و وصف  1

  المميزة لخصائصها بدقة وفقا
4526.47% 

ومساحات  محيطات و األضالع أطوال و الزوايا بين العالقات فهم 2
   .المختلفة األشكال أحجام و

1810.59% 

اء ونقد حجج استقرائية واستنتاجيه متعلقة باألفكـار الهندسـية          بن  3
  .والعالقات مثل التطابق والتشابه والعالقة الفيثاغورية

84.71% 

تحديد المواقع ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثيـة وأنظمـة التمثيـل               ثانيا
  .األخرى

 خـصائص األشـكال     استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختيار     4
  الهندسية

0 0%  

استخدام الهندسة اإلحداثية الختيار أشكال هندسية  خاصة مثـل            5
 المنتظمة أو تلك التـي لهـا أزواج مـن الجوانـب             تالمضلعا

  المتوازية أو المتعامدة

0 0%  

  التحويالت واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية) تطبيق(استخدام   ثالثا
 لألشـياء  الـدوران  و التماثل محاور و التشابه و ابقالتط اختيار 6

  .الهندسية التحويالت باستخدام
3 1.76%  

  المشكالت لحل الهندسية النماذج واستخدام الذهني التصور استخدام رابعا
 و الكليـة  و الجانبية المساحات حساب تتضمن التي المشاكل حل 7

  الحجوم
40 23.53%  

 قياس و ، أضالع أطوال مثل معينة بخصائص هندسية أشكال رسم 8
  زواياها

35  20.59%  

) تطبيقهـا (التعرف على األفكار والعالقات الهندسية واستخدامها        9
العلـوم  والحيـاة     ،في مجاالت خارج غرفة الصف مثل الفـن         

  .اليومية

8 4.71%  

  %7.64  13  .الجبرية و العددية العالقات تفسر التي الهندسية النماذج استخدام 10

  %100 170  المجموع
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 تضمن على المعايير الفرعية  السادسان كتاب الرياضيات الصف ) 13.4(تضح من جدولي

وكشفت النتائج عن أن أعلى      ) 170( حيث بلغت التكرارت الكلية     لمعيار الهندسة المتوفرة فيه   
 األبعاد ثيةثنائية و ثال األشكال بين العالقات تصنيف و وصف" كان المعايير الفرعية  تكراراً 

وان اقل المعايير ) %26.47 (وبنسبة مئوية) 45(كان بمجموع " المميزة لخصائصها بدقة وفقا
ار "تكـرارا   شابه  و التطابق   اختي ل  محاور  و الت دوران  و التماث ياء  ال  التحويالت  باستخدام  لألش

تخدام  اس  "ولم تحظ كل من المعـايير     ،%)1.76( بلغت وبنسبة مئوية ) 3(بمحموع كان   الهندسية 

ار خصائص األشكال الهندسية            اإلحداثيـة   استخدام الهندسة  " و" الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختي
 خاصة مثل المضلعات المنتظمة أو تلك التي لها أزواج من الجوانـب             الختيار أشكال هندسية  
  .  باي تكرار"المتوازية أو المتعامدة

  
 ثنائيـة و ثالثيـة   األشـكال  بين لعالقاتا تصنيف و وصف"النتيجة ان معيار و يفسر الباحث 

 كان بمجموع تكرار اعلى مـن بـين المعاييرالفرعيـة    "المميزة لخصائصها بدقة وفقا األبعاد
 بان الطالب قد اصبح قادرا في عمـره علـى معرفـة             المذكورة بسبب اعتقاد واضع المنهاج    

  .العالقة بين االشكال
  

 الـدوران  و التماثـل  محاور و التشابه و التطابق ياراخت"النتيجة بان معيار  بينما يفسر الباحث

 بسبب اعتقاد المؤلفين بصعوبة هذا المعيـار بالمرحلـة   "الهندسية التحويالت باستخدام لألشياء
  .العمرية لهذا الطالب و يؤكد تناول هذا المعيار في الصف العاشر

  
 هذه المعايير   الءم بعدم ت  لفين المؤ  تناول بعض المعاييرالجزئية بسبب اعتقاد      يتم في حين انه لم   

  .ن يتم تناولها في صفوف الحقةمع المرحلة العمرية على ا
  
  

ـ  هنـاك  أن بينت والتي (2000 ) صبيح دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق  فياتفاوت

الدراسـة مـع    وقـد اتفقـت نتـائج    ،المدرسـية  الرياضيات كتب في الهندسة معيار توظيف
فـي موضـوعات الهندسـة والقيـاس        ) (NCTMان درجة نوفر معايير   في  ) 2009(كساب

ل وحتى الصف السادس االساسي تتراوح بـين        والمتضمنه في كتب الرياضيات من الصف اال      
 بينت  والتي)2008(ومع دراسة الحناكي،متوسطة في بعض االحيان ومتدنية في غالب االحيان

  .المدرسية لرياضياتا كتب في الهندسة معيار توظيف ي فاتفاوت هناك أن
  
  
  



 74 
 

  لمعيار الهندسة المتضمنة في كتاب الصف السابع المئوية والنسب التكرارات:)14.4(جدول
  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م

تحليل خصائص وصفات األشكال الهندسة الثنائية والثالثية األبعاد وتطوير حجج رياضية   أوال
  .عن العالقات الهندسية

 األبعاد ثنائية و ثالثية األشكال بين العالقات فتصني و وصف 1
  المميزة لخصائصها بدقة وفقا

65 28.76%  

ومساحات  محيطات و األضالع أطوال و الزوايا بين العالقات فهم 2
   .المختلفة األشكال أحجام و

80 35.40%  

بناء ونقد حجج استقرائية واستنتاجيه متعلقة باألفكـار الهندسـية           3
  .ثل التطابق والتشابه والعالقة الفيثاغوريةوالعالقات م

28 12.39%  

تحديد المواقع ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل   ثانيا
  .األخرى

استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختيار خـصائص األشـكال          4
  الهندسية

0 0%  

شكال هندسية  خاصة مثـل      استخدام الهندسة اإلحداثية الختيار أ     5
 المنتظمة أو تلك التـي لهـا أزواج مـن الجوانـب             تالمضلعا

  المتوازية أو المتعامدة

0 0%  

  التحويالت واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية) تطبيق(استخدام   ثالثا
 لألشـياء  الـدوران  و التماثل محاور و التشابه و التطابق اختيار 6

  الهندسية التحويالت باستخدام
29 12.83%  

  المشكالت لحل الهندسية النماذج واستخدام الذهني التصور استخدام رابعا
 و الكليـة  و الجانبية المساحات حساب تتضمن التي المشاكل حل 7

  الحجوم
0 0%  

 قياس و ، أضالع أطوال مثل معينة بخصائص هندسية أشكال رسم 8
  زواياها

4 1.77%  

) تطبيقهـا (لعالقات الهندسية واستخدامها    التعرف على األفكار وا    9
العلـوم  والحيـاة     ،في مجاالت خارج غرفة الصف مثل الفـن         

  .اليومية

12 5.31%  

  %3.54 8  .الجبرية و العددية العالقات تفسر التي الهندسية النماذج استخدام 10
  %100 226  المجموع
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 ن على المعايير الفرعيـة تضمان كتاب الرياضيات الصف السابع  ) 14.5(يتضح من جدول

وكشفت النتائج عن أن أعلـى      ) 226( حيث بلغت التكرارت الكلية    لمعيار الهندسة المتوفرة فيه   
 محيطـات  و األضـالع  أطـوال  و الزوايا بين العالقات فهم" كانالمعايير الفرعية  تكراراً 

وان اقل %) 35.40(وبنسبة مئوية ) 80(كان بمجموع" المختلفة  األشكال أحجام ومساحات و
 "زواياها قياس و ، أضالع أطوال مثل معينة بخصائص هندسية أشكال رسم" المعايير تكرارا 

اسـتخدام الهندسـة    " ولم تحظ كل من المعايير    ،%)1.77(وبنسبة مئوية بلغت  ) 4(كان بمحموع 
 استخدام الهندسة اإلحداثيـة الختيـار     " و"اإلحداثية لتمثيل واختيار خصائص األشكال الهندسية     

أشكال هندسية  خاصة مثل المضلعات المنتظمة أو تلك التي لها أزواج من الجوانب المتوازية               
 بـاي  "الحجوم و الكلية و الجانبية المساحات حساب تتضمن التي المشاكل حل" و"أو المتعامدة

  . تكرار
  

 يطـات مح و األضالع أطوال و الزوايا بين العالقات  فهم"و يفسر الباحث النتيجة ان معيار 
كان بمجموع تكرار اعلى من بـين المعاييرالفرعيـة   "  المختلفة األشكال أحجام ومساحات و

 سوف يكرسوا هذه المعرفة لفهم مواضـيع        البالمذكورة بسبب اعتقاد واضع المنهاج بان الط      
  .ذات عالقة في صفوف الحقة كما في الصف العاشر االساسي

  
 أطـوال  مثـل  معينـة  بخصائص هندسية أشكال مرس " النتيجة بان معيار بينما يفسر الباحث

صفوف سابقة كمـا  تناول هذا المعيار في ب بسبب اعتقاد المؤلفين " زواياها قياس و ، أضالع
  .في الصف الخامس

  
في حين انه لم يتم تناول بعض المعاييرالجزئية بسبب اعتقادهم أي المؤلفين بعدم تالءم هـذه                

  . ان يتم تناولها في صفوف الحقةالمعايير مع المرحلة العمرية على
  

ـ  هنـاك  أن بينت والتي (2000 ) صبيح دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق  فياتفاوت

الدراسـة مـع    وقـد اتفقـت نتـائج    ،المدرسـية  الرياضيات كتب في الهندسة معيار توظيف
فـي موضـوعات الهندسـة والقيـاس        ) (NCTMمعـايير توفرفي ان درجة    ) 2009(كساب

ل وحتى الصف السادس االساسي تتراوح بـين        والمتضمنه في كتب الرياضيات من الصف اال      
 بينت  والتي)2008(ومع دراسة الحناكي،متوسطة في بعض االحيان ومتدنية في غالب االحيان

  .المدرسية الرياضيات كتب في الهندسة معيار توظيف فياتفاوت هناك أن
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  لمعيار الهندسة المتضمنة في كتاب الصف الثامن ويةالمئ والنسبالتكرارات ) : 15.4(جدول

  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
تحليل خصائص وصفات األشكال الهندسة الثنائية والثالثية األبعاد وتطوير حجج رياضية عن              أوال

  .العالقات الهندسية
 األبعاد ثنائية و ثالثية األشكال بين العالقات تصنيف و وصف 1

  .المميزة لخصائصها قابدقة وف
160 38.37%  

ومساحات  محيطات و األضالع أطوال و الزوايا بين العالقات فهم 2
   .المختلفة األشكال أحجام و

130 31.17%  

بناء ونقد حجج استقرائية واستنتاجيه متعلقة باألفكـار الهندسـية           3
  .والعالقات مثل التطابق والتشابه والعالقة الفيثاغورية

52 12.47%  

  .تحديد المواقع ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى  ثانيا
استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختيار خـصائص األشـكال           4

  الهندسية
0 0%  

استخدام الهندسة اإلحداثية الختيار أشكال هندسية  خاصة مثـل           5
 لهـا أزواج مـن الجوانـب         المنتظمة أو تلك التـي     تالمضلعا

  المتوازية أو المتعامدة

0 0%  

  التحويالت واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية) تطبيق(استخدام   ثالثا
 لألشـياء  الـدوران  و التماثل محاور و التشابه و التطابق اختيار 6

  .الهندسية التحويالت باستخدام
17  4.08%  

  المشكالت لحل الهندسية النماذج تخدامواس الذهني التصور استخدام  رابعا
 و الكليـة  و الجانبية المساحات حساب تتضمن التي المشاكل حل 7

 الحجوم

25 5.99%  

 قياس و  أضالع أطوال مثل معينة بخصائص هندسية أشكال رسم 8
  زواياها

9 2.16%  

) تطبيقهـا (التعرف على األفكار والعالقات الهندسية واستخدامها        9
العلـوم  والحيـاة     ،خارج غرفة الصف مثل الفـن       في مجاالت   

  .اليومية

13 3.11%  

  %2.63 11  .الجبرية و العددية العالقات تفسر التي الهندسية النماذج استخدام 10
  %100 417  المجموع
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 تضمن على المعايير الفرعيـة   الثامنان كتاب الرياضيات الصف ) 15.4(من جدوليتضح 

وكشفت النتائج عـن أن     وان  ) 417( حيث بلغت التكرارت الكلية    فيهلمعيار الهندسة المتوفرة    
 ثنائية و ثالثيـة  األشكال بين العالقات تصنيف و وصف "كانأعلى المعايير الفرعية  تكراراً 

وان %) 38.37(وبنسبة مئويـة  ) 160(كان بمجموع " .المميزة لخصائصها بدقة وفقا األبعاد
 قيـاس  و ، أضـالع  أطوال مثل معينة بخصائص ندسيةه أشكال رسم" اقل المعايير تكرارا 

اسـتخدام  " ولم تحظ كل من المعايير    ،%)2.16(وبنسبة مئوية بلغت  ) 9(كان بمحموع " زواياها
استخدام الهندسـة اإلحداثيـة     " و"الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختيار خصائص األشكال الهندسية      

ة أو تلك التي لها أزواج من الجوانـب         الختيار أشكال هندسية  خاصة مثل المضلعات المنتظم       
   ."المتوازية أو المتعامدة

  
 المـدارس  أن بينـت  والتي) Nissen ،2000( دراسة نيسن مع الحالية الدراسة واتفقت نتائج

 نتـائج  مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق  عامالهندسة بشكل معيار تحقيق في نجحت قد المتوسطة

 كتـب  فـي  الهندسـة  معيـار  توظيـف  فياتفاوت هناك أن تبين والتي (2000 ) صبيح دراسة

فـي ان درجـة نـوفر    ) 2009(الدراسة مع كـساب  وقد اتفقت نتائج ،المدرسية الرياضيات
في موضوعات الهندسة والقياس المتضمنه في كتب الرياضيات من الصف          ) (NCTMمعايير

ن ومتدنيـة فـي     ل وحتى الصف السادس االساسي تتراوح بين متوسطة في بعض االحيا          واال
ـ  هناك أن بينت  والتي)2008(ومع دراسة الحناكي،غالب االحيان  معيـار  توظيـف  فياتفاوت

  .المدرسية الرياضيات كتب في الهندسة
  

 محيطـات  و األضالع أطوال و الزوايا بين العالقات فهم "النتيجة ان معيار و يفسر الباحث 
كرار اعلى من بـين المعاييرالفرعيـة   كان بمجموع ت " المختلفة األشكال أحجام ومساحات و

يارة سوف ال يتم التطرق اليه في الصفوف        المذكورة بسبب اعتقاد واضع المنهاج بان هذه المع       
  .الحقةال

 أطـوال  مثـل  معينـة  بخصائص هندسية أشكال  رسم" النتيجة بان معيار يفسر الباحثبينما 
 هذا المعيار في صفوف سابقة كمـا   بسبب اعتقاد المؤلفين بتناول "زواياها قياس و ، أضالع

  .في الصف الخامس
  

في حين انه لم يتم تناول بعض المعاييرالجزئية بسبب اعتقادهم أي المؤلفين بعدم تالءم هـذه                
 او بسبب التخـوف العـام       المعايير مع المرحلة العمرية على ان يتم تناولها في صفوف الحقة          

  .عند كثير من الطلبة من الهندسة
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 في كتب الرياضـيات     المتوفرةتوى  حالتكرارت والنسب المئوية لمعايير الم    :)16.4(جدول  

  . الثامنوالسابع وصف السادس لل

  
    م

  المعيار
  

  الصف السادس
  

  
  الصف السابع

  
  الصف الثامن

  
  المجموع

  269  األعداد والعمليات عليها 1
28.37%  

552  
58.23%  

127  
13.40%  

948  
%100  

  35  البيانات واالحتماالت 2
13.11% 

43  
16.10%  

189 
%70.79 

267 
%100 

 58  القياس 3
47.15%  

65 
52.85%  

0 
0%  

123 
%100 

 18  الجبر 4
5.26%  

152 
44.45%  

172 
50.29%  

342  
%100  

  170  الهندسة 5
20.91%  

226 
27.80%  

417  
51.29%  

813  
%100 

 
  

ياضـيات  ات عليها في كتـب الر      توفرمعياراالعداد والعملي   نسبة أن)16.4(يتضح من الجدول  
علـى  %) 13.40،%58.23،%28.37( بلغـت  للصفوف السادس والسابع والثامن االساسي    

  .الترتيب
  

ان نسبة توفرمعيارالهندسة في كتـب الرياضـيات للـصفوف الـسادس والـسابع والثـامن                
 في كتب    الجبرمعيار  ان نسبة توفر   ، على الترتيب  %)51.29،%27.80،%20.91(االساسي

 علـى %)50.29،%44.45،%5.26(الساسيا س والسابع والثامن  الرياضيات للصفوف الساد  
عليها فـي كتـب الرياضـيات للـصفوف           وان نسبة توفرمعيارالبيانات واالحتماالت    الترتيب

على التريتـب ان نـسبة      %) 70.79،%16.10،%13.11(السادس والسابع والثامن االساسي   
ــاس ــسابع و   توفرمعيارالفي ــسادس وال ــصفوف ال ــيات لل ــب الرياض ــي كت ــامن ف الث

  .)%0 ، %52.85،%47.15(االساسي
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  :على ينص والذي  السادسبالسؤال المتعلقة النتائج عرض
 

ما مدى توفر معيار حل المشكالت في كتب الرياضيات من الصف الـسادس حتـى الثـامن                 
معايير العالمية للرياضيات؟ تم حساب التكـرارات والنـسب          مع   االساسي في فلسطين مقارنة   

  ).19.4( جدول و)18.4( وجدول )17.4( في جدولالمئوية كما
  

حل المشكالت المتضمنة في كتاب الـصف   لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)17.4(جدول

  السادس
  
النسبة   التكرار  المعيار  م

  المئوية
  %16.67 37  المشكالت حل خالل من جديدة رياضية معرفة بناء  1
  %27.03 60  أخرى قاتسيا وفي الرياضيات في تظهر مشكالت حل  2
 االسـتراتيجيات  العديـد مـن   وتعديل وتكييف تطبيق  3

  المشكالت الرياضية لحل المالئمة
99 44.59%  

  مراقبة عملية حل المشكالت الرياضية والتأمل بها  4
  

26 11.71%  

 100% 222  المجموع

  
 معيارل ة المعايير الفرعي   تضمن السادسان كتاب الرياضيات الصف     ) 17.4(يتضح من جدول  

  الفرعيـة  وان اعلى المعـايير   ) 222( المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      حل المشكالت 
المـشكالت   لحـل  المالئمـة  االسـتراتيجيات  العديد من وتعديل وتكييف تطبيق" تكرارا كان
مراقبـة   "وان اقل المعايير تكـرارا    %) 44.59( مئوية وبنسبة) 99(كان بمجموع  " الرياضية

  .%)11.71(وبنسبة مئوية) 26(كان بمجموع" المشكالت الرياضية والتأمل بها عملية حل 
  

 المـشكلة  حل معيار وجود ضرورة في) David،1996( مع دراسةوعليه فان النتيجه تتفق
) 2007(بينما اختلف الدراسة الحالية مع دراسـة العنـزي   الرياضيات كتب في تكاملي بشكل

الكتاب الى استخدام حل المسالة  لعرض واكتشاف المحتوى         التي لم تظهر نتائج التحليل توحه       
اظهرت نتائج الدراسة عدم اعتماد حـل المـسالة         التي  ) 2004(ومع دراسة الخشان  ،الرياضي

  .اطارا لغرض اكتشاف المحتوى الرياضي
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 لحل المالئمة االستراتيجيات العديد من وتعديل وتكييف تطبيق" لباحث النتيجه ان معيار ويفسر
كان بمجموع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية المتـضمه فـي             " شكالت الرياضية الم

 الطلبـة  بتدريب الكتاب اهتم بأن ذلك الباحث يفسر أن  يمكن،كتاب الصف السادس االساسي

 والتي تسهل عمليـة   حل المسالةفيات مختلفةاسترتيجي خالل استخدامهم من المسائل حل على
  .بحل المسائل لدى الطال

  
   مراقبة عملية حل المشكالت الرياضية والتأمل بها"النتيجة بان معيار بينما يفسر الباحث 

 بصورة مباشـرة فـي   مالحظاتها اليمكن بحيث طبيعية بصورة تأتي العملية هذه كون وذلك
  .الكتاب المدرسي

  

لـصف  حل المشكالت المتضمنة في كتـاب ا  لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)18.4(جدول

  السابع

  
ــسبة   التكرار  المعيار  م الن

  المئوية
%15.79  51  .المشكالت حل خالل من جديدة رياضية معرفة بناء  1

 %31.68 112  .أخرى سياقات وفي الرياضيات في تظهر مشكالت حل 2

 لحـل  المالئمـة  االسـتراتيجيات  العديد من وتعديل وتكييف تطبيق 3
  .المشكالت الرياضية

122 37.77% 

 %11.76 38  .راقبة عملية حل المشكالت الرياضية والتأمل بهام 4

  %100 323  المجموع

  
 معيـار ل  المعاييرالفرعية ان كتاب الرياضيات الصف السابع  تضمن      ) 18.4(يتضح من جدول  

"  كان وان اعلى المعايير تكراراً   ) 323( المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      حل المشكالت 
كـان   " المشكالت الرياضـية  لحل المالئمة االستراتيجيات العديد من ديلوتع وتكييف تطبيق

مراقبـة عمليـة حـل       " وان اقل المعايير تكـرارا    %) 37.77( مئوية وبنسبة) 122(بمجموع
  %)11.76(وبنسبة مئوية) 38(كان بمجموع"  المشكالت الرياضية والتأمل بها

  
 لحل المالئمة االستراتيجيات العديد من يلوتعد وتكييف تطبيق" الباحث النتيجه ان معياريفسرو

كان بمجموع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية المتـضمه فـي             " المشكالت الرياضية 
   الطلبة بتدريب الكتاب اهتم بأن ذلك الباحث يفسر أن  يمكن،كتاب الصف السادس االساسي



 81 
 

 بـين  الفردية الفروقيراعي بما للحل استراتيجيه من أكثر توفير خالل من المسائل حل على

  .الطلبة
كان "  مراقبة عملية حل المشكالت الرياضية والتأمل بها       "النتيجة بان معيار   بينما يفسر الباحث  
 باعتبـار  الحل على عمليا الطالب بتدريب اهتم قد الكتاب إلى ذلك يعزىوبمجموع تكراراقل 

  .الرياضية المعرفة على للحصول أساسيا شرطا ذلك
  

 المـشكلة  حل معيار وجود ضرورة في) David،1996( مع دراسةان النتيجه تتفقوعليه ف
) 2007(بينما اختلف الدراسة الحالية مع دراسـة العنـزي   الرياضيات كتب في تكاملي بشكل

التي لم تظهر نتائج التحليل توحه الكتاب الى استخدام حل المسالة  لعرض واكتشاف المحتوى               
اظهرت نتائج الدراسة عدم اعتماد حـل المـسالة         التي  ) 2004(ومع دراسة الخشان   الرياضي

  .اطارا لغرض اكتشاف المحتوى الرياضي
  

حل المشكالت المتضمنة في كتـاب الـصف    لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)19.4(جدول

  .الثامن
  
النسبة   التكرار  المعيار  م

  المئوية
 %17.82 54  المشكالت حل خالل من جديدة رياضية معرفة بناء 1

  %18.15  55  أخرى سياقات وفي الرياضيات في تظهر مشكالت حل 2

 لحل المالئمة االستراتيجيات العديد من "تعديل"  وتكييف تطبيق 3
  المشكالت الرياضية

133  43.90%  

  %20.13  61  مراقبة عملية حل المشكالت الرياضية والتأمل بها 4

  %100  303  المجموع

  
 معيارالمعايير الفرعية ل    تضمن    الثامنن كتاب الرياضيات الصف     ا) 19.4(تضح من جدول  ي

" وان اعلى المعايير تكرارا كان    ) 303( المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      حل المشكالت 
كـان   " المشكالت الرياضـية  لحل المالئمة االستراتيجيات العديد من وتعديل وتكييف تطبيق

 جديدة رياضية معرفة بناء" وان اقل المعايير تكرارا) %43.90( مئويةوبنسبة) 133(بمجموع
  .%)17.82(وبنسبة مئوية) 54(كان بمجموع" المشكالت حل خالل من
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 المالئمـة  االستراتيجيات العديد من وتعديل وتكييف تطبيق" سر الباحث النتيجه ان معيارفوي
ير الفرعية المتضمه في كان بمجموع تكرارات اعلى من بين المعاي " المشكالت الرياضية لحل

 الطلبـة  بتدريب الكتاب اهتم بأن ذلك الباحث يفسر أن  يمكن،كتاب الصف السادس االساسي

 بـين  الفردية الفروق يراعي بما للحل استراتيجيه من أكثر توفير خالل من المسائل حل على

  . كما ذكرنا  سابقا في الصف السابعالطلبة
  

 " المـشكالت  حل خالل من جديدة رياضية معرفة بناء "عيارالنتيجة بان م بينما يفسر الباحث
 تشجيع على الكتاب قدرة عدم إلى يشير مما الكتاب إلى ذلك يعزى وكان بمجموع تكرار اقل 

  .الطالب عند المشكالت لحل التفكير اإلبداعي
  

علـى  التي اظهـرت نتـائج الدراسـة         2008)( دراسة الحموري   مع وعليه فان النتيجه تتفق   
بينما اختلـف الدراسـة الحاليـة مـع دراسـة            ،معيار حل المسالة بدرجة اتساق عالبة     توفر

التي لم تظهر نتائج التحليل توحه الكتاب الى استخدام حل المـسالة  لعـرض              ) 2007(العنزي
لبتي اظهرت نتائج الدراسة عـدم      ) 2004(ومع دراسة الخشان   ،واكتشاف المحتوى الرياضي  
  .غرض اكتشاف المحتوى الرياضياعتماد حل المسالة اطارا ل

  
   :على ينص والذي  السابعبالسؤال المتعلقة النتائج عرض

  
 في كتب الرياضيات من الصف السادس حتـى          المنطقي والبرهان  رالتفكيما مدى توفر معيار     

ولالجابة عن هذا السؤال     المعايير العالمية للرياضيات؟     معالثامن االساسي في فلسطين مقارنة      
  )22( جدول و)21(جدول و) 20(كما في جدولالتكرارات والنسب المئوية تم حساب 

  

في كتاب  تضمنةالم والبرهاني المنطقيرلمعيارالتفكي المئوية والنسب لتكراراتا:)20.4(جدول

  .سادسلا الصف
     
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
التعرف على التفكير المنطقي والبرهان كجوانب أساسية         1

 ضياتللريا

27 34.18%  

  %20.25 16  بناء التخمينات الرياضية واختبارها  2
  %27.85 22 تطوير وتقيم الحجج  والبراهين الرياضية  3
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اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكيـر المنطقـي           4
 وأساليب البرهان

14 17.72% 

  %100 79  المجموع
  
المعـايير    تـضمن     الـسادس   كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 20.4(تضح من جدول  ي

وان ) 79(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكليـة        المنطقي والبرهان  ر التفكي الفرعية لمعيار 
التعرف على التفكيـر المنطقـي والبرهـان كجوانـب أساسـية            " اعلى المعايير تكرارا كان   

اختيـار   "اوان اقل المعايير تكرار   %) 34.18( مئوية وبنسبة) 27( كان بمجموع  " للرياضيات
وبنـسبة  ) 14(  كان بمجمـوع    "واستخدام أنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب البرهان         

  .%)17.72(مئوية بلغت
  

 الخاصـة  الدراسـة  نتائج أظهرت وقد) 2008( الحموري مع دراسةوعليه فان النتيجه تتفق
واختلفت مع   دراسة ومععالية اتساق الرياضي بدرجةرالتفكي معيار تضمن الكتاب أن بالتحليل

االهتمام الرئيسي لكتب الرياضيات لتلك المرحلة يركزعلى تقـديم          ان في) 2004(دراسة نجم 
المحتوى الرياضي بما يتضمنه من مفاهيم وتعميمات وخوارزميات ومهـارات دون اعطـاء             

  .موازي لتمية انماط ومهارات التفكير المنطقي والبرهان
  

 التعرف على التفكير المنطقي والبرهان كجوانـب أساسـية          "ر بان معيا  النتيجةويفسر الباحث   
 ان هذه المرحلة الكتاب اعتقاد مؤلفيكان بمجموع تكرارات اعلى وذلك بسبب  " للرياضيات

بينما ، تراعي اثارة التفكير لدى الطلبة وتعمل على التاسيس لمرحلة عمرية في الصفوف العليا            
ر واستخدام أنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأسـاليب         اختيا" يفسرالباحث النتيجه بان العيار   

 أن فيمكن بمجموع تكرارات اقل من بين المعايير المتضمنه في كتاب الصف السادس" البرهان

 المهـارات  هذه وان عقلية عليا مهارات توافر ضرورة يتطلب المعيار هذا أن إلى ذلك يعزى

 المـستوى   دونلمعيـار ا هـذا  علـى  لكتابا تركيز كان هنا من الطلبة لجميع متوفرة غير

  .المطلوب
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 المنطقي والبرهان المتـضمنة فـي   رالتفكي لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)21.4(جدول

  كتاب الصف السابع
  

      
معايير الفرعية  ال  تضمن    السابع كتاب الرياضيات الصف      محتوى ان) 21.4(تضح من جدول  ي

وان اعلـى   ) 97(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكليـة        المنطقي والبرهان  رالتفكي لمعيار
 " اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب البرهـان         " المعايير تكرارا كان  

يم الحجـج    تطوير وتق  " وان اقل المعايير تكرارا   %) 30.92( مئوية وبنسبة) 30(كان بمجموع 
  .%)14.43(وبنسبة مئوية بلغت) 14(كان بمجموع " والبراهين الرياضية

  
في انه لم يتطرق الى طرق البرهان اال        ) 1997(  واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة ابوموسى     

االهتمام الرئيـسي    ان في) 2004(مع دراسة نجم  و في كتاب الصف السابع والثامن االساسي     
المرحلة يركزعلى تقديم المحتوى الرياضي بما يتضمنه مـن مفـاهيم           لكتب الرياضيات لتلك    

وتعميمات وخوارزميات ومهارات دون اعطاء موازي لتمية انماط ومهارات التفكير المنطقي           
 أن بالتحليل الخاصة الدراسة نتائج أظهرت وقد) 2008( الحموري مع دراسةتتفقو،والبرهان
  . ومع دراسةعالية اتساق جةالرياضي بدررالتفكي معيار تضمن الكتاب

  
 اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب         "ويفسر الباحث النتيجة بان معيار    

كان بمجموع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية المتضمنه في كتـاب الـصف               "البرهان
  التفكيـر  جوانـب  نميـة بت تهتم قد ان هذه المرحلة الكتاب وذلك بسبب اعتقاد مؤلفيالسابع 

     تطوير وتقيم الحجج"بينما يفسرالباحث النتيجه بان العيار ،)المعرفة،واالستيعاب،والتفسير(
  
  

  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
التعرف على التفكير المنطقي والبرهان كجوانب أساسية         1

 للرياضيات

22  22.68%  

  %31.96 31  بناء التخمينات الرياضية واختبارها  2
  %14.43  14 تطوير وتقيم الحجج  والبراهين الرياضية  3
اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكيـر المنطقـي           4

  وأساليب البرهان
30  30.93%  

  %100  97  المجموع
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كان بمجموع تكرارات اقل وذلك بسب ان هذه العملية تعد اعلـى مـن              " والبراهين الرياضية 
  .المرحلة العمرية والنمائية للطلبه

  
المنطقي والبرهان المتـضمنة فـي   رلتفكيلمعيارا مئويةال والنسب التكرارات  :)22.4(جدول

    .كتاب الصف الثامن
          

النسبة  التكرار  المعيار  م
  المئوية

التعرف على التفكير المنطقي والبرهان كجوانب أساسية         1
 للرياضيات

26 16.05%  

  %28.39  46 بناء التخمينات الرياضية واختبارها  2
  %23.46  38 راهين الرياضيةتطوير وتقيم الحجج  والب  3
اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكيـر المنطقـي          4

  وأساليب البرهان
52  32.10%  

  %100  162  المجموع
  
المعايير الفرعية    تضمن     الثامن  كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 22.4(تضح من جدول  ي

وان اعلـى   ) 162(تكرارت الكلية ره فيه حيث بلغت ال    المتوف  المنطقي والبرهان  رالتفكي لمعيار
"  اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب البرهان        "   المعايير تكرارا كان  

التعرف على التفكيـر     " وان اقل المعايير تكرارا   %) 32.46( مئوية وبنسبة) 52(كان بمجموع 
وبنـسبة مئويـة    ) 26(كـان بمجمـوع    " المنطقي والبرهان كجوانب أساسـية للرياضـيات      

  .%)16.05(بلغت
  

في انه لم يتطرق الى طرق البرهـان اال         ) 1997(واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة ابوموسى     
االهتمام الرئيـسي    ان في) 2004(مع دراسة نجم  و في كتاب الصف السابع والثامن االساسي     

 مـن مفـاهيم     لكتب الرياضيات لتلك المرحلة يركزعلى تقديم المحتوى الرياضي بما يتضمنه         
وتعميمات وخوارزميات ومهارات دون اعطاء موازي لتمية انماط ومهارات التفكير المنطقي           

 أن بالتحليل الخاصة الدراسة نتائج أظهرت وقد) 2008( الحموري مع دراسةتتفقو،والبرهان
  . ومع دراسةعالية اتساق الرياضي بدرجةرالتفكي معيار تضمن الكتاب
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اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب        " بان معيار الباحث النتيجة   ويفسر  
  بمجموع تكرارات اعلى من بين العايير الفرعية المتضمنه في كتاب الصف الثامن" البرهان

 انه يعمل على تنمية جوانب التفكير وتوفير الجهد في ايجاد حـل  الكتاب باعتقاد مؤلفيوذلك  

 التعرف على التفكير المنطقي والبرهان      "رالباحث النتيجه بان العيار   بينما يفس   ،بعض المسائل 
قـد يؤسـس    هذا المعيـار     وذلك بسبب  بمجموع تكرارات اقل  "كجوانب أساسية للرياضيات  

  .لمرحلة عمرية لصفوف عليا وقد ذكر سابقا وخصوصا في الصف السادس
  

  :على ينص والذي  الثامنبالسؤال المتعلقة النتائج عرض
  
في كتب الرياضيات من الصف السادس حتى الثامن االساسـي          التصال  ادى توفر معيار    ما م  

ولالجابة عن هذا الـسؤال تـم حـساب          المعايير العالمية للرياضيات؟     معفي فلسطين مقارنة    
  )25.4(وجدول) 24.4(وجدول) 23.4(جدولكما في التكرارات والنسب المئوية 

  

االتصال الرياضي المتـضمنة فـي كتـاب     لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)3.23(جدول

       السادسالصف
         
  النسبة المئوية التكرار  المعيار  م
  %22.70 37 تنظيم وتعزيز تفكيرهم الرياضي من خالل االتصال  1
إيصال األفكار الرياضية بطريقة مترابطة وواضـحة         2

 إلى زمالئهم ومعلميهم واآلخرين

25 15.34%  

  .ييم تفكير اآلخرين واستراتيجياتهمتحليل وتق  3
 

66 40.49%  

استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية         4
 بدقة

35 21.47%  

  %100 163 المجموع
  

المعـايير    تـضمن     الـسادس   كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 23.4(ل  تضح من جدو  ي
وان اعلى المعـايير    ) 163(ت الكلية المتوفره فيه حيث بلغت التكرار     االتصال   الفرعية لمعيار 

 وبنـسبة ) 66(كـان بمجمـوع   "  تفكير اآلخرين واسـتراتيجياتهم    تحليل وتقييم "   تكرارا كان 
  إيصال األفكار الرياضية بطريقة مترابطة   "وان اقل المعايير تكرارا%) 40.49(مئوية
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ـ   ) 25(كـان بمجمـوع   "  وواضحة إلـى زمالئهـم ومعلمـيهم واآلخـرين         ة وبنـسبة مئوي
  .%)15.34(بلغت

  
 الخاصـة  الدراسـة  نتائج أظهرت وقد) 2008( الحموري مع دراسةوعليه فان النتيجه تتفق

  . ومع دراسةعالية اتساق  بدرجةاالتصال الرياضيمعيار تضمن الكتاب أن بالتحليل
  

بمجمـوع  "  تحليل وتقييم تفكير اآلخـرين واسـتراتيجياتهم       الباحث النتيجة بان معيار   ويفسر  
وذلك من خـالل    ،السادسات اعلى من بين العايير الفرعية المتضمنه في كتاب الصف           تكرار

 "بينما يفسرالباحث النتيجـه بـان العيـار    ،طرح مجموعة من االسئلة التي تثير التفكير الطلبة   
  "إيصال األفكار الرياضية بطريقة مترابطة وواضحة إلـى زمالئهـم ومعلمـيهم واآلخـرين             

 استراتيجية التعلم التعـاوني فـي ممارسةاالنـشطة         لك بسب غياب  مجموع تكرارات اقل وذ   ب
  .والتدريبات والمسائل المختلفة في الكتاب

  
االتصال الرياضي المتضمنة في كتاب الصف  لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)24.4(جدول

  السابع    
         
  النسبة المئوية التكرار  المعيار  م
  %30.67  165 رياضي من خالل االتصالتنظيم وتعزيز تفكيرهم ال  1

إيصال األفكار الرياضية بطريقة مترابطة وواضـحة         2
 .إلى زمالئهم ومعلميهم واآلخرين

71 13.20%  

  .تحليل وتقييم تفكير اآلخرين واستراتيجياتهم  3
 

61  11.34%  

استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية         4
 بدقة

241  44.79%  
  

  %100  538 عالمجمو
  
المعايير الفرعية    تضمن     السابع  كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 24.4(تضح من جدول  ي

وان اعلى المعـايير تكـرارا      ) 538(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      االتصال لمعيار
  ) 241(كان بمجموع " استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة "  كان
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تحليـل وتقيـيم تفكيـر اآلخـرين         " وان اقل المعـايير تكـرارا     %) 44.79( مئوية وبنسبة
  %)11.33(وبنسبة مئوية بلغت) 61(كان بمجموع " واستراتيجياتهم

  
 الخاصـة  الدراسـة  نتائج أظهرت وقد) 2008( الحموري مع دراسةوعليه فان النتيجه تتفق

فيما تختلف مع دراسة ،عالية اتساق درجة باالتصال الرياضيمعيار تضمن الكتاب أن بالتحليل
التي اظهرت عدم توفر نشاطات مخصصة للترجمـه بـصورة واضـحه            ) 1997(ابوموسى

   .ومقصودة لتمنية االتصال الرياضي
  

 " استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة        "الباحث النتيجة بان معيار   ويفسر  
 وذلـك   ،الـسابع عايير الفرعية المتضمنه في كتاب الصف       بمجموع تكرارات اعلى من بين ال     

تنميـة اللغةالرياضـية     فـي     والرموزالرياضية اتالرسوم و  والجداول  األشكال استخدام بسبب
تحليل وتقييم تفكير  "بينما يفسرالباحث النتيجه بان العيار ،لآلخرين وتوصيل األفكار الرياضية
  . عدم طرحه اسئله مثيرة للتفكير اقل وذلك بسب بمجموع تكرارات " اآلخرين واستراتيجياتهم

  

االتصال الرياضي المتـضمنة فـي كتـاب     لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)25.4(جدول

  الصف الثامن
      
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
  %28.53 97 تنظيم وتعزيز تفكيرهم الرياضي من خالل االتصال  1

بطريقة مترابطة وواضـحة    إيصال األفكار الرياضية      2
 إلى زمالئهم ومعلميهم واآلخرين

26  7.65%  

  %9.71  33 .تحليل وتقييم تفكير اآلخرين واستراتيجياتهم  3

استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية         4
 بدقة

184  54.12%  

  %100  340  المجموع
  
المعايير الفرعية    تضمن    امن الث  كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 25.4(تضح من جدول  ي

وان اعلى المعـايير تكـرارا      ) 340(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      االتصال لمعيار
  ) 184(كان بمجموع " استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة "  كان
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ياضية بطريقة مترابطة   إيصال األفكار الر   " وان اقل المعايير تكرارا   %) 54.11( مئوية وبنسبة
  %)9.70(وبنسبة مئوية بلغت) 33(كان بمجموع"  وواضحة إلى زمالئهم ومعلميهم واآلخرين

  
 الخاصـة  الدراسـة  نتـائج  أظهرت وقد) 2008( الحموري مع دراسةعليه فان النتيجه تتفق

   ومع دراسةعالية اتساق  بدرجةاالتصال الرياضيمعيار تضمن الكتاب أن بالتحليل
 " استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة       " الباحث النتيجة بان معيار   ويفسر  

 وذلـك  ،عايير الفرعية المتضمنه في كتاب الصف الـسابع      مبمجموع تكرارات اعلى من بين ال     
تنميـة اللغةالرياضـية     فـي     والرموزالرياضية اتالرسوم و  والجداول  األشكال استخدام بسبب

 بينما يفسرالباحث النتيجـه  ، كما ذكرنا في الصف السادسلآلخرين الرياضيةوتوصيل األفكار 
إيصال األفكار الرياضية بطريقة مترابطة وواضـحة إلـى زمالئهـم ومعلمـيهم              "بان العيار 
 وعدم وضـوح    عدم طرحه اسئله مثيرة للتفكير     بسب بمجموع تكرارات اقل وذلك   "  واآلخرين

 وذلك بسب غياب استراتيجية التعلم التعاوني في        ستخدمةالتعميات والمصطلحات الرياضية الم   
  .ممارسةاالنشطة والتدريبات والمسائل المختلفة في الكتاب

  

   :على صين والذي التاسع بالسؤال المتعلقة النتائج
  

في كتب الرياضيات من الصف السادس حتى الثـامن          الروابط الرياضية ما مدى توفر معيار     
ولالجابة عن هذا الـسؤال تـم        المعايير العالمية للرياضيات؟     معة  االساسي في فلسطين مقارن   

  )28.4( جدول و)27.4(جدول و) 26.4(كما في جدولحساب التكرارات والنسب المئوية 
  

 المتـضمنة فـي كتـاب    الروابط الرياضيةلمعيار المئوية والنسب لتكرارات  ا:).426(جدول

  السادسالصف 
  

  يةالنسبة المئو التكرار  المعيار  م
  %24.69 40  التعرف على العالقات بين األفكار الرياضية واستخدامها  1
فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبنى على          2

 .بعضها البعض لكي تصبح كال متكامال

55 33.95%  

  %41.36 67 اخرىالتعرف على الرياضيات وتطبيقها في سياقات   3
  %100 162 المجموع
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المعايير الفرعية   تضمن   السادس  كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 26.4(تضح من جدول  ي
وان اعلى المعـايير تكـرارا      ) 162(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      العالقات   لمعيار
 وبنـسبة ) 67(كـان بمجمـوع   "  اخرى التعرف على الرياضيات وتطبيقها في سياقات        "  كان
التعرف على العالقات بين األفكـار الرياضـية          "اراوان اقل المعايير تكر   %) 41.35(مئوية

  %)24.69(وبنسبة مئوية بلغت) 40(كان بمجموع " واستخدامها
  

 حيث لوحظ وجود تمثيل متبـاين مـن         )2005(دويري   ال مع دراسة  تختلفعليه فان النتيجه    
التي اظهرت نتائج الدراسـة ان وحـدة        ) 2004(وتتفق مع دراسة صبيح   .معيار فرعي الخر  

قياس في كتب الرياضيات من الصف السادس وحتى الصف العاشر قـد تناولـت معيـاري                ال
  .الترابط والتمثيل الرياضيين بدرجه متوسطة

  

التعرف على الرياضيات وتطبيقها فـي سـياقات خـارج          " ويفسر الباحث النتيجة بان معيار      
اعتمـاد وحـدات    بمجوع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية االخرى بسب          " الرياضيات

  .الكتب االخرى في هذا الصف و السيما العلوم او في صفوف الحقة كما في الصف التاسع

  

المتضمنة فـي كتـاب    الروابط الرياضية لمعيار المئوية والنسب لتكرارات  ا:)27.4(جدول

  الصف السابع
  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
  %33.33 83  اضية واستخدامهاالتعرف على العالقات بين األفكار الري  1
فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبنـى علـى            2

 بعضها البعض لكي تصبح كال متكامال

100  40.16%  

  %26.51  66 التعرف على الرياضيات وتطبيقها في سياقات اخرى 3
  %100  249 المجموع

  

المعايير الفرعية  ضمن    ت   السابع  كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 27.4(تضح من جدول  ي
وان اعلى المعـايير تكـرارا    ) 249(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      العالقات   لمعيار
فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبنى على بعضها البعض لكي تـصبح كـال                 كان

التعـرف    "وان اقل المعايير تكـرارا    ) %40.16( مئوية وبنسبة) 100(كان بمجموع "  متكامال



 91 
 

وبنـسبة مئويـة    ) 66(كـان بمجمـوع    " .لى الرياضيات وتطبيقها فـي سـياقات اخـرى        ع
  %)26.5(بلغت

  

 حيث لوحظ وجود تمثيل متبـاين مـن         )2005(دويري   ال مع دراسة  تختلفعليه فان النتيجه    
التي اظهرت نتائج الدراسـة ان وحـدة        ) 2004(وتتفق مع دراسة صبيح   ،معيار فرعي الخر  
لرياضيات من الصف السادس وحتى الصف العاشر قـد تناولـت معيـاري             القياس في كتب ا   

  .الترابط والتمثيل الرياضيين بدرجه متوسطة
  

فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبنى على بعضها         " ويفسر الباحث النتيجة بان معيار      
يـة االخـرى    بمجوع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرع      " البعض لكي تصبح كال متكامال      

 مـن  منفصلة مجموعة ليست كونها في تتميز والتي طبيعة الرياضيات إلىيعود السبب في ذلك 

 سبق التي للرياضيات امتداد هي الجديدة الرياضية فاألفكار مواضيع مترابطة؛ هي بل المواضيع

  .تعلمها
  

ـ   الروابط الرياضية لمعيار المئوية والنسب التكرارات:)28.4(جدول ي كتـاب  المتـضمنة ف

  الصف الثامن
  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
  %45.80 98  التعرف على العالقات بين األفكار الرياضية واستخدامها  1
فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبنى على          2

 بعضها البعض لكي تصبح كال متكامال

61 28.50% 

  %25.70 55 خرىالتعرف على الرياضيات وتطبيقها في سياقات ا  3
  %100 214 المجموع

  
المعايير الفرعية    تضمن     الثامن  كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 28.4(تضح من جدول  ي

وان اعلى المعـايير تكـرارا    ) 214(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      العالقات   لمعيار
 وبنـسبة ) 98( كان بمجموع   " التعرف على العالقات بين األفكار الرياضية واستخدامها       "  كان
 التعرف على الرياضيات وتطبيقها فـي سـياقات    "وان اقل المعايير تكرارا   ) %45.97(مئوية

  %)25.80(وبنسبة مئوية بلغت) 55(كان بمجموع " خارج الرياضيات
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 حيث لوحظ وجود تمثيل متبـاين مـن         )2005(دويري   ال مع دراسة  تختلفعليه فان النتيجه    
التي اظهرت نتائج الدراسـة ان وحـدة        ) 2004(وتتفق مع دراسة صبيح   ،معيار فرعي الخر  

القياس في كتب الرياضيات من الصف السادس وحتى الصف العاشر قـد تناولـت معيـاري                
  .الترابط والتمثيل الرياضيين بدرجه متوسطة

  
عضها فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبنى على ب        " ويفسر الباحث النتيجة بان معيار      
بمجوع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعيـة االخـرى          " البعض لكي تصبح كال متكامال      

 مـن  منفصلة مجموعة ليست كونها في تتميز والتي طبيعة الرياضيات إلىيعود السبب في ذلك 

 سبق التي للرياضيات امتداد هي الجديدة الرياضية فاألفكار مواضيع مترابطة؛ هي بل المواضيع

  . كما ذكرنا سابقا في الصف السابعاتعلمه
  

   :على صين والذي العاشر بالسؤال المتعلقة النتائج عرض
  

في كتب الرياضيات من الصف السادس حتى الثامن االساسي فـي           التمثل  ما مدى توفر معيار     
ولالجابة عـن هـذا الـسؤال تـم حـساب            المعايير العالمية للرياضيات؟     معفلسطين مقارنة   
  .)31.4( جدول و)30.4(جدول و) 29.4( كما في جدوللنسب المئويةالتكرارات وا

  
لمعيار التمثيل الرياضي المتـضمنة فـي كتـاب     المئوية والنسب التكرارات :)29.4(جدول

  الصف السادس

  

  

النسبة  التكرار  المعيار م
  المئوية

  بناء واستخدام تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وإيـصال األفكـار           1
 الرياضية

20 21.28%  

  %63.83 60 اختيار وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة لحل المشكالت2

استخدام التمثيالت لنمذجة وتفسير الظـواهر الطبيعيـة واالجتماعيـة          3
 الرياضية

14 14.89%  

  %100 94  المجموع
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المعـايير    تـضمن      الـسادس   كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 29.4(تضح من جدول  ي
وان اعلـى المعـايير     ) 94(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكليـة       التمثيل   لفرعية لمعيار ا

كـان  "  اختيار وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة لحـل المـشكالت         " تكرارا كان 
استخدام التمثـيالت لنمذجـة      وان اقل المعايير تكرارا   %) 63.82( مئوية وبنسبة) 60(بمجموع

وبنـسبة مئويـة    ) 14(كـان بمجمـوع    " ر الطبيعية واالجتماعية الرياضـية    وتفسير الظواه 
  .%)14.89(بلغت

  
 حيث لوحظ وجود تمثيل متبـاين مـن         )2005(دويري   ال مع دراسة  تختلفعليه فان النتيجه    
  .معيار فرعي الخر

  
حل اختيار وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة ل       " ويفسر الباحث النتيجة بان معيار     

ذلك إلى  بمجوع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية االخرى يعود السبب في             " المشكالت
 ،المخططات والنماذج المادية إلى رموز أو كلمـات  ترجمة من خالل للطالب األفكار توضيح
   يعبرون عن الكسر العادي بصورة عشريةفمثال

  

 المتضمنة في كتاب الصف يل الرياضي التمثلمعيار المئوية والنسب لتكراراتا:)30.4(جدول

  السابع

  

  
المعايير الفرعية    تضمن     السابع  كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 30.4(تضح من جدول  ي

 وان اعلى المعايير تكرارا كان    ) 149(المتوفره فيه حيث بلغت التكرارت الكلية      التمثيل لمعيار
كـان  "  دام تمثيالت رياضية لتنظيم وتـسجيل وإيـصال األفكـار الرياضـية             بناء واستخ   "

  استخدام التمثيالت لنمذجة  وان اقل المعايير تكرارا%) 40.27( مئويةوبنسبة) 60(بمجموع

  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
  بناء واستخدام تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وإيـصال األفكـار            1

 الرياضية

60  40.27%  

  %39.69 59 اختيار وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة لحل المشكالت 2

جة وتفسير الظـواهر الطبيعيـة واالجتماعيـة        استخدام التمثيالت لنمذ   3
 الرياضية

30  20.13%  

  %100  149  المجموع
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وبنـسبة مئويـة    ) 30(كـان بمجمـوع    " وتفسير الظواهر الطبيعية واالجتماعية الرياضـية     
  .%)20.13(بلغت

  
 حيث لوحظ وجود تمثيل متبـاين مـن         )2005(دويري   ال مع دراسة  فتختلعليه فان النتيجه    

التي اظهرت نتائج الدراسـة ان وحـدة        ) 2004(وتتفق مع دراسة صبيح   ،معيار فرعي الخر  
القياس في كتب الرياضيات من الصف السادس وحتى الصف العاشر قـد تناولـت معيـاري                

  .الترابط والتمثيل الرياضيين بدرجه متوسطة
  

بناء واستخدام تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وإيصال       "الباحث النتيجة بان معيار   ويفسر      
بمجوع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية االخرى يعود السبب فـي            " األفكار الرياضية   
الرياضية  التمثيالت تقديم في التوسع من خالل ذلك و للطالب األفكارالرياضية ذلك إلى توضيح
  .الهندسية والجداول األشكال و مثل الرسومات

  
 المتـضمنة فـي كتـاب    التمثيل الرياضي لمعيار المئوية والنسب لتكراراتا  :)31.4(جدول

  الثامنالصف 
  

  
 التمثيـل     تضمن معيـار     الثامن  كتاب الرياضيات الصف    محتوى ان) 31.4(تضح من جدول  ي

  بناء واستخدام    وان اعلى المعايير تكرارا كان    ) 178(ت التكرارت الكلية  المتوفره فيه حيث بلغ   
 وبنـسبة ) 75(كـان بمجمـوع   "  تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وإيصال األفكار الرياضية      

اختيار وتطبيق وترجمة التمثـيالت الرياضـية        "ا  وان اقل المعايير تكرار   %) 42.14(مئوية
  %)20.22(وبنسبة مئوية بلغت) 36(وعكان بمجم"  المختلفة لحل المشكالت

  

  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
1  
  

  بناء واستخدام تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وإيصال األفكـار         
 الرياضية

75 42.14%  

  %20.22 36 وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة لحل المشكالتاختيار وتطبيق   2

استخدام التمثيالت لنمذجة وتفسير الظواهر الطبيعيـة واالجتماعيـة          3
 والرياضية

67 37.64%  

  %100 178  المجموع
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 الخاصـة  الدراسـة  نتائج أظهرت وقد) 2008( الحموري مع دراسةفان النتيجه تتفق وعليه 
وتتفـق مـع دراسـة     اتـساق   بدرجـة االتصال الرياضـي معيار تضمن الكتاب أن بالتحليل
لـصف  التي اظهرت نتائج الدراسة ان وحدة القياس في كتب الرياضيات من ا           ) 2004(صبيح

 .السادس وحتى الصف العاشر قد تناولت معياري الترابط والتمثيل الرياضيين بدرجه متوسطة           
 حيث لوحظ وجود تمثيل متباين مـن معيـارفرعي          )2005(دويري   ال مع دراسة  تختلف فيما
  .الخر

  

  بناء واستخدام تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وإيصال         ويفسر الباحث النتيجة بان معيار        
ذلـك إلـى    بمجوع تكرارات اعلى من بين المعايير الفرعية االخرى يعود          "  فكار الرياضية األ

 انها تعتبر ادوات فعالة تساعد على فهم المسائل الرياضية يطريقة محسوسة وجـاهزة للتأمـل              
 للطالب فهم هذه الخصائص     سنىكما في التعرف على خصائص االشكال الهندسية حيث ال يت         

  .لك االشكالدون عرض الكتاب لت
  
  

التكرارت والنسب المئوية لمعايير العمليات المتوفرة في كتب الرياضيات من          :)32.4(جدول  

  .الصف السادس وحتى الصف الثامن

  

  

نسبة توفر معيار حل المشكالت في كتب الرياضيات للـصفوف          ان  ) 32.4( من الجدول  يتضح
  .على الترتيب) % 35.73،%38.09،%26.18(السادس والسابع والثامن االساسي

  

    م
  المعيار

  
  الصف السادس

  

  
  الصف السابع

  
  الصف الثامن

  
  المجموع

  222  حل المشكالت 1
26.18% 

323  
39.09%  

303  
35.73%  

848 
%100 

 79  لمنطقي والبرهانالتفكير ا 2
23.37%  

97  
28.70% 

162  
47.93%  

338 
%100 

 163  االتصال الرياضي 3
15.66% 

538  
51.68%  

340  
32.66%  

1041 
%100 

  162  العالقات والروابط الرياضية 4
25.92%  

249  
39.84%  

214  
34.24%  

625 
%100 

  94  التمثيل الرياضي 5
22.33%  

149  
35.39%  

178  
42.28%  

421 
%100 
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 التفكير والبرهان المتطقي في كتب الرياضيات للـصفوف الـسادس والـسابع             ان نسبة توفر  
العالقـات   ان نـسبة تـوفر  و لى الترتيب ع) %47.92،%28.68،%23.37(والثامن االساسي 

  فــي كتــب الرياضــيات للــصفوف الــسادس والــسابع والثــامن والــروابط الرياضــية
 االتصال الرياضي  توفر معيار  وان نسبة ،لى الترتيب   )%34.24،%39.84،%25.92(االساسي

ــي   ــب الرياضـ ــي كتـ ــامن    فـ ــسابع والثـ ــسادس والـ ــصفوف الـ ات للـ
 وان نـسبة تـوفر معيـار التمثيـل          ،الترتيب  على  )%32.66،%51.68،%15.66(االساسي

ــسابع والثــامن        ــيات للــصفوف الــسادس وال ــي فــي كتــب الرياض الرياض
  .ى الترتيبعل%) 42.28،%35.39،%22.33(االساسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  ملخص النتائج والتوصيات:الفصل الخامس

 ملخص النتائج

  معيار االعداد والعمليات عليها : اوال

  معيار البيانات والحتماالت : ثانيا

  معيار القياس :  ثاليا

  يار الجبرمع:رابعا

  معيارالهندسة:خامسا

  معيار حل المسالة: سادسا

  معيار حل التفكير المنطقي والبرهان: سابعا

  معيار االتصال الرياضي: ثامنا

  معيارالربط الرياضي: تاسعا

  معيارالتمثيل الرياضي: عاشرا

  التوصيات
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  الفصل الخامس

  ملخص النتائج والتوصيات

  
   ملخص النتائج1-5

  

   امعيار االعداد والعمليات عليه:  اوال

  
 ان نسبة توفر معيار االعداد والعمليات عليها فـي           االجابة على السؤال االول     اظهرت نتائج 

-2.60%(كتب الرياضيات  للصفوف السادس والسابع والثامن االساسـي تتـراوح بـين            

  .على الترتيب%) 27.55-0.00%(،%)27.89-0.00%(،%)26.39

  

الكفاءة في مقارنـة و     " يير تكرارا كان   ان اعلى المعا    في كتاب الصف السادس    ظهرت النتائج ا
" ترتيب الكسور العادية والعشرية والنسب المئوية وتحديد مواقعها التقريبية على خط األعـداد            

اختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات على        " هو معيار  وان اقل المعايير تكرارا   
اب الـذهني واآلالت الحاسـبة و       كل من الكسور العادية والعشرية من مثل التقـدير والحـس          

  ."الكمبيوتر والورقة والقلم وذلك اعتمادا على الموقف
  

اختيار واسـتخدام   " كان   " اما الصف السابع فقد اظهرت النتائج ان اعلى المعايير تكرارا كان          
على كـل مـن الكـسورالعادية والعـشرية مـن مثـل              الطرق األنسب في إجراء الحسابات    

   "والقلم وذلك اعتمادا على الموقف ي واآلالت الحاسبة والكمبيوتروالورقةالتقديروالحساب الذهن
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فهم واستخدام العالقات العكـسية للجمـع مـع الطـرح            "وان اقل المعايير تكرارا هو معيار     
وللضرب مع القسمة وللتربيع مع الجذر التربيعي فـي تـسهيل الحـسابات وحـل المـسألة                 

ل الخوارزميات الالزمة إلجـراء الحـسابات المتعلقـة          تطويروتحلي " فيما لم يحظ     ،الرياضية
  .بأي تكرار" وتطويرطالقة وسهولة استخدامها،باألعداد الصحيحة والكسورالعادية والعشرية

  
 اختيار واستخدام الطـرق     " اما الصف الثامن فقد اظهرت النتائج ان اعلى العايير تكرارا كان          

الحساب و التقدير  العادية والعشرية من مثلاألنسب في إجراء الحسابات على كل من الكسور
وان اقـل   " الذهني واآلالت الحاسبة و الكمبيوتر والورقة والقلم وذلك اعتمادا علـى الموقـف            

فهم واستخدام العالقات العكسية للجمع مع الطرح وللضرب مع القسمة          "  كان   "المعايير تكرارا 
 فهـم   "فيما لم يحـظ   ،ل المسألة الرياضية  وللتربيع مع الجذر التربيعي في تسهيل الحسابات وح       

تطوير المعنى الخاص لألعداد الكبيـرة      "" و" واستخدام النسب والتناسب لتمثيل العالقات الكمية     
  ." الصورة االسية أو العلمية أو اآللة  الحاسبة:واستخدام الصورة المختلفة لتمثيلها

  
  حتماالت معيار البيانات واإل: ثانيا

  
ابة على السؤال الثاني ان نسبة توفر البيانـات واالحتمـاالت فـي كتـب     اظهرت نتائج االج  

-0.00%(الرياضيات  للصفوف الـسادس والـسابع والثـامن االساسـي تتـراوح بـين              

  .على الترتيب%) 20.10-4.23%(،%)44.18-0.00%(،%)22.85

  

ام  اسـتخد   "اظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السادس ان اعلى المعايير تكـرارا كـان             
"  كان   "التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيار تخمينات عن نتائج التجارب والتشبيهات           

 فهم واستخدام المصطلحات المالئمة لوصـف األحـداث         "وان اقل المعايير تكرارا هو معيار     
  ."المكملة

  
ة وتـصميم   صياغة أسئل  " "اما الصف السابع فقد اظهرت النتائج ان اعلى المعايير تكرارا كان          

دراسات وجمع البيانات عن خاصة مشتركة بين مجتمعين أو خصائص مختلفة ضمن مجتمـع              
استخدام التنبؤات لصياغة أسئلة جديدة وتخطيط دراسات جديدة        " وان اقل المعايير تكرارا      واحد

استخدام المالحظة للفروق بين عينتين أو أكثر لبنـاء تخمينـات            "" فيما لم يحظ     "لالجابة عليها 
  بناء تخمينات عن العالقات الممكنة بين خاصيتين لعينة "و "عن مجتمعات أخذت منها العينات
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و "فهم واستخدام المصطلحات المالئمة لوصف األحداث المكملة        " على أساس االنتشار للبيانات   
استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيـار تخمينـات عـن نتـائج التجـارب                 

حساب االحتماالت لحوادث مركبة بسيطة واسـتخدام أسـاليب مثـل القـوائم             "  و والتشبيهات
  .باي تكرار" المنظمة ورسوم الشجرة ونماذج المساحة

  
صـياغة أسـئلة و      "  اما الصف الثامن فقد اظهرت نتائج الدراسة ان اعلى المعايير تكـرارا           
ائص مختلفة ضـمن  تصميم دراسات وجمع البيانات عن خاصة مشتركة بين مجتمعين أو خص          

استخدام التنبؤات لصياغة أسـئلة جديـدة وتخطـيط         "  وان اقل المعايير تكرارا    "مجتمع واحد 
استخدام المالحظـة للفـروق     "المعايير  لم تحظ كل من      في حين " دراسات جديدة لالجابة عليها   

ـ     "و"بين عينتين أو أكثر لبناء تخمينات عن مجتمعات أخذت منها العينات           ن بناء تخمينـات ع
  .باي تكرار" العالقات الممكنة بين خاصيتين لعينة على أساس االنتشار للبيانات

   
  معيار القياس :  ثاليا

  

اظهرت نتائج االجابة على السؤال الثالث ان نسبة توفر معيار القياس في كتب الرياضـيات                

-%0.00(،%)36.20-0.00%(للصفوف السادس والسابع والثامن االساسي تتراوح بـين       

  .على الترتيب%) 40.98-4.23%(،%)50.76

 

اختيـار   اظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السادس ان اعلى المعـايير تكـرارا كـان              
واستخدام الوحدة ذات النوع الحجم المناسب لقياس الزوايـا والمحـيط والمـساحة الـسطحية          

ولم تحظ كـل مـن       " فهم العالقات بين الوحدات    "وان اقل المعايير تكرارا هو معيار     "والحجم  
التحويل من وحدة إلى أخـرى داخـل نظـام          "و" فهم أنظمة القياس المترية والعادية    " المعايير

  .باي تكرار" حل مسائل التي تحتوي  باستخدام النسبة والتناسب" و"القياس نفسه
  

   اختيار واستخدام الوحدة    "اما الصف السابع فقد اظهرت النتائج ان اعلى المعايير تكرارا كان          
وان اقـل    "ذات النوع الحجم المناسب لقياس الزوايا والمحيط والمساحة الـسطحية والحجـم           

  " فيما لم يحظ     "" حل مسائل التي تحتوي  باستخدام النسبة والتناسب       "  تكرارا "المعايير تكرارا   
 من  التحويل" و"فهم العالقات بين الوحدات   " و"فهم أنظمة القياس المترية والعادية    " من المعايير   

  .باي تكرار" وحدة إلى أخرى  داخل نظام القياس نفسه
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   بان جميع المعايير الفرعية لم تحط باي تكرار اما الصف الثامن فقد اظهرت نتائج الدراسة
   

  معيار الجبر:رابعا
  

اظهرت نتائج االجابة على السؤال الرابع ان نسبة توفر معيارالجبر في كتـب الرياضـيات                

-%0.00(،%)33.33-0.00%(ابع والثامن االساسي تتراوح بـين     للصفوف السادس والس  

  .على الترتيب%) 27.63-1.97%(،%)50.76

 

ـ   "اظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السادس ان اعلى المعـايير تكـرارا                متطـوير فه
التعـرف علـى   وان اقل المعايير تكرارا هو     "تصوري أولي لالستخدامات المختلفة للمتغيرات    

"  ولم يحـظ المعيـار      "كافئة للتعابير الجبرية البسيطة وبناءها لحل معادالت طولية       األشكال الم 
استخدام الجبر الرمزي لتمثيل المواقف وحل المشكالت خاصة تلك التـي تتـضمن عالقـات               

  .باي تكرار" طولية
   

تمثيـل وتحليـل    " اظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السابع ان اعلى المعايير تكـرارا             
 الرمزيـة   نم العديد من األنماط باستخدام الجداول والرسوم البيانية والكلمات وبـالقواني          وتعمي

نمذجة وحل مشكالت موضوعية في سـياق       وان اقل المعايير تكرارا      "عندما يكون ذلك ممكنا   
  ".الجداول والمعادالتوباستخدام التمثيالت المختلفة مثل الرسومات البيانية 

  
تمثيـل وتحليـل    " ي كتاب الصف الثامن ان اعلى المعايير تكـرارا          اظهرت نتائج الدراسة ف   

 الرمزيـة   نوتعميم العديد من األنماط باستخدام الجداول والرسوم البيانية والكلمات وبـالقواني          
استخدام الرسوم البيانيـة لتحليـل طبيعـة        "وان اقل المعايير تكرارا      "عندما يكون ذلك ممكنا   

  .ةات طوليالتغيرات في الكميات في عالق
  

  معيارالهندسة:خامسا

  
اظهرت نتائج االجابة على السؤال الخامس ان نسبة توفر معيارالهندسة في كتب الرياضيات              

-%0.00(،%)26.47-0.00%(للصفوف السادس والسابع والثامن االساسي تتراوح بـين       

  .على الترتيب%) 35.39-0.00%(،%)35.76
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 تصنيف و  وصف"دس ان اعلى المعايير تكرارا اظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السا

وان اقـل المعـايير    "المميزة لخصائصها بدقة وفقا األبعاد ثنائية و ثالثية األشكال بين العالقات
 التحـويالت  باستخدام لألشياء الدوران و التماثل محاور و التشابه و التطابق اختيارتكرارا هو 

تخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختيـار خـصائص         اس "ولم تحظ كل من المعايير      "الهندسية
استخدام الهندسة اإلحداثية الختيار أشكال هندسية خاصة مثل المضلعات          "و  "األشكال الهندسية   

  . باي تكرار"المنتظمة أو تلك التي لها أزواج من الجوانب المتوازية أو المتعامدة
  
 بـين  العالقات فهملى المعايير تكرارا اظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السابع ان اعو

وان اقل المعايير "المختلفة  األشكال أحجام ومساحات و محيطات و األضالع أطوال و الزوايا
ولم تحظ كـل  ، "زواياها قياس و ، أضالع أطوال مثل معينة بخصائص هندسية أشكالتكرارا 

استخدام " و"ئص األشكال الهندسية  استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختيار خصا     " من المعايير 
الهندسة اإلحداثية الختيار أشكال هندسية  خاصة مثل المضلعات المنتظمة أو تلك التـي لهـا                

 المـساحات  حـساب  تتضمن التي المشاكل حل" و"أزواج من الجوانب المتوازية أو المتعامدة
  . باي تكرار" الحجوم و الكلية و الجانبية

  
 تـصنيف  و وصفي كتاب الصف الثامن ان اعلى المعايير تكرارا اظهرت نتائج الدراسة فو

وان اقـل المعـايير   ".المميزة لخصائصها بدقة وفقا األبعاد ثنائية و ثالثية األشكال بين العالقات
 كل  ولم تحظ"زواياها قياس و ، أضالع أطوال مثل معينة بخصائص هندسية أشكال" تكرارا 

استخدام " و"حداثية لتمثيل واختيار خصائص األشكال الهندسية     استخدام الهندسة اإل  " من المعايير 
الهندسة اإلحداثية الختيار أشكال هندسية  خاصة مثل المضلعات المنتظمة أو تلك التـي لهـا                

   ."أزواج من الجوانب المتوازية أو المتعامدة
  
  

  معيار حل المسالة: سادسا
  

توفر معيار حـل المـسالة فـي كتـب          اظهرت نتائج االجابة على السؤال السادس ان نسبة         

-11.71%(الرياضيات  للصفوف السادس والـسابع والثـامن االساسـي تتـراوح بـين             

  على الترتيب%) 43.89-18.15%(،%)33.15-10.32%(،%)44.95
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 وتكييف تطبيق" واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السادس و السابع ان اعلى المعايير 
وان اقل المعايير تكـرارا   "المشكالت الرياضية لحل المالئمة يجياتاالسترات العديد من وتعديل

  .مراقبة عملية حل المشكالت الرياضية والتأمل بها"
  

 وتعـديل  وتكييف تطبيق" واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف الثامن ان اعلى المعايير 
  بنـاء "لمعايير تكرارا وان اقل ا "المشكالت الرياضية لحل المالئمة االستراتيجيات العديد من
  .المشكالت حل خالل من جديدة رياضية معرفة

  
  معيار حل التفكير المنطقي والبرهان: سابعا

  

اظهرت نتائج االجابة على السؤال السابع ان نسبة توفر معيار التفكير المنطقي والبرهان في              

-17.72%(كتب الرياضيات  للصفوف السادس والسابع والثامن االساسـي تتـراوح بـين            

  على الترتيب%) 32.09-16.04%(،%)30.92-14.43%(،%)34.17

  

التعرف علـى التفكيـر     " واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السادس ان اعلى المعايير           
 اختيار واسـتخدام    "وان اقل المعايير تكرارا      "المنطقي والبرهان كجوانب أساسية للرياضيات    

  ".اليب البرهانأنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأس
اختيار واستخدام أنمـاط    "  واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السابع ان اعلى المعايير           

اختيـار واسـتخدام      "وان اقل المعايير تكرارا      "مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب البرهان     
  " أنماط مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب البرهان

اختيار واسـتخدام أنمـاط     " ي كتاب الصف الثامن ان اعلى المعايير        واظهرت نتائج الدراسة ف   
التعرف على التفكير    "وان اقل المعايير تكرارا      "مختلفة من التفكير المنطقي وأساليب البرهان     
  ".المنطقي والبرهان كجوانب أساسية للرياضيات

  

  معيار االتصال الرياضي: ثامنا

  
 فـي كتـب    الرياضي االتصال ان نسبة توفر معيار    امن الث اظهرت نتائج االجابة على السؤال    

-21.74%(الرياضيات  للصفوف السادس والـسابع والثـامن االساسـي تتـراوح بـين             

  .على الترتيب%) 54.11-7.64%(،%)44.79-11.33%(،%)40.49
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تفكيـر   تحليـل وتقيـيم    "واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السادس ان اعلى المعايير           
إيصال األفكار الرياضية بطريقة مترابطـة      "وان اقل المعايير تكرارا      "راتيجياتهماآلخرين واست 

  "وواضحة إلى زمالئهم ومعلميهم واآلخرين
  

 اسـتخدام لغـة   "ن  كـا واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السابع ان اعلـى المعـايير     
 تحليل وتقييم تفكيـر     "ا  وان اقل المعايير تكرار    "الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة     

  ".اآلخرين واستراتيجياتهم
 اسـتخدام لغـة     "ن   كـا  واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف الثامن ان اعلـى المعـايير           

إيـصال األفكـار    "وان اقل المعايير تكـرارا       "الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة     
  ".هم واآلخرينالرياضية بطريقة مترابطة وواضحة إلى زمالئهم ومعلمي

  
   الرياضيالربطمعيار: تاسعا

  

فـي كتـب     الرياضـي    الربطظهرت نتائج االجابة على السؤال التاسع ان نسبة توفر معيار           ا

-24.69%(الرياضيات للصفوف الـسادس والـسابع والثـامن االساسـي تتـراوح بـين             

  .على الترتيب%) 45.97-25.70%(،%)40.16-26.50%(،%)41.35

  
 التعـرف علـى     "   كان "راسة في كتاب الصف السادس ان اعلى المعايير         واظهرت نتائج الد  

 التعرف على العالقات بين     "وان اقل المعايير تكرارا      "الرياضيات وتطبيقها في سياقات اخرى    
  "ااألفكار الرياضية واستخدامه

ـ    "  كان "واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السابع ان اعلى المعايير            اط فهم كيفية ارتب
وان اقل المعـايير    "األفكار الرياضية وكيف تبنى على بعضها البعض لكي تصبح كال متكامال            

  . التعرف على الرياضيات وتطبيقها في سياقات اخرى"تكرارا 
  

 التعـرف علـى     "   كان "واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف الثامن  ان اعلى المعايير            
 التعـرف علـى     "وان اقـل المعـايير تكـرارا        "امها  العالقات بين األفكار الرياضية واستخد    
  .الرياضيات وتطبيقها في سياقات اخرى
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  معيارالتمثيل الرياضي: عاشرا
  

 ان نسبة توفر معيار التمثيل الرياضي فـي كتـب           عاشراظهرت نتائج االجابة على السؤال ال     

-14.89%(الرياضيات للصفوف الـسادس والـسابع والثـامن االساسـي تتـراوح بـين             

  .على الترتيب%) 42.13-20.22%(،%)40.26-20.13%(،%)63.82

  

اختيـار   "كـان    كـان  "واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف السادس ان اعلى المعايير           
وان  "وان اقل المعايير تكرارا      "وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة لحل المشكالت      

مذجة وتفـسير الظـواهر الطبيعيـة واالجتماعيـة         استخدام التمثيالت لن   اقل المعايير تكرارا  
  "الرياضية

  بنـاء    " "كـان    كـان  " ان اعلى المعـايير      السابعواظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف       
وان اقـل المعـايير      " واستخدام تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وإيصال األفكار الرياضـية        

  "  الطبيعية واالجتماعية الرياضيةاستخدام التمثيالت لنمذجة وتفسير الظواهر تكرارا
  

 بناء واستخدام   " كان   كان "واظهرت نتائج الدراسة في كتاب الصف الثامن ان اعلى المعايير           
اختيار  وان اقل المعايير تكرارا     "تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وإيصال األفكار الرياضية      
  التوتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة لحل المشك

  

   التوصيات2-5
  

   : مايليفي ضوء نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلى
  

 يوصـي  بشكل كاف ولذلك الرياضيات كتب في مطبقة غير فرعية معايير هنالكأن  .1
 فاعليته لضمان الكتاب في تلك المعايير تبني بضرورة الباحث

مي القـو  المجلـس  معـايير  موضـوع  حـول  األكاديمية الدراسات من المزيد جراءإ .2
 .أهمية من لها لما المعايير لهذِه الكتب مراعاة ومدى الرياضيات   لمعلمي األمريكي

ضرورة العمل على تطبيق المعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات            .3
عند العمل على إعداد وتطوير المناهج والكتب المدرسـية للمرحلـة األساسـية فـي               

  .فلسطين
ياضيات تأخذ في الحساب السياق الفلسطيني وأهداف التربيـة         بناء معايير فلسطين للر    .4

 .الفلسطينية
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  المالحق

  اداة الدراسة) 1(ملحق

  

  اداة تحليل  محتوى معيار االعداد والعمليات عليها

  

  النسبة المئوية  لتكرار  المعيار  م

     . تمثيلها والعالقات بين األعداد وكذلك أنظمتهافهم األعداد،طرق  أوال
المرونة في التعامل مع الكسور العادية والعشرية والنسب المئوية في            1

  .في حل المسالة الرياضية
   

 في مقارنة و ترتيب الكسور العادية والعشرية والنسب المئوية          ةالكفاء 2
  .وتحديد مواقعها التقريبية على خط األعداد

    

      هم واستخدام النسب والتناسب في تمثيل العالقات الكميةف  3
تطوير المعنى الخاص لألعداد الكبيرة واستخدام الـصورة المختلفـة           4

  .الصورة االسية أو العلمية أو اآللة  الحاسبة:لتمثيلها
    

استخدام العوامل والمضاعفات والتحليل إلى العوامل األولية في حـل           5
  المسألة الرياضية

    

     فهم معاني العمليات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض ثانيا
. استخدام الخصائص التجميعية والتبديلية للجمع والضرب والتوزيعية        6

ــع ، ــى الجم ــضرب عل ــسيط(لل ــدا) لتب ــع األع ــسابات م  دالح
  الصحيحة،الكسور العادية والعشرية

    

رب مـع   فهم واستخدام العالقات العكسية للجمع مع الطرح وللـض        .   7
القسمة وللتربيع مع الجذر التربيعي في تسهيل الحسابات وحل المسألة 

  .الرياضية

    

     .السهولة في الحساب والقيام بتقديرات معقولة  ثالثا
اختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات على كل مـن             8

الكسور العادية والعشرية من مثل التقدير والحساب الـذهني واآلالت          
  .الحاسبة و الكمبيوتر والورقة والقلم وذلك اعتمادا على الموقف

    

تطوير وتحليل الخوارزميات  الالزمة إلجراء الحـسابات المتعلقـة           9
باألعداد الصحيحة و الكسور العادية والعـشرية ،وتطـوير طالقـة           

  .وسهولة استخدامها
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ليات الحسابية  تطوير واستخدام استراتيجيات مناسبة لتقدير نتائج العم        10
  .على مجموعة األعداد النسبية ثم  على الحكم على معقولية النتائج 

    

     المجموع 

  

  داة تحليل محتوى معيار البيانات واالحتماالتا

  

  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
صياغة أسئلة يمكن التعامل معها بالبيانات وكذلك  جمع تنظـيم          أوال

 . لإلجابة عنهاوعرض البيانات المالئمة
    

صياغة أسئلة و  تصميم دراسات وجمع البيانات عـن خاصـة             1
  .مشتركة بين مجتمعين أو خصائص مختلفة ضمن مجتمع واحد

    

استخدام واختيار بناء التمثيالت البيانية بما فيها المدرج التكراري           2
  والمضلع التكراري وشكل االنتشار 

   

      . اإلحصائية المالئمة لتحليل البيانات اختيار واستخدام األساليب  ثانيا
 النزعة المركزية والتشتت بمـا      سإيجاد واستخدام وتفسير مقايي     3

  فيها الوسط والمدى الربيعي
    

بـين مجموعـات البيانـات      ) االنـسجام   (مناقشة وفهم التوافق      4
  . خاصة الرسوم البيانية النسيجيةةوتمثيالتها البياني

    

      جات وتنبؤات مبنية على البياناتتطوير استنتا  ثالثا
استخدام المالحظة للفروق بين عينتين أو أكثر لبناء تخمينات عن            5

 .مجتمعات أخذت منها العينات
    

 عن العالقات الممكنة بين خاصيتين لعينـة علـى          تبناء تخمينا   6
   للبياناترأساس االنتشا

    

اسات جديـدة   استخدام التنبؤات لصياغة أسئلة جديدة وتخطيط در        7
  .لالجابة عليها

    

      .فهم وتطبيق المفاهيم األساسية لالحتماالت   رابعا
      فهم واستخدام المصطلحات المالئمة لوصف األحداث المكملة   8
استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيار تخمينات           9

  عن نتائج التجارب والتشبيهات
    

ادث مركبة بسيطة واستخدام أساليب مثل      حساب االحتماالت لحو    10
  القوائم المنظمة ورسوم الشجرة ونماذج المساحة

    

     المجموع
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  اداة تحليل محتوى معيار القياس

  
  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م

فهم الخصائص القابلة للقياس لألجسام ،وفهم الوحدات         أوال

 واألنظمة وكذلك عمليات القياس

    

     القياس المترية والعاديةفهم أنظمة 1

     .فهم العالقات بين الوحدات  

     التحويل من وحدة إلى أخرى  داخل نظام القياس نفسه 3
اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع الحجـم  المناسـب            4

  .لقياس الزوايا والمحيط والمساحة السطحية والحجم
    

مالئمة لتحديد  استخدام األساليب واألدوات والمعادالت ال      ثانيا

  .القياسات

    

المستخدم الختيـار أفـضل     )  المعيار(استخدام المقياس   5
  الطرق و  لتقدير القياسات

    

اختيار وتطبيق طرق وأدوات إليجاد الطول والمساحة و          6
  الحجم  وقياس الزوايا بالدقة المطلوبة

    

أن يستخدم  ويطور صيغ إليجاد محيط الدائرة ومساحة           7
لث ومتوازي األضـالع وشـبه المنحـرف        كل من المث  

 والدائرة

    

      أن يطور طرق إليجاد مساحات أكثر تعقيدا  8
تطوير طرق إليجاد المساحة السطحية وحجم المنـشور          9

  والهرم واالسطوانة 
    

      حل مسائل باستخدام النسبة والتناسب  10
     المجموع
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  اداة تحليل محتوى الجبر

  

  نسبة المئويةال التكرار  المعيار  م
     فهم األنماط العالقات واالقترانات  أوال

تمثيل وتحليل وتعميم العديد من األنماط باستخدام الجداول          1
 الرمزية عندما يكون    ن وبالقواني توالرسوم البيانية والكلما  

  .ذلك ممكنا

    

      ربط ومقارنة أشكال مختلفة  2

ة باسـتخدام   تمثيل وتحليل المواقف والبناءات الرياضـي       ثانيا

  .الرموز الجبرية

    

ـ    3  تـصوري أولـي لالسـتخدامات المختلفـة         متطوير فه
  .للمتغيرات

    

استخدام الجبر الرمزي لتمثيل المواقف وحـل المـشكالت           4
  خاصة تلك التي تتضمن عالقات طولية

    

التعرف على األشكال المكافئة للتعابير الجبريـة البـسيطة           5
 .وبناءها لحل معادالت طولية

   

      . الكميةتاستخدام النماذج الرياضية لتمثيل وفهم العالقا  ثالثا

نمذجة وحل مشكالت موضوعية فـي سـياق باسـتخدام            6
التمثيالت المختلفة مثـل الرسـومات البيانيـة ،الجـداول          

  والمعادالت

    

      .تحليل التغير في سياقات مختلفة رابعا

 فـي   تتغيـرا استخدام الرسوم البيانية لتحليـل طبيعـة ال         7
  الكميات في عالقات طولية

  

   

     المجموع
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  اداة تحليل محتوى الهندسة
  

  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م

تحليل خصائص وصفات األشـكال الهندسـة الثنائيـة           أوال

والثالثية األبعاد وتطوير حجج رياضية عـن العالقـات         

 .الهندسية

    

ـ  بين العالقات تصنيف و وصف 1 ثنائيـة و   كالاألش
  .المميزة لخصائصها بدقة وفقا األبعاد ثالثية

   

 محيطـات  و األضالع أطوال و الزوايا بين العالقات فهم 2

   .المختلفة األشكال أحجام ومساحات و
   

بناء ونقد حجج استقرائية واستنتاجيه متعلقـة باألفكـار          3
الهندسية والعالقات مثل التطـابق والتـشابه والعالقـة         

  .اغوريةالفيث

   

تحديد المواقع ووصف العالقـات المكانيـة باسـتخدام           ثانيا

  .الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى

    

استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختيـار خـصائص          4
  األشكال الهندسية

   

استخدام الهندسة اإلحداثيـة الختيـار أشـكال هندسـية  5
تلك التي لهـا أزواج      المنتظمة أو    تخاصة مثل المضلعا  

  من الجوانب المتوازية أو المتعامدة

   

التحويالت واستخدام التماثل لتحليـل     ) تطبيق(استخدام    ثالثا

  المواقف الرياضية

    

 الـدوران  و التماثـل  محاور و التشابه و التطابق اختيار 6

  .الهندسية التحويالت باستخدام لألشياء
    

 لحل الهندسية النماذج تخدامواس الذهني التصور استخدام رابعا

  المشكالت

   

 و الجانبيـة  المساحات حساب تتضمن التي المشاكل حل 7
 الحجوم و الكلية

   

 أضالع أطوال مثل معينة بخصائص هندسية أشكال رسم 8

  زواياها قياس و 
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التعرف على األفكار والعالقات الهندسـية واسـتخدامها         9
لصف مثـل الفـن     في مجاالت خارج غرفة ا    ) تطبيقها(

  .،العلوم  والحياة اليومية

   

 و العدديـة  العالقات تفسر التي الهندسية النماذج استخدام 10
  .الجبرية

   

     المجموع
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  اداة تحليل  محتوى معيار حل المشكالت

  

النسبة   التكرار  المعيار  م

  المئوية
     المشكالت حل خالل من جديدة رياضية معرفة بناء 1
     أخرى سياقات وفي الرياضيات في تظهر مشكالت حل 2
 االسـتراتيجيات  العديـد مـن   وتعديل وتكييف تطبيق 3

  المشكالت الرياضية لحل المالئمة
   

  مراقبة عملية حل المشكالت الرياضية والتأمل بها 4
  

   

    المجموع
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  اداة تحليل  محتوى معيار التفكير المنطقي والبرهان

 
النسبة  التكرار  المعيار  م

  المئوية
التعرف على التفكير المنطقي والبرهان كجوانب أساسية         1

 للرياضيات

26 16.04%  

  %28.39  46 بناء التخمينات الرياضية واختبارها  2
  %23.45  38 تطوير وتقيم الحجج  والبراهين الرياضية  3
اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكيـر المنطقـي          4

  أساليب البرهانو
52  32.09%  

  %100  162  المجموع
 

  

  اداة تحليل محتوى معيار االتصال الرياضي

  

  

  

  

النسبة  التكرار  المعيار  م
  المئوية

     تنظيم وتعزيز تفكيرهم الرياضي من خالل االتصال  1

إيصال األفكار الرياضية بطريقة مترابطة وواضـحة         2
 .إلى زمالئهم ومعلميهم واآلخرين

   

  .يل وتقييم تفكير اآلخرين واستراتيجياتهمتحل  3
 

    

استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية         4
 بدقة

    

     المجموع
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  اداة تحليل محتوى العالقات والروابط الرياضية
  

  

  اداة تحليل محتوى معيار التمثيل الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئوية  التكرار  المعيار  م
     التعرف على العالقات بين األفكار الرياضية واستخدامها 1
فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبنى على          2

 بعضها البعض لكي تصبح كال متكامال

  

    التعرف على الرياضيات وتطبيقها في سياقات اخرى  3
    المجموع

النسبة  التكرار  المعيار م
  المئوية

يم وتسجيل وإيـصال األفكـار        بناء واستخدام تمثيالت رياضية لتنظ     1
 الرياضية

   

    اختيار وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية المختلفة لحل المشكالت2

استخدام التمثيالت لنمذجة وتفسير الظـواهر الطبيعيـة واالجتماعيـة          3
 الرياضية

   

     المجموع
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  . المحكمين الداة الدراسةأسماء ) 2(ملحق 

  الجامعة  االسم  الرقم
  جامعة القدس/ دكتوراة اساليب تدريس  محسن عدس. د  1
  جامعة القدس/ دكتوراة اساليب تدريس  عفيف زيدان. د  2
  جامعة بيت لحم/ دكتوراة اساليب تدريس  معين جبر. د  3
  جامعة القدس/ دكتوراة اساليب تدريس  زياد قباجة. د  4
  جامعة القدس/ دكتوراة اساليب تدريس  ابراهيم عرمان. د  5
  جامعة القدس/ دكتوراة اساليب تدريس  أحمد فهم جبر. د  6
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   تحليل محتوى معيار االعداد والعمليات عليهاأمثلة على  )3(ملحق 

  السادس االساسي :  الصف

  .خواص العمليات على الكسور العادية:  الدرس                    . الكسور العادية:الوحدة

  

 الخصائص التجميعية والتبديلية للجمع والضرب والتوزيعية للـضرب علـى           استخدام: المعيار

  . الصحيحة،الكسور العادية والعشريةدالحسابات مع األعدا) لتبسيط(الجمع 

  

  1/2) + 1/8 + 3/4. (اجمع أ: )  1(مثال 

  )1/2+1/8 +(3/4.                    ب

             ماذا تالحظ على نتائج الجمع في أ، ب ؟

   في الجوابمتساويتان              أالحظ 

  

  ما اسم الخاصية المتمثلة في كل مساواة مما يلي؟: ) 2(مثال 

  .الكسور جمععلى  التجميع، خاصية  )7/2 +4/3 ( +5/2 = 7/2) + 4/3 + 5/2. (      أ

 علـى   توزيع الضرب ، خاصية   4/3×3/2 + 2/1× 3/2 ) = 4/3 + 2/1 ( × 3/2.      ب

  . الكسورور الكسجمع

  

  السادس االساسي : الصف     

  .النسبة :    الدرس                     .                  النسبة والتناسب: الوحدة      

  .فهم واستخدام النسب والتناسب في تمثيل العالقات الكمية: المعيار        
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.  اطنان من الخيار4وسا و  طناً من الك36 طناً من البندورة و25انتجت مزرعة  ) : 1(مثـال   

  :ما 

  نسبة وزن الخيار الى وزن البندورة ؟  .  أ

 نسبة وزن الكوسا الى وزن البندورة ؟ .  ب

  نسبة وزن الخيار  الى وزن الكوسا ؟. ج

  نسبة وزن البندورة الى وزن االنتاج الكلي للمزرعة ؟. د

  4/25) أ:  الحل

  36/25)       ب

  4/36)         ج

 25/75)       د

     

  السادس االساسي : لصفا

   .قسمة كسر عادي على كسر عادي: الدرس.                     الكسور العادية: الوحدة

  

اختيار واستخدام الطرق األنسب في إجراء الحسابات على كل من الكـسور العاديـة              : المعيار

ة والقلم وذلك   والعشرية من مثل التقدير والحساب الذهني واآلالت الحاسبة و الكمبيوتر والورق          

  .اعتمادا على الموقف

بدون اجراء أي عملية حسابية كتابية، أي باستخدم الحساب  الذهني جد قيمة كل مما               ): 1(مثال

  :يلي

   1/2÷ 1000  .  أ
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 1/5÷ 100  .  ب

 1/2 ÷ 99 1/2  .  ج

  

  .السابع االساسي : الصف

  .ورة العلميةكتابة العدد العشري بالص: الدرس.                     االعداد النسبية: الوحدة

  

تطـوير المعنـى الخـاص لألعـداد الكبيـرة واسـتخدام الـصورة المختلفـة          : المعيار

  .الصورة االسية أو العلمية أو اآللة  الحاسبة:لتمثيلها

  

  :اكتب كال مما يلي على الصورة العلمية للعدد ) 1(مثال 

  780000  )  أ
 314375.2  )  ب

      615000000000)      ج

   )1000000000(بليون )      د

  :باستخدام االلة الحاسبة جد ناتج كل  مما يأتي ) 2(مثال 

2.45 × 10^7 × 3.1 × 10^14  

  

فهم واستخدام العالقات العكسية للجمع مع الطرح وللضرب مع القسمة وللتربيع مـع             : المعيار

  .الجذر التربيعي في تسهيل الحسابات وحل المسألة الرياضية
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  .السابع االساسي : الصف

  .قسمة االعداد الصحيحة: الدرس.                     العداد الصحيحةا: الوحدة

  

  :اوجد قيمة س في كل مما يلي) 1(مثال 

  8= س 2  .  أ

 28= س 5 + 3  .  ب

  13= س 3 – 5. ج

  

 في مقارنة و ترتيب الكسور العادية والعشرية والنسب المئويـة وتحديـد             ةالكفاء: المعيار

  .مواقعها التقريبية على خط األعداد

  

  .السابع االساسي : فالص

  .تمثيل االعداد النسبية على خط االعداد: الدرس.                    االعداد النسبية: الوحدة

  

  :مثل االعداد النسبية االتية على خط االعداد ) 1(مثال 

  . ، صفر 5/2 ، 1 1/2- ، 1/2 ، 3 ، 2-           

  

  : ارتب االعداد التالية ترتيبا تصاعديا ) 2(مثال 

  9- ، 36/40- ، 4/5 ، 0.2           صفر ، 
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  .الثامن االساسي : الصف

  .كتابة العدد العشري بالصورة العلمية: الدرس.                     االعداد النسبية: الوحدة

  

تطوير واستخدام استراتيجيات مناسبة لتقدير نتائج العمليات الحسابية على مجموعـة     : المعيار  

  .ية ثم  على الحكم على معقولية النتائجاألعداد النسب

  

  .ب/ على صورة العدد النسبي أ0.5¯ + 0.2¯اكتب قيمة المقدار ) 1(مثال 

  

  .الثامن االساسي : الصف

  .كتابة العدد العشري بالصورة العلمية: الدرس.                     االعداد النسبية: الوحدة

  

العادية والعشرية والنسب المئوية في في حل المسالة        المرونة في التعامل مع الكسور      : المعيار
  .الرياضية

  

  

  : امتار اجد 6 مترا ، وعرضه 99بستان على شكل  مستطيل مساحته ) 2(مثال 
  .ب /طول البستان واكتبه بالصورة أ .1
 ).المنتهية او الدورية ( اكتب طول البستان بالصورة العشرية او .2
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  .البيانات واالحتماالتوى معيارتحليل محتأمثلة على  )4(ملحق 

  

  .السادس االساسي : الصف

  .التجربة االحتمالية:  الدرس       .                  االحتماالت واالحصاء: الوحدة

  

استخدام التناسبية وفهم أساسي لالحتمال  لبناء واختيار تخمينات عن نتائج التجـارب             :المعيار 

  .والتشبيهات

  

تجربة العشوائية هي القاء حجر نرد عادي مره واحده  ومالحظة فيما اذا              اذا كانت ال   )1( مثال

  .كان النتاتج فردي ام زوجيا

  .اكتب  فراغ العينه لهذه التجربة العشوائية  )  أ

 )الناتج عدد زوجي(حاول ان تجد االحتمال النظري للحادث  )  ب

  

  . االساسي بعالسا: الصف

  .البيانات االحصائية:      الدرس.                             االحصاء: الوحدة

  

صياغة أسئلة و تصميم دراسات وجمع البيانات عن خاصة مشتركة بين مجتمعين أو              :المعيار

  .خصائص مختلفة ضمن مجتمع واحد
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  :شخصا من مدينة القدس كمايلي) 30(كانت الحاله االجتماعية من: مثال

  ارمل  ج       اعزب      متزو  مطلق      متزوج      متزوج     

   اعزب متزوج      اعزب       ارمل          اعزب        اعزب     

   اعزب        متزوجاعزب         ارمل       اعزب       اعزب      

  مطلق        متزوج      اعزب          اعزب ارمل      اعزب        

  ل          اعزبمتزوج     متزوج       اعزب        اعزب        ارم

  

  .ضع هذه البيانات في جدول تفريغ تكراري ثم كون منه جدوال تكراريا

  

الوسط   النزعة المركزية والتشتت بما فيهاسإيجاد واستخدام وتفسير مقايي:المعيار الثاني

  .والمدى الربيعي

  

  .السادس االساسي : الصف    

  التجربة العشوائية: لدرسا              .                  االحصاء:  الوحدة

  

دينار في الشهر ومجموع    ) 1450( اذا كان مجموع رواتب موظفين في شركة ما          )1(مثال

مـوظفين  ) 6(في الشهر ومجموع رواتب     ) 1300(موظفين في الشرك نفسها   ) 4(رواتب  

  :دينار في الشهر) 2455(في هذه الشركة 

  لشركة؟ما مجموع رواتب جميع الموظفين في الضهر لموظفي ا  )  أ

 احسب الوسط الحسابي لرواتبهم شهريا؟ )  ب
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  .الثامن االساسي : الصف

  الفضاء العيني: الدرس                                             االحتماالت:الوحدة

حساب االحتماالت لحوادث مركبة بسيطة واستخدام أساليب مثل القوائم المنظمة  :المعيار

  .ورسوم الشجرة ونماذج المساحة

  

ومالحظـة    ،  اكتب الفضاء العيني لتجربة القاء قطعة نقد ثالث مرات على التـوالي           ) 1(مثال

  .وذلك باستخدام المخطط الشجري  ،االوجه الظاهرة 
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  . القياس تحليل محتوى معيارامثله على)5(ملحق 

  

   .السادس االساسي: الصف

  الدائرة:                         الدرس                     الهندسة والقياس:الوحدة

  

  المستخدم الختيار أفضل الطرق و لتقدير القياسات) المعيار(استخدام المقياس: المعيار

  

   استخدام الفرجار لرسم دائرة)1(مثال

  :وان طريقة رسم دائرة معلوم طول قطرها بالصورة التالية  ،ان للدائرة محيطا واقطارا

  :الحل

  .وهي مركز الدائرة  ،رسم نقطة على الورقة نسميها أنستخدم القلم ل )1

 ).نق(نفتح الفرجار فتحة مقدارها نصف القطر )2

 . الدائرة ونرسم  ،نرسم الفرجار في أ )3

  

  .السابع االساسي : الصف

  المساحة الجانبية:القياس                               الدرس:الوحدة
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 ذات النوع الحجم  المناسب لقياس الزوايا والمحـيط          اختيار واستخدام الوحدة  :  المعياراالول  

   والمساحة السطحية والحجم

  سم ؟5وارتفاعه   ،سم3 طول قاعدته المربعة   ،جد حجم هرم رباعي) 1(مثال

  .ارتفاعه×مساحة قاعدته المربعة×1/3=حجم الهرم الرباعي: الحل

=                          1/3×3×3×5  

     3 سم15      =                     

  نالحط ان الوحدة المستخدمة لقياس الحجم وحدة السنتمتر مكعب
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  .الجبر  تحليل محتوى معيارامثله على)6(ملحق 

  

  .السادس االساسي : الصف

  المتغيرات:مقدمة للجبر                              الدرس:الوحدة

  

  . أولي لالستخدامات المختلفة للمتغيرات تصوريمتطوير فه: المعيار االول 

  س؟4 فما قيمة   ،3=اذا كان س) 1(مثال

 3×4 نعوض عن المتغير س قيمة المعطاه فنحـصل علـى              ،  س×4س تعني   4الحل العبارة   

  12س تساوي 4وعليه فان قيمةة العبارهه 

  

  .السابع االساسي : الصف

  الحد الجبري:للجبر                              الدرس: الوحدة

  

وتحليل وتعميم العديد من األنماط باستخدام الجداول والرسـوم البيانيـة            تمثيل:  المعيار االول 

  . الرمزية عندما يكون ذلك ممكنانوالكلمات وبالقواني
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  عبر عن الجمل اللفظية التالية بعبارات عددية او بمقادير جبرية) 1( مثال

  7 مضافا اليها  العدد 5  )  أ

  امثال العدد ص3اليه عدد س مضاف   )  ب

  2 مقسوما على 8)    ج

  4ععد مقسوم على )     د

  

  7+5) أ:   الحل 

  ص 3/س)         ب

     8/2)         ج

       4/س)          د

    

  .الثامن االساسي :الصف

تحليل العبارة التربيعية علـى     : التحليل الى العوامل والكسور الجبرية         الدرس             : الوحدة

  ربع كاملصورة م

  

  1 ،س ،س ،2 ^س) بالوحدات المربعة(في الشكل التالي اربع مناطق مياحتها ) 1(مثال

   ما طول هذا المربع؟،اعيد ترتيب هذه القطع لتكون مربعا

   في القاموس14جواب السؤال صفحة 
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  .الهندسة تحليل محتوى معيارامثله على )7(حق مل

  

  .السابع االساسي : الصف

  المساحة الجانبية والكلية لالسطوانه:لهندسة                               الدرسا: الوحدة

  

  الكلية والحجومحل المشاكل التي تضمن حساب المساحات الجانبية و:المعيار 

جد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لالسطوانه الدائرية القائمة التي نـصف قطـر              ):1(مثال

  .سم7وارتفاعها  ،سم4قاعدتها 

  

  االرتفاع×نق ط2=المساحة الجانبية: الحل

=                       2×4×3.14×7  

  2سم175.84                       = 

  مساحة القاعدتين+المساحة الكلية=     المساحة الكليه
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  نق ط175.84+2                   =

=                  175.84+2×4×4×3.14   

  2سم276.32                  =

  

  

  

  

  .السابع االساسي : الصف

  نظرية فيثاغورس:الهندسة                               الدرس: الوحدة

  

في مجاالت خـارج    ) تطبيقها(على األفكار والعالقات الهندسية واستخدامها      التعرف  :  المعيار

  .العلوم  والحياة اليومية،غرفة الصف مثل الفن 

  

  :وقامت بالخطوات التالية   ، ارتفاع برج االذاعة في مديتة رام اهللارادت امل قياس )1(مثال

  . مترا16قاست ظل البرج فوجدته  - 

 . مترا260قاست ظلها فوجدتها  - 

  سم140طول امل  - 

  مارتفاع البرج؟ -
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  100اوال نحول وحدات القياس من السنتمتر الى المتر بالقسمة على : الحل

  متر1.40=140/100  

  ر مت2.60=260/100

  من تشابه المثلثات نستنتج ان 

  16/260=1.40/س

  بالضرب التبادلي نجد قيمة س

  2.60 ب بقسمة الطرفين على 1.40×16=2.60×س

   مترا8.61= اذن س

   مترا8.61اذن ارتفاع البرج  يساوي 

  

  الثامن االساسي           : الصف

  المربع: الهندسة                        الدرس: الوحدة 
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بناء ونقد حجج استقرائية واستنتاجيه متعلقة باألفكار الهندسية والعالقات مثل التطابق            :ارالمعي

  .والتشابه والعالقة الفيثاغورية

  

   :في الشكل المقابل

  ثم انزل عليه من أ       ،  40مربالراس ب مستقيم بصنع مع أب زاوية قياسها           ،  أ ب ج د مربع      

  .ب و = هأ : ابرهن ان .  ج و  ، هج العمودان أ ،

  

  ) ب و ج  ، ب هاطبق المثلثين أ : رشاد(

  ج و ب   ، بهفي المثلين أ : البرهان

  ).ضلعان في مربع ( ب ج =أ ب  )1

 ) درجة50=الن كل منهما  (1لزاوية  =2الزاوية  )2

 )قائمتان(الزاوية = هالزاية  )3

  ب و  = ه اذن ينطبق المثلثان بزاويتين وضلع وينتج ان أ 
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  .امثلةعلى تحليل محتوى معيار حل  المشكالت 8)(لحق م

  

  السادس االساسي           : الصف

  ضري عدد كسري في كسر عادي: الكسور العادية                     الدرس: الوحدة 

  

  .المشكالت حل خالل من جديدة رياضية معرفة بناء: المعيار

الى عـدد  ) بسطه اكبر من مقامه ( قيقي تعلمت في الصفوف السابقة كيف تحول كسرا غير ح      

  : فمثال   ،بقسمة البسط على المقام   ،كسري 
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7/2 =3 1/2  

  :  فمثال  ،وتعلمت كذلك كيف تحول العدد الكسري الى عدد غير حقيقي 

4 2/3=  3)/3 ×4+ 2 (=  14/3 

  .وسوف تستفيد من  طريقة التحويل هذه في ايجاد ناتج ضرب عدد كسري في كسر عادي 

  

كم رغيفا اكل   ، كمية الخبز 1/2اكل ابنها وسيم   ، رغيف خبز 1/2 2عند عائشة ) :1(مثال

  وسيم ؟

 الى  كسر  1/2 2 لذلك نحول  1/2 2 في  1/2اليجاد مقدار ما اكله وسيم نضرب : الحل

  :  كمايلي 1/2عادي غير حقيقي ثم نضرب الناتج في 

1/2 × 2 1/2 = 1/2×2 )/ 2 ×2 + 1(  

       =          1/2   ×5/2  = 5/4 =  1 1/4  

   أي ان وسيم اكل رغيفا ونصف الرغيف

نحول العدد الكسري الى كسر عادي        ،  عند ضرب عدد كسري بكسر عادي       : وبوجه عام فانه  

    ،ثم نضرب الكسرين  ،غير حقيقي

  

  السابع االساسي           : الصف

  الحد الجبري:      الدرس                                        الجبر: الوحدة 

  

  .المشكالت حل خالل من جديدة رياضية معرفة بناء: المعيار
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  :كم كيلو مترا تقطع في . الساعة/ كم100ا كانت سرعة سيارة إذ: ) 1(مثال 

  ثالث ساعات) ب      ساعتين) أ

  س من الساعات) د    اربع ساعات) ج

  

  : طوعة في الساعات المطلوبةالجدول المجاور يبن المسافة المق: الحل

  المسافة المقطوعة بالكيلومترات  الزمن بالساعات  

   كم100 = 100 × 1  ساعة    - أ

   كم200 = 100 × 2  ساعتين    -  ب

   كم300 = 100 × 3   ساعات3    -  ت

   كم400 = 100 × 4   ساعات4    -  ث

   س  كم100 = 100× س   س ساعة    - ج

  

 هي عبارات عددية    100 × 3   ،  100 × 2   ،  100 × 1الحط في هذا المثال ان العبارات        

 وفـي هـذه   3 او 2 او 1    حيث س يمكن ان تمثل االعداد100× وهي تتفق مع النمط  س 

س عباره رياضية او حدا جبريا  ويسمى الحرف         × 100 او   100× الحالة  يسمى المقدار س      

  . معامال لهذا المتغير100س متغيرا كما يسمى العدد 

  حفظ مكان لعدد في الحد الجبري فالمتغير هو حرف مثل س ي

  

  الثامن االساسي           : الصف

  .نظرية فيثاغورس:                                        الدرس الهندسة :الوحدة 
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  أخرى سياقات وفي الرياضيات في تظهر مشكالت حل: المعيار 

  

  :كما في الشكل المقابلم 5  ،م4  ،م3غرفة على شكل متوازي مستطيالت ابعادها ) 1(مثال

  

  )طول ب د(اجد طول قطر ارض الغرفة  )  أ

 )طول ه( اجد طول قطر الغرفة  )  ب

  المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب ) أ:  الحل

  2)4( +2)3( =2)أ ج(وحسب نظرية فيثاغورس فان 

  =                               أ ج

   م5= أ ج                              

  

  :طر الغرفة دب ق)       ب

  50= 25+25  = 2 )5+ (2 )5= (2 )دب(وحسب نظرية فيثاغورس فان 

    = ب  اذن د
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  امثلةعلى تحليل محتوى معيار التفكير المنطقي والبرهان  )9(ملحق

  

  السادس االساسي           : الصف

  شبه النحرف:      الدرس                                        الهندسة:الوحدة 

  

  .تطوير وتقيم الحجج  والبراهين الرياضية:  المعيار

  

  )1(مثال

  :واعمل مايلي.وارسم عليها شبه المنحرف أ ب ج د ثم قص الشكل   ،احضر ورقة مقواة

  
  .هثم صل د ه النقطة عين منتصف أب ولتكن  )1

 .قص المثلث أ ه د )2

 .تبقى نقطة ه مكانهادور المثلث حتى تنطبق نقطة أ على نقطة ب و )3

 .الحظ تحول شبه المنحرف الى مثلث )4

 .قارن بين قاعدة المثلث المتكون ومجموع القاعدتين المتوازيتين لشبه المنحرف )5

 هل هما متساويتان؟  ،قارن ارتفاع المثلث بارتفاع شبه المنحرف )6
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  االرتفاع×القاعدة × 1/2= ان مساحة المثلثخالل معرفتك السابقة ومن 

  : قاعدة المثلث المتكون هي مجموع القاعدتين المتوازيتين فان وبما ان

  .االرتفاع×مجموع القاعدتين المتوازيتين  × 1/2=              مساحة المثلث

مجمـوع القاعـدتين المتـوازيتين       × 1/2=  أن مساحة شـبه المنحـرف        بهذا نستنتج 

  .االرتفاع×

                                    

   االساسي           عالساب: الصف

  المجموعة الخالية:                                        الدرسالمجموعات: الوحدة 

  

  .التعرف على التفكير المنطقي والبرهان كجوانب أساسية للرياضيات:المعيار  

   الجدول التي يبين جميع المجموعات الجزيئة وعددها لثالث مجموعات مختلفة)1(مثال 

  عدد المجموعات الجزيئة  جميع المجموعات الجزيئة للمجموعة  وعةالمجم

}1{  }¢ {،  } 1{  2=21  

 }1 ،   2{  { }،   }  1{ ،    }  2{،   }  1 ،   2{  4=22  

 }1 ،   2،   3{  { }،   }  1{ ،    }  2{،   }  3{،   }1 ،   2{  

 }1 ،   3{،   }2 ،   3{،   }1 ،   2 ،   3{  

8=23  

  

  حظ بالنسبة لعدد المجموعات الجزئية للمجموعه؟ماذا تال )1

  عناصر؟4ماعدد المجموعات الجزئية اذا كان عدد عناصر المجموعة  )2

  عناصر؟5ماعدد المجموعات الجزئية اذا كان عدد عناصر المجموعة  )3
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  عناصر؟6ماعدد المجموعات الجزئية اذا كان عدد عناصر المجموعة  )4

  

  ن^ )2=(ةعدد المجموعات الجزئي)1:   الحل

  عدد عناصر المجموعة:   حيث ن

  16=4^2=اذن حسب القانون السابق فان عدد المجموعات الجزئية )2

     3 (2^5=32  

      4 (2^6=64  

 

            .الثامن االساسي : الصف

  مجموعة االعداد الحقيقية:                              الدرس.االعداد الحقيقية: الوحدة 

  

  .بناء التخمينات الرياضية واختبارها :المعيار 

  .اعطي مثاال يوضح ان عملية الطرح على ح ليست تجميعية) أ) : 1(مثال

  .اعطي مثاال يوضح ان عملية القسمة على ح ليست تجميعية)           ب

  .اعطي مثاال يوضح ان عملية الجمع ال تتوزع على الضرب في ح)          ج

  )4-6(-5   ال يساوي 4 –) 6-5 (هوالمثال ) أ:  الحل

  5-=4-1-=4-) 6-5(        الن 

   3=2-5) =4-6(-5          لكن 
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   اذن عملية طرح االعداد على ح ليست تجميعية

  1/4-=12-/3 في حين ان 4-=12/3-

   اذن عملية القسمة على ح ليست تبديلية

  23=18+5)= 6×3+(5)ج

  88=11×8)= 6+5(×) 3+5(وعند توزيع الجمع على الضرب فان 

  .اذن نالحظ ان عملية الجمع التتوزع على الضرب
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  .يضعلى تحليل محتوى معيار االتصال الريا امثلة 10)(ملحق 

  

  .           السادسالسادس: الصف

  المعادالت:الدرس.                              مقدمة في الجبر: الوحدة 

  

   الرياضيات للتعبير عن االفكار الرياضيةاستخدام لغة: المعيار

  

 معادلة  بثم اكت . 3اكتب معادلة تحتوي على المتغير ص بحيث يكون  حلها العدد            ): 1(مثال  

  .مختلفة لها نفس الحل

  

  : الحل

  10 = 7+ص: المعادلة االولى

  6 = 2× ص : المعادلة الثانية

  

            .االساسي السابع: الصف   

  .معكوس العدد:   الدرس                            .عداد الصحيحهاال:  الوحدة   

  

  راتيجياتهمتحليل وتقيم تفكير االخرين واست: المعيار

  :اجيب على كل مما يأتي:مثال

  ماهو اكبر عدد صحيح سالب؟ )1
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  ماهو اكبر عدد صحيح موجب؟ )2

 ما العالقة بين اكبر عدد صحيح سالب واصغر صحيح موجب؟ )3

   

  1- عدد صحيح سالب هو اكبر) 1:الحل

  اكبر عدد صحيح موجب هو ماالنهاية) 2      

فقط االشارتان    ،  العالقة بين اكبر عدد صحبح سالب واصغر صحيح موجب          )  3       

  .مختلفتان
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  .يةضعلى تحليل محتوى معيار العالقات والروابط الريا امثلة 11) (ملحق 

  

  .          سيالسابع االسا: الصف   

  معكوس العدد:الدرس.                               االعداد الصحيحه:    الوحدة 

  

  .الرياضيات وتطبيقها في سياقات اخرىالتعرف على :   المعيار

  

   سم ما نسبة طول الغرفة الى عرضها؟370م وعرصها 4طول غرفة مستطيلة الشكل : مثال

والوحدة المستخدمة في العـرض هـي         ،  لطول هي المتر    تالحظ ان الوحدة المستخدمة في ا     

   والبد من توحيد الوحدة المستخدمة في كل من الطول والعرض قبل ايجاد النسبة  ،السنتمتر

  سم400=100×4= م 4=وعليه فان طول الغرفة 

  37/40=370/400= عرض الغرفة/ اذن طول الغرفة
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  .ى معيار التمثيل الرياضيعلى تحليل محتو امثلة )12(ملحق 

  

  السادس االساسي          :    الصف

  .ضرب كسر عادي في كسر عادي اخر:الدرس.                الكسور العادية:    الوحدة 

  

  .بناء واستخدام  تمثيالت رياضية لتنظيم وتسجيل وايصال االفكار الرياضية : المعيار

  

  :نه بالتمثيل الهندسي نتبع الخطوات االتية باالستعا2/3×5/7اليجاد ناتج ) 1(مثال

  

مثل الواحد الصحيح بالمنطقة داخل المستطيل المجاور، وقسمة إلـى ثالثـة             

. أجزاء متساوية، وذلك برسم خطوط عمودية، ولون باألحمر جزأين منهمـا          

 . الشكل2/3فيكون الملون 

 . الجزء الملون باألحمر5/7 الثلثين أي 5/7 تعني 2/3 × 5/7 

 الجزء الملون باألحمر، قسم الشكل أفقياً إلى أسباع، ثـم           5/7يجاد ناتج   إل 

 . أجزاء من األجزاء السبعة الملونة باألحمر5لون باألخضر 

 .2/3× 5/7 أو 2/3 ال 5/7األجزاء الملونة باللونين تمثل  

 من المستطيل األصلي أو الواحد صـحيح        10/21ونالحظ أنها تمثل الكسر     

  ).21لثلث األخير لتالحظ أن عدد القطع الصغيرة هو يمكنك تشريح ا(
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  .السادس والسابع و الثامن

77 

حل المشكالت المتـضمنة فـي كتـاب الـصف      لمعيار المئوية والنسب التكرارات  17.4
  السادس

78 

 79  حل المشكالت المتضمنة في كتاب الصف السابع لمعيار المئوية والنسب التكرارات  18.4

 80  حل المشكالت المتضمنة في كتاب الصف الثامن لمعيار المئوية والنسب التكرارات  19.4

لمعيارالتفكيرالمنطقيي والبرهـان المتـضمنةفي كتـاب     المئوية والنسب التكرارات  20.4
  الصف السادس
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  الصف الثامن  

84 

االتصال الرياضي المتضمنة في كتاب الـصف   لمعيار المئوية والنسب التكرارات  23.4
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االتصال الرياضي المتضمنة في كتاب الـصف   لمعيار المئوية والنسب التكرارات  24.4
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االتصال الرياضي المتضمنة في كتاب الـصف   لمعيار المئوية والنسب التكرارات  25.4
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لمعيارالروابط الرياضية المتضمنة في كتـاب الـصف    المئوية والنسب التكرارات  26.4
  السادس
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لمعيار الروابط الرياضية المتضمنة في كتـاب الـصف    المئوية والنسب التكرارات  28.4
  الثامن

90 
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لمعيار التمثيل الرياضي المتضمنة في كتـاب الـصف    المئوية والنسب التكرارات  30.4
  السابع
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التمثيل الرياضي المتضمنة في كتـاب الـصف    لمعيار المئوية والنسب التكرارات  31.4
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ف للصفوالتكرارت والنسب المئوية لمعايير العمليات المتوفرة في كتب الرياضيات            32.4
  .السادس والسابع والثامن
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