
 

 

 عمادة الدراسات العميا
 جامعة القدس

 
 

 
 

 ةاألساسيلممرحمة المنياج الفمسطيني  فيتحميل محتوى كتب الرياضيات 
في الدولية  دراسة التوجياتل لمرياضيات التقيمي اإلطارالدنيا في ضوء 
 (TIMSS 2015) عموموال رياضياتلا

 
 
 
 

 إسراء سعيد حسين سراحنة
 
 

 رسالة ماجستير 
 
 
 سطينفم –القدس 

 
 م2016/ىـ1437



 

 

 ةاألساسيلممرحمة في المنياج الفمسطيني تحميل محتوى كتب الرياضيات 
في دراسة التوجيات الدولية ل التقيمي لمرياضيات اإلطارالدنيا في ضوء 
 (TIMSS 2015لرياضيات والعموم )ا

 
 
 
 

 إعداد:
 إسراء سعيد حسين سراحنة

 
 ية الجامعية لمعموم التربوية()الكم تعميم الرياضيات والحاسوب بكالوريوس:

 
 
 

  محسن محمود عدسد. : المشرف
 
 

 قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في أساليب التدريس
 من برنامج أساليب التدريس/عمادة الدراسات العميا/ جامعة القدس العامة

 
 
 

 م 2016/ ه1437



 

 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 اساليب التدريسبرنامج 
 

 
 

 إجازة الرسالة 
 اإلطارالدنيا في ضوء  ةاألساسيلممرحمة في المنياج الفمسطيني تحميل محتوى كتب الرياضيات 

 (TIMSS 2015لرياضيات والعموم )في ادراسة التوجيات الدولية ل التقيمي لمرياضيات
  
 
 

 
 إسراء سعيد حسيف سراحنة :ةاسـ الطالب

 (21310084الرقـ الجامعي)
 

  محمكد عدس فد. محس المشرؼ:
 

أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ  مف 2016/ 30/3كاجيزت بتاريخ: نكقشت ىذه الرسالة 
 كتكقيعاتيـ أدناه:    

 
       محسف محمكد عدس د.     رئيس لجنة المناقشة : -1
         د.ايناس عارؼ ناصر          داخمياه:  ممتحنان  -2
         د. محمد عثماف مطر           :خارجيان ممتحنان  -3

 
 

 فمسطين  –القدس 
 م 2016ه/  1437

 



 

 

 
 

 :اإلىداء
 

 ...... كالدم العزيزبكؿ فخر كاعتزاز والييبة كالكقار، كشرفني بحمؿ اسماهلل ب وكمملمف 

 ...كالدتي العزيزة... كرمز المحبة كالكفاء ،ينبكع الصبر كالعطاءل

 خكتي كأخكاتيأ ...الحياة في لسندم كعكني 

 ء(كالبحثٌي )دانا( ك)اآلممٌي لزميمتٌي كرفيقتٌي في رحمة التحصيؿ الع

 لكؿ الرفقاء الصالحيف.ك 

 
 

سراء سعيد سراحنةإالباحثة : 



 

 

 أ

 
 
 
 
 
 

 :إقرار
 

ة ىذه الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس؛ لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي أقر أنا معدٌ 
أك أم جزء منيا، لـ يقدـ لنيؿ أم  ،أف ىذه الٌدراسةك ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، الخاٌصة، باستثناء 

 .خرآألم جامعة أك معيد درجة عميا 
 

 التكقيع:
 

 حسيف سراحنةسعيد  إسراء االسـ:
 

 2016/ 3/ 30  التاريخ: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ة

 شكر وتقدير:
 

، لو مد أف يسر لي العسير كذلؿ الصعبحككريـ عكنو، لو ال ،هلل الشكر اكالن كأىخيران عمى حسف تكفيقو
ميَّ بكالديف كريميف شقا لي طريؽ العمـ، ككانا خير سند لي طيمة حياتي مف تشجيعو  ًمو عى الحمد ًبتىفىضي

 كدعاءو كصبرو كعطاء.
 

التي اتاحت لي الفرصة إلكماؿ  العالي كزارة التربية كالتعميـ إلىبالشكر الجزيؿ  أتقدـف أيسرني 
ة العمكـ التربكية عمى ا ككمية بإدارتيا كعمادة الدراسات العميجامعة القدس ممثمثـ ل ،يادراستي العم
 الماجستير.لي لنيؿ درجة  صةر إتاحة الف

 
، لتربكية البناءةلدكتكر محسف عدس عمى كقتو الثميف كتكجيياتو ااتقدـ بالشكر كالتقدير لمشرفي اكما  

لجنة المناقشة لتفضميـ بمراجعة الرسالة كمناقشتيا شكر السادة أعضاء أكتشجيعو المستمر، كما 
ثرائيا بمالحظاتيـ، التي ليا األثر الكاضح في  مف كما يسعدني شكر كؿ كجو،  أفضؿتماميا عمى إكا 

 ،كالدكتكر سييؿ صالحة ،الدكتكر محمد مطركأخص بالذكر دكات الرسالة كمراجعتيا أتفضؿ بتحكيـ 
كما اشكر معممٌي األفاضؿ جميعان ، يناس ناصرإكالدكتكرة  ،لياـ شمبيكالدكتكرة ا ،قباجوالدكتكر زياد ك 

لكـ جميعان كؿ  كاخص بالذكر األستاذ غساف السعدم، كاالستاذ فؤاد رجب، كاالستاذة ركال دركيش،
 .الشكر كالتقدير، كجزاكـ اهلل عني خير الجزاء

 
، عمى ةاألساسيمدرسة اـ الرشراش  في كالتقدير لطالباتي العزيزات الشكرخالص  أقدـأف كلف يفكتني 

المحبة ك  خالص ففمك المتفكقيف،ككف مف ألي دكمان بأف  كدعائيف ،لي طيمة فترة دراستي فتحممي
 .ذر لكف عف أم تقصيركالتقدير كاعت

 
سدل الي أمف كؿ أديف بالشكر كالتقدير لكؿ مف مدَّ لي يدى العكف كساندني بالجيد كالدعاء، ك اخيران، 
 لكـ جميعا كافر االحتراـ كالتقدير ،جيني لمطريؽ الصحيحك ك أنصيحة 

 
سراء سعيد سراحنةإالباحثة : 



 

 ج

 

 الممخص


الدنيا  ةاألساسيلممرحمة في المنياج الفمسطيني تحميؿ محتكل كتب الرياضيات  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 TIMSSكـ )لرياضيات كالعمفي ادراسة التكجيات الدكلية ل التقيمي لمرياضيات اإلطارفي ضكء 

2015). 
في المنياج الرياضيات كتب الدراسة مف تككف مجتمع ك  كصفي التحميمي،لالمنيج ا استخدمت الباحثة

في العاـ األكؿ كالثاني  بجزأييا األساسيالمقررة عمى طمبة الصفكؼ مف األكؿ كحتى الرابع الفمسطيني 
 .2016/2015الدراسي 
القسـ احتكل ، ار لتحميؿ المحتكل مككف مف قسميفطإعداد ؼ الدراسة؛ قامت الباحثة بإىداأكلتحقيؽ 

اليندسية  األشكاؿ، األعداد) كىي TIMSSباختبارات دراسةالخاصة  لمحتكلمجاالت ااألكؿ عمى 
اختبارات  عد العمميات المعرفية في، كعرض البيانات( أما القسـ الثاني فقد احتكل عمى بي القياسك 

 (.االستدالؿيؽ، )المعرفة، التطب كىي TIMSSدراسة
 

 كتركيز األعدادكجكد تركيز كبير عمى مجاؿ المحتكل  التمجافي  الدراسةنتائج ظيرت أ
ما بالنسبة أعرض البيانات. كمجاؿ ، القياساليندسية ك  األشكاؿضعيؼ نسبيا عمى مجاؿ 

 في التطبيؽ كبير عمى المعرفة كقصكر سفرت النتائج عف كجكد تركزأفقد  ،لمعمميات المعرفية
مف المنياج الفمسطيني معرفة في كتب الرياضيات الكزف النسبي لم كاالستدالؿ حيث بمغ

% 22متطبيؽ ل كالكزف النسبي، TIMSS  40%في ىكبينما % 69 الدنيا ةاألساسيلممرحمة 
 ىكبينما  %9 بمغالستدالؿ فقد الكزف النسبي لاما  %،TIMSS  40 في ىكبينما 

 .TIMSS  20%في
 
 ةاألساسيكصت الباحثة بضركرة اجراء مراجعة لمقررات الرياضيات لممرحمة ، ألدراسةا نتائجفي ضكء 

كفؽ كاألنشطة  تماريفكتكزيع ال TIMSS دراسةالمحتكل الخاصة ب مجاالتالدنيا بحيث يتـ تضمينيا 
االستفادة مف تجارب الدكؿ كذلؾ  ،الثالث )المعرفة، التطبيؽ، االستدالؿ( المعرفية المستكيات

جراء المزيد مف الدراسات التحميمية ا  ، ك TIMSSفي دراسة  مرتفعركة كالتي حصمت عمى تحصيؿ المشا
 لكتب الرياضيات المقررة لممراحؿ األخرل.
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Content  analysis of  the Palestinian mathematics curriculum for primary 

school in the light of of The Trends in International Mathematics and 

Science Study (TMSS 2015) requirements. 

 
Prepared by: Isra' Said Hussien Sarahneh. 

supervisor: Dr. Mohsen Mahmoud Adas. 

Abstract: 
This study aimed to analyze the content of the Palestinian mathematics curriculum for 

primary school in the light of the requirements of The Trends in International Mathematics 

and Science Study (TMSS 2015).  

The researcher has used the descriptive and analytical approach. The study population 

consisted of the mathematics textbooks that are required from the students from the first 

grade to the fourth grade in Palestine in the academic year 2016/2015. 

In order to achieve the objectives of the study; the researcher prepared a framework 

consisted of two sections for analyzing the content.  The first section contains the content 

requirements for the TIMSS test which are (numbers, geometric shapes, measurement, and 

presentation of data). The second section contains the cognitive processes in the TIMSS 

test which are (knowledge, application, and inference). 

After conducting tests, the results of the study in the field of content showed a presence of 

a large concentration on the field of numerology, however, the focus on the fields of 

geometric shapes, measurement, and presentation of data is relatively weak. for cognitive 

processes, the results showed a significant focus on the knowledge and deficiencies in the 

application and inference fields, in which, the percentage of knowledge in math textbooks 

in the primary school is 69% while it is 40% in the TIMSS, the proportion of application is 

22% while it is40% in the TIMSS, and the percentage of inference is 9% while it is 20% in 

TIMSS.  

In light of the results of the study, the researcher recommended the need for reviewing the 

mathematics textbooks of the primary school, so as to include the content requirements for 

TIMSS and the distribution of questions according to three levels (knowledge, application, 

inference). Also, the researcher recommended benefiting from the experiences of the 

participating countries that got high achievements and conduct further studies regarding 

the analysis of the curriculum.  
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 الفصل األول 
 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 
 المقدمة  1.1

دفػع بالػدكؿ مػا كىػذا المعمكمات كاالتصاالت،  كتطكر ،انفجار المعرفة العمميةعصر العالـ اليـك  يعيش
بنػػاء مجتمعػػات ل ؛بػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػد لمتفاعػػؿ مػػع ىػػذه المت يػػراتلالصػػناعية كمعظػػـ الػػدكؿ الناميػػة 

نظػػـ لممكػػاف المميػػز الػػذم تحتمػػو  مكاجيػػة تحػػديات المسػػتقبؿ، كنظػػران قػػادرة عمػػى قيػػة متأىبػػة حضػػارية را
ف أكلكلياتيا، كبما أف ىذه الدكؿ قدمت إصالح التعميـ عمى معظـ إفي إعداد العنصر البشرم، ف التعميـ

راجعػػة مسػػتمرة لمعمميػة التربكيػػة؛ فيػػي بػذلؾ تتطمػػب م ةاألساسػػيحػد المقكمػػات أالمنػاىج التربكيػػة الحديثػػة 
فػالنظـ التربكيػة أصػبحت مسػؤكلة  ؛كمحتكاه كتطكيره كتقكيمػو كتجديػده كتجكيػده ،لسياسة التعميـ كنظامو

 .(2001)أحمد،  عف إحداث التنمية الشاممة لإلنساف كمستقبمو
 

تطبيػػؽ أكؿ منيػػاج فمسػػطيني يكحػػد النظػػاـ التعميمػػي فػػي فمسػػطيف،  2001-2000شػػيد العػػاـ الدراسػػي 
يدرسػكف ال ربيػة إذ كػاف طمبػة الضػفة  ؛غػزةقطػاع ك  ال ربيػة ازدكاجيػة المنيػاج فػي الضػفة ليةإشكاكيحؿ 

رسػػمتو كزارة التربيػػة  ف اليػػدؼكبمػػا أيدرسػػكف المنيػػاج المصػػرم، غػػزة قطػػاع كطمبػػة  األردنػػي، منيػػاج ال
قػد سػعت ؛ فقميػدعػف الت االبتعػادك  ،ممكػة التفكيػر كاإلبػداع تنميةالتطكر ك  ةكاكبمكالتعميـ العالي تمثؿ في 

عمى طريؽ االستفادة دراسات التقكيـ الدكلية كاسعة النطاؽ تطكير المنياج كالمشاركة في لجادة  الكزارة 
 .، ككضع قضايا التعميـ في فمسطيف عمى الخارطة الدكليةالمتقدمة مف تجارب الدكؿ 

 
 الفعػاؿ األثػر ، كيمكننػا إدراؾمباشػران  اعتمػادان  عميػو كيعتمػد العممػي، التقػدـ يكاكػب  الحضػارم التقػدـإف 

 ميػدت التػي المباشػرة األداة تعػد إذ ؛لمبشػرية كالرخػاء الرفاىيػة تحقيػؽل الرياضػيات بػو تقػكـ الػذم كالمباشػر

 فػي إلييػا لحاجتػو اإلنسػاف عرفيػا التػي العمػكـ أقػدـ مػف الرياضػيات كمػا أف ،البشػرم الفكر لتطكر الطريؽ

كمكضػكعاتو،  مفاىيمػو كازدادت  العمػـ، ىػذا تطػكر اإلنسػاني الفكػر تطػكر كمػع عمميتػي العػد كالقيػاس،
 الذم العممي كالتقني التقدـ مظاىر في كبيران  دكران  تؤدم الرياضيات فأصبحت تطبيقاتو، مجاالت كتكسعت

، العالـ يعيشو  كاحدة لرياضياتاالتربكيكف يعتبر ك مختمفة،  كتطبيقات ككسائؿ أساليب مف تقدمو بما اليـك
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 لمػا خاصػة أىميػة بإعطػاء مطالبنػا المعمػـ يكػكفإذ  الفكريػة، بتنميػة الميػارات الخاصػة كسػائؿال أنجػع مػف
 تطكير المعمـ عمى تنص الرياضيات مادة تدريس أىداؼ أف كخاصة ىذه الميارات، تنمية عمى يساعد

 (.2004العجمي،  ؛ 2005)إبراىيـ،عند تالميذه ميارات التفكير ل
 

 كتحسػيف الرياضػيات،كتعمػـ تعمػيـ  ات عمميػ تطػكيرب التربكيػة المؤسسػات اـاىتمػ بػدأ ذلػؾ إلػى كاسػتنادان 

 األمريكية القكمية ال الحصر، الجمعية المثاؿ سبيؿ عمى المؤسسات ىذه كمف فييا، الطالب أداء مستكل

  ، (National Council of Teachers of Mathematics) الرياضػػػيات لمدرسػػػي

تشرؼ عمى  أمسترداـ كالتي اليكلندية كمقرىا العاصمة(IEA)  التربكم الجمعية الدكلية لتقييـ التحصيؿك 
 .(TIMSS) دراسات سمسمة

 
 لمصػفيف كالعمػكـ الرياضيات مادتي في المقارنة الدكلية التقكيـ دراسات مفكاحدة  (TIMSS)دراسة  تعد

 فييػا كشػارؾ  (1995) العػاـ فػي ليػا دراسػة أكؿ تنفيػذ بػدأ حيػث سػنكات، أربػع كػؿ كتػنظـ كالثػامف الرابػع
الثانيػة بمشػاركة  الدراسػة تنفيػذ تػـ (1999) العػاـ كفػي ىػي الككيػت، كاحػدة عربيػة دكلػة منيػا دكلػة (40)
 تمت الدكرة الثالثة ( 2003 )كفي عاـ كالم رب، كتكنس األردف :ىي عربية، دكؿ ثالث منيا ( دكلة38)

 عربيػة، دكؿ عشػر خػالؿ مػف العربيػة ؿالػدك  مف أكسع مشاركة كشيدت ىذه الدكرة، ( دكؿ46) بمشاركة 

 ثػـ األردف كتكنس كالم ػرب، باإلضافة كسكريا، كفمسطيف كاليمف كلبناف كمصر السعكدية كالبحريفىي: 

 الػدكؿ شػممت حيػث عربيػة، دكلػة (16) منيػا دكلػة (66) بمشػاركة (2007)  عػاـ الرابعػة الدراسػة جػاءت

كالجزائػػػر  كجيبػػػكتي كالككيػػت كقطػػػر فعمػػػا سػػػمطنة إلػػى باإلضػػافة (2003) لمعػػاـ المشػػاركة
 (.2010)ال امدم،

 
 عف مؤشرات تقدـ التي الدكلية التحصيؿ دراسات أكبر مف ( كاحدةTIMSSدراسات ) سمسمة كتمثؿ
 /التطكر (تقيس مدل مؤشرات تكفر كما مقارنة، دكلية سياقات في التربكية األنظمة مخرجات نكعية

 في مقننة تطبيؽ اختبارات الدراسة كتتضمف الزمف، ركرم مع المخرجات تمؾ نكعية في التراجع(
 10 (العمرية الفئة الرابع مف الصفيف طمبة مف ممثمة عنقكدية طبقية عينات عمى كالعمـك الرياضيات
البحثية  األدكات مف االختبارات مجمكعات ىذه يرافؽسنة(  14 (العمرية الفئة مف كالثامف، سنكات(

 تكضح غنية بيانات يكفر التعميـ، مما المدارس، كمناىج كمديرم مميفكالمع لمطمبة ))االستبانات
المشاركة )مطر،  الدكؿ في الرياضيات كالعمكـ كتعميـ تعمـ عمميات فييا تحصؿ التي السياقات
2009). 
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فػي الدكليػة  التكجيػات دراسػةفػي  الفمسػطين النظػاـ التربػكم  تػاريخ فػي األكلػى فمسػطيف مشػاركة جػاءت
 تشػارؾ لػـ حيػث ، األساسػي الثػامف الصػؼ طمبػة مػف ممثمػة بعينػة  TIMSS 2003العمػـك ك  رياضياتال

 عالميػة، مقػاييس كفػؽ الفمسػطيني التعمػيـ نكعيػة ختبػارإل كجاءت المشاركة محاكلة ، الرابع الصؼبعينة 

نظػاـ  فػي محػكرييف مبحثػيف فػي الطمبػة تحصػيؿ مسػتكم فػي تمثػؿ النكعيػة مؤشػرات مػف ميػـ عبػر مؤشػر
، الرياضيات :ىما العاـ يـالتعم  كمػا جػاءت كالػتعمـ، التعمػيـ عمميتػي نحػك الطمبػة اتجاىاتلقياس ك  كالعمـك

 العريقػة األنظمػة التربكيػة عشػرات مػع المقارنػة محػؾ عمى الفمسطيني التربكم النظاـ لتضع المشاركة ىذه

جراءاتػو ؿ اإلسػرائيمياالحػتال فرضػيا اسػتثنائية، ظػركؼ ظػؿ فػي النظػاـ ليػذا آخػر تحػد   فػي العػالـ، فػي  كا 

 (. 2005كآخركف، )مطر
، فػي حػيف تعػذرت المشػاركة 2011ك  2007كقد تكررت مشػاركة فمسػطيف فػي الدراسػة الدكليػة لػدكرتي 

 لظركؼ خاصة بالنظاـ التربكم في فمسطيف. 2015في دراسة 
 

 مشكمة الدراسة  3.2
 

ية عممية دائمة كمستمرة، كقد شيدت تعد عممية مراجعة المناىج كما ينبثؽ عنيا مف مقررات دراس
 مناىج الرياضيات في دكؿ العالـ سمسمة مف محاكالت الت يير بقصد متابعة التطكرات في كؿ مكاضيع

(، كبذلؾ فقد نشأ 1996، الصكص) خرلأكطرائؽ تدريسيا مف ناحية  ،المعرفة الرياضية مف ناحية
مكضكعات المعرفة الرياضية كمناىجيا كطرائؽ االىتماـ بضركرة كجكد دراسات دكلية تساىـ في تقكيـ 

 تدريسيا كتقكيـ فركعيا المختمفة.
  

غيػػػر مرضػػػية، إذ  ، 2003لدكلػػػة فمسػػػطيف عػػػاـ  TIMSS المشػػػاركة األكلػػػى فػػػي دراسػػػة نتيجػػػة كانػػػت 
( نقطػػػة عمػػػى مقيػػػاس التحصػػػيؿ 390( دكلػػػة مشػػػاركة محققػػػة )43( مػػػف بػػػيف )41احتمػػػت فيػػػو المركػػػز )
( دكلػػػة 49( مػػػف بػػػيف )43المركػػػز )فمسػػػطيف احتمػػػت فقػػػد  2007 عػػػاـ أمػػػا فػػػي الخػػػاص بػػػأداء الطمبػػػة،

( دكلػػة 45( مػػف بػػيف )39الػػذم احتمػػت فيػػو المركػػز )ك  2011 عػػاـ( نقطػػة، كفػػي 367مشػػاركة محققػػة )
( 500ىػك ) االفتراضػي ( نقطػة عممػا بػأف متكسػط مقيػاس التحصػيؿ الػدكلي404مشاركة حيث حققػت )

كزرارة التربيػػة اة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي فمسػػطيف )اس كالتقػػكيـ فػػي كزر نقطػػة بحسػػب احصػػائيات مركػػز القيػػ
 (.2011كالتعميـ، 

 
، كفػي االفتراضػيالػدكلي التحصػيؿ كمف خالؿ ىذه النتػائج نالحػظ اف دكلػة فمسػطيف لػـ تصػؿ لمتكسػط 

ية التعمػيـ الفمسػطينكزارة التربيػة ك تكجيػات كفي ضػكء ضكء ىذا االنخفاض لمتكسط أداء طمبة فمسطيف، 
كخطػط الػكزارة لمبػدء بتطػكير منػاىج الرياضػيات لمرحمػة  ، لمصػؼ الرابػع  TIMSSالمشاركة فػي دراسػة
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في المنياج الفمسطيني تحميؿ محتكل كتب الرياضيات الدراسة المتمثمة في  أىمية ىذهتظير األساسية، 
لرياضػيات فػي ادكليػة دراسػة التكجيػات الل اإلطار التقيمػي لمرياضػياتلممرحمة األساسية الدنيا في ضكء 

 .(TIMSS 2015كالعمكـ )
 

 أسئمة الدراسة    4.2
 سعت ىذه الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية:

 
 محتػكلال لمجػاالتالػدنيا  ةاألساسيالسؤاؿ األكؿ: ما مدل تضميف كتب الرياضيات الفمسطينية لممرحمة 

 (؟TIMSS 2015) الخاصة بدراسة

اليندسػػية  األشػػكاؿ)األعػػداد،  TIMSS 2015 الت محتػػكل دراسػػةكيػػؼ تتػػكزع مجػػاالسػػؤاؿ الثػػاني: 
 ؟ ، عرض البيانات( في كتب الرياضيات الفمسطينية لممرحمة األساسية الدنيا كالقياس

الػػدنيا لبعػػد العمميػػات  ةاألساسػػيالسػػؤاؿ الثالػػث: مػػا مػػدل تضػػميف كتػػب الرياضػػيات الفمسػػطينية لممرحمػػة 
 (؟TIMSS 2015) الخاصة بدراسةة المعرفي

)المعرفة، التطبيػؽ، االسػتدالؿ(  TIMSS 2015 دراسةلعمميات المعرفية كيؼ تتكزع ال السؤاؿ الرابع :
 الدنيا؟ ةاألساسيمسطينية لممرحمة في كتب الرياضيات الف

 أىداف الدراسة 5.2

 :إلىىدفت الدراسة الحالية 
الػػدنيا  ةاألساسػػيلممرحمػػة  فػػي المنيػػاج الفمسػػطنيمػػدل تضػػميف كتػػب الرياضػػيات  إلػػىالتعػػرؼ  .1

، عػػػرض القيػػػاساليندسػػػية ك  األشػػػكاؿ، األعػػػدادفػػػي مكضػػػكعات ) TIMSS لمجػػػاالت محتػػػكل
  .البيانات(

 ةاألساسػػيلممرحمػػة فػػي المنيػػاج الفمسػػطني مػػدل تضػػميف محتػػكل كتػػب الرياضػػيات  إلػػىالتعػػرؼ  .2
مػػػػي التقي اإلطػػػػارفػػػػي ضػػػػكء الػػػػدنيا لبعػػػػد العمميػػػػات المعرفيػػػػة )المعرفػػػػة، التطبيػػػػؽ، االسػػػػتدالؿ( 

 .TIMSSلدراسة  لمرياضيات
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 أىمية الدراسة 6.2
 

ىميػػة الكتػػاب المدرسػػي باعتبػػاره أحػػد الكسػػائؿ الرئيسػػية التػػي يعتمػػد عمييػػا الطالػػب كالمعمػػـ أانطالقػػأ مػػف 
صػالح التعمػيـ ىػك تحسػيف إلكسػيمة  أبػرزف كنظػران أل ،ـ كالتعمػيـالػتعم اتفي عمميككلي األمر كالمشرؼ 
عمػػى  مرتكػػزةمتطمبػػات العصػػر، جػػاءت ىػػذه الدراسػػة مػػع ـ ءالتجػػكدة الكتػػب بمػػا يػػكاالىتمػػاـ ب ،المحتػػكل

فػػي محاكلػػة لتقيػػيـ جػػكدة ىػػذا المحتػػكل بإسػػناده  الػػدنيا ةاألساسػػيكتػػب الرياضػػات لممرحمػػة تحميػػؿ محتػػكل 
طػػار تحميػػؿ المحتػػكل فػػي بأنيػػا تػػكفر إ النظريــةىميػػة الدراسػػة ، كبػػذلؾ تتمثػػؿ ألمعػػايير كمحكػػات عالميػػة

نقػػػػاط القػػػػكة عمػػػػى ، كبػػػػذلؾ يػػػػتـ تسػػػػميط الضػػػػكء  TIMSSدراسػػػػة ل التقيمػػػػي لمرياضػػػػيات طػػػػاراإلضػػػػكء 
مػػدل تمثيػػؿ الكتػػاب المدرسػػي لمجػػاالت المحتػػكل كمسػػتكيات ذلػػؾ المحتػػكل عبػػر تحديػػد كالضػػعؼ فػػي 

، في كقت تسػعى فيػو كزارة التربيػة كالتعمػيـ التي تضمنيا إطار القياس لمدراسة الدكلية العمميات المعرفية
 القرف الحادم كالعشركف. متطمباتدة لتطكير المناىج بما ينسجـ مع جا

تماشػى مػع يتطػكير المنػاىج الدراسػية، بمػا لمتطمبػات تػأتي ىػذه الدراسػة اسػتجابة  العمميكعمى الصعيد 
االتجاىػػػات الحديثػػػة كالمعاصػػػرة كتحقيػػػؽ ال ايػػػات المرجػػػكه ، فيػػػي كسػػػيمة قػػػد تسػػػاعد مخططػػػي منػػػاىج 

إعداد عمى لخطط المستقبمية مف أجؿ تطكير المناىج كتحسينيا، كتساعد القائميف الرياضيات في بناء ا
فػػػي تضػػمينيا المقتػػػرح مسػػتكيات العمميػػػات المعرفيػػة مجػػاالت المحتػػػكل ك الكتػػب المدرسػػػية عمػػى مراعػػػاة 

 .TIMSSلدراسة  التقيمي لمرياضيات اإلطارضكء الكتب المدرسية كفؽ 
 

مػف الدراسة أفاقان لدراسات أخرل تتناكؿ جكانب كمت يػرات مختمفػة تفتح ىذه فس البحثياما عمى الصعيد 
 لـ تتطرؽ إلييا الدراسة الحالية.مناىج الرياضيات كطرائؽ تدريسيا 

 
 محددات الدراسة 7.2

 

 األساسػيتقتصر ىذه الدراسة عمى تحميؿ كتػب الرياضػيات المدرسػية لمصػفكؼ مػف األكؿ كحتػى الرابػع 
فػػي  2015/2016مقػػررة مػػف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي فمسػػطيف لمعػػاـ الدراسػػي بجزأييػػا األكؿ كالثػػاني كال

 .(TIMSS 2015لرياضيات كالعمكـ )في ادراسة التكجيات الدكلية ل التقيمي لمرياضيات اإلطارضكء 
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 مصطمحات الدراسة  8.2
 

 المحتوى:
رمكز ل كية، يحكميا نظاـ معيف فكار كمفاىيـ، تحمميا أما تضمنتو دفتا الكتاب مف معمكمات كحقائؽ ك 

(. كيقصد بو فػي ىػذه الدراسػة : المفػاىيـ الرئيسػية كالميػارات 2004مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ما )طعيمة، 
الػدنيا كالمقػررة  ةاألساسػيكالحقائؽ المتضمنة كمستكل العمميات المعرفيػة فػي كتػب الرياضػيات بالمرحمػة 

 .2015/2016لعاـ 
 تحميل المحتوى:

ث العممي يستخدمو الباحثكف في مجاالت بحثية متنكعػة لكصػؼ محتػكل المػادة  شػكال لمبحىك أسمكب 
طبقػػػػا  ،ةاألساسػػػػيكمضػػػػمكنا كتمبيػػػػة لالحتياجػػػػات البحثيػػػػة المصػػػػاغة فػػػػي تسػػػػاؤالت البحػػػػث أك فركضػػػػو 

لنتػػائج االنطباعيػػة أك العاطفيػػػة لمتصػػنيفات المكضػػكعية التػػي يحػػددىا الباحػػث كبػػػذلؾ يتفػػادل الباحػػث ا
 (. 2004طعيمة، )

فػي الػدنيا  ةاألساسػيالرياضػيات فػي المرحمػة كتػب كيقصد بو في ىذه الدراسة: الكصػؼ الكمػي لمحتػكل 
 .(TIMSS 2015لرياضيات كالعمكـ )في ادراسة التكجيات الدكلية ل التقيمي لمرياضيات اإلطارضكء 

 
 المنياج:

متكاممػة الك مترابطػة الر عناصػالتتضػمف مجمكعػة مػف  ،التعمػيـ اتكيقصد بػو منظكمػة فرعيػة مػف منظكمػ
كتعمػػػؿ كفػػػؽ خطػػػة عامػػة شػػػاممة تسػػػتيدؼ تزكيػػػد الطػػالب بمجمكعػػػة مػػػف الفػػػرص أك المكاقػػػؼ  ،كظيفيػػان 

التعميميػة التعمميػة)الخبرات( التػي تييئيػا المدرسػة لطالبيػا فػي داخميػا أك خارجيػا بقصػد احتكػاكيـ بيػذه 
تحقيػؽ النمػك  إلػىحػدث الػتعمـ ممػا يػؤدم الخبرات كتفاعميـ معيا، كمػع نتػائج ىػذا االحتكػاؾ كالتفاعػؿ ي

 (.2011الشػػػامؿ لمطػػػالب الػػػذم ىػػػك اليػػػدؼ األسػػػمى كال ايػػػة األعػػػـ مػػػف المنظكمػػػة التعميميػػػة )عمػػػي، 
، كمػا 1998كيقصد بو في ىذه الدراسة : المنياج االفمسػطيني األكؿ الػذم أقػره المجمػس التشػريعي عػاـ 

 .2015/2016ىذه الدراسة  زاؿ يطبؽ في الضفة ال ربية كقطاع غزة الى تاريخ
 

 :الدنيا ةاألساسيالمرحمة 
صػػفكؼ  عشػػرالمكػػكف مػػف  األساسػػيالرابػػع فػػي مرحمػػة التعمػػيـ  إلػػىتشػػمؿ الصػػفكؼ مػػف الصػػؼ األكؿ 
 حسب النظاـ التربكم الفمسطيني.
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:(TIMSS) 
دراسػة ي كىػ Trends in International Mathematics and Science Studyلكممػة  راختصػا
دتي العمػـك طمبة الصؼ الرايع كالثػامف فػي مػا تقييـ ة تعقد بصكرة دكرية كؿ أربع سنكات كيتـ فيياعالمي

كيحػػؽ لمػػدكؿ المشػػاركة اف   (IEA) الجمعيػػة الدكليػػة لتقيػػيـ التحصػػيؿ التربػػكمكالرياضػػيات مػػف ًقبػػؿ 
 (.2012، الفييدمك كال الصفيف )أتشارؾ بصؼ كاحد 

 
  (TIMSS):التقيمي لمرياضيات لدراسة اإلطار

 كالعمػػـك  الرياضػيات فػي الدكليػة دراسػػة التكجيػاتحػددتيا  التػي المعياريػة المكاصػفات مػف مجمكعػة
TIMSS اف تكػكف  يفتػرض كالتػي الطمبػة، تحصػيؿ مسػتكل قيػاسلتطػكير اختبػارات  تسػتخدـ كالتػي
 :ىمػا بعػديففػي المعػايير  ىػذهتصػنؼ ك  ،األساسػي الرابػع لمصػؼ الرياضػيات كتػاب محتكل فيمتضمنة 

 Cognitive) المعرفية المحتكل أك  كالعممياتكبعد  ،(Content Domainsالرياضي ) المحتكلبعد 

Daomains ،) اليندسػية  األشػكاؿ، األعػدادفرعيػة ىػي: ) مجػاالت إلػىالرياضػي  المحتػكل بيعػد كينقسػـ
ىػي: )المعرفػة،  رعيػةف مجػاالت ثالثػة إلػى المعرفيػة فينقسػـ العمميػات بيعػد ، عرض البيانات(، أمػاالقياسك 

 (.2013، القحطانياالستدالؿ( ) التطبيؽ،
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 النظري والدراسات السابقة  اإلطار الثاني:الفصل 
 

 النظري. اإلطار 1.2
 الدراسات السابقة. 2.2

 (TIMSS)الدراسات العربية المتعمقة بــــــ  1.2.2
 (TIMSS)الدراسات االجنبية المتعمقة بـــــ  2.2.2
لتعقيب عمى الدراساتا 3.2
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 الفصل الثاني 
 النظري والدراسات السابقة  اإلطار

 
دراسة لمدراسة الحالية كبعض المعمكمات عف م النظر  اإلطارتناكؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة كالن مف ي

العربية -السابقة الدراسات ، كما يستعرض بعض (TIMSSلرياضيات كالعمكـ )في االتكجيات الدكلية 
 عمى تمؾ الدراسات.كيختـ الفصؿ ببعض التعميقات (، TIMSSاىتمت بدراسة ) التي-ية كاألجنب

 

 النظري  اإلطار 1.2
 

 (TIMSSلرياضيات والعموم )في ادراسة التوجيات الدولية 
(Trends in International Mathematics and Science study) 
 

المكاد باىتماـ كبير في كقتنا الحالي، نظران تنفرد مكاد العمكـ كالرياضيات بشكؿ خاص عف غيرىا مف 
لمساىمتيا في الرقي التقني كالعممي في المجتمع، لذلؾ جاءت الدراسات المختمفة مكصية باالىتماـ 

لرياضيات كالعمـك في ابيا. كمف ىذه الدراسات التي تيتـ بياتيف المادتيف دراسة التكجيات الدكلية 
(TIMSSكىي دراسة دكلية تقكـ عم ) ى اختبار طالب الدكؿ المشاركة في محتكل معيف كمستكيات

 (.2010؛ المزيدم، 2012مختمفة )الفييدم، 
 

 (:TIMSSوالعموم ) دراسة التوجيات الدولية في الرياضياتمفيوم  1.1.2
 إلىبتقييـ تحصيؿ الطالب في الرياضيات كالعمكـ في الصؼ الرابع كالثامف  (TIMSS)تيتـ دراسة 

كاسعة حكؿ تكفر مكارد المدرسة، كجكدة  بيانات سياقيةالتحصيؿ كيتـ فييا ايضان جمع جانب معطيات 
( الدكؿ TIMSSكالعمكـ ) دراسة التكجيات الدكلية في الرياضياتمناىج التعميـ كالتدريس كما تزكد 

 ,Mullis et.alالمشاركة بفرصة غير مسبكقة لقياس التقدـ في التحصيؿ العممي في الرياضيات )
2008.) 
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 (:(TIMSSوالعموم  دراسة التوجيات الدولية في الرياضيات تاريخ 2.1.2
 

 كالعمـك الرياضيات بمادتي االىتماـ إنشائيا منذ (IEA) الجمعية الدكلية لتقييـ التحصيؿ التربكم تبنت
ـ، كتـ تطبيؽ الدراسة الثانية 1971-1970في العاـ الدراسي  لمعمـك دكلية دراسة أكؿ أجرت كقد
 بكمية عاـ بعقد اجتماع المنظمة قامت 1990ـ، كفي عاـ 1984-1983مكـ في العاـ الدراسي لمع

 (4كؿ ) كيطبؽ ىيبن كاحد تقكيمي نظاـ في سكيان  كالرياضيات العمـك بيدؼ كضع بأمريكا؛ بكسطف
 بمقياس الطمبة لدل كالميكؿ كتشخيصيا كاالتجاىات كالميارات كالمعارؼ لقياس التحصيؿ سنكات
( قراران بالبدء بدراسة تقـك IEA(، كعمى أثر ذلؾ اتخذت منظمة )TIMSSكالذم اطمؽ عميو ) يعالم

 كبرمستكل األداء في العمكـ كالرياضيات معان كبصكرة منتظمة كؿ أربع سنكات مما جعميا الدراسة األ
 (Martin& stemler, 2000).  كاألكسع ت طية عمى مستكل العالـ

  
 األكلى الدكلية الدراسة تعد كىي المنظمة تاريخ في الثالثة الدكلية الدراسة إجراء تـ 1995كفي عاـ 
حيث كانت اختصار  (TIMSSمعان) كالرياضيات العمـك مادتي في الطمبة أداء مستكل تقكيـ بعد قرار

 عمى الدراسة ىذه ، كقد طبقتThird International Mathematics and Science Study لػ
السنة الثانية مف المرحمة الثانكية  طمبة كالثامف كعمى السابع الصفيف كعمى لرابعكا الثالث الصفيف

الدراسة الدكلية الرابعة  TIMSS-Rـ تـ اجراء 1999( دكلة مف دكؿ العالـ، كفي عاـ 41بمشاركة )
ت كقد طبق  (TIMSS( كالثانية بعد القرار السابؽ لمادتي العمـك كالرياضيات )IEAفي تاريخ المنظمة )

 (.2004( دكلة مف دكؿ العالـ )زيتكف، 38ىذه الدراسة عمى الصفيف الرابع كالثامف بمشاركة )
 

( TIMSSكالعمكـ ) دراسة التكجيات الدكلية في الرياضياتتمت الدكرة الخامسة ل 2015كفي ايار عاـ 
اركة في ديسمبر لصفيف الرابع كالثامف كمف المتكقع صدكر تقرير الدراسة لتكضيح النتائج كالدكؿ المش

2016. 
   

 :(TIMSS)والعموم دراسة التوجيات الدولية في الرياضياتفـمسفة  3.1.2
 يمي: فيما ( تتركزTIMSS) أسئمة بناء فمسفة أف (2009، )دائرة المعارؼ العربية تشير
 .تعجيزية أسئمة أنيا ليست (1
 ظيار فقط.كاالست الحفظ أم لممعرفة الدنيا المستكيات مع تتعامؿ ال (2
كسابو الطالب، تفكير إثارة إلى ييدؼ السؤاؿ (3  بنائو عمكمان. في إيجابيا ستؤثر ميارات كا 
 .لممعرفة العميا المستكيات مف ميارة مف أكثر مع يتعامؿ السؤاؿ (4
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 .المراجع أحدث مع الدائـ كالتعامؿ معمكماتو كتعميؽ تجديد نحك المعمـ ستدفع (5
 :في جكىرية لت يرات ستؤدم (6

 .المدرسية الكتب في التقكيـ كأسئمة الدركس عرض كطريقة كنكع، كـ،
 .العممية الدركس عرض كطريقة كنكع، كـ،
 .العممية كاالختبارات االمتحانات أسئمة كمستكل كنكع، كـ،
 .العممية كاالختبارات االمتحانات أطر

 يفيده فائدة معممو أف المتعمـ يتأكد حينما كالمتعمـ المعمـ بيف المتبادلة لمثقة قكيا ستبني جسران    (7
 .الحركي أك األداء التعبيرم أنماط مف محدد نمط عمى يجبره كال باحتراـ  أفكاره مع كيتعامؿ مؤثرة

 شأنيا. كيعمك الشعكب تتقدـ كبيـ ، (TALENTED)المكىكبيف لظيكر كبيرة فرصا ستتيح (8
كمة جكدة نظـ أىمية بال ة في محا TIMSSكمف ىذا المنطمؽ كاف الطار التقييـ الذم تبنتو دراسة 

 التقكيـ في الدكؿ المشاركة كمحاكمة كتقققيـ جكدة مناىج الرياضيات كالعمـك في تمؾ الدكؿ.
 

 :(TIMSS)والعموم دراسة التوجيات الدولية في الرياضياتنموذج المنياج في  4.1.2
 

ككيؼ  نمكذجان لممنياج يحدد بصكرة شمكلية كيؼ تتاح فرص التعمـ لمطمبة TIMSSلقد تبنت دراسة 
؛ 2007)عبد السالـ كآخركف، (1يستثمركنيا، كىناؾ ثالث مستكيات ليذا النمكذج كما في الشكؿ)

 .(2013القحطاني،؛ 2012الفييدم،
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 (TIMSS( نمكذج المنياج  في دراسة )1.2شكؿ )
 

 المستيدفة: الفئة 5.1.2
 

 السياسة التربكية مخططي دلل فاعمة أداة نتائج مف إليو تخمص كما TIMSS تككف اختبارات كحتى
 يككف تقييـ أف (IEA) التربكم التحصيؿ لتقييـ الدكلية الجمعية اختارت فقد القرار، كمتخذم كصانعي
 السنكات األربع نياية عند ثـ االبتدائي، الرابع الصؼ في أم األكلى، سنكات األربع نياية في الطمبة
 (2012، سحم (النظامي التعميـ فم المتكسط )الثامف( الثاني الصؼ في أم التالية

 
 : (TIMSS)لرياضيات والعمومفي االدولية  التوجيات دراسةاىداف  6.1.2

اليدؼ الرئيس إلجراء الدراسة الدكلية الثالثة لمعمكـ كالرياضيات ىك مقارنة تحصيؿ الطالب في 
ية كاالجتماعية )التميني، دالرياضيات كالعمكـ في انظمة تربكية متباينة في خمفياتيا الثقافية كاالقتصا

في مجاؿ تقييـ كالعمكـ  دراسة التكجيات الدكلية في الرياضيات أىداؼ إجماؿ يمكفك  .(2013
 (:2012)الفييدم،كمحاكمة جكدة المناىج كما يمي، 

مادتي  في العممي التحصيؿ لقياس فرصة الدراسة في المشاركة الدكؿ جميع إعطاء .1
 .المشاركة لدكؿبا كمقارنتو ،كالعمكـالرياضيات 

 (المقصود)المنهاج المستهدف

Intended Curriculum 

 (المنفذ)المنهاج المّطبق

Implemented Curriculum 

 (الُمتعلم)المنهاج المكتسب

Attained Curriculum 

ٌقصد به المنهاج الذي ٌحدد على المستوى 
الوطنً للدولة والذي ٌراعً الهوٌة والمحتوى 

 .االجتماعً والتعلٌمً

ٌُّطبق فً المدرسة من قبل  ٌقصد به المنهاج الذي 
المعلم حٌث ٌراعً المحتوى المدرسً والبٌئة 

 المدرسٌة

ٌقصد به المنهاج الذي ٌتعلمه الطالب وٌكتسب من 
 .خالله بعض الصفات
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 مف الرياضيات كالعمـك مادتي في التحصيؿ نتائج لتحميؿ ثرية بمصادر مشاركة دكلة كؿ إمداد .2
 .المادتيف تعميـ تطكير أجؿ

 الرياضيات في كالتعمـ التدريس لتحسيف الدكؿ عبر التحصيؿ حكؿ مقارنة معمكمات تكفير .3
 .كسياساتو الدراسي المنيج تنفيذ خالؿ مف كالعمـك

 .الدكؿ األخرل مف ب يرىـ مقارنة أبناؤىـ يتمقاه الذم التعميـ جكدة مدل معرفة مف اآلباء تيمكف .4
 .ليا العممي كالتطبيؽ تدريسيا كطرؽ المطبقة المناىج فعالية مدل دراسة .5
يجابيات لسمبيات كحيادية صادقة أحكاـ إعطاء  .6  .تعميمي مشارؾ نظاـ لكؿ الراىف الكضع كا 
 العالمي الكضع مع المشاركة الدكلة في المكجكدة الدراسية لمناىجا مالئمة مدل عمى التعرؼ .7

 دراسة التكجيات الدكلية في الرياضيات حددتو التقيمي لمرياضيات كما اإلطار ضكء في
(  (.TIMSSكالعمـك

 
 : (TIMSS)اىمية الدراسة الدولية لمرياضيات والعموم 7.1.2

 
(، فمف خالؿ االشتراؾ في Mullis et.al, 2008لمدراسة أىمية تميزت بيا كذكرت في تقرير )

(TIMSS:يمكف لمدكؿ أف ) 
التي  العممية كاإلجراءات المصطمحات عف الدكؿ بيف مقارنتيا يمكف شاممة ببيانات تحظى .1

 .طكركىا التي المكاقؼ كالثامنة، كعف الرابعة الصفكؼ في الطالب تعمميا
كالثامنة  الرابعة الصفكؼ لطالب الكقت، مركر مع كالعمكـ، الرياضيات في دكلينا التقدـ تقيـ .2

 .أخرل دكؿ مع مقارنة
الصفكؼ  مف كالعمـك لمرياضيات كالمياراتي المعرفي التطكر في المختمفة النكاحي تشخيص .3

 الثامنة. حتى الرابعة
ت يرات  بيف دكلية مقارنة عقد مف كتمكف األمثؿ، بالشكؿ الطالب فييا يتعمـ التي العالقات تفيـ .4

 إلى النياية في تؤدم التي كالمكاد التدريس،التعميـ،  منياج تخص التي السياسة الؿخ أساسية
 .الطالب تحصيؿ في أعمى مستكل

مادتي  في الطمبة تعمميا التي كالمكاقؼ المفاىيـ عف دكليان  كمقارنة شاممة بيانات عمى الحصكؿ .5
 .يفاألساسي كالثامف الرابع الصفيف في كالرياضيات العمـك
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في  األخرل الدكؿ مع بالمقارنة كالعمـك الراضيات كتعمـ تعميـ في التقدـ مدل قياس مىع القدرة .6
 .الكقت نفس

 االختبارات نتائج مقارنة عبر كذلؾ أفضؿ تعميـ إلى المؤدية الكسائؿ كأفضؿ أىـ إلى الكصكؿ .7
 عدالتم إلى تؤدم كالتي المطبقة التعميمية كالنظـ السياسات سياؽ في األخرل الدكؿ مع نتائج

 .الطمبة لدل تحصيؿ عالية
 

 :(TIMSS)والعموم دراسة التوجيات الدولية في الرياضياتنظام تمويل  8.1.2
 

دعمان ماديان كذلؾ مف خالؿ التبرعات الخاصة كاليبات  (IEA) الدراسة عمى المشرفة المنظمةتتمقى 
كالتي تأتي أساسان مف البنؾ  ،ـمف المركز الكطني األمريكي إحصائيات التربية كالمؤسسة القكمية لمعمك 

، باإلضافة ئيإلنمااامج األمـ المتحدة نة مثؿ بر الدكلي، ككذلؾ تكجد برامج خاصة بتمكيؿ ىذه الدراس
 إلىعالميان كالتي تصؿ  TIMSSالمساىمة السنكية لمدكؿ لإلنفاؽ عمى تكاليؼ تنسيؽ دراسة  إلى

الث سنكات، كذلؾ يسمح لمدكؿ المشاركة أف دكالر أمريكي في السنة الكاحدة عمى مدار ث 40.000
 ـ(.2006ككذلؾ أفراد الشعب كالطالب )عبد السالـ،  TIMSSتمكؿ دراسة 

 
 

والعموم  دراسة التوجيات الدولية في الرياضياتالمنظمات المشرفة عمى  9.1.2
(TIMSS:) 
 

معية الدكلية لتقييـ الجبكاسطة  TIMSSكالعمكـ  دراسة التكجيات الدكلية في الرياضياتتتـ ادارة 
كيشرؼ عمى الدراسة عدد كبير مف المراكز  ىكلندا،-أمسترداـالمكجكدة في (IEA) التحصيؿ التربكم

 نتائجياكالمنظمات كتختص كالن منيا بدكر معيف بدءان مف إعداد الدراسة كتنفيذىا كاستخراج 
 .(2012الفييدم،)

 ىػ(:1433كمف ىذه المراكز كالمنظمات كما اكردىا )الفييدم، 
 
 (.ISCمركز الدراسة العالمي ) -1
 .Stat Canada مركز احصائيات كندا -2
 .ETS مركز خدمة االختبار التعميمي -3
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 (.PACلجنة تقييـ األداء) -4
 (.NRCSمنسقي البحث القكمي) -5
 (.OMSOمشركع المسح عف فرص تعمـ العمكـ كالرياضيات ) -6
 المجمس األسترالي لمبحث التربكم. -7
 بألمانيا.معيد التعميـ المقارف  -8
 جامعة التربية كالتعميـ بميتشيجاف. -9
 DPCمعالجة البيانات في ىامبكرغ بألمانيا  مركز -10

 
 دراسة التوجيات الدولية في الرياضياتمستويات االداء في  10.1.2
 (TIMSS)والعموم

 
كمقياس لكصؼ International Benchmark دكلية مستكيات  ةأربع( TIMSSحددت دراسة )

 (:Mullis et.al ,2011كىي )لطمبة في الصفيف الرابع كالثامف داء اأ ياتمستك 
 .TIMSS في دراسة: مقاييس مستكيات اداء الطمبة في الصفيف الرابع كالثامف (1.2)جدكؿ 

 مدى الدرجات مستوى األداء
  أداء >  625 متقدـ
 625>  أداء > 550  عالي

 550> أداء > 475 متكسط
 475 > أداء > 400 منخفض
 :Advance International Benchmark توى األداء المتقدممس -1

( درجة فأكثر كيتصؼ ىؤالء الطمبة بأنيـ 625يقع ضمف ىذا المستكل الطمبة الذيف حصمكا عمى )
 مبرراتيـ،المعقدة نسبيا كشرح  المكاقؼ مفتطبيؽ فيميـ كمعرفتيـ في مجمكعة متنكعة  قادركف عمى

ئؿ متعددة الخطكات كالتي تنطكم عمى أعداد صحيحة بما في ذلؾ يمكنيـ حؿ العديد مف المسا كذلؾ
لمكسكر العادية كالكسكر العشرية، كيمكنيـ تطبيؽ  أعمؽ ان النسب، كيظير الطمبة في ىذا المستكل فيم

ثنائية كثالثية االبعاد في مكاقؼ متنكعة، كيمكنيـ استخداـ  األشكاؿمعارؼ ىندسية تتعمؽ بالعديد مف 
 الص البيانات كالنتائج منيا كتبريرىا.الجداكؿ كاستخ
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  High International Benchmark: مستوى األداء العالي -2
( درجة فأكثر كيتصؼ ىؤالء الطمبة بأنيـ 550ىك المستكل الذم يتضمف الطمبة الذيف حصمكا عمى )

ي تنطكم تطبيؽ فيميـ كمعرفتيـ لحؿ المسائؿ، كذلؾ يمكنيـ حؿ المسائؿ الكالمية الت قادركف عمى
 ان يمكنيـ استخداـ القسمة في مجمكعة متنكعة مف المسائؿ، كيظيركف فيمك عمى اعداد صحيحة، 

لمقيمة المنزلية لمعدد، باستطاعتيـ تكسيع األنماط إليجاد مصطمح محدد في كقت الحؽ، كما  أعمؽ
داكؿ كالرسـك يظير الطمبة فيـ لخط التماثؿ كالخصائص اليندسية كيستطيعكف تفسير البيانات مف الج

 في حؿ المسائؿ، يمكنيـ استخداـ البيانات التصكيرية إلكماؿ الرسـك البيانية. كاستخداميا البيانية
 

 :Intermediate International Benchmarkمستوى األداء متوسط  -3
بة في ىذا م( درجة فأكثر، كبإمكاف الط475) ىك المستكل الذم يتضمف الطمبة الذيف حصمكا عمى

لألعداد الصحيحة  ان في مكاقؼ مباشرة، كيظيركف فيم ةاألساسيتطبيؽ المعرفة الرياضية  المستكل
ثالثية االبعاد مف تمثيالت ثنائية األبعاد، كيمكنيـ تفسير  األشكاؿيمكنيـ تصكر  كذلؾ الكسكركبعض 

 الرسكـ البيانية كالتصكيرية كالجداكؿ لحؿ المسائؿ البسيطة.
 

 :Low International Benchmark مستوى األداء المنخفض -4
( درجة فأكثر، يممؾ الطمبة في ىذا المستكل المعرفة 400يتضمف الطمبة الذيف حصمكا عمى )

الصحيحة، لدييـ بعض اإلدراؾ لمخطكط  األعداد، يمكف لمطمبة جمع كطرح ةاألساسيالرياضية 
كماؿ الرسـك  اليندسية المألكفة، كخرائط اإلحداثيات، األشكاؿالمتكازية كالمتعامدة ك  كما بإمكانيـ قراءة كا 

 البيانية البسيطة كالجداكؿ.
 

 :(TIMSS)والعموم دراسة التوجيات الدولية في الرياضياتادوات  11.1.2
 

تـ تطكيرىا مف قبؿ خبراء التربية كالتقكيـ  األدكات البحثيةمجمكعة مف  (TIMSS)اعتمدت دراسة 
ادكات الدراسة عمى اختبارات األداء  الدراسة، كتشمؿداؼ التربكم لجمع البيانات الضركرية لتحقيؽ اى

 كالتالي: كاالستبانات كىي
 
 (:2013التميني، )األداء اختبارات  -1

( كتيب بحيث يشمؿ كؿ كتيب 14-7عادة ما تككف عمى شكؿ كتيبات متكافئة يتراكح عددىا مف )
سئمة مف نكع االختيار مف % مف ىذه األ70عمى مجمكعة مف اسئمة الرياضيات كالعمكـ بحيث يككف 
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% منيا تتطمب االجابات القصيرة المعتمدة عمى االستنتاج، كتكزع ىذه الكتيبات عمى 30متعدد ك
الطمبة بطريقة عشكائية عف طريؽ برمجيات خاصة بيذه الدراسة تحدد اسـ الطالب كرقـ الكتيب 

ف جزئييف، كؿ جزء حيث يككف م بوالخاص فيو، كعمى كؿ طالب اف يجيب عمى الكتيب الخاص 
 احداىما عمكـ كاألخر  رياضيات كيعطى الطالب استراحة ص يرة بيف الجزئيف.مجمعيف يحتكم عمى 

 
 

 (2011االستبانات: )كزارة التربية كالتعميـ،  -2
 

سرية كاألكاديمية لمطمبة كاتجاىاتيـ ة تكفر المعمكمات حكؿ الخمفية األىي استبان استبانة الطالب: (أ 
 ارسات الصفية لمعممي الرياضيات كالعمـك مف كجية نظر الطمبة.كطمكحاتيـ كالمم

 
استبانة المعمـ: كتتعمؽ فقرات االستبانة بالخمفية االكاديمية كالمؤىالت العممية كالنمك الميني  (ب 

كمكاضيع  ،كخبرة المعمـ كطريقتو في التعميـ ،كعالقة المعمـ بزمالئو في المدرسة ،كالعبء التدريسي
كتككف استبانة  .كالبيئة الصفية ،الكاجبات المنزلية ،كالزمف المخصص لمتدريس كذلؾ ،المنيج الدراسي

، كيجيب عمى كؿ استبانة معمـ الفصؿ الذم اختير  معمـ الرياضيات منفصمة عف استبانة معمـ العمـك
 ضمف العينة.

 
الرياضيات  لمعمـ ةكاألكاديميفقرات االستبانة بالخمفية العممية  تتعمؽالرياضيات: استبانة معمـ  -

الذم اختير ضمف  )الشعبة(كممارساتو التدريسية كاتجاىاتو كيجيب عف ىذه االستبانة معمـ الفصؿ
 العينة.

 
: تتعمؽ فقرات االستبانة بالخمفية العممية  - العمـك كممارساتو  لمعمـ كاألكاديميةاستبانة معمـ العمـك

 الذم اختير ضمف العينة. )الشعبة(مـ الفصؿالتدريسية كاتجاىاتو كيجيب عف ىذه االستبانة مع
 
استبانة المدرسة: اليدؼ منيا جمع معمكمات عف البيئة المدرسية كالييئة التدريسية كالطمبة  (ج 

كالمنياج كالبرامج الدراسية كاإلمكانيات المادية كبرامج تطكير العامميف كعالقة المدرسة بالمجتمع، 
 ية المشاركة في الدراسة.األعداداالبتدائية ك  كيجيب عف ىذه االستبانة مديرك المدارس
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كتتعمؽ فقراتيا بمعمكمات عف الميارات كالكفايات الخاصة بمنيجي الرياضيات  استبانة المنيج: (د 
( لمتأكد مف أف المنيج الدراسي ليما يساير االختباريف التجريبي IEA) إلىكالعمكـ كيتـ ارساليا 

 كالرئيسي.
 

 :(TIMSS)والعموم  راسة التوجيات الدولية في الرياضياتدالخطوات العامة ل 12.1.2
 

( اف ىناؾ عدة خطكات عامة TIMSS ،2011( ك)دليؿ تطبيؽ ادكات دراسة 2011يذكر المخالفي )
 كىي: TIMSSإلجراء دراسة 

 اعداد إطار التقييـ كأدكاتو: -1
األسئمة غير  التقييـ كأدكاتو بما في ذلؾ إرشادات تصحيح إطاريتـ في ىذه الخطكة اعداد 

)لممدرسة كالمعمـ كالطالب  استبيانات كأربعة، كاالختبار القصيرة،ذات اإلجابات  المكضكعية
التقييـ األىداؼ الخاصة بتقييـ العمـك كالرياضيات عالكة عمى خمفيات  إطاركالمنيج(، كيضـ 

 التعميـ كالتعمـ التي تستطمعيا االستبيانات.
 

االختبارات كاالستبيانات( بمشاركة المنسقيف الكطنيف ) الدراسة اعداد الصكرة التجريبية ألدكات -2
 لمدراسة.

 ترجمو كتكييؼ االدكات كطنيان: -3
، كتقـك بيذه الخطكة  TIMSSدراسةتعد ىذه الخطكة مف الضكابط الثقافية الميمة الستبيانات ك 

قكيـ الدكلية، كؿ دكلة فتعمؿ عمى ترجمة االدكات اك مراجعة الترجمة المعدة مف قبؿ منظمة الت
كبما يضمف خمك أية أداة مف دالالت ثقافية ال تقبميا ثقافة الدكؿ المشاركة في الدراسة بشرط 
عدـ االخالؿ بالمضمكف الذىني كالمكضكعي ألم سؤاؿ في االختبار كىك مف شركط بقاء 

 الدراسة مقننو. 
 

 تصميـ العينة كاختيارىا: -4
قكدية العشكائية المنتظمة ذات االحتماؿ المتناسب الطبقية كالعن العينة TIMSSتتبني دراسة 

مع الحجـ كاالختبار ثالثي المراحؿ، كيدخؿ في تطبيؽ ىذا التصميـ أكثر مف جية بدءان مف 
العينة( كتقرر  إطارالدكلة المشاركة التي عمييا أف تكفر بيانات جميع المدارس في ما يسمى )

 إذا/إناث كغيرىا، كذلؾ عمى الدكلة اف تقرر المسارات الطبقية الختيار عينتيا مثال ذككر
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( اف Statistics Canada) الكندمكانت ستقـك بتنفيذ ىذه المرحمة أـ تريد مكتب االحصاء 
يقـك بذلؾ. كيتـ بعد اختيار المدارس، اختيار الفصكؿ داخؿ المدرسة كمرحمة ثانية، كفي 

د ىذه المرحمتيف مف مسؤكليات فريؽ المرحمة الثالثة يتـ اختيار الطالب مف داخؿ الفصكؿ كتع
TIMSS    .في كؿ دكلة تنفيذيان 

 
 تنفيذ خطكات المسح كضبط جكدتو: -5

في كؿ دكلة، كعمى الفريؽ االلتزاـ بتعميمات تنفيذ   TIMSSيتكلى القياـ بيذه الميمة فريؽ 
كيجرم  كؿ خطكة كما تر في أدلة مكتكبة معدة لذلؾ مف ًقبؿ مؤسسات منظمة التقكيـ الدكلية،

 المسح عمى النحك التالي:
بعد االنتياء مف اختيار العينة يبدأ الفريؽ بالتكاصؿ مع المدارس كتدكيف اسماء طمبة )عينة  (أ 

الدراسة( لتكزيع كراسات االختبار عمييـ عشكائيا، ثـ إخراج االدكات فنيان، قبؿ ارساليا لمطباعة 
 التصميـ لمنسخة المقننة مف األدكات.بعد إقرار مؤسسات منظمة التقكيـ الدكلية  لمطابقة 

تجييز برامج إلدخاؿ البيانات مقدـ مف المنظمة نفسيا، كيجرم تدريب منفذم االختبار،  (ب 
 المدارس لجمع البيانات. إلىكيذىب ىؤالء 

دخاؿ البيانات في  (ج  تصحيح اسئمة االختبار غير االختيارية مف قبؿ مصححيف سبؽ تدريبيـ، كا 
 البرامج الخاصة بذلؾ.

عداد تقرير  إلىارساؿ البيانات  (د  المنظمة في المكعد المحدد ليبدأ دكرىـ في تحميؿ النتائج كا 
لذلؾ العاـ، كتتـ مراقبة جمع البيانات مف قبؿ ضابط جكدة  TIMSSالنتائج الخاصة بدراسة 

 دكلي كضابط جكدة كطني.
قرارىا )تقرير الرياضيات كتقرير  (ق  العمكـ كالتقرير الفني إعداد التقارير الدكلية كمراجعتيا كا 

Technical Report.) 
 إعالف النتائج النيائية. (ك 

 
 
 
 
 



 

20 

 

  (TIMSS)والعموم دراسة التوجيات الدولية في الرياضياتإطار التقييم ل 13.1.2
 (Mullis et.al, 2015الخاصة بمادة الرياضيات: )

 
، د محتكل الرياضياتف بعديف ىما بعمل( لمصؼ الرابع TIMSS 2015) يفصؿ أطار التقييـ لدراسة 

اليندسية  األشكاؿ، ك األعدادكبعد العمميات المعرفية، حيث يضـ بعد المحتكل ثالثة مجاالت ىي: )
كسيتـ  المعرفة، كالتطبيؽ، كاالستدالؿ(أما بعد العمميات المعرفية فيضـ ) ، كعرض البيانات(قياسكال

 فيما يمي تكضيح كؿ مف البعديف.
 

 لكؿ مجاؿ. كالكزف النسبي (2.2)كما يظير في الجدكؿ  تثالثة مجاالمحتكل كيضـ ال: بعد أوالً 
 

 TIMSS 2015 دراسةلصؼ الرابع في ارياضيات محتكل الكزف النسبي لمجاالت ( 2.2جدكؿ)
 1الكزف النسبي TIMSS 2015الرابع  محتكل الصؼمجاالت 
 %50 األعداد
 %35 كالقياساليندسية  األشكاؿ

 %15 عرض البيانات
 
 ثالث اقساـ بنسب مختمفة ىي: إلى%مف المحتكل مقسمة 50 األعداد: يشكؿ مجاؿ عداداأل (أ 

 %.25الطبيعية  األعداد -
 %.15العشرية  األعداد، الكسكر ك الكسرية األعدادك الكسكر  -
 %.10العددية البسيطة، العالقات  األنماط، الجمؿ -

الطبيعية  األعدادفالعمؿ مع  ،ات مع االرقاـلمعممي أسيؿمقدمة  الطبيعية يشكؿ األعداداف التعامؿ مع 
 األعداديكفر االساس لرياضيات المرحمة االبتدائية، كألف الكثير مف الكميات كاألشياء ال تأتي بصكرة 

الطبيعية فإنو مف الميـ ايضان لمطالب فيـ الكسكر العادية كالعشرية كأساس لمعديد مف العمميات 
مفيكـ المت ير اك المجيكؿ في المعادالت البسيطة كأساس لمجبر ذلؾ فيـ  إلىالحسابية باإلضافة 

 الحقا.
 األشكاؿيدؿ عمى اىمية  كىذا%مف المحتكل، 35: يشكؿ ىذا المجاؿ والقياساليندسية  األشكال (ب 

كاليندسة تساعدنا عمى  ،كاألحجاـ المختمفة األشكاؿيد مف فنحف محاطكف بالعد القياساليندسية ك 

                                                 
1
انىقذانًخصصنهطهجخنإلخبثخعهًفقشاداالخزجبسينيدبلانًحزىيانًحذدTIMSSرًثمهزهاننسجخفيدساسخ
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 كيتناكؿ ىذا المجاؿ النقاط كالزكايا كالخطكط ،كاألحجاـ األشكاؿبيف ىذه قات تصكر كفيـ العال
 بعاد.الثنائية كالثالثية األ األشكاؿك 
% مف المحتكل كيشمؿ عمى قراءة كتفسير 15: يشكؿ مجاؿ عرض البيانات عرض البيانات (ج 

بحيث يمكف  عركض البيانات، كفيـ كيفية تنظيـ البيانات ككيفية عرضيا في رسكـ بيانية كجداكؿ
االعتماد عمييا في االجابة عف االسئمة التي استدعت جمع البيانات، كذلؾ يتعيف عمى الطمبة اف 

باالعتماد عمى البيانات استنتاجات  إلىيككنكا قادريف عمى مقارنة خصائص البيانات كالتكصؿ 
 .المعركضة
 

لكؿ  كالكزف النسبيالجدكؿ التالي كما يظير في  تثالثة مجاالكيضـ  ،: بعد العمميات المعرفيةثانياً 
 .(2013)القحطاني،  (Mullis et.al ,2015) مجاؿ

 TIMSS دراسةلصؼ الرابع في ارياضيات الكزف النسبي لبعد العمميات المعرفية ل(: 3.2جدكؿ) 
2015 

 2الكزف النسبي TIMSS 2015العمميات المعرفية 
 %40 المعرفة
 %40 التطبيؽ

 %20 االستدالؿ
 

 بصكرة الرياضيات مع الرياضية، فالتعامؿ كالمفاىيـ كاإلجراءات الحقائؽ معرفة كيتضمف :فةالمعر  ( أ
 الطمبة قدرة أف كما بدقة، كالحقائؽ المفاىيـ المعرفة الرياضية، كمعرفة عمى يعتمد مجردة أك سيمة
ضية الريا المسائؿ مف كثير حؿ في األساس يشكؿ جيدة بصكرة المعرفة كالمفاىيـ استرجاع عمى

 .عاـ بشكؿ كتطكيره الرياضي الفيـ تحسيف إلى مما يؤدم كالمشكالت المتعمقة بيا،
 
 تمكف المفاىيـ معرفة فإف لذا المختمفة، المعرفة عناصر بيف الربط إلى تؤدم لممفاىيـ الطمبة معرفة إف

 لمميمات ةصائب أحكاـ إصدار كفي لدييـ، المكجكدة المعرفة في عمقان  التكسع بشكؿ أكثر مف الطمبة
  الرياضية المختمفة.

 :يأتي كما فيي المعرفة مجاؿ عناصر أما

                                                 
2
صنهطهجخنإلخبثخعهًفقشاداالخزجبسينانعًهيخانًعشفيخانًحذدحانىقذانًخصTIMSSرًثمهزهاننسجخفيدساسخ
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 أب، = ب×أ ،األعداد كخصائص كالرمكز، كالمصطمحات، التعريؼ، التذكر: تذكر .1
 س× 3  = س + س + س
 كفؽ كالصيغ األعدادك  ،األشكاؿكالمجسمات ك  المجمكعات التصنيؼ كالترتيب: كتعني تصنيؼ .2

 ككذلؾ لممجمكعة، العنصر حكؿ انتماء صحيحة قرارات اتخاذ خالؿ مف كةالمشتر  كخصائصيا سماتيا
 .معيف نمط كفؽ األشكاؿك  كالمجسمات األعداد ترتيب

 القيـ :مثؿ ،المختمفة الرياضية ، كالصيغاألعدادك  اليندسية، كالمجسمات األشكاؿ التعرؼ: تعرؼ .3
 %.0.550 = المتكافئة

 مع العمميات مف +( أك مزيج ، -،×  ،÷)ت األربع العمميا عمى الخكارزميات الحساب: إجراء .4
 ككذلؾ المركبة النسبية، الحقيقية، غير النسبية، الصحيحة، الطبيعية، المختمفة األعداد مجمكعات

جراء الحسابية، العممية ناتج كتقدير كتدكير تقريب  .جبرية ركتينية عمميات كا 
 قراءة ككذلؾ المختمفة، كالمصادر جداكؿكال الرسـك مف المعمكمات استرجاعكيعني : االسترجاع .5

 .البسيطة المقاييس
 القياس. كتقدير صحيحة، بصكرة الكحدات لقياس القياس: كتعني تكظيؼ األدكات .6
 
 األسئمة؛ عف اإلجابة أك ركتينية مسائؿ كحؿ كالمفاىيـ المعرفة تطبيؽ الطمبة : يستطيعالتطبيق  ( ب

 يحتاج ىذا المجاؿ كفي الميارات، دعـ إلى يؤدم نوتدريس أل في المركزم اليدؼ يمثؿ مسألةال فحؿ
 يبتكر لكي المفاىيـ ككذلؾ معرفة كاإلجراءات، كالميارات لمحقائؽ الرياضية المعرفة تطبيؽ إلى الطمبة

 اآلتية: التصنيفات عمى التطبيؽ مستكل مشكالت. كيشمؿ يحؿ أك تمثيالت
 
 الركتينية. مسألةال لحؿ الالزمة الرياضية العممية كيعني اختياراالختيار:  .1
 عدة ابتكار ككذلؾ الجداكؿ، المخططات، خالؿ مف الرياضية المعمكمات التمثيؿ: كيشمؿ تمثيؿ .2

 عالقة. أك رياضية لكينكنة رياضية تمثيالت
 .الركتينية المسائؿ لحؿ المناسب النمكذج النمذجة: كيعني ابتكار .3
 الخصكصيات، تحديد عمى كالقدرة التعميمات،ك  الخطكات مف مجمكعة كتنفيذ التنفيذ: كيشمؿ إتباع .4

 .األشكاؿ كرسـ
 .الصؼ في كتنفيذىا عرضيا يتـ التي لممسائؿ مشابية مسائؿ ىيحؿ مسائؿ ركتينية:  .5
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سياقات  ىيئة في تككف الطمبة لدل مألكفة كغير ركتينية غير مشكالت حؿ كيشمؿ ج( االستدالل:

 المنظـ، كالتفكير المنطقية القدرة كذلؾ ضمفكيت، لمحؿ خطكات عدة إلى كتحتاج صعبة كنصكص
 غير المسائؿ حؿ إلى الكصكؿ في تستخدـ كالتي كاالنتظاـ النمطية إلى المستند كاالستنتاج كالحدس
 لدل مشيكرة أك مألكفة غير تككف التي المسائؿ ىي غير الركتينية بالمسائؿ كالمقصكد الركتينية،
 كذلؾ يعتبر االستدالؿ حياتية، أكضاع أك بحتة رياضية تككف كقد معرفية عميا قدرات كتتطمب الطمبة

عمؿ  عمى القدرة يضاؼ اليو .جديدة رياضية معرفة عمى كالحصكؿ الرياضية المالحظة القدرة عمى
 كتبريرات.  كقكانيف افتراضات إلى مستند استنتاج

 
 :إلى الرياضي االستدالؿ كيقسـ

 
 األشكاؿك  المجسمات المت يرات بيف العالقات استخداـ أك ككصؼ تحديد عمى التحميؿ: كىك القدرة .1
 عممية لتسييؿ اليندسية األشكاؿ تحميؿ التناسبي، التفكير تكظيؼ مثؿ مختمفة رياضية أكضاع في

 أك مقارنة الثالثية، ككذلؾ ذم األبعاد اليندسي التحكيؿ تصكر أك غريبة لمجسمات شبكة رسـ أك الحؿ
 .معينة معمكمات مف عمى االستدالؿ القدرة أك مبيانات نفسيال مختمفة تمثيالت عدة مزاكجة

 النتائج كتجميع نتيجة لتككيف الرياضية اإلجراءات مف مجمكعة الدمج/ التكليؼ: كىك تجميع .2
 المختمفة كتمثيميا، الرياضية المعرفة عناصر بيف ربط عمؿ ككذلؾ النتائج، مف مزيد عمى لمحصكؿ
 .ضيةالريا األفكار بيف الربط ككذلؾ

 .كأشمؿ أكسع بصكرة مشكالت كحؿ رياضي تفكير نتيجة المجاؿ التعميـ: تكسيع .3
 النتيجة إلى العكدة خالؿ مف الرياضية مسألةلم خاطئة أك صائبة مبررات التبرير: كيعني تزكيد .4

 .خاصيتيا أك الرياضية
 لدل جديك  ال حيث حياتية سياقات أك رياضية مسائؿ عف عبارة ركتينية: كىي غير مسائؿ حؿ .5

 ككذلؾ معقدة، أك مألكفة غير بطريقة اإلجراءات ككذلؾ تطبيؽ عنيا، كمألكفة مباشرة معمكمات الطمبة
 الركتينية. غير حؿ المسائؿ في اليندسية الخصائص استخداـ
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 TIMSS)ميارات الحساب -دراسة التوجيات الدولية في الرياضيات والعموم 15.1.2
Numeracy) 

 
( TIMSS( نسخة جديدة مف سمسمة دراسات )IEAية لتقيـ التحصيؿ التربكم)أطمقت الجمعية الدكل

(، TIMSS Numeracyميارات الحساب )-بعنكاف دراسة التكجيات الدكلية في الرياضيات كالعمـك
لمميارات  األساسيتيدؼ ىذه الدراسة لتقديـ مؤشرات تحصيمية عف مدل امتالؾ طمبة الصؼ الرابع 

، كفكرة الدراسة تتمحكر في اختبار الطمبة باستخداـ فقرات شبيية بفقرات في الرياضيات ةاألساسي
رات طمبة بعض الدكؿ دتتماشى مع ق العادية كلكنيا فقرات أقؿ صعكبة مف سابقتيا، TIMSSدراسة 

كما أنيا فقرات تقيس ميارات العادية،  TIMSSالذيف كانت نتائجيـ متدنية في اختبارات دراسة 
سنكات(. كستقيس ىذه  10باشرة تتناسب كطبيعة الفئة العمرية )طمبة أعمارىـ تقريبان رياضية تراكمية م

 الدراسة مجمكعة مف مجاالت المحتكل الرئيسية كالمتمثمة في:
 

 الطبيعية كتشمؿ الميارات التالية: األعدادأكالن: 
نزلية لألرقاـ في الطبيعية ككتابتيا بالرمكز كالكممات، كمعرفة مفيكـ القسمة الم األعدادمعرفة  .1

 عدد معطى.
 الزكجية كالفردية مف مجمكعة أعداد معطاة. األعدادالطبيعية، كتحديد  األعدادمقارنة كترتيب  .2
 الطبيعية. األعدادإجراء العمميات الحسابية األربعة عمى  .3
 الطبيعية. األعدادؿ كالمية باستخداـ ئحؿ مسا .4

 ثانيان: الكسكر كتشمؿ الميارات التالية:
عمى الكسكر البسيطة )األنصاؼ، كاألثالث، كاألرباع، كاألسداس، كاألثماف( كأجزاء  التعرؼ .1

 مف عدد كاحد أك أجزاء مف مجمكعة أشياء.
 .األشكاؿتمثيؿ الكسكر باستخداـ الكممات كاألرقاـ ك  .2
 اليندسية كالقياس، كتشمؿ الميارات التالية: األشكاؿثالثان: 

 األشكاؿالشكؿ كالخصائص )الخطكط، الزكايا، اليندسية كفؽ  األشكاؿتعرؼ كمقارنة  .1
 اليندسية ثنائية كثالثية األبعاد(.

 قياس كتقدير األطكاؿ. .2
 رابعأ: عرض البيانات كتشمؿ الميارات التالية:

بسيطة  مسألةقراءة البيانات مف جدكؿ، مف رسـ بياني خطي، كمف تمثيؿ صكرم، كحؿ  .1
 باستخداـ تمثيالت البيانات.
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 سابقةالدراسات ال 2.2
 الدراسات العربية: 1.2.2

 األساسػػػي( 8-5تحميػػػؿ كتػػػب العمػػػـك لمصػػػفكؼ مػػػف ) إلػػػى( ىػػػدفت 2014فػػػي دراسػػػة اجرتيػػػا دىمػػػاف )
(، كتككف مجتمع الدراسة مف جميػع كتػب العمػكـ المقػررة TIMSSبفمسطيف في ضكء  متطمبات اختبار)

ـ، كقػػػد اسػػػتخدمت  2013/2014بجزأييػػػا األكؿ كالثػػػاني  لمعػػػاـ الدراسػػػي  األساسػػػي( 8-5لمصػػػفكؼ )
الباحثة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المنيج الكصفي التحميمي فقامت الباحثة ببناء بطاقة لتحميؿ محتػكل كتػب 

اربػػع مجػػاالت )االحيػػاء، الكيميػػاء، عمػػـ الفيزيػػاء، عمػػـ  إلػػىالعمػػـك كتضػػمنت بعػػديف، البعػػد األكؿ قسػػـ 
)المعرفػػػة، التطبيػػػؽ، االسػػػتدالؿ( فيمػػػا تكصػػػمت األرض( امػػػا البعػػػد الثػػػاني فيػػػك بعػػػد العمميػػػات المعرفيػػػة 

كجػػكد قصػػكر فػػي كتػػب العمػػـك مػػف ناحيػػة المحتػػكل كالعمميػػات المعرفيػػة لمػػى ىػػك مطمػػكب  إلػػىالدراسػػة 
، كبناءان عمى النتائج اكصت الباحثة بضركرة تطكير محتكل كتب العمكـ في فمسػطيف  TIMSSالختبار

كعات التػػي لػػـ تتضػػمف فػػي كتػػب العمػػـك ( كخاصػػة فػػي المكضػػTIMSS 2011فػػي ضػػكء متطمبػػات )
.األساسي( 8-5لمصفكؼ )  ، كالتركيز عمى عمميتي االستدالؿ كالتطبيؽ في مناىج العمـك

معرفة درجة تكافر المفاىيـ الرئيسية كمستكيات األسئمة  إلى( دراسة ىدفت 2013بينما اجرت الحربي )
لدراسػة مػف جميػع كتػب العمػكـ المقػررة في السعكدية، كتككف مجتمع ا TIMSS 2011أنكاعيا الختبار 

ـ،  2013/2014عمػػى الصػػفكؼ الخػػامس كالسػػادس كاألكؿ المتكسػػط كالثػػاني المتكسػػط لمعػػاـ الدراسػػي 
كقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة لتحقيػػػؽ ىػػػدؼ الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي فقامػػػت الباحثػػػة ببنػػػاء بطاقػػػة 

كمسػػػتكيات األسػػػئمة كأنكاعيػػػا الػػػكاردة فػػػي  لتحميػػػؿ محتػػػكل الكتػػػب المػػػذككرة تضػػػمنت المفػػػاىيـ الرئيسػػػة
 TIMSSأف درجة تكافر المفاىيـ الرئيسػة الختبػار  إلى، فيما تكصمت الدراسة TIMSS 2011اختبار

فػػي كتػب العمػػـك لمصػفكؼ مػػف الخػامس كحتػػى الثػاني متكسػػط بشػكؿ عػػاـ درجػة متكسػػطة امػػا   2011
العمـك المحممة فيي درجة كبيػرة، كامػا  في كتب TIMSS 2011درجة تكافر مستكيات األسئمة الختبار 
في كتب العمػـك المحممػة فيػي درجػة ضػعيفة،  TIMSS 2011بالنسبة لدرجة تكافر انكاع اسئمة اختبار 

كبنائػػان عمػػى ذلػػؾ اكصػػت الباحثػػة بضػػركرة االىتمػػاـ بتطػػكير كتػػب العمػػكـ لمصػػفكؼ الخػػامس كالسػػادس 
 كاالكؿ متكسط كالثاني متكسط.

 
تحميؿ كتب الرياضيات المدرسية لممرحمػة االبتدائيػة  إلى( فقد ىدفت 2013حطاني  )اما في  دراسة الق

. كقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج TIMSS 2011بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية فػػػي ضػػػكء متطمبػػػات 
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الكصػػفي التحميمػػي كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع كتػػب الرياضػػيات المدرسػػية المقػػررة لمصػػفكؼ مػػف 
،  كلتحقيػػؽ اىػػداؼ الدراسػػة قامػػت 2013/2014ع االبتػػدائي بجزأييػػا لمعػػاـ الدراسػػي األكؿ كحتػػى الرابػػ

الباحثػػة باعػػداد ثالثػػة نمػػاذج لمتحميػػؿ بحيػػث اشػػتمؿ األكؿ عمػػى المفػػاىيـ الرئيسػػية الثالثػػة كالتػػي شػػمميا 
د اليندسية كالقيػاس، عػرض البيانػات(، أمػا النمػكذج الثػاني فقػ األشكاؿ، األعدادكىي ) TIMSSاختبار 

كىي )المعرفة، التطبيؽ، االستدالؿ(، كالنمكذج  TIMSSاشتمؿ عمى المستكيات الثالث السئمة اختبار 
جممػة مػف النتػائج  إلػىالثالث اشتمؿ عمى اشكاؿ األسئمة كىػي )مكضػكعية كمقاليػة(، كتكصػمت الباحثػة 

اليندسػػػية  األشػػػكاؿكتركيػػز ضػػػعيؼ نسػػبيا عمػػػى مجػػاؿ  األعػػػداداىميػػا كجػػػكد تركيػػز كبيػػػر عمػػى مجػػػاؿ 
كتركيز متكسط عمى مجاؿ عرض البيانات، اما بالنسبة لمستكيات األسئمة فقد اظيرت النتائج   القياسك 

. كفػي ضػكء مػا تكصػمت TIMSSكجكد قصكر في مستكل التطبيؽ  كاالستدالؿ عمػا ىػك مفتػرض فػي 
راء المزيػد مػف اليو الباحثة اكصت ب االسػتفادة مػف تجػارب الػدكؿ المشػاركة ذات التحصػيؿ العػالي كاجػ

 بحكث المقارنة لتحسيف تحصيؿ الطمبة في الرياضيات.
 

معرفػة اثػر تكظيػؼ اسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز  إلػى( 2013كما ىدفت الدراسة التي قامت بيػا شػقكرة )
في العمػـك لػدل طمبػة   TIMSS)حكؿ المشكمة في تنمية بعض ميارات التفكير المتضمنة في اختبار )

غػػزة، حيػػث تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج شػػبو التجريبػػي كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الثػػامف فػػي 
، كتمثمػت عينػة الدراسػة 2013-2012الصؼ الثامف في مدارس كطالة ال كث في غػزة لمعػاـ الدراسػي 

بعينتيف احداىما تككف مف كحدتيف دراسيتيف اختارتيمػا الباحثػة بشػكؿ قصػدم مػف كتػاب العمػـك لمصػؼ 
طالبػػة مػػف طالبػػات  76كاألخػػرل كقػػد اختيػػر مػػف المجتمػػع بطريقػػة قصػػدية تككنػػت مػػف  ياألساسػػالثػػامف 

 إلػػػػىيػػػة لمبنػػػػات بمحافظػػػة غػػػزة كتػػػػـ تقسػػػـ الطالبػػػات األعدادبمدرسػػػػة الرمػػػاؿ  األساسػػػيالصػػػؼ الثػػػامف 
طالبة  كلتحقيؽ ىدؼ الرسػالة  38طالبة كاألخرل ضابطة تضـ  38مجمكعتيف االكلى تجريبية كتضـ 

 إلػى( كتكصػمت الدراسػة  TIMSSثػة اختبػار ميػارات التفكيػر )المتضػمنة فػي اختبػارات استخدمت الباح
اف تحقػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة يسػػاىـ فػػي  تنميػػة ميػػارات التفكيػػر المتضػػمنة فػػي 

% فػأعمى، كبنػاءان عميػو 70بنسػبة  األساسػيالدكلية لػدل طالبػات الصػؼ الثػامف  (TIMSS) اختبارات 
الدراسػة بضػركرة االىتمػاـ باسػتخداـ اسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة كمػدخؿ لتػدريس اكصت 

 العمـك العامة باعتبارىا احدل االستراتيجيات الفعالة في تنمية ميارات التفكير.
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فػػي  األساسػػي( التػػي ىػػدفت تقػػكيـ محتػػكل كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع 2013أمػػا دراسػػة التمينػػي )
، كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي فعمػػؿ عمػػى اعػػداد  (TIMSS)ؽ متطمبػػات فمسػػطيف كفػػ

 األشػػكاؿ، األعػػدادبعػػديف، بعػػد المحتػػكل كمجالتػػو ) إلػػىاداة لتحميػػؿ محتػػكل كتػػاب الرياضػػيات كقسػػميا 
(، ، عػػرض البيانػػات( كبعػػد العمميػات المعرفيػػة كمجاالتو)المعرفػػة، التطبيػػؽ، االسػػتدالؿالقيػػاساليندسػية ك 

فػػي تػػدريس محتػػكل كتػػاب  (TIMSS 2011)كمػػا قػػاـ ببنػػاء اسػػتبانة لمعرفػػة مػػدل تكظيػػؼ متطمبػػات 
الرياضػػػيات  كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف فئتػػػيف: االكلػػػى كىػػػي جميػػػع المكضػػػكعات فػػػي محتػػػكل كتػػػاب 

مػػف الرياضػيات لمصػؼ الرابػػع بجزأيػو األكؿ كالثػاني، أمػػا الفئػة الثانيػة فػػتـ اختيػار عينػة عشػػكائية مككنػة 
%( مػػػف المجتمػػػع، كأظيػػػرت نتػػػائج  تحميػػػؿ 53( معمػػػـ مػػػف معممػػػي كمعممػػػات الرياضػػػيات بنسػػػبة )97)

كمجاؿ عرض البيانات فبمغ تكاجدىا في  القياساليندسية ك  األشكاؿالكتاب أف ىناؾ  قصكر في مجاؿ 
د ، كػػذلؾ قصػػكر فػػي تكاجػػ(TIMSS)الكتػػاب المدرسػػي بصػػكرة اقػػؿ بكثيػػر عمػػا حددتػػو الدراسػػة الدكليػػة 

مسػػتكل االسػػتدالؿ كمسػػتكل التطبيػػؽ لمعمميػػات المعرفيػػة، امػػا بالنسػػبة لمػػكزف النسػػبي لبعػػد المحتػػكل مػػف 
 األشػكاؿ%( أمػا مجػاؿ 56.5عمػى ) األعػداد%( حيث حصؿ مجػاؿ 53.9كجية نظر المعمميف فبمغ )

%( كأكصػػػػت 51.1%( كحصػػػػؿ مجػػػػاؿ عػػػػرض البيانػػػػات عمػػػػى )54.1اليندسػػػػية فحصػػػػؿ عمػػػػى كزف )
كرة مراجعة محتػكل مقػررات الرياضػيات كتقكيميػا بصػكرة دكريػة، كتضػميف محتػكل الكتػاب الدراسة بضر 
 .(TIMSS)بقدر يتناسب مع النسب المئكية التي حددتيا الدراسة الدكلية  (TIMSS)بمتطمبات 

 
تقػكيـ محتػكل كتػب العمػـك الفمسػطينية كاإلسػرائيمية  إلػى( كالتػي ىػدفت 2012في دراسة أجراىػا مكسػى )

(، حيػػث اعتمػػدت ىػػذه الدراسػػة المػػنيج الكصػػػفي TIMSSفػػي ضػػكء معػػايير ) األساسػػيلرابػػع لمصػػؼ ا
التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف شقيف األكؿ يتمثؿ في كتاب العمـك الفمسطيني كاإلسرائيمي  لمصؼ 

ف ( معمػػـ كمعممػػة مػػف معممػػي211الرابػػع بجزأيػػو االكؿ كالثػػاني امػػا الشػػؽ الثػػاني مػػف العينػػة فتكػػكف مػػف )
( 48مبحث العمػكـ فػي المػدارس الحككميػة ب ػزة كتػـ اختيػار عينػة عشػكائية مػف المعممػيف فػي )فمسػطيف 

(معمـ كمعممة في مبحث العمـك في الناصرة، كعمػؿ دراسػة مقارنػة بينيمػا حيػث اسػتخدـ 30مككنة مف )
فػػي ضػػكء  الباحػػث لتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة اداتػػيف االكلػػى تمثمػػت فػػي بطاقػػة تحميػػؿ محتػػكل كتػػاب العمػػكـ

الكاجػب تكافرىػا فػي كتػب العمػـك  (TIMSS)كالثانية عبارة عف اسػتبانة بمتطمبػات  (TIMSS)متطمبات 
( فػػػي بعػػػد المجػػػاؿ TIMSSتفػػػاكت نسػػػب مجػػػاالت ) إلػػػى، كتكصػػػمت الدراسػػػة األساسػػػيلمصػػػؼ الرابػػػع 

فػي محتػكل  (TIMSS 2011)ضػعؼ تػكافر متطمبػات  إلػىالمعرفػي كبعػد المحتػكل كىػي نسػب تشػير 
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اج العمػػـك ، كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تطػػكير منيػػاج العمػػـك الفمسػػطيني كاإلسػػرائيمي كفػػؽ متطمبػػات منيػػ
(TIMSS 2011) .  كالتركيز عمى عمميتي االستدالؿ كالتطبيؽ في  مناىج العمـك

 
التعػػرؼ عمػػى درجػػة مراعػػاة محتػػكل مقػػررات العمػػـك المطػػكرة  إلػػى( فيػػدفت 2012امػػا  دراسػػة الفييػػدم)

 دراسػػة التكجيػػات الدكليػػة فػػي الرياضػػياتتدائيػػة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية لمتطمبػػات بالمرحمػػة االب
( 4-1(، كتككف عينة الدراسة مف مجتمعيا كىػك كتػب العمػـك لمصػفكؼ مػف )TIMSS 2011كالعمكـ )

( كتب لمنشػاط  كقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج 8( كتب لمطالب ك)8( كتاب منيا )16االبتدائي كعددىا )
في التحميؿ كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ الباحث  ببناء بطاقة تحميؿ المحتكل، كأظيرت النتائج اف الكص

محتكل مقررات العمـك لممرحمة االبتدائيػة لػـ تػراع متطمبػات مجػاؿ المكضػكعات بالدرجػة المناسػبة كػذلؾ 
حققت متطمبات مجاؿ االمر بالنسبة لمتطمبات مجاؿ العمميات المعرفية)االستدالؿ كالتطبيؽ( في حيف ت

المعرفة بجميع الصػفكؼ بدرجػة كبيػرة .كفػي  ضػكء النتػائج التػي تكصػمت الييػا الدراسػة اكصػى الباحػث 
بضركرة  اجراء مراجعة لمقررات العمكـ المطكرة بالمرحمة االبتدائيػة بحيػث يػتـ تضػميف متطمبػات مجػاؿ 

دراسػػة التكجيػػات الدكليػػة تطمبػػات المكضػػكعات كمتطمبػػات مجػػاؿ العمميػػات المعرفيػػة بقػػدر يتناسػػب مػػع م
 (.TIMSS 2011كالعمكـ ) في الرياضيات

 
مقارنػػة خصػػائص المعمػػـ فػػي الػػدكؿ ذات التحصػػيؿ  إلػػى( دراسػػة ىػػدفت 2012) بينمػػا اجػػرت الحجػػاجي

دراسػة التكجيػات )السعكدية( في اختبػارات  الصيف( كالدكؿ ذات التحصيؿ المنخفض-المرتفع )سن افكرا
كذلػؾ بيػدؼ الكشػؼ كالتعػرؼ عمييػا ثػـ ابػراز اكثػر  (،TIMSS 2007كالعمكـ ) اتالدكلية في الرياضي

الخصػػػائص اسػػػياما فػػػي تفسػػػير التبػػػايف فػػػي تحصػػػيؿ الطمبػػػة كلتحقيػػػؽ ذلػػػؾ اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج 
دراسػػة الكصػػفي السػػببي المقػػارف كتػػـ االعتمػػاد عمػػى االسػػتبانة الخاصػػة بمعمػػـ الرياضػػيات كالعمػػـك فػػي 

( معمػػـ 519( حيػػث بمػػغ عػػدد معممػػي الرياضػػيات )TIMSSكالعمػػكـ ) ة فػػي الرياضػػياتالتكجيػػات الدكليػػ
( معمػػـ مػػف السػػعكدية ،فػػي حيػػث 187( معمػػـ مػػف سػػن افكرا ك)189( معمػػـ مػػف الصػػيف ك )152بكاقػػع )

( 175( معمػـ مػف سػن افكرا ك)223( معمػـ مػف الصػيف ك )154( بكاقػع )552بمغ عدد معممي العمكـ )
(  4099( في الصػيف ك )4046( بكاقع )12888اما بالنسبة لعدد الطالب فبمغ )معمـ مف السعكدية، 
( فػػػػي السػػػػعكدية، كلالجابػػػػة عمػػػػى اسػػػػئمة االدراسػػػػة تػػػػـ اسػػػػتخداـ مجمكعػػػػة مػػػػف 4243فػػػي سػػػػن افكرا ك )

االساليب االحصػائية مثػؿ كػام كتحميػؿ التبػايف االحػادم كتحميػؿ االنحػدار الخطػي التػدريجي كتكصػمت 
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يػػد مػػف النتػػائج اىميػػا أف معممػػي الرياضػػيات كالعمػػـك فػػي الػػدكؿ ذات التحصػػيؿ المرتفػػع العد إلػػىالدراسػة 
اكثر مشاركة في الدكرات التدريبية كيخصصكف كقت اطػكؿ فػي القػاء الػدركس كحػؿ المسػائؿ  كيكمفػكف 

كقت طكيؿ كتتضمف تقارير كتطبيقات  كال يمانعكف استخداـ االلػة الحاسػبة  إلىالطمية بكاجبات تحتاج 
ي الفصكؿ الدراسية كيتكفر لدييـ الحاسكب بصكرة كبيرة كال يكجد أم معكؽ متعمؽ بالمكارد لدييـ كما ف

تمتاز اسئمة االختبارات التي يعدكنيا بأنيا أسئمة تطمب الفيـ كالتطبيؽ كالشرح كالتفسير كالتعميؿ مقارنػة 
لباحثػػة بتفعيػػؿ دكر المشػػرفيف بمعممػػي الرياضػػيات كالعمػػـك فػػي السػػعكدية ككفػػؽ النتػػائج الكميػػة اكصػػت ا

التربػػكييف فػػي دعػػػـ معممػػي الرياضػػيات كالعمػػػـك فيمػػا بخػػػص الزيػػارات الصػػفية كالتعػػػاكف معيػػـ لالرتقػػػاء 
بمسػػػػتكل الطمبػػػػة ككػػػػذلؾ باىميػػػػة مشػػػػاركة معممػػػػي الرياضػػػػيات كالعمػػػػـك فػػػػي مختمػػػػؼ الػػػػدكرات التدريبيػػػػة 

تساعدىـ في ادائيـ المينػي ،كمػا ينب ػي عمػى كاالىتماـ باالنشطة الصفية المختمفة كتكفير المكارد التي 
المعمميف فرض كاجبات عمى الطمبة تتحدل قدراتيـ كتتطمب مػنيـ الشػرح كالتكضػيح كالتفسػير، كمتابعػة 

 ىذه الكاجبات كتصحيحيا كابداء المالحظات عمييا.
 

كالجبػر  األعػدادالكشػؼ عػف االخطػاء الشػائعة فػي مكضػكع  إلػى( 2011دراسػة ابػك غمػكة )ىػدفت بينما 
  (TIMSS2007)بفمسطيف كالمتضمنة في اختبػار الدراسػة الدكليػة  األساسيلدل طمبة الصؼ الثامف 

كالتعػػرؼ عمػػى فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح لعػػالج ىػػذه األخطػػاء، حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المنيػػاج الكصػػفي 
احػػدة، كتألفػػت التحميمػػي لتشػػخيص األخطػػاء الشػػائعة، كالمػػنيج شػػبو التجريبػػي ذك تصػػميـ المجمكعػػة الك 
العميػػا  ةاألساسػػيعينػػة الدراسػػة مػػف اربعػػة اقسػػاـ، القسػػـ األكؿ كيشػػمؿ عمػػى معممػػي كمعممػػات المرحمػػة 

( ممػػػف امضػػػكا أكثػػػر مػػػف ثػػػالث سػػػنكات فػػػي تػػػدريس الصػػػؼ الثػػػامف 41( اختيػػػر مػػػنيـ )60كعػػػددىـ )
 42ة مػػػنيـ ) ( طالبػػػا كطالبػػػ68بيػػػدؼ تحديػػػد قائمػػػة الميػػػارات عمييػػػا كالقسػػػـ الثػػػاني كعػػػدده ) األساسػػػي
( 369طالب( بيدؼ التأكػد مػف صػالحية االختبػار التشخيصػي كالقسػـ الثالػث كتكػكف مػف ) 26طالبة، 

طبػػػػؽ عمػػػػييـ  األساسػػػػيطالبػػػة ( مػػػػف طمبػػػػة الصػػػػؼ الثػػػامف  176طالػػػػب،  193طالبػػػا كطالبػػػػة مػػػػنيـ )
ار العينػة كالجبر حيث تـ اختي األعداداالختبار التشخيصي بيدؼ تحديد االخطاء الشائعة في مكضكع 

العميا بشماؿ غزة كالتابعػة  ةاألساسيبطريقة العينة العشكائية البسيطة، كىي تمثؿ جميع مدارس المرحمة 
لككالػة ال ػػكث الدكليػة، امػػا القسػـ الرابػػع فيػك القسػػـ المشػتمؿ عمػػى العينػة التجريبيػػة التػي اختيػػرت بشػػكؿ 

بػػػة كالػػػذم طبػػػؽ عميػػػو البرنػػػامج ( طال44( طالػػػب ك )30( طالػػػب كطالبػػػة بكاقػػػع )74قصػػػدم كعػػػددىـ )
كالجبػر، كقػد اسػتخدـ الباحػث العديػد مػف االدكات  األعػدادبيدؼ عػالج  االخطػاء الشػائعة فػي مكضػكع 
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منيا قائمة الميارات العددية كالجبرية التي تتكافؽ مع المقرر الدراسي اك الخبرات السػابقة لػدل الطالبػة، 
( ميػارة مػف الميػارات 21ظيػكر ) إلػىكصػمت الدراسػة كاالختبػار التشخيصػي، كاالختبػار التحصػيمي  كت

( ضػػمف الخبػػرات السػػابقة كضػػمف الكتػػاب المدرسػػي TIMSS, 2007التػػي تضػػمنيا اختبػػار الدراسػػة )
كأكصػػػت الدراسػػػة باالىتمػػػاـ بالدراسػػػات الدكليػػػة المتعمقػػػة بالرياضػػػيات  األساسػػػيالمقػػػرر لمصػػػؼ الثػػػامف 

لعالمية كتطبيقيػا بشػكؿ مسػتمر داخػؿ المػدارس لمكشػؼ عػف كالعمكـ كبناء اختبارات محمية كفؽ الرؤية ا
االخطاء الشائعة في الميارات الرياضيات لجميع المراحؿ كسبؿ معالجتيػا ،كالتنػكع فػي اسػتخداـ طرائػؽ 
التػػػدريس المختمفػػػة كاالىتمػػػاـ بالكسػػػػائؿ التعميميػػػة الحديثػػػة سػػػكاء المسػػػػمكعة اك المرئيػػػة كعػػػدـ االكتفػػػػاء 

 بالكسائؿ المعتادة.
 
تحميػػؿ محتػػكل الرياضػػيات بالمرحمػػة المتكسػػطة فػػي ضػػكء  إلػػى( فيػػدفت 2010مػػا فػػي دراسػػة الشػػيرم )ا

فػي المممكػة العربيػة السػعكدية، كلتحقيػؽ اىػداؼ  TIMSSمتطمبػات الدراسػة الدكليػة لمعمػـك كالرياضػيات 
تكافرىػا  الكاجػب TIMSSالدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ بناء قائمػة بمتطمبػات 

فػػػي محتػػػكل مػػػنيج الرياضػػػيات بالمرحمػػػة المتكسػػػطة كفػػػي ضػػػكء القائمػػػة المعػػػدة تػػػـ اعػػػداد اطػػػار تحميػػػؿ 
كجكد تفػاكت فػي درجػة  إلىكتب، كتكصمت الدراسة  6محتكل كتحميؿ كتب المرحمة المتكسطة كعددىا 

ر كالقيػاس كالجبػ األعػدادتضميف المحتكل الرياضي، ففي الصؼ األكؿ المتكسط كاف تضميف مجاالت 
كالبيانػات غيػر محقػؽ، امػا الصػؼ  القياسبدرجة كبيرة اما الصؼ الثاني المتكسط فكاف تضميف مجاؿ 

الثالث المتكسط فكاف مجاؿ البيانات غيػر محقػؽ، كأكصػت الدراسػة بضػركرة تضػميف متطمبػات الدراسػة 
ممرحمػة الثانكيػة فػي ضػكء الدكلية لمعمكـ كالرياضيات في برنامج إعداد المعمـ كتحميؿ كتب الرياضػيات ل

 .TIMSSمتطمبات 
 

( كالتي ىدفت تقكيـ محتكل مقررات العمـك بالمرحمػة المتكسػطة فػي 2010كفي دراسة أجراىا الزىراني )
( لمجػػػاؿ محتػػػكل العمػػػـك TIMSSكالعمػػػكـ ) دراسػػػة التكجيػػػات الدكليػػػة فػػػي الرياضػػػياتضػػػكء متطمبػػػات 

كالمجػاؿ المعرفػي كاالستقصػاء العممػي الكاجػب تكافرىػا فػي )االحياء، الفيزياء، كالكيمياء، كعمػـ األرض( 
محتػػػكل مقػػػررات العمػػػـك لممرحمػػػة المتكسػػػطة، حيػػػث اعتمػػػدت ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، 
كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف مقػػررات العمػػـك لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، كاسػػتخدـ 

 (TIMSS)اقػػػة تحميػػػؿ محتػػػكل كتػػػاب العمػػػـك فػػػي ضػػػكء متطمبػػػات الباحػػػث لتحقيػػػؽ ىػػػدؼ الدراسػػػة بط
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كجػكد قصػكر فػي محتػكل مقػررات العمػـك لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة  إلػىكتكصمت الدراسة 
( فػي بعػد المجػاؿ المعرفػي كبعػد المحتػكل كميػارات TIMSS 2003السعكدية عنػد مقارنتيػا بمتطمبػات)

صػى الباحػػث بضػركرة تضػػميف منيػػاج العمػـك لممرحمػػة المتكسػػطة االستقصػاء العممػػي، فػي ضػػكء ذلػػؾ اك 
فػػػي مجػػػاؿ المحتػػػكل كالعمميػػػات المعرفيػػػة كميػػػارات االستقصػػػاء كمراعػػػاة معيػػػارم  (TIMSS)متطمبػػػات 

صػػػؼ دراسػػػي اخػػػر، كػػػذلؾ اكصػػػى  إلػػػىاالسػػػتمرارية كالتتػػػابع فػػػي محتػػػكل المقػػػررات مػػػف صػػػؼ دراسػػػي 
( لتشػمؿ  TIMSSسػعكدية فػي اتجاىػات الدراسػة الدكليػة )الباحػث بتكسػيع مشػاركات المممكػة العربيػة ال

 المرحمة االبتدائية.
 

(  Vتقصػي فعاليػػة اسػتراتيجية الخارطػػة المخركطيػة )الشػػكؿ إلػػى( كىػدفت 2010كفػي دراسػة الزعػػانيف )
(الدكلية لطمبة الصؼ TIMSSكالعركض العممية في االداء العممي كالميارات المتضمنة في اختبارات )

( 134كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي بػػثالث مجمكعػػات تجريبيػػة عػػدد افراىػػا ) ساسػػياألالثػػامف 
طالبػػان اختيػػرت عشػػكائيا مػػف احػػدل مػػدارس ككالػػػة ال ػػكث الدكليػػة التػػي اختيػػرت قصػػديا، حيػػث درسػػػت 
 المجمكعة التجريبية األكلى كحدة الضػكء  كالبصػريات باسػتخداـ الخارطػة المخركطيػة كالتجريبيػة الثانيػة
باسػػتخداـ العػػركض العمميػػة، كالمجمكعػػة الثالثػػة )الضػػابطة( درسػػت الكحػػدة نفسػػيا بالطريقػػة االعتياديػػة، 

(الدكليػة TIMSSكاستخدمت بطاقة مالحظػة لرصػد االأداء العممػي لمطمبػة، كاختبػار مكػافا الختبػارات )
ىيـ، كاالسػػتدالؿ ليػػذه االختبػػارات كىػػي معرفػػة الحقػػائؽ، كاسػػتيعاب المفػػا ةاألساسػػيكيتضػػمف الميػػارات 

كالتحميػػػؿ. كقػػػد أظيػػػرت النتػػػائج كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة احصػػػائيا بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات الطمبػػػة فػػػي األداء 
( لصػػػػالح الطمبػػػػة الػػػػذيف تعممػػػػكا باسػػػػتخداـ الخارطػػػػة TIMSSالعممػػػػي كاالختبػػػػار المكػػػػافا الختبػػػػارات )

يػػة المختمفػػة فػػي دركس المخركطيػػة، كاكصػػت الدراسػػة بتكظيػػؼ ىػػذه االسػػتراتيجيات فػػي المكاقػػؼ التعميم
.  العمـك

تحميؿ محتكل كتػاب عمػـك الصػؼ الثػامف  إلى( دراسة ىدفت 2010كما أجرل الجيكرم كالخركصي ) 
كالعمػػػػـك  دراسػػػػة التكجيػػػػات الدكليػػػػة فػػػػي الرياضػػػػياتفػػػػي سػػػػمطنة عمػػػػاف فػػػػي ضػػػػكء متطمبػػػػات  األساسػػػػي

((TIMSSرسالة تـ بناء بطاقػة تحميػؿ ، كحيث تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كلتحقيؽ اىداؼ ال
، كتككف مجتمع الدراسة كعينتيا مف جميع المكضكعات الدراسية TIMSSالمحتكل في ضكء متطمبات 

لسػمطنة عمػاف كأظيػرت نتػائج الدراسػة أف نسػبة تحقػؽ  األساسػيالكاردة في كتاب العمـك لمصػؼ الثػامف 
%، كعمػػػـك األرض 12.7ميػػػاء %، كالكي37.8%، كاألحيػػػاء 41معػػػايير محتػػػكل مكضػػػكعات الفيزيػػػاء 
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%، كالمعرفػة 49.9%، أما فيما يتعمؽ بنسب تحقؽ العمميات العقمية، فقػد تحقػؽ االسػتدالؿ بنسػبة 8.1
( بسػػمطنة عمػػاف فػػي 7-4%، كاكصػػت الدراسػػة بتحميػػؿ كتػػب العمػػـك لمصػػفكؼ)14.1%، كالتطبيػػؽ 36

تػكل الكتػب  فػي الػدكؿ كمقارنة محتكل كتب العمػكـ فػي سػمطنة عمػاف مػع مح TIMSSضكء متطمبات 
، كبنػػاء كتجريػػب كحػػدات دراسػػية مبنيػػة كفػػؽ متطمبػػات TIMSSالتػػي احػػرزت مراتػػب عاليػػة فػػي نتػػائج 

TIMSS. 
 

في ضكء  األساسيتحديد مستكل جكدة كتاب العمـك لمصؼ الثامف  إلى( 2009كىدفت دراسة العرجا )
ثمػت اداة الدراسػة بطػار لتحميػؿ (،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميؿ كتمTIMSSمتطمبات )

كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف كتػػاب العمػػـك لمصػػؼ  TIMSS 2003المحتػػكل كاخبػػار المعرفػػة العمميػػة 
كطمبػػة الصػػؼ الثػػامف كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ تحميػػؿ كتػػاب العمػػـك لمصػػؼ الثػػامف  األساسػػيالثػػامف 
ر المعرفػة العمميػة عمػى عينػة مؤلفػة في فمسطيف كفؽ اطار التحميؿ، في حيف تـ تطبيؽ اختبا األساسي

( طالبػان كطالبػة مػف طمبػة مػدارس قطػاع غػزة، أظيػرت نتػائج الدراسػة أف نسػبة تحقػؽ معػايير 562مف )
%، 34.5، كالكيميػػاء 31.2%، كاألحيػػاء 7.9%، كعمػػـك األرض 26.3محتػػكل مكضػػكعات الفيزيػػاء 

كفقػػان لمت يػػر الجػػنس لصػػالح اإلنػػاث. كمػػا تبػػيف كجػػكد فػػركؽ دالػػة فػػي مسػػتكل اكتسػػاب المعرفػػة العمميػػة 
كاكصػػت الدراسػػة باالسػػتفادة مػػف اطػػار التحميػػؿ الػػذم اعػػده الباحػػث لتحديػػد مسػػتكل جػػكدة كتػػاب العمػػـك 

.  لمصؼ الثامف، كاطالع معممي العمـك عمى المعايير العالمية لمعمـك
 

ناىج العمكـ بمرحمة بناء نمكذج مقترح لتطكير م إلى( دراسة ىدفت 2007) كأجرل عبد السالـ كآخركف
كالعمػػػػـك  دراسػػػػة التكجيػػػػات الدكليػػػػة فػػػػي الرياضػػػػياتالتعمػػػػيـ االبتػػػػدائي فػػػػي مصػػػػر فػػػػي ضػػػػكء متطمبػػػػات 

(TIMSS) تحميؿ محتكيات كتب العمكـ كفقا لقائمة متطمبات المشركع مف أجؿ تحديد  إلى، كما ىدفت
ف تالميػذ الصػؼ السػادس نقاط الضعؼ كجكانب القكة فييا، كتجريب كحدة دراسػية مطػكرة عمػى عينػة مػ

االبتػػػدائي لمكقػػػكؼ عمػػػى درجػػػة اكتسػػػاب طػػػالب الصػػػؼ السػػػادس لممعمكمػػػات كالمفػػػاىيـ المتضػػػمنة فػػػي 
الكحدة التجريبية، كبناءا عمى ذلؾ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميؿ كالمنيج التجريبػي، كقػد أظيػرت 

لدراسػػػة الدكليػػػة لمرياضػػػػيات نتػػػائج الدراسػػػة كجػػػكد قصػػػػكر فػػػي حجػػػـ المفػػػػاىيـ المتضػػػمنة فػػػي مشػػػػركع ا
، كمػػا تبػػيف أف الكحػػدة التجريبيػػة التػػي تػػـ اختيارىػػا كانػػت فعالػػة فػػي إكسػػاب الطػػالب (TIMSS)كالعمػػكـ

المعمكمات كالمفاىيـ العمميػة، كاكصػت الدراسػة باىميػة تضػميف محتػكل كتػب العمػـك بالمرحمػة االبتدائيػة 
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، كػػذلؾ أف يػػتـ مراعػػاة  التػػدرج فػػي المفيػػـك TIMSSة فػػي متطمبػػات دلممفػػاىيـ الرئيسػػية كالفرعيػػة الػػكار 
 كمالءمتو لمستكل العمر العقمي لمطمبة كاستمرارية المفيكـ عمى الصفكؼ الالحقة.

 
تحصػيؿ  فػي الجػكدة مستكل إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ( فيدفت2004) اما في دراسة عفانة كنبياف

 ب ػزة، األساسػي الثػامف الصػؼ طمبػة لػدل تعمميػا نحػك كاالتجاه TIMSS اختبار ضكء في الرياضيات
 أداة ىمػا: أداتػيف الدراسػة فػي كاسػتخدما الكصفي، استخدـ الباحثاف المنيج كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة

طالػب  900تعمـ الرياضيات، حيث كاف تككف مجتمع الدراسة مػف  نحك الطمبة اتجاه كمقياس اختبار، 
قػػة النصػيرات ب ػػزة فػي المعسػػكرات الكسػطى بقطػػاع مػف منط األساسػػيكطالبػة مػػف طمبػة الصػػؼ الثػامف 

طالػػب  40طالػب كطالبػػة ) 86غػزة كقػػد تػـ اختيػػار عينػة بطريقػػة عشػػكائية مػف مجتمػػع الدراسػة كعػػددىا 
تحصيؿ الرياضيات في  في الجكدة مستكل كصؿ :منيا ىامو نتائج إلى الدراسة طالبة( كتكصمت 46ك

 عالقة تكجد ال انو إلى أيضا النتائج كأشارت ، 38%مقداره نسبي مستكل إلى  TIMSSضكء اختبار 
 ألفػرادTIMSS اختبػار ضػكء فػي فػي الرياضػيات تحصيؿ في الجكدة مستكل بيف إحصائية داللو ذات
 الرياضيات. تعمـ نحك كاتجاىيـ العينة
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 الدراساث األجنبيت: 2.2.2

معممػي الرياضػيات لمصػؼ معرفػة تكقػع  إلػى( Renan et al ,2012ىػدفت دراسػة رينػاف كاخػركف )
الكؿ مػرة  2011في تركيا. حيث شاركت تركيا فػي  (TIMSS 2011)الرابع لنتائج الطمبة في اختبار 

الرياضػػػيات انيػػػـ  كفػػػي مرحمػػػة الصػػػؼ الرابػػػع، كػػػذؾ ىػػػدفت الدراسػػػة لمعرفػػػة الت يػػػرات التػػػي يػػػرل معممػػػ
ختبػار بمثابػة تقيػيـ لمػنيج باحتياجيا لمحصكؿ عمى ترتيػب افضػؿ فػي المسػتقبؿ حيػث سػتعتبر نتػائج اال

، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اسػتيخدـ المػنيج الكصػفي التحميمػي مػف 2005الرياضيات الذم تـ تطكيره عاـ 
معمػػػـ رياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع ممػػػف يمثػػػؿ  250معمػػػـ مػػػف ضػػػمف  202خػػػالؿ اسػػػتبانة كزعػػػت عمػػػى 

عرفة طالبيـ ىػي اقػؿ مػف (، كأظيرت النتائج اف تقدير المعمميف لمTIMSS 2011طالبيـ تركيا في )
مستكل المرحمة، كما تـ تقدير تكقعات المعمميف لألسئمة التي سيجيب عنيا الطالب في كػؿ مجػاؿ مػف 
محتكل مادة الرياضيات كذلؾ كؿ مستكل معرفي يقيسو االختبػار، كمػا تػـ تحميػؿ معػدؿ نجػاح الطػالب 

كصػت الدراسػة باالسػتفادة مػف النتػائج فػي المتكقع باالعتماد عمى المناطؽ الج رافية كخبرة المعممػيف، كا
 تكقعاتيـ في االختبارات القادمة.

 
معرفػػة اراء طػػالب تركيػػا  إلػػى( فقػػد ىػػدفت Safiye et al, 2011) امػػا فػػي دراسػػة صػػافيو كآخػػركف

( تجػػاه االنشػػطة التعميميػػة فػػي مػػادة TIMSS 2007( كاختبػػار )TIMSS 1999المشػػاركيف فػػي )
سػػنكات المػػذككرة أـ ال، كاتبعػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي مػػف الرياضػػيات كقػػد ت يػػرت حسػػب ال

 7834( TIMSS 1999خػالؿ اسػتبانة كزعػت عمػى طمبػة الصػؼ الثػامف حيػث شػممت عينػة اختبػار )
طالباي. كاظيرت نتائج الدراسة اف الطالب لدييـ مكاقؼ  4498( TIMSS 2007طالبان كعينة اختبار )

 TIMSS( افضػػؿ منػػو فػػي اختبػػار )TIMSS 2007ت فػػي اختبػػار )ايجابيػػة تجػػاه مػػنيج الرياضػػيا
ف ىناؾ زيادة في االنشطة التعميمية التعاكنية بيف الطالب ربطيا بالحياة أظيرت الدراسة أ( كقد 1999

سػػػئمة أسػػػئمة المقاليػػػة ك تنػػػكع االمتحانػػػات مػػػف األظيػػػرت أ( كمػػػا TIMSS 2007اليكميػػػة فػػػي اختبػػػار )
اـ االختبارات السريعة بشكؿ افضؿ، اما مف ناحية استخداـ مػكاد كاجيػزة االختيار مف متعدد كتـ استخد

في منيج الرياضيات فانو ال يكجد ت يػر مػف حيػث اسػتخداـ االلػة الحاسػبة، كلكػف ىنػاؾ زيػادة ممحكظػة 
في استخداـ الحاسكب في الرياضػيات، كبنػاءاي عمػى النتػائج أكصػت الدراسػة بضػركرة اسػتخداـ االنشػطة 

 مادة الرياضيات بشكؿ كاسع كخصكصا جياز الحاسكب. التعميمية في
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 TIMSSاجػراء تحميػؿ لنتػائج ) إلػى( فيػدفت Leban et al, 2011امػا فػي دراسػة ليبػاف كآخػركف )
(، لتحديػػػد الكيفيػػػة التػػػي تػػػرتبط بالعكامػػػؿ السػػػمبية المدركسػػػة ،مثػػػؿ العػػػدكاف كاالنجػػػاز فػػػي العمػػػـك 2003

سػة اسػتخدـ البػاحثكف المػنيج الكصػفي التحميمػي حيػث اظيػرت كالرياضيات لمطمبة، كلتحقيػؽ ىػدؼ الدرا
عمميػػة التحميػػؿ اف تحقيػػؽ تجربػػة السػػمكؾ العػػدكاني فػػي سػػمكفينيا كبيػػرة حيػػث سػػجؿ الطػػالب الػػذيف عػػانكا 
مػػف السػػمكؾ العػػدكاني انجػػازان اقػػؿ فػػي الرياضػػيات كالعمػػكـ فػػي الصػػؼ الرابػػع كالصػػؼ الثػػامف، كأظيػػرت 

لسػػمبية كالسػػمكؾ العػػدكاني ىػػي جيػػدة لمتنبػػؤ بالتحصػػيؿ العممػػي فػػي سػػمكفينيا، نتػػائج الدراسػػة اف العكامػػؿ ا
 كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بسمكؾ الطمبة كالعكامؿ المؤثرة عمى رفع كخفض التحصيؿ.

 
التعرؼ عمى مدل تحقيؽ مفيـك الذات فػي  إلى( ىدفت Meng & liu, 2010كفي دراسة مينج كليك )
(، كاسػتخدـ الباحثػاف المػنيج TIMSS 2003اسػةة الدكليػة لمرياضػيات كالعمػكـ )اختبػارات اتجاىػات الدر 

الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي كلتحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ الدراسػػػػػة تػػػػػـ بنػػػػػاء أدكات الدراسػػػػػة فػػػػػي اختبػػػػػار المعرفػػػػػة العمميػػػػػة  
(TIMSS 2003( كبمػػغ عػػدد المشػػاركيف ،)مػػف 4856( مػػف طممبػػة الصػػؼ الثػػامف بكاقػػع )24119 )

( مف الكليػات المتحػدة االمريكيػة، 8912( مف تايكف ك )5379كنج ككنج، )( مف ى4972الياباف، ك )
أف طالب الكاليات المتحدة االميريكيةاعمى احضائيان في تحقيؽ مفيكـ الػذات فػي  إلىكتكصمت الدراسة 

الرياضػػيات مػػف الطمبػػة فػػي ىػػكنج كػػكنج كتػػايكاف كاليابػػاف كأكضػػحت ىػػذه الدراسػػة أف مفيػػـك الػػذات فػػي 
عمؿ مزيد مف األبحاث لمعرفة مدل  إلىشرقية كاالسيكية كاف منخفض ،كأكصت الدراسة المجتمعات ال

 (.TIMSSتحقيؽ مفيـك الذات في اختبارات )
 

مقارنػػة تحصػػيؿ الطمبػػة بالصػػفكؼ  إلػػى( ىػػدفت Chih & Ting ,2009كفػػي دراسػػة شػػيو ك تػػنج  )
ايكاف، اليابػػاف( كالتػػي حصػػمت الدراسػػية مػػف االكؿ كحتػػى الثػػامف فػػي ثػػالث دكؿ تمثمػػت ب )سػػن افكرة، تػػ

( مػع الطمبػة االمريكػاف، كلتحقيػؽ ذلػؾ تػـ TIMSS 2007عمػى مراتػب متقدمػة فػي اختبػارات مشػركع )
استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كتـ بناء بطاقة تحميؿ محتكل شممت جميع المكضكعات الكاردة في 

المنػاىج االمريكيػة تختمػؼ تمامػػا  اف محتػكل إلػى(، كتكصػمت الدراسػة 8-1كتػب العمػـك لمصػفكؼ مػف )
عػػػػف محتػػػػكل المنػػػػاىج فػػػػي الػػػػدكؿ االسػػػػيكية، كبنػػػػاءان عمػػػػى النتػػػػائج، أكصػػػػت الدراسػػػػة بتحميػػػػؿ اختبػػػػارت 

(TIMSS كاالستفادة منيا )جانب نتائج الدراسة في تحسيف تحصيؿ الطمبة. إلى 
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طمبػػة الصػػؼ تحػػرم االختالفػػات فػػي انجػػاز  إلػػى( ىػػدفت الدراسػػة Wang, 2008كفػػي دراسػػة كانػػج )
فيـ االختالفات في أداء طمبة الػدكؿ  التػي حصػمت  إلى( بيدؼ الكصكؿ TIMSS 2003الثامف في )

عمى ترتيب عاؿو مقارنة بطمبة الدكؿ التي احرزت ترتيبان منخفضان، كدراسة تأثير النظريات التربكية التي 
لؾ باستخداـ اداة تحميؿ اختبار تبنتيا تمؾ الدكؿ، حيث استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كذ

(TIMSS 2003 كتكصمت الدراسة )كجكد فركؽ فػي النظريػات التربكيػة لصػالح الػدكؿ التػي تبنػت  إلى
دكؿ شػرؽ أسػيا. كأكصػت –(  في نظرياتيا التربكية كطكرت مناىجيا فػي ضػكء ذلػؾ TIMSSمشركع )

دراسػػػات تحميميػػػة لمناىجيػػػا ( بعمػػػؿ TIMSSالدراسػػػة الػػػدكؿ ذات التحصػػػيؿ المػػػنخفض فػػػي اختبػػػارات )
( عند تطكير مناىجيا حيث اف ىناؾ فركؽ في فرص التعمـ TIMSSكضركرة تبني متطمبات مشركع )

 المتاحة لمطمبة مف خالؿ المناىج الدراسية.
 

التعػػرؼ عمػػى درجػػة عمػػؽ كاتسػػاع، كتكػػرار  إلػػىفقػػد ىػػدفت  (Murdock, 2006)أمػػا دراسػػة مػػكردكؾ 
لمػادة الفيزيػاء كالمقارنػة مػع مػنيج الفيزيػاء  (TIMSS)االنجاز في اختبػار المنياج كعالقة كؿ منيا مع 

كتػػػـ اسػػػتخداـ المػػػنيج الكصػػػفي ، TIMSS 1995فػػػي أمريكػػػا كبعػػػض الػػػدكؿ األخػػػرل المشػػػاركة فػػػي 
التحميمػػي لتحقيػػؽ اىػػداؼ الدراسػػة ،حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث بطاقػػة تحميػػؿ محتػػكل كشػػممت عينػػة الدراسػػة 

 TIMSSي كتػػب الفيزيػػاء بامريكػػا كالػػدكؿ االخػػرل المشػػاركة فػػي دراسػػةجميػػع المكضػػكعات الػػكاردة فػػ
، كقػد أكضػحت نتػائج الدراسػة أف منيػاج الفيزيػاء فػي أمريكػا قػد لبػى معيػارم العػرض كاالتسػاع  1995

بدرجة منخفضة، بينما تحقؽ معيار التكرار بدرجة مرتفعة، كاف عمؽ المنياج ىك المت يػر الكحيػد الػذم 
االنجاز في الفيزياء، كأكصت الدراسة بضركرة النظر في عمػؽ المػنيج كاتسػاعو أثػر  كاف لو ارتباط مع

  TIMSSذلؾ عمى االنجاز في مادة الفيزياء في اختبار 
 

التعػػرؼ عمػػى مػػدل الت يػػر فػػي تحصػػيؿ  إلػػى( بدراسػػة ىػػدفت Dudaite ,2006بينمػػا قامػػت دكديػػت )
ء جيػكد اإلصػالح التربػكم فػي ( فػي ضػك TIMSS 2003, 1999, 1995الرياضػيات فػي دراسػات )

ليس فقط مف أجؿ مقارنة تحصيؿ طمبتيػا  -كما العديد مف الدكؿ–ليتكانيا، حيث كانت مشاركة ليتكانيا 
بتحصيؿ طمبة دكؿ العالـ المختمفة، بؿ أيضا مف أجؿ التعرؼ عمى مدل التطكر فػي أداء الطمبػة عبػر 

د اسػتخدمت فػي ذلػؾ المػنيج الكصػفي ، كقػ2003 إلػى 1995مػف   TIMSSالمشػاركات المختمفػة فػي 
التحميمػػػي، كفػػػد اعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى أسػػػمكب تحميػػػؿ المحتػػػكل لمقػػػرر الرياضػػػيات فػػػي ليتكانيػػػا كالتػػػي 
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تعرضػػت لعمميػػات تطػػكير شػػاممة خػػالؿ السػػنيف األخيػػرة لمعرفػػة كاقػػع تمػػؾ المنػػاىج فػػي ضػػكء الميػػارات 
داـ البيانػػات الناتجػػة مػػف المشػػاركات ، كمػػا اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى اسػػتخTIMSSالمتضػػمنة فػػي دراسػػة 
، لتحميميػا كالتعػرؼ عمػى مػدل فػي تحصػيؿ الرياضػيات كعالقتػو بػبعض  TIMSSالثالثػة فػي دراسػات 

العديد مف النتائج تمخصت أىميا بأف مقرر الرياضيات في ليتكانيا  إلىالمت يرات. كقد تكصمت الدراسة 
كانت عميو بالسابؽ، كذلؾ أظيػرت الدراسػة تطػكران  مقارنة بما TIMSSأصبح يقابؿ بدرجة كبيرة معايير

( كفػػي 472)  1995TIMSSممحكظػػان فػػي تحصػػيؿ الطمبػػة لمرياضػػيات حيػػث بمػػغ متكسػػط األداء فػػي 
1999 TIMSS (482نقطة، بينما كصؿ في ) 2003 TIMSS( نقطة .502) إلى 

 
ت فػػي سػػن افكرة، تحميػػؿ مضػػاميف منػػاىج الرياضػػيا إلػػى (Dinyal, 2005) دانيػػاؿ كمػػا سػػعت دراسػػة

حيث استخدـ الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كلتحقيػؽ ىػدؼ الدراسػة اسػتيخدـ اسػتبانة لمعرفػة مػا إذا 
، كالكقكؼ عمى نقػاط الضػعؼ كالقػكة (TIMSS)كانت تمؾ المناىج ذات عالقة مع االنجاز في اختبار 

% مػػػػف متطمبػػػػات اختبػػػػار 80فييػػػػا. كقػػػػد أكضػػػػحت نتػػػػائج الدراسػػػػة أف المنيػػػػاج المطبػػػػؽ ي طػػػػي قرابػػػػة 
(TIMSS) ،كأف مناىج الرياضيات في سػن افكرة تػـ بناؤىػا باالسػتفادة مػف تجػارب دكؿ متقدمػة عديػدة ،

كيركز عمى حؿ المشكالت، كاكتساب المفاىيـ، كالعمميات، كما كراء المعرفػة، كاالتجاىػات، كالميػارات، 
مبػة سػن افكرة، كأف حصػكليـ عمػى نتػائج كما تبيف كجكد اتجاىات ايجابيػة نحػك تعمػـ الرياضػيات لػدل ط

اتجاىػات الطػالب االيجابيػة ككفػرة مصػادر الػتعمـ، كمسػتكل تأىيػؿ المعممػيف، كالتنػكع  إلىمتقدمة يعزل 
فػػي محتػػكل المنيػػاج، بمػػا يػػتالءـ مػػع قػػدرات الطػػالب، كاكصػػت الدراسػػة بضػػركرة عمػػؿ ابحػػاث تحميػػؿ 

 .TIMSSكتقكيـ لمناىج العمـك كالرياضيات في ضكء 
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 :عمى الدراسات السابقة التعقيب 3.2
 

ىميػػػة تقػػػكيـ محتػػػكل كتػػػب أ إلػػػىيػػػا يشػػػير معظم استعراضػػػيا لمدراسػػػات السػػػابقة أف ثنػػػاءأتبػػػيف لمباحثػػػة 
( كدراسػة 2013كدراسػة )التمينػي،  (2013، كدراسػة )القحطػاني الرياضػيات مػف خػالؿ تحميػؿ المحتػكل

كمرجػع يعتمػد عميػو فػي تقػكيـ كتػب   TIMSSدراسػة ب ، كمػا يظيػر االىتمػاـ الكبيػر(2010)الشػيرم، 
لقيػػاس مػػدل جػػكدة مقننػػة عالميػػة  مقػػاييساثبتػػت الدراسػػات السػػابقة اىميػػة كضػػع ك الرياضػػيات كالعمػػكـ،  

 محتكل كتب الرياضيات كالعمـك في ضكئيا.
 

تحميػػؿ  المػنيج الكصػػفي كاسػتخداـ إلػىلجػػأت معظػـ الدراسػات السػػابقة مػػنيج الدراسػة، فقػد  إلػىكبػالنظر 
كدراسػػػة  المحتػػػكل فػػػي الكشػػػؼ عػػػف نقػػػاط القػػػكة كالضػػػعؼ فػػػي الكتػػػب المحممػػػة اك المسػػػتيدؼ تطكيرىػػػا

في  ،(2014كدراسة )دىماف،  (2012كدراسة )مكسى،  (2014كدراسة )الحربي،  (2012)الفييدم، 
المػػػنيج  خػػػر بػػػيفبينمػػػا دمػػػج بعضػػػيا اال، المػػػنيج التجريبػػػي إلػػػىاسػػػات األخػػػرل حػػػيف لجػػػأت بعػػػض الدر 

كصػفت  في التحميمػياتبعت المػنيج الكصػالتي ف معظـ الدراسات أيالحظ . ك لكصفي كالمنيج التجريبيا
بالشػػكؿ  TIMSSث لػػـ تحقػػؽ ىػػذه الكتػػب متطمبػػات يػػبح ،نتػػائج غيػػر مرضػػية لتحميػػؿ كتػػب الرياضػػيات

ج كتحديػػد المػػػني لمدراسػػػة الحاليػػةالنظػػرم  اإلطػػارتػػـ االسػػتفادة مػػػف ىػػذه الدراسػػات فػػػي دعػػـ  .المرغػػكب
  كمقارنة النتائج التي تكصمت الييا الباحثة مع نتائج الدراسات السابقة. ،الكصفي التحميؿكىك المناسب 

 
الػػػدنيا،  ةاألساسػػػيممرحمػػػة لاتفقػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع غيرىػػػا فػػػي الدراسػػػات فػػػي تنػػػاكؿ كتػػػب الرياضػػػيات 

تحميػػؿ كتػػب  الدراسػػة فػػيكمػػا اتفقػػت  العميػػا. ةاألساسػػيالػػذم تنػػاكؿ المرحمػػة  االخػػركاختمفػػت مػػع بعضػػيا 
طػار لتحميػؿ المحتػكل. كتميػزت إالرياضيات مف أجؿ تطكيرىا كتحسينيا كاثرائيا كاتفقت أيضػا فػي بنػاء 

مجاالت المحتػكل كمسػتكيات العمميػات المعرفيػة  لمتطمباتالدراسة  بشمكلية أداةىذه الدراسة عف غيرىا 
 لتكجيػػػػات الدكليػػػػة فػػػػي الرياضػػػػيات العمػػػػكـالتقيمػػػػي لمرياضػػػػيات لدراسػػػػة ا اإلطػػػػاربالشػػػػكؿ الػػػػدقيؽ كفػػػػؽ 

(TIMSS) ككػػػذلؾ تميػػػزت بتحميػػػؿ جميػػػع كتػػػب الرياضػػػيات مػػػف المنيػػػاج الفمسػػػطيني األكؿ  لممرحمػػػة ،
 الدنيا. ةاألساسي
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جراءاتياالث: طريقة الد  الفصل الث    راسة وا 

 
 منيج الدراسة  1.3
 مجتمع الدراسة  2.3
 أدوات الدراسة  3.3
 يق الدراسةإجراءات تطب 4.3
 المعالجة اإلحصائية 5.3
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 الفصل الثالث 
جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 
عرضان لممنيج الذم اتبعتو الباحثة في ىذه الدراسة، كمجتمع الدراسة كعينتيا، يحتكم ىذا الفصؿ 

كأساليب  كاألدكات التي استخدمتيا في جمع البيانات، كاإلجراءات التي قامت بيا الباحثة لتنفيذ دراستيا
 المعالجة اإلحصائية.

 
 منيج الدراسة  1.3

 
 إلىفي خطكات البحث لككنو المنيج المناسب لمكصكؿ  التحميمياعتمدت الباحثة المنيج الكصفي 
لممرحمة في المنياج الفمسطيني تحميؿ محتكل كتب الرياضيات تحقيؽ أىداؼ الدراسة، حيث تـ 

لرياضيات كالعمـك في ادراسة التكجيات الدكلية ل مرياضياتالتقيمي ل اإلطارة الدنيا في ضكء األساسي
(TIMSS 2015) 
 

 الدراسة وعينتيا مجتمع 2.3
 

الدنيا بجزأييا األكؿ  ةاألساسيتككنت عينة الدراسة مف مجتمعيا المتمثؿ في كتب الرياضيات لممرحمة 
تكضح الجداكؿ  .2016-2015كالثاني، كالمطبقة في المدارس الفمسطينية خالؿ العاـ الدراسي 

كمسمياتيا  ،( كحدات كتب الرياضيات في المنياج الفمسطيني4.3( )3.3( )2.3( )1.3االربعة )
 الدراسة.ة الدنيا، الممثمة لعينة األساسيكعدد الدركس في كؿ منيا لممرحمة 
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 .في فمسطيف األساسيلمصؼ األكؿ  كدركس كتاب الرياضيات(: كحدات 1.3)جدكؿ 
 الصؼ األكؿ

 الجزء الثاني زء األكؿالج
 عدد الدركس عنكاف الكحدة الكحدة عدد الدركس عنكاف الكحدة الكحدة
 8 (9) الطرح ضمف العدد السادسة 15 (9-0) األعداد األكلى

 12 األعدادترتيب  السابعة 6 األعدادترتيب  الثانية

 13 99الجمع كالطرح ضمف  الثامنة 12 (9) الجمع ضمف العدد الثالثة

 4 القياس التاسعة 7 اليندسة كالكسكر رابعةال

 
 في فمسطيف األساسيلمصؼ الثاني  كدركس كتاب الرياضيات(: كحدات 2.3جدكؿ )

 الصؼ الثاني
 الجزء الثاني الجزء األكؿ

 عدد الدركس عنكاف الكحدة الكحدة عدد الدركس عنكاف الكحدة الكحدة
 5 999ف ضم األعداد السادسة 4 األعدادخصائص  األكلى
 6 999الجمع كالطرح ضمف  السابعة 8 99الجمع ضمف  الثانية
 9 الضرب الثامنة 8 الطرح الثالثة
 7 القسمة التاسعة 5 الكسكر الرابعة

 9 القياس العاشرة 6 اليندسة الخامسة

 .في فمسطيف األساسيلمصؼ الثالث  كدركس كتاب الرياضيات(: كحدات 3.3)جدكؿ 
 الصؼ الثالث

 الجزء األكؿ األكؿ الجزء
 عدد الدركس عنكاف الكحدة الكحدة عدد الدركس عنكاف الكحدة الكحدة
 5 (2حقائؽ الضرب كالقسمة) السادسة 7 9999ضمف  األعداد األكلى
 6 الضرب السابعة 6 9999ضمف  األعدادجمع  الثانية
 6 القسمة الثامنة 4 9999ضمف  األعدادطرح  الثالثة
 8 الكسكر كالقياس التاسعة 7 (1ضرب كالقسمة )حقائؽ ال الرابعة

 4 االحصاء كاالحتماؿ العاشرة 4 اليندسة الخامسة
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 .في فمسطيف األساسيلمصؼ الرابع  كدركس كتاب الرياضيات (: كحدات4.3)جدكؿ 
 الصؼ الرابع

 الجزء األكؿ الجزء األكؿ
 الدركس عدد عنكاف الكحدة الكحدة عدد الدركس عنكاف الكحدة الكحدة
 6 األعدادنظرية  السادسة 6 ضمف المالييف األعداد األكلى
 8 الكسكر العادية السابعة 6 الجمع كالطرح " المالييف" الثانية
 8 الكسكر العشرية الثامنة 6 الضرب الثالثة
 9 اليندسة كالقياس التاسعة 6 القسمة الرابعة

 3 االحتماالت العاشرة 6 اليندسة الخامسة

 داة الدراسةأ 3.3


كتػػب الرياضػػيات فػػي المنيػػاج الفمسػػطيني   ، لتسػػتخدمو فػػي تحميػػؿحثػػة إطػػاران لتحميػػؿ محتػػكلأعػػدت البا
التي تناكلت تحميؿ الكتب المدرسية الدراسات السابقة مراجعة اعداده بعد ، فجاء الدنيا ةاألساسيلممرحمة 

(، )الحربػػػػػي، 2013نػػػػػي، (، )التمي2011بػػػػػك غمػػػػػكة، أ(، )2012)الفييػػػػػدم،مثػػػػػؿ  TIMSSفػػػػػي ضػػػػػكء 
، كاالطػػػالع عمػػػى الكتػػػب كالمراجػػػع  (2010(، )ال امػػػدم، 2009(، )العرجػػػا، 2013(، )شػػػقكرة، 2013

، كقػراءة (IEA)الجمعية الدكليػة لتقيػيـ التحصػيؿ التربػكم  ات العالقة، كذلؾ مراجعة تقاريركالدراسات ذ
، فتكػكف إطػار التحميػؿ فػي  TIMSS 2015 Assessment Frameworkالتقيمػي  اإلطػاركترجمػة 

، عػػرض كالقيػػاساليندسػػية  األشػػكاؿ، األعػػدادالمحتػػكل ) مجػػاالتبعػػد ىمػػا صػػكرتو األكليػػة مػػف بعػػديف 
مجمكعػػة مػػف  ثػػـ تػػـ عرضػػو عمػػى ؿ(.البيانػػات(، كبعػػد العمميػػات المعرفيػػة )المعرفػػة، التطبيػػؽ، االسػػتدال

كاعتمػدت الباحثػة  المحكميف ليتـ تعػديؿ بعػض النقػاط فػي ضػكء المقترحػات التػي أبػدكىا محكمػك األداة.
أك نشاط أك قاعدة أك نتيجػة أك تعمػيـ أك شػكؿ أك رمػز أك  مسألةمثاؿ أك تدريب أك تمريف أك الفقرات )
 ككحدات لمتحميؿ.تكضيح( 

 األداة: صدق 3.1.1
 

لتحميػؿ، تػـ عرضػو فػي صػكرتو األكليػة مػع النسػخ األصػمية بالم ػة االنجميزيػة اإطػار لمتحقؽ مػف صػدؽ 
كالعمػػػـك عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف مػػػف ذكم الخبػػػرة فػػػي مجػػػاؿ منػػػاىج كطػػػرؽ تػػػدريس الرياضػػػيات 

كالقيػػػاس كالتقػػػكيـ مػػػف حممػػػة درجػػػة الػػػدكتكراه فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية، ككزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي 
كمطابقتيػػػا لمنسػػػخة اإلنجميزيػػػة، كفػػػي ضػػػكء آراء  بنػػػكدمعرفػػػة رأييػػػـ حػػػكؿ مػػػدل سػػػالمة اللالفمسػػػطينية، 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/frameworks.html
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( الػػذم 1انظػػر الممحػػؽ رقػػـ ))البطاقػػة. المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض الصػػياغات الم كيػػة لػػبعض فقػػرات 
 يحتكم عمى اسماء المحكميف التربكييف ألداة البحث.

 
 ثبات التحميل: 2.3.3
 شخصي:الثبات ضمن  1 .2.3.3

، حيث تـ إعادة التحميؿ مرة أخرل بعد مركر 3تـ التحقؽ مف ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة ىكلستي 
ثالثة أسابيع مف التحميؿ األكؿ، حيث تـ احتساب نسبة االتفاؽ بيف المرة األكلى كالثانية، كقد بم ت 

 االستخداـ. ( كتعتبر ىذه النسبة مناسبة ألغراض0.95نسبة الثبات المحسكبة بيذه الطريقة )

 الثبات بين شخصي: 2 .2.3.3
تـ التحقؽ مف ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة ىكلستي، حيث اتفقت الباحثة مع احدل معممات  

التحميؿ المعد مسبقا،  إطارالدنيا عمى تحميؿ كتب الرياضيات باستخداـ  ةاألساسيالرياضيات لممرحمة 
ثة كتحميؿ المعممة، كقد بم ت نسبة الثبات المحسكبة بيذه ثـ تـ احتساب نسبة االتفاؽ بيف تحميؿ الباح

 ( كتعتبر ىذه النسبة مناسبة ألغراض االستخداـ.0.93الطريقة )

 إجراءات تطبيق الدراسة 4 . 3


 االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة. .1

 TIMSS 2015   TIMSS 2015 Assessmentاإلطار التقييمي لدراسة  كثيقة االطالع  عمى .2

Framework  االمحتكل كالعمميات المعرفية فيي مجاالتكترجمة كقراءة. 

كتحميميا لمتأكد اف المتطمبات مف دراسات سابقة المفرج عنيا  TIMSS االطالع عمى فقرات  .3
 . الدراسةلمتطمبات الكاردة في التي تـ ترجمتيا اشتممت عمى كافة ا

 بطاقة تحميؿ المحتكل. إعداد .4

                                                 

3
 معادلة ىكلستي لحساب معامؿ الثبات نص
 2M/(N1+N2) 

N1.عدد الفئات التي كقع تحميميا في المرة األكلى : 
N2.عدد الفئات التي كقع تحميميا في المرة الثانية : 
2M لى كالمرة الثانية.: عدد الفئات المتفؽ عمييا في المرة األك 



http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/frameworks.html
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/frameworks.html
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/frameworks.html
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 تكزيع بطاقة تحميؿ المحتكل عمى المحكميف لمتأكد مف مدل صدقيا.  .5

متأنية كمتعمقة، لتحديد  الدنيا بصكرة ةاألساسياإلطالع عمى محتكل كتب الرياضيات لممرحمة  .6
 فقرات كؿ درس مف دركس كحدات الكتاب.

الدنيا في  ةاألساسيلممرحمة في المنياج الفمسطيني محتكل كتب الرياضيات تحميؿ إجراء عممية  .7
 .(TIMSS 2015)لدراسة  التقيمي لمرياضيات اإلطارضكء 

 إطارالدنيا بتحميؿ كتب الرياضيات كفؽ  ةاألساسيتكميؼ احدل معممات الرياضيات لممرحمة  .8
 نفس الفترة الزمنية. المحتكل فيتحميؿ 

 تحميؿ المحتكل. إطاري رصد نتائج التحميؿ ف .9

 بعد مركر ثالثة أسابيع.مف قبؿ الباحثة إعادة التحميؿ مرة أخرل  .10

 التحميؿ باستخداـ معادلة ىكلستي. ثبات قياس .11

 تحميؿ النتائج كالخركج بالتكصيات المناسبة. .12

 

 المعالجة اإلحصائية 5 . 3
 

سب المئكية كاستخدمت معادلة لإلجابة عف سؤالي الدراسة، استخدمت الباحثة جداكؿ التكرارات كالن
 الضمف شخصي(. ىكلستي لثبات التحميؿ )البيف شخصي،
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 عرض نتائج الدراسة  الرابع:الفصل 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول  1.4

 المتعمقة بالسؤال الثاني  النتائج 2.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث  3.4

 الرابعالمتعمقة بالسؤال  النتائج 4.4

 نتائج الدراسة ممخص 5.4
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 الفصل الرابع:

 عرض نتائج الدراسة
 

ة األساسػيمعرفة مدل تضميف كتػب الرياضػيات فػي المنيػاج الفمسػطني لممرحمػة  إلىالدراسة ىذه ىدفت 
، اليندسية كالقيػاس، عػرض البيانػات( األشكاؿ)األعداد،  TIMSS دراسة  في محتكلالالدنيا لمجاالت 

كلتحقيػػؽ ، ، التطبيػػؽ، االسػػتدالؿ(لبعػػد العمميػػات المعرفيػػة )المعرفػػةمػػدل تضػػمينيا  إلػػىؼ كػػذلؾ التعػػر ك 
باسػػتخداـ الػػدنيا  ةاألساسػػيلممرحمػػة  فػػي المنيػػاج الفمسػطيني ذلػؾ قامػػت الباحثػػة بتحميػػؿ كتػب الرياضػػيات

كبعد في بعد مجاالت المحتكل  TIMSS التقيمي لمرياضيات لدراسة اإلطارالتحميؿ المعد كفؽ نمكذج 
 .ليياإالعمميات المعرفية، كفي ىذا الفصؿ تعرض الباحثة نتائج دراستيا التي تكصمت 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة 2.5 

 
الخاصــة مـا مـدى تضـمين كتـب الرياضـيات الفمسـطينية لممرحمـة األساسـية الـدنيا لمجـاالت المحتـوى 

 (؟TIMSS 2015)بدراسة
 

مف  الدنيا  ةاألساسيلممرحمة  مف المنياج الفمسطيني تـ تحميؿ كتب الرياضيات لإلجابة عف ىذا السؤاؿ
 TIMSSالتقيمػي لمرياضػيات لدراسػة ) اإلطػاركفػؽ  خػالؿ إطػار تحميػؿ المحتػكل الػذم أعدتػو الباحثػة

فػػي كتػػب الرياضػػيات لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت المحتػػكل  الػػكزف النسػػبي( 1.4)كيبػػيف جػػدكؿ ، (2015
 الدنيا. ةاألساسيصفكؼ الالفمسطينية في 
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 فػػي المنيػػاج الفمسػػطيني لمجػػاالت المحتػػكل فػػي كتػػب الرياضػػيات(: التكػػرار كالػػكزف النسػػبي 1.4جػػدكؿ )
 .(TIMSS 2015التقيمي لمرياضيات لدراسة ) اإلطارفي ضكء  الدنيا ةاألساسيلممرحمة 

 TIMSS لكزف النسبي فيا الكزف النسبي في كتب الرياضيات التكرار المجاالت الرئيسية لممحتكل 
 50% 88% 3576 األعداد
 35% 9% 364 القياساليندسية ك  األشكاؿ

 15% 3% 113 عرض البيانات
 100% 100% 4053 المجمكع

 
غالبية محتكل كتب الرياضيات في الصفكؼ الدنيا ىي مف ضمف مجاؿ  ( أف1.4يالحظ مف الجدكؿ )

الػكزف النسػبي %، امػا TIMSS 50فػي  بينما ىػك % 88 األعدادمجاؿ فظير الكزف النسبي ل  األعداد
% بينمػا 9فظيػر بقيمػة  الػدنيا ةاألساسػيفي كتب الرياضيات لممرحمة  القياساليندسية ك  األشكاؿمجاؿ ل

% فػػػي كتػػػب 3 الػػػكزف النسػػػبي لمجػػػاؿ عػػػرض البيانػػػات ظيػػػر بقيمػػػة%، كأخيػػػران TIMSS  35فػػػي  ىػػػك
 .TIMSS% في 15الدنيا مقابؿ  ةاألساسيالرياضيات لممرحمة 

 االت المحتػػكل فػػي كتػػب الرياضػػيات فػػي المنيػػاج الفمسػػطينيلمجػػ الػػكزف النسػػبي (1.4)كيظيػػر الشػػكؿ  
 (.TIMSS 2015)في الدنيا كالكزف النسبي لمجاالت المحتكل ةاألساسيلممرحمة 

 
 

 . ةالفمسطيني محتكل كتب الرياضياتك  TIMSSلمجاالت المحتكل في  الكزف النسبي(: 1.4الشكؿ )
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني لمدراسة 3.5
 

، عرض والقياساليندسية  األشكال)األعداد،  TIMSS 2015 كيف تتوزع مجاالت محتوى دراسة
 البيانات( في كتب الرياضيات الفمسطينية لممرحمة األساسية الدنيا؟ 

 
المنياج الفمسطيني في  محتكل كتب الرياضياتالنسبية ل كزافكاألالتكرارات  (2.4)يبيف الجدكؿ 

 (. TIMSS 2015التقيمي لمرياضيات لدراسة ) اإلطارة الدنيا في ضكء األساسيلممرحمة 
كتب الرياضيات في المنياج الفمسطيني  في محتكلمجاالت ال(: التكرارات كاالكزاف النسبية ل2.4جدكؿ)
 (.TIMSS 2015التقيمي لمرياضيات لدراسة ) اإلطارة الدنيا في ضكء األساسيلممرحمة 

المجاالت الرئيسية/ 
 الصف

الوزن النسبي  الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول
لمجاالت المحتوى 

(TIMSS 2015) 
الكزف  التكرار

 النسبي
الكزف  التكرار

 النسبي
الكزف  التكرار

 النسبي
الكزف  التكرار

 النسبي
%50 78.89% 807 92.47% 1450 88.38% 700 92.39% 619 األعداد  

%35 16.81% 172 4.97% 78 8.33% 66 7.16% 48 اليندسة والقياس  

%15 4.30% 44 2.55% 40 3.28% 26 0.45% 3 عرض البيانات  

%100 100% 1023 100% 1568 100% 792 100% 670 المجموع  

 
 ب األعداد% لمجاؿ 92.39اف محتكل كتاب الصؼ األكؿ تكزع بكاقع  (2.4)يظير مف الجدكؿ 

 48% أم ب 7.16حكالي  القياساليندسية ك  األشكاؿمجاؿ ل تكرار، بينما كاف الكزف النسبي 619
 تكرارات. 3%، بكاقع 0.45بػ  مجاؿ عرض البيانات فقد كردالكزف النسبي لما تكرار، أ

 الكزف النسبي  ايضا حيث بم ت األعدادفي الصؼ الثاني يظير أف معظـ المحتكل كاف حكؿ مجاؿ 
 66 بػ% أم 8.33 فقد بمغ كزنو النسبي القياسفي مجاؿ اليندسة ك  أما ،تكرار 700بكاقع % 88.38
 تكرار. 26% لصالح مجاؿ عرض البيانات بكاقع 3.28كأخير  ،تكرار
% كذلؾ 92.47 بكزف نسبي يبمغ األعدادالنسبة العظمى لصالح مجاؿ  فكانت، في الصؼ الثالث أما
بيف  كىك أدنى كزف نسبي%  4.97فقد بمغ  القياساليندسية ك  األشكاؿمجاؿ  أما ،تكرار 1450ب 
 40 % مقابؿ2.55 ، كأخيرا الكزف النسبي لمجاؿ عرض البيانات ىك 78 كبتكرار بمغلصفكؼ الدنيا ا

 .رتكرا
قؿ مف الصفكؼ السابقة لكنيا مرتفعة أ ألعدادل الكزف النسبيالصؼ الرابع فيظير أف  إلىكبالنظر 

تكرارات، كيظير مجاؿ  807 كاقع% مف محتكل المادة ب78.89 الخرل حيث بمغبالنسبة لممجاالت ا
  172الصفكؼ السابقة بكاقع بيف  كبرأم الكزف النسبي األ% 16.81ب  القياساليندسية ك  األشكاؿ
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تكرار كىي النسبة  44% بكاقع 4.30 مجاؿ عرض البيانات فقد بمغ الكزف النسبي لو أما تكرار،
 في ىذا الصؼ.غـ تدنييا بالنسبة لباقي مجاالت المحتكل فكؼ السابقة ر مف بيف الص كبراأل
 

في المنياج كتب الرياضيات تكل في لمجاالت المح( الفرؽ بيف الكزف النسبي 2.4)كيظير الشكؿ 
 TIMSSكالكزف النسبي لمجاالت المحتكل في دراسة  حداعمى  كؿو ة الدنيا األساسيلممرحمة الفمسطيني 

2015))

 ةاألساسيلممرحمة  الرياضياتكتب ك  TIMSSلمجاالت المحتكل في  الكزف النسبي(: 2.4الشكؿ )
 الدنيا. 

الكزف النسبي ك  TIMSSفي المحتكل  التاالكزف النسبي لمج الفرؽ بيف (2.4)يتضح مف الشكؿ 
ؽ فيظير الفر  ،الدنيا ةاألساسيلممرحمة في المنياج الفمسطيني كتب الرياضيات  في محتكللمجاالت ال
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كيظير فيما يمي  ، بينما يظير النقص في مجالي اليندسة كعرض البيانات.األعدادالزائد في مجاؿ 
 جابة لكؿ صؼ عمى حدا.تفصيؿ اإل

  المحتـوى  لمجـاالت األول والثانيمدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات لمصف االول بجزأيو
 .( (TIMSS 2015بدراسةالخاصة 

في ضكء  األساسيفي كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ محتكل الت الكزف النسبي لمجاال(: 3.4جدكؿ)
 (.TIMSS 2015التقيمي لمرياضيات لدراسة ) اإلطار

 
 بينمػا ىػك %92.39 األكؿ ىػكفػي الصػؼ  األعػدادلمجػاؿ  الكزف النسبياف  (3.4)يظير مف الجدكؿ 

 أمػا كالعالقػات،الطبيعية كالكسكر العادية كالعشػرية كاالنمػاط  عمى األعداد% مكزعة TIMSS  50في 
مقارنػة ب  %7.16 بظير في كتاب الصؼ األكؿ في القياساليندسية ك  األشكاؿلمجاؿ  الكزف النسبي

مجاؿ عرض البيانػات فيظيػر الػكزف النسػبي ليػذا المجػاؿ فػي كتػاب الصػؼ  ، كفيTIMSS% في 35
 . TIMSS% في15مقارنة ب  0.45% األكؿ بقيمة

ككتاب الرياضيات  TIMSSمجاالت المحتكل في الكزف النسبي لالفرؽ بيف  (3.4) الشكؿكيبيف 
 .األساسيالثاني  لمصؼ

 
 ككتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ بجزأيوTIMSSلمجاالت المحتكل في  الكزف النسبي(: 3.4الشكؿ )
 مف مجاالت المحتكل كؿو عمى حدا. مجاؿلكؿ  كالكزف النسبييمي تظير التكرارات  كفيما
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 رٌاضٌات الصف األول

 المجاالت الرئيسية/ الصؼ
لمجاالت المحتكل  الكزف النسبي

 TIMSSحسب 
 لمحتكل كتاب الصؼ األكؿ الكزف النسبي

 %92.39 %50 األعداد
 %7.16 %35 القياساليندسية ك  األشكاؿ

 0.45% %15 عرض البيانات
 %100 %100 المجمكع
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جاالت ؼ األكؿ بجزأيو األكؿ كالثاني لم: مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصأ(. 4.4)جدكؿ 
 مجاؿ األعداد -(TIMSS 2015) كفؽ المحتكل

 TIMSS مجاالت المحتوى في دراسة األول:البعد 
 الوزن النسبي التكرار

 األعدادالمجال األول: 
   الطبيعية األعداد

1 

 %0.60 04 لرقـ معيف في عدد معطى نزليةتحديد القيمة الم
 %1.04 7  كتابة العدد بالصكرة المكسعة

 %0.00 0 بالكممات األعدادكتابة 
 %6.27 42 بالرمكز األعدادكتابة 
 %24.78 166 أك النماذجلرسـك البيانية لمجسمات أك ابا األعدادتمثيؿ 

 %2.54 17 األعدادتعيف عدد معطى عمى خط 
 %0.00 0 معطاةعدد كأص ر عدد مف مجمكعة أرقاـ  أكبر تككيف

2 
 %6.42 43 دديف المقارنة بيف ع

 %2.54 17 تصاعديا كتنازليا األعدادترتيب 

3 

 %11.79 79 أكثرأك  إيجاد ناتج جمع عدديف
 %12.39 83 األعدادضمف مراعاة مجاؿ طرح عدديف  باقيإيجاد 
 %0.00 0 ضرب عدديف  حاصؿإيجاد 
 %0.00 0 بحيث يككف الناتج عددا طبيعيان قسمة عدديف ناتج إيجاد 
 %0.00 0 ؼ التقدير في التحقؽ مف نتائج بعض العمميات الحسابيةتكظي

 %12.99 87 ، الماؿ(القياسالعممية )في الحياة  األعدادتشمؿ  كالميةحؿ مسائؿ  4

5 

 %0.00 0 إيجاد مضاعفات عدد معطى
 %0.00 0 ايجاد عكامؿ العدد
 %0.00 0 تحديد العدد الزكجي
 %0.00 0 تحديد العدد الفردم
 %0.00 0 تحديد العدد األكلي

 %81.3 545 المجمكع
   الكسور العادية والعشرية وتشمل

1 

 %0.45 3 مفيـك الكسرالتعرؼ عمى 
 %0.00 0 عمى خط األعدادالعادية تمثيؿ الكسكر 

 %0.00 0 كتابة الكسكر العادية بالكممات
 %0.00 0 كتابة الكسكر العادية بالرمكز

 %2.09 14 النماذجلرسـك البيانية اك العادية بالمجسمات أك اتمثيؿ الكسكر 
 %0.00 0  تقدير قيمة الكسر في شكؿ معطى 

 %0.00 0 إيجاد عدد األجزاء التي يمثميا كسر في عدد معطى.
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 لمدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت المحتك : .أ(4.4)جدكؿ 
 تابعمجاؿ األعداد.  -(TIMSS 2015) كفؽ

2 

 %0.00 0 مكافئة لكسر عادمإيجاد كسر 
 %0.00 0 التي تمثؿ كسكران متكافئة األشكاؿ تمييز

 %0.30 2 المقارنة بيف الكسكر العادية
 %0.00 0 ترتيب الكسكر العادية تصاعديا كتنازليا

 %0.00 0 العاديةجمع الكسكر 
 %0.00 0 عاديةطرح الكسكر ال
 %0.00 0 كالمية تتضمف الكسكر العاديةحؿ مسائؿ 

3 

 %0.00 0 العشرم الكسر مفيـك التعرؼ عمى
 %0.00 0  لرقـ معيف في كسر عشرم نزليةتحديد القيمة الم
 %0.00 0 لرسـك البيانية اك الرمكزأك ا العشرية بالمجسمات تمثيؿ الكسكر
 %0.00 0 األعداد العشرية عمى خط تمثيؿ الكسكر

 %0.00 0 المقارنة بيف الكسكر العشرية
 %0.00 0 ترتيب الكسكر العشرية تصاعديا كتنازليا

 %0.00 0  جمع الكسكر العشرية
 %0.00 0  طرح الكسكر العشرية
 %0.00 0 تقريب الكسكر العشرية

 %0.00 0 اكماؿ نمط مف الكسكر العشرية
 %0.00 0 عشرية ان كسكر  كالمية تتضمفحؿ مسائؿ 

 %2.8 19 المجمكع
   االنماط والعالقات ،جمل عددية تستخدم اعداد طبيعية

1 
 %2.54 17 (29=   + 17) عددية، مثؿإيجاد العدد المفقكد في جممة 

 %0.90 6 (51= 10    41مثؿ ) عددية،إيجاد العممية الحسابية المفقكدة في جممة 
 %0.90 6 مف قيـ مجيكلة مستخدمة تعبيرات رياضية كجمؿ عدديةنمذجة مكاقؼ بسيطة تتض 2

3 

 %3.88 26 اكماؿ نمط معطى
 %0.00 0 معطاةكصؼ عالقات بيف قيـ متجاكرة في متسمسمة اعداد 

 %0.00 0 األعدادكتابة اك اختيار قاعدة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة ازكاج مف 
 معطاةعدة تطبيقا عمى قا األعدادتككيف ازكاج مف 

 لمحصكؿ عمى العدد الثاني كىكذا( 2مثال )ضرب العدد األكؿ ب 
0 0.00% 

 &8.2 55 المجمكع
 %92.3 619 المجمكع الكمي
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مف محتكل كتاب الرياضيات  كبرحظي بالنصيب األ األعدادمجاؿ  فأ .أ(4.4)يتضح مف الجدكؿ 
بينما يبمغ ، مف محتكل الكتاب %29.92يذا المجاؿ ل حيث بمغ الكزف النسبي األساسيلمصؼ األكؿ 

 كىي األعداد ثالث متطمبات رئيسية% مكزعة عمى TIMSS  50في  األعداد الكزف النسبي لمجاؿ
%، كاألنماط كالجمؿ العددية كالعالقات 15 كالعشرية بنسبة%، كالكسكر العادية 25الطبيعية بنسبة 

% كتمثمت في كتاب 81الطبيعية   داداألعنسبة  فأ .أ(4.4)%. فيما يظير مف الجدكؿ 10بنسبو 
بالرمكز كتمثيميا بالمجسمات كالرسـك  األعدادكتابة ك  99-1مف  األعدادالصؼ األكؿ بعرض مفاىيـ 

كذلؾ  ،لرقـ معيف في عدد معطى نزليةتحديد القيمة الم، ك كتابة العدد بالصكرة المكسعةكالنماذج، ك 
يجاد ناتج ك  ،تصاعديا كتنازليايا ترتيبك  ،األعدادبيف  المقارنة، ك األعدادالكتاب االىتماـ بخط  ظيرأ ا 

يجاد ك  ،ثرأكأك  جمع عدديف المطمكب في ىذا الصؼ، كما  األعدادضمف مجاؿ طرح عدديف  باقيا 
بالنسبة  أماراعى محتكل الكتاب المسائؿ الكالمية حيث تركز معظميا في الفصؿ الدراسي الثاني، 

كلـ يتـ التطرؽ لألعداد الزكجية كالفردية  كؿاألكتاب الصؼ  لعممتي الضرب كالقسمة فمـ تظير في
 ى ككذلؾ التقدير في ايجاد ناتج العمميات الحسابية.األكلكالعدد 

 
كالرسـك  الكسكر بالمجسماتمفيـك الكسر كتمثيؿ لبالنسبة لمكسكر فقد اقتصر عرض الكتاب  أما

الكسكر العشرية فمـ تظير في  أماحيانا، كر أارنة بيف الكسكر باستخداـ الصكالنماذج، كما اىتـ بالمق
يبمغ  المجاؿ كبذلؾبنكد فقط مف ضمف ىذا  3ىذا يعني تحقؽ  األكؿ بجزأيو،لمصؼ  تكتاب الرياضيا
 %.2.8 األكؿمكسكر في كتاب الصؼ الكزف النسبي ل

ىتماـ بإيجاد ، فقد ظير االطبيعية اعدادأتستخدـ التي  عدديةالجمؿ كال كالعالقات األنماطكأخيرا في 
كماؿ نمط معطى بنسبة يجاد العممية ،العدد المفقكد كا  ، بينما لـ الحسابية المفقكدة في جممة عددية كا 

كتابة اك اختيار قاعدة لتكضيح ك  معطاة،عداد أعالقات بيف قيـ متجاكرة في متسمسمة  بتـ كصؼ
معطاة، كبذلؾ يقا عمى قاعدة تطب األعدادتككيف ازكاج مف ، ك األعدادمف زكاج أالعالقة بيف مجمكعة 
 %.8.2كالعالقات بقيمة  نماطلأليبمغ الكزف النسبي 

 
% فقد كرد في 35بكزف نسبي  TIMSSفي الكارد  القياساليندسية ك  األشكاؿمجاؿ  إلىكباالنتقاؿ 

نتائج تحميؿ كتاب  .ب(4.4)حيث يبيف الجدكؿ  %7..6بػكزف نسبي قيمتو  األكؿكتاب الصؼ 
 اليندسية كالقياس. األشكاؿبجزأيو  في مجاؿ  األكؿ الرياضيات لمصؼ
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مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت (: .ب4.4جدكؿ) 
 اليندسية كالقياس. األشكاؿمجاؿ  -(TIMSS 2015) كفؽ المحتكل
 TIMSS مجاالت المحتوى في دراسة:  األولالبعد 

الوزن  التكرار
 القياساليندسية و  األشكالجال الثاني :الم النسبي

   النقاط كالخطكط كالزكايا

1 
 %1.79 12 قياس كتقدير االطكاؿ

 %0.00 0 قياس الزكايا باستخداـ المنقمة
 %0.30 2 كطرحيا ركتينية عمى جمع األزماف مسألة حؿ 

2 
 %0.00 0 رسـ مستقيمات متعامدة
 %0.00 0 رسـ مستقيمات متكازية

3 

أك اص ر مف  أكبرمثاؿ: الزاكية اليمنى ،زكايا لمقارنة بيف انكاع الزكايا المختمفة)ا
 الزاكية اليمنى(

0 0.00% 

 %0.00 0 المنقمةباستخداـ  معطاةرسـ زكايا 
 زاكية تقديرية باالعتماد عمى قياسيا رسـ

 درجة( 90مثؿ ) ارسـ زاكية قياسيا اقؿ مف 
0 0.00% 

 %0.00 0  تكل الديكارتيتحديد نقطة في المس 4
 %2.1 14 المجمكع

   اشكاؿ ثنائية كثالثية االبعاد

1 

 %1.19 8 حسب خصائصيا المشتركة  ثنائية االبعاد اليندسية األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 
 حسب خصائصيا ثالثية  االبعاد اليندسية األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 

 المشتركة )مثال الشكؿ أك الحجـ(
15 2.24% 

 %0.75 5 اليندسية  كالمجسمات األشكاؿالمقارنة بيف 
 %0.00 0 خط تماثؿ في شكؿ معيف رسـ

2 
 %0.00 0 انعكاس لشكؿ معيف في محكر تماثؿ معطى رسـ

 %0.00 0 ثنائية االبعاد كثالثية االبعاد األشكاؿالتعرؼ عمى العالقة بيف 

9



 %0.00 0 حسبةيحيطانًضهعبد
 %0.15 1يشسىيخعهًشجكخانًشثعبدشكبلهنذسيخرقذيشيسبحبدأ
 %0.75 5ثبنىحذادانًكعجخهنذسيخيدسًبدرقذيشأحدبو

 %0.00 0 شبكة مجسـ معيف تمييز
 %5.1 34 المجمكع

 %7.2 48 المجمكع الكمي
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بند مف ىذا المجاؿ، تمثمت في  19 صؿأبنكد مف  7اف  الكتاب حقؽ  .ب(4.4)يالحظ مف الجدكؿ 
اليندسية ثنائية  األشكاؿكحؿ مسائؿ ركتينية عمى الزمف كتصنيؼ مجمكعة مف  طكاؿاألقدير كقياس ت

مرسكمة عمى شبكة تقدير مساحات أشكاؿ ىندسية كثالثية االبعاد حسب خصائصيا المشتركة، ك 
ة بشكؿ بالكحدات المكعبة، فيما تـ اىماؿ باقي البنكد الكاردىندسية  مجسماتتقدير أحجاـ المربعات، ك 

نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات  .ج(4.4)الجدكؿ  البيانات يبيفمجاؿ عرض  إلىكمي. كباالنتقاؿ 
 بجزأيو في مجاؿ عرض البيانات. األكؿلمصؼ 

 
مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت .ج(: 4.4جدكؿ) 
 مجاؿ عرض البيانات. -(TIMSS 2015) كفؽ المحتكل

 TIMSS مجاالت المحتوى في دراسةالبعد األول : 
 التكرار

الوزن 
 المجال الثالث: عرض البيانات النسبي

   قراءة البيانات

1 

 %0.15 1 قراءة بيانات ممثمة في جدكؿ معطى
 %0.00 0 قراءة بيانات ممثمة بمخططات أعمدة
 %0.00 0 قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية

 %0.00 0 نات متضمنة رسـك بيانيةقراءة بيا
 %0.00 0 المقارنة بيف البيانات 

 %0.30 2 رياضية أسئمةعف  لإلجابةاستخداـ المعمكمات المعركضة بأشكاؿ مختمفة  2
 %0.45 3 المجمكع

   التنظيم والعرض
 %0.00 0 مختمفة لنفس البيانات )اشكاؿ( المقارنة بيف عركض 1

باستخداـ الجداكؿ كالرسـك البيانية التي تشمؿ صكرا كمخططات تنظيـ كعرض البيانات  2
 أعمدة

0 0.00% 

 %0.00 0 المجمكع
 %0.45 3 المجمكع الكمي

 
بمجاؿ عرض ت النتائج اف محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ ال يتضمف دركس خاصة أظير  

كاستخدـ ىذه البيانات  لكف ظير سؤاؿ كاحد بفركعو حقؽ قراءة بيانات معطاة في جدكؿ البيانات
 %.0.45المعركضة لإلجابة عف األسئمة، كبذلؾ يبمغ الكزف النسبي ليذا المجاؿ 
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  المحتوى  لمجاالت األول والثاني بجزأيو الثانيمدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات لمصف
 .( (TIMSS 2015بدراسةالخاصة 

لمصؼ الثاني بجزأيو مقارنة بالكزف الكزف النسبي لمجاالت محتكل كتاب الرياضيات (: 5.4جدكؿ)
 . 2015TIMSSالنسبي لمجاالت المحتكل في دراسة 

 المجاالت الرئيسية/ الصؼ
لمجاالت المحتكل  الكزف النسبي

 TIMSSحسب 
لمحتكل كتاب  الكزف النسبي

 الصؼ الثاني

 % 88.38 %50 األعداد
 % 8.34 %35 القياساليندسية ك  األشكاؿ

 % 3.28 %15 عرض البيانات
 %100 %100 المجمكع

 
بينما ىك %  88.38 لثاني ىكفي الصؼ ا األعدادلمجاؿ  الكزف النسبيف ( أ5.4)يظير مف الجدكؿ 

اليندسية كالقياس فيظير في كتاب الصؼ الثاني   األشكاؿمجاؿ بالنسبة ل أما% TIMSS 50في 
فالكزف النسبي يانات ، كفي مجاؿ عرض البTIMSS% في 35مقارنة ب  % 8.34 بكزف نسبي قيمتو

 %.TIMSS  15% بينما ىك في 3.28 ذا المجاؿ في كتاب الصؼ الثاني ىكيل
 

كتاب محتكل ك  TIMSSمجاالت المحتكل في في الكزف النسبي لالفرؽ ( 4.4كيبيف الشكؿ )
 .األساسيالرياضيات لمصؼ الثاني 

 
 ياضيات لمصؼ الثاني بجزأيوككتاب الر  TIMSSلمجاالت المحتكل في  الكزف النسبي(: 4.4الشكؿ )

 كفيما يمي تظير التكرارات كالكزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت المحتكل كؿو عمى حدا.
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 مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت المحتكل.أ(:  6.4جدكؿ)
 .مجاؿ األعداد -(TIMSS 2015) كفؽ

 TIMSS ي دراسةمجاالت المحتوى ف:  األولالبعد 
 التكرار

 النسبة
 األعداد: األولالمجال  المئكية

   الطبيعيت األعداد

1 

 0.25% 2 لرقـ معيف في عدد معطى نزليةتحديد القيمة الم
 1.01% 8  كتابة العدد بالصكرة المكسعة

 0.00% 0 بالكممات األعدادكتابة 
 3.91% 31 بالرمكز األعدادكتابة 
 11.11% 88 أك النماذجلرسـك البيانية لمجسمات أك ابا داألعداتمثيؿ 

 2.15% 17 األعدادتعيف عدد معطى عمى خط 
 0.00% 0 معطاةعدد كأص ر عدد مف مجمكعة أرقاـ  أكبر تككيف

2 
 3.79% 30 المقارنة بيف عدديف 

 1.89% 15 تصاعديا كتنازليا األعدادترتيب 

3 

 8.71% 69 أك اكثر إيجاد ناتج جمع عدديف
 5.68% 45 األعدادضمف مراعاة مجاؿ طرح عدديف  باقيإيجاد 
 6.19% 49 ضرب عدديف  حاصؿإيجاد 
 3.66% 29 بحيث يككف الناتج عددا طبيعيان قسمة عدديف ناتج إيجاد 

 1.39% 11 تكظيؼ التقدير في التحقؽ مف نتائج بعض العمميات الحسابية
 16.29% 129 ، الماؿ(القياسالعممية )في الحياة  داألعداتشمؿ  كالميةحؿ مسائؿ  4

5 

 0.00% 0 إيجاد مضاعفات عدد معطى
 0.00% 0 ايجاد عكامؿ العدد
 2.02% 16 تحديد العدد الزكجي
 1.14% 9 تحديد العدد الفردم

 0.00% 0 ياألكلتحديد العدد 
 %69.2 548 المجمكع

   الكسور العادية والعشرية وتشمل

1 

 2.40% 19 مفيـك الكسررؼ عمى التع
 0.00% 0 األعدادعمى خط العادية تمثيؿ الكسكر 

 0.00% 0 كتابة الكسكر العادية بالكممات
 2.15% 17 كتابة الكسكر العادية بالرمكز

 4.29% 34 النماذجلرسـك اك لمجسمات أك اتمثيؿ الكسكر العادية  با
 0.00% 0  في شكؿ معطى  الكسر تقدير  قيمة 
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مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت المحتكل .أ(: 6.4جدكؿ)
 مجاؿ األعداد. تابع -(TIMSS 2015كفؽ )

 0.51% 4 إيجاد عدد األجزاء التي يمثميا كسر في عدد معطى. 1

2 

 0.00% 0 مكافئة لكسر عادمإيجاد كسر 
 0.00% 0 ان متكافئةالتي تمثؿ كسكر  األشكاؿ تمييز

 0.51% 4 المقارنة بيف الكسكر العادية
 0.13% 1 ترتيب الكسكر العادية تصاعديا كتنازليا

 0.00% 0 العاديةجمع الكسكر 
 0.00% 0 طرح الكسكر العادية

 0.00% 0 كالمية تتضمف الكسكر العاديةحؿ مسائؿ 

3 

 0.00% 0 العشرم الكسر مفيـك التعرؼ عمى
 0.00% 0  لرقـ معيف في كسر عشرم نزليةيد القيمة المتحد

 0.00% 0 اك الرمكز النماذجلرسـك اك لمجسمات أك ابا الكسكر العشرية  تمثيؿ 
 0.00% 0 األعدادالكسكر العشرية عمى خط  تمثيؿ 

 0.00% 0 المقارنة بيف الكسكر العشرية
 0.00% 0 ترتيب الكسكر العشرية تصاعديا كتنازليا

 0.00% 0  جمع الكسكر العشرية
 0.00% 0  طرح الكسكر العشرية
 0.00% 0 تقريب الكسكر العشرية

 0.00% 0 اكماؿ نمط مف الكسكر العشرية
 0.00% 0 عشرية ان كسكر  كالمية تتضمفحؿ مسائؿ 

 %10 79 المجمكع
   .االنماط والعالقات ،جمل عددية تستخدم اعداد طبيعية

1 
 4.17% 33 (29=   + 17مثؿ ) دد المفقكد في جممة عدديةإيجاد الع

 1.77% 14 (51= 10    41، مثؿ )إيجاد العممية الحسابية المفقكدة في جممة عددية
 0.38% 3 نمذجة مكاقؼ بسيطة تتضمف قيـ مجيكلة مستخدمة تعبيرات رياضية كجمؿ عددية 2

3 

 2.90% 23 اكماؿ نمط معطى
 0.00% 0 معطاةـ متجاكرة في متسمسمة اعداد كصؼ عالقات بيف قي

 0.00% 0 األعدادكتابة اك اختيار قاعدة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة ازكاج مف 
 معطاةتطبيقا عمى قاعدة  األعدادتككيف ازكاج مف 

 لمحصكؿ عمى العدد الثاني كىكذا( 2ب  األكؿمثال )ضرب العدد 
0 %0.00 

 %9.2 73 المجمكع
 %88.4 700 لكميالمجمكع ا
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ات مف محتكل كتاب الرياضي كبرحظي بالنصيب األ األعداداف مجاؿ .أ( 6.4)يظير مف الجدكؿ 
 مف محتكل الكتاب. % 88.38المجاؿ حيث بمغ الكزف النسبي ليذا  األساسيلمصؼ الثاني 

 
ية كىي % مكزعة عمى ثالث متطمبات رئيسTIMSS  50بينما يبمغ الكزف النسبي لمجاؿ األعداد في 

%، كاألنماط كالجمؿ العددية 15%، كالكسكر العادية كالعشرية بنسبة 25األعداد الطبيعية بنسبة 
% 69الطبيعية   ألعدادالكزف النسبي لف أ .أ(4.6)فيما يظير مف الجدكؿ %.10كالعالقات بنسبو 

كز كتمثيميا بالرم األعدادككتابة  999ضمف  األعدادكتمثمت في كتاب الصؼ الثاني بعرض مفاىيـ 
لرقـ معيف في  نزليةتحديد القيمة الم، ك كتابة العدد بالصكرة المكسعةبالمجسمات كالرسكـ كالنماذج، ك 

تصاعديا يا ترتيبك  ،األعدادالمقارنة بيف ، ك األعدادالكتاب االىتماـ بخط  أظيرعدد معطى كذلؾ 
يجاد ناتج جمع عدديفك  ،كتنازليا يجاد ك  أك اكثر، ا   األعدادضمف مراعاة مجاؿ  طرح عدديف باقيا 

االىتماـ بحقائؽ  أظيرالمطمكب في ىذا الصؼ، كما راعى محتكل الكتاب المسائؿ الكالمية، ك 
الزكجية كالفردية، أم اف محتكل كتاب الصؼ الثاني ابدل  األعداد( ك 5-1الضرب كالقسمة لألعداد)
 .كعكاممو العدد كمضاعفات ياألكلالعدد  باستثناءالطبيعية  األعداداىتماـ كبير بكافة بنكد 

بالمجسمات كالرسـك  ب عمى مفيكـ الكسر كتمثيؿ الكسكربالنسبة لمكسكر فقد اقتصر عرض الكتا أما 
الكسكر العشرية فمـ تظير في  أماكالنماذج، كما اىتـ بالمقارنة بيف الكسكر باستخداـ الصكر احيانا، 

بنكد فقط مف ضمف ىذا المجاؿ   6ني تحقؽ لمصؼ الثاني بجزأيو نيائيا ىذا يع تكتاب الرياضيا
 %.10بنسبة  األكؿكبذلؾ تبمغ نسبة الكسكر في كتاب الصؼ 

 
فقد ظير االىتماـ بإيجاد  نماط كالعالقاتاألك ، طبيعية ان عدادأتستخدـ التي  عدديةالجمؿ ال إلىبالنظر ك 

كماؿ نمط معطى، ككذلؾ ن  بسيطةالمكاقؼ بعض ال مذجةالعدد المفقكد، كالعممية الحسابية المفقكدة، كا 
 %.9. كبم ت نسبتو مف المحتكل تتضمف قيـ مجيكلة مستخدمة تعبيرات رياضية كجمؿ عددية التي
 

% فقد كرد في 35 بكزف نسبي بمغ  TIMSSالكارد في القياساليندسية ك  األشكاؿمجاؿ  إلىكباالنتقاؿ 
نتائج تحميؿ  .ب(6.4)ف الجدكؿ حيث يبي %8.33 بكزف نسبي قيمتوكتاب الرياضيات لمصؼ الثاني 

 اليندسية كالقياس. األشكاؿكتاب الرياضيات لمصؼ الثاني بجزأيو  في مجاؿ 



 

64 

 

مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت (: .ب6.4جدكؿ) 
 .اليندسية كالقياس األشكاؿمجاؿ  -(TIMSS 2015المحتكل كفؽ )

 TIMSS المحتوى في دراسةمجاالت :  األولالبعد 
 التكرار

الكزف 
 القياساليندسية و  األشكالالمجال الثاني : النسبي

   النقاط والخطوط والزوايا

1 
 3.16% 25 قياس كتقدير االطكاؿ

 0.00% 0 قياس الزكايا باستخداـ المنقمة
 1.52% 12 ركتينية عمى جمع األزماف كطرحيا مسألةحؿ  

2 
 0.00% 0 عامدةرسـ مستقيمات مت

 0.00% 0 رسـ مستقيمات متكازية

3 

أك اص ر مف الزاكية  أكبرالمقارنة بيف انكاع الزكايا المختمفة)مثاؿ: الزاكية اليمنى، زكايا 
 اليمنى(

0 %0.00 

 0.00% 0 رسـ زكايا معطاة باستخداـ المنقمة
 0.00% 0 درجة( 90اسيا اقؿ مف رسـ زاكية تقديرية باالعتماد عمى قياسيا، مثؿ ) ارسـ زاكية قي

 0.00% 0 تحديد نقطة في المستكل الديكارتي  4
 %4.6 37 المجمكع

   اشكال ثنائية وثالثية االبعاد

1 

 0.63% 5 اليندسية ثنائية االبعاد حسب خصائصيا المشتركة  األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 
ب خصائصيا المشتركة )مثال اليندسية ثالثية  االبعاد حس األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 

 الشكؿ أك الحجـ(
7 %0.88 

 0.13% 1 كالمجسمات اليندسية  األشكاؿالمقارنة بيف 
 1.26% 10 رسـ خط تماثؿ في شكؿ معيف

2 
 0.13% 1 رسـ انعكاس لشكؿ معيف في محكر تماثؿ معطى

 0.00% 0 ثنائية االبعاد كثالثية االبعاد األشكاؿالتعرؼ عمى العالقة بيف 

3 
 

 0.00% 0 حساب محيط المضمعات
 0.00% 0 تقدير مساحات أشكاؿ ىندسية مرسكمة عمى شبكة المربعات

 0.00% 0 تقدير أحجاـ مجسمات ىندسية بالكحدات المكعبة
 0.63% 5 تمييز شبكة مجسـ معيف

 %3.7 29 المجمكع
 %8.3 66 المجمكع الكمي

 
بند مف ىذا  19بنكد مف اصؿ  8 ات لمصؼ الثاني حقؽ.ب( اف كتاب الرياضي6.4يظير الجدكؿ )

كتصنيؼ مجمكعة مف  ،كحؿ مسائؿ ركتينية عمى الزمف ،المجاؿ، تمثمت في تقدير كقياس االطكاؿ
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اليندسية  األشكاؿاليندسية ثنائية كثالثية االبعاد حسب خصائصيا المشتركة، كالمقارنة بيف  األشكاؿ
يشسىيخعهًرقذيشيسبحبدأشكبلهنذسيخك ،ؿ معيفكالمجسمات، كرسـ خط التماثؿ في شك

، كما حقؽ كتاب الصؼ ثبنىحذادانًكعجخهنذسيخيدسًبدرقذيشأحدبوو، شجكخانًشثعبد
رسـ انعكاس لشكؿ معيف في محكر تماثؿ معطى كتميز شبكة مجسـ معيف كيذكر أف المتطمباف الثاني 

 إلىالدنيا.كباالنتقاؿ  ةاألساسياضيات لممرحمة تحققا في كتاب الصؼ الثاني فقط مف بيف كتب الري
نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني بجزأيو في  .ج(6.4)مجاؿ عرض البيانات  يبيف الجدكؿ 

 مجاؿ عرض البيانات.
 

مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت المحتكل .ج(: 6.4جدكؿ)
 .مجاؿ عرض البيانات -(TIMSS 2015كفؽ )

 TIMSS مجاالت المحتوى في دراسة:  األولالبعد 
الوزن  التكرار

 المجال الثالث: عرض البيانات النسبي
   قراءة البيانات

1 

 0.51% 4 قراءة بيانات ممثمة في جدكؿ معطى
 0.00% 0 قراءة بيانات ممثمة بمخططات أعمدة
 0.00% 0 قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية
 0.00% 0 قراءة بيانات متضمنة رسـك بيانية

 0.00% 0 المقارنة بيف البيانات 
 2.02% 16 استخداـ المعمكمات المعركضة بأشكاؿ مختمفة لإلجابة عف أسئمة رياضية 2

 %2.53 20 المجمكع
   التنظيم والعرض

 0.00% 0 المقارنة بيف عركض )اشكاؿ( مختمفة لنفس البيانات 1

2 
تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ كالرسـك البيانية التي تشمؿ صكرا كمخططات 

 أعمدة
6 %0.75 

 %0.75 6 المجمكع
 %3.28 26 المجمكع الكمي

 
 3حقؽ %، فقد 3.28مجاؿ عرض البيانات الكزف النسبي ل .ج( يالحظ أف6.4)الجدكؿ  إلىبالنظر 

 ،كىي قراءة بيانات متمثمة في جدكؿ معطى ىذا المجاؿفي  ساسيةأمتطمبات   8متطمبات مف اصؿ 
 .كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ ،رياضية أسئمةعف  لإلجابة استخداـ المعمكمات المعركضةك 
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  المحتوى  لمجاالت األول والثانيبجزأيو  الثالثمدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات لمصف
 . ( (TIMSS 2015بدراسةالخاصة 

كزف النسبي لمجاالت محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو مقارنة بالكزف ال(: 7.4جدكؿ)
 . 2015TIMSSالنسبي لمجاالت المحتكل في دراسة 

 
 بينما ىك % 92.47 في الصؼ الثالث ىك األعدادلمجاؿ  الكزف النسبيف ( أ7.4)يظير مف الجدكؿ 

الكزف النسبي في كتاب ظير اليندسية كالقياس في األشكاؿبالنسبة لمجاؿ  أما% TIMSS  50في
فقد بمغ مجاؿ عرض البيانات  أما، TIMSS% في 35مقارنة ب   4.97 %الصؼ الثالث بقيمة

 %.TIMSS  15ىكبينما   4.97 %الكزف النسبي في كتاب الصؼ الثالث 
كمحتكل كتاب  TIMSSالفرؽ في الكزف النسبي لمجاالت المحتكل في ( 5.4كيبيف الشكؿ )

 .األساسي الرياضيات لمصؼ الثالث

 
 ككتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو TIMSSاالت المحتكل في الكزف النسبي لمج(: 5.4الشكؿ )

 كفيما يمي تظير التكرارات كالكزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت المحتكل كؿو عمى حدا.
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 رٌاضٌات الصف الثالث

 المجاالت الرئيسية/ الصؼ
لمجاالت المحتكل  الكزف النسبي

 TIMSSحسب 
لمحتكل كتاب الكزف النسبي 

 الصؼ الثالث

 % 92.47 %50 األعداد
 4.97 % %35 القياسك اليندسية  األشكاؿ

 % 2.55 %15 عرض البيانات

 %100 %100 المجمكع
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مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت المحتكل (: .أ8.4جدكؿ)
 .مجاؿ األعداد -(TIMSS 2015كفؽ )

 TIMSS مجاالت المحتوى في دراسة:  األوللبعد ا
 الوزن النسبي التكرار

 األعداد: األولالمجال 
   الطبيعية األعداد

1 

 0.89% 14 لرقـ معيف في عدد معطى نزليةتحديد القيمة الم
 0.32% 5  كتابة العدد بالصكرة المكسعة

 0.00% 0 بالكممات األعدادكتابة 
 2.30% 36 رمكزبال األعدادكتابة 
 5.10% 80 أك النماذجلرسـك البيانية لمجسمات أك ابا األعدادتمثيؿ 

 0.19% 3 األعدادتعيف عدد معطى عمى خط 
 0.32% 5 معطاةعدد كأص ر عدد مف مجمكعة أرقاـ  أكبر تككيف

2 
 2.10% 33 المقارنة بيف عدديف 

 1.21% 19 تصاعديا كتنازليا األعدادترتيب 

3 

 6.57% 103 أك اكثر د ناتج جمع عدديفإيجا
 4.78% 75 األعدادضمف مراعاة مجاؿ طرح عدديف  باقيإيجاد 
 21.05% 330 ضرب عدديف  حاصؿإيجاد 
 16.96% 266 بحيث يككف الناتج عددا طبيعيان قسمة عدديف ناتج إيجاد 

 0.51% 8 تكظيؼ التقدير في التحقؽ مف نتائج بعض العمميات الحسابية
 8.16% 128 ،الماؿ،(القياسالعممية )في الحياة  األعدادتشمؿ  كالميةحؿ مسائؿ  4

5 

 0.00% 0 إيجاد مضاعفات عدد معطى
 0.00% 0 ايجاد عكامؿ العدد
 0.26% 4 تحديد العدد الزكجي
 0.13% 2 تحديد العدد الفردم

 0.00% 0 ياألكلتحديد العدد 
 %70.8 1111 المجمكع

   ادية والعشرية وتشملالكسور الع

1 

 1.08% 17 مفيـك الكسرالتعرؼ عمى 
 0.13% 2 عمى خط األعدادالعادية تمثيؿ الكسكر 

 0.26% 4 كتابة الكسكر العادية بالكممات
 0.32% 5 كتابة الكسكر العادية بالرمكز

 1.08% 17 النماذجلرسـك اك لمجسمات أك اتمثيؿ الكسكر العادية  با
 0.00% 0  في شكؿ معطى  الكسر يمة تقدير  ق
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.أ (: مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت  8.4جدكؿ) 
تابع .مجاؿ األعداد -(TIMSS 2015المحتكل كفؽ )

 0.38% 6 إيجاد عدد األجزاء التي يمثميا كسر في عدد معطى. 

2 

 1.34% 21 مكافئة لكسر عادمإيجاد كسر 
 1.34% 21 التي تمثؿ كسكران متكافئة األشكاؿ تمييز

 1.40% 22 المقارنة بيف الكسكر العادية
 0.32% 5 ترتيب الكسكر العادية تصاعديا كتنازليا

 0.00% 0 العاديةجمع الكسكر 
 0.00% 0 طرح الكسكر العادية

 0.70% 11 كالمية تتضمف الكسكر العاديةحؿ مسائؿ 

3 

 0.00% 0 العشرم الكسر مفيـك ىالتعرؼ عم
 0.00% 0  لرقـ معيف في كسر عشرم نزليةتحديد القيمة الم

 0.00% 0 لرسـك اك الرمكزلمجسمات أك ابا الكسكر العشرية  تمثيؿ 
 0.00% 0 األعدادالكسكر العشرية عمى خط  تمثيؿ 

 0.00% 0 المقارنة بيف الكسكر العشرية
 0.00% 0 صاعديا كتنازلياترتيب الكسكر العشرية ت
 0.00% 0  جمع الكسكر العشرية
 0.00% 0  طرح الكسكر العشرية
 0.00% 0 تقريب الكسكر العشرية

 0.00% 0 اكماؿ نمط مف الكسكر العشرية
 0.00% 0 عشرية ان كسكر  كالمية تتضمفحؿ مسائؿ 

 %8.3 131 المجمكع
   والعالقاتاالنماط  ،جمل عددية تستخدم اعداد طبيعية

1 
 7.46% 117 (29=   + 17، مثؿ )إيجاد العدد المفقكد في جممة عددية

 0.51% 8 (51= 10    41، مثؿ )إيجاد العممية الحسابية المفقكدة في جممة عددية
 0.83% 13 نمذجة مكاقؼ بسيطة تتضمف قيـ مجيكلة مستخدمة تعبيرات رياضية كجمؿ عددية 2

3 

 3.44% 54 اكماؿ نمط معطى
 0.13% 2 معطاةكصؼ عالقات بيف قيـ متجاكرة في متسمسمة اعداد 

 0.51% 8 األعدادكتابة اك اختيار قاعدة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة ازكاج مف 
 معطاةتطبيقا عمى قاعدة  األعدادتككيف ازكاج مف 

 لمحصكؿ عمى العدد الثاني كىكذا( 2ب  األكؿمثال )ضرب العدد 
6 %0.38 

 %13.3 208 المجمكع
 %92.4 1450 المجمكع الكمي
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كؿ في كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث شى  األعدادمجاؿ الكزف النسبي لف .أ( أ8.4)يتبيف مف الجدكؿ 
ككما تـ االشارة سابقان ليذا المجاؿ في صفكؼ المرحمة،  كبر% مف المحتكل، كىي النسبة األ 92.47

% مكزعة عمى ثالث متطمبات رئيسية كىي 50ىك   TIMSSأف الكزف النسبي لمجاؿ األعداد في
%، كاألنماط كالجمؿ العددية 15%، كالكسكر العادية كالعشرية بنسبة 25األعداد الطبيعية بنسبة 

مف كتاب % 71 بم تالطبيعية  األعدادف .أ( أ8.4)فيما يظير مف الجدكؿ %. 10كالعالقات بنسبو 
بالرمكز  األعدادككتابة ، 9999ضمف  األعدادعرض مفاىيـ الرياضيات لمصؼ الثالث كتمثمت في 

لرقـ  نزليةتحديد القيمة الم، ك كتابة العدد بالصكرة المكسعةكتمثيميا بالمجسمات كالرسكـ كالنماذج، ك 
يا ترتيبك  ،األعدادالمقارنة بيف ، ك األعدادالكتاب االىتماـ بخط  أظيرمعيف في عدد معطى كذلؾ 

يك  ،تصاعديا كتنازليا يجاد ك  أك اكثر، جاد ناتج جمع عدديفا  ضمف مراعاة مجاؿ طرح عدديف  باقيا 
االىتماـ بحقائؽ  أظيرالمطمكب في ىذا الصؼ، كما راعى محتكل الكتاب المسائؿ الكالمية، ك  األعداد

الزكجية كالفردية، أم اف محتكل كتاب الصؼ  األعداد( بشكؿ كبير، ك 10-1الضرب كالقسمة لألعداد)
ي كمضاعفات العدد األكلالطبيعية باستثناء العدد  األعدادبكافة بنكد  ان كبير  ان ىتمامإ بدلأالثالث 

التعرؼ عمى بالنسبة لمكسكر فقد اقتصر عرض الكتاب عمى الكسكر العادية  فتحقؽ  أماكعكاممو. 
 ،تكالكمما كتابة الكسكر العادية بالرمكزك  ،األعدادعمى خط العادية تمثيؿ الكسكر ك  مفيكـ الكسر،

يجاد كسالنماذج، ك لرسـك اك لمجسمات أك اتمثيؿ الكسكر العادية  باك   مكافئة لكسر عادم، كتمييزر ك ا 
ترتيب الكسكر العادية تصاعديا ك  ،المقارنة بيف الكسكر العاديةك  ،التي تمثؿ كسكران متكافئة األشكاؿ
جمع كالطرح عمى الكسكر كالمية تتضمف الكسكر العادية، في حيف لـ يتحقؽ الحؿ مسائؿ ك  ،كتنازليا

 األكؿلمصؼ الثالث بجزأيو  تبالنسبة لمكسكر العشرية فمـ تظير في كتاب الرياضيا أماالعادية، 
، عداد طبيعيةأستخدـ تالتي  عدديةالجمؿ ال إلىبالنظر ك  %.8كالثاني كبذلؾ تبمغ نسبة الكسكر 

يجاد العممية الحسابية ، ك جممة عددية يجاد العدد المفقكد فيفقد ظير االىتماـ بإ االنماط كالعالقاتك  ا 
نمذجة مكاقؼ بسيطة تتضمف قيـ مجيكلة مستخدمة تعبيرات رياضية ، ك المفقكدة في جممة عددية

 معطاة،كصؼ عالقات بيف قيـ متجاكرة في متسمسمة اعداد ك  ،اكماؿ نمط معطىك  ،كجمؿ عددية
 األعدادتككيف ازكاج مف ك  ،األعدادمف كتابة اك اختيار قاعدة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة ازكاج ك 

  %.13. أم جميع المتطمبات في ىذا المجاؿ تحققت كبنسبة معطاةتطبيقا عمى قاعدة 
 

% فقد كرد في 35بكزف نسبي بمغ   TIMSSاليندسية كالقياس الكارد في األشكاؿمجاؿ  إلىكباالنتقاؿ 
.ب( نتائج تحميؿ 8.4بيف الجدكؿ )حيث ي %4.97كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بكزف نسبي قيمتو 
 اليندسية كالقياس. األشكاؿكتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو  في مجاؿ 
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مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت (: . ب8.4جدكؿ)
 اليندسية كالقياس. األشكاؿمجاؿ  -(TIMSS 2015المحتكل كفؽ )

 

 TIMSS االت المحتوى في دراسةمج:  األولالبعد 
 التكرار

 النسبة 
 القياساليندسية و  األشكالالمجال الثاني : المئكية

   النقاط كالخطكط كالزكايا

1 
 1.40% 22 قياس كتقدير االطكاؿ

 0.00% 0 قياس الزكايا باستخداـ المنقمة
 1.02% 16 كطرحيا ركتينية عمى جمع األزماف مسألةحؿ 

2 
 0.00% 0 يمات متعامدةرسـ مستق

 0.00% 0 رسـ مستقيمات متكازية

3 

أك اص ر مف  أكبر،زكايا  اليمنىمثاؿ: الزاكية المقارنة بيف انكاع الزكايا المختمفة)
 (اليمنىالزاكية 

40 %2.55 

 0.00% 0 المنقمةباستخداـ  معطاةرسـ زكايا 
 زاكية تقديرية باالعتماد عمى قياسيا رسـ
 (درجة 90 مف اقؿ قياسيا اكيةز  ارسـ) مثؿ 

0 %0.00 

 0.00% 0  تحديد نقطة في المستكل الديكارتي 4
 %4.97 78 المجمكع

   اشكال ثنائية وثالثية االبعاد

1 

 0.00% 0 حسب خصائصيا المشتركة  ثنائية االبعاد اليندسية األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 
المشتركة  حسب خصائصيا بعادثالثية  اال اليندسية األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 
 )مثال الشكؿ أك الحجـ(

0 %0.00 

 0.00% 0 اليندسية  كالمجسمات األشكاؿالمقارنة بيف 
 0.00% 0 خط تماثؿ في شكؿ معيف رسـ

2 
 0.00% 0 انعكاس لشكؿ معيف في محكر تماثؿ معطى رسـ

 0.00% 0 دثنائية االبعاد كثالثية االبعا األشكاؿالتعرؼ عمى العالقة بيف 

3 
 

 0.00% 0 حساب محيط المضمعات
 0.00% 0 مرسكمة عمى شبكة المربعاتتقدير مساحات أشكاؿ ىندسية 

 0.00% 0 بالكحدات المكعبةىندسية  مجسماتتقدير أحجاـ 
 0.00% 0 شبكة مجسـ معيف تمييز

 0.00% 0 المجمكع
 %4.97 78 المجمكع الكمي
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بنكد  3قد حقؽ    TIMSSكارد فيال القياساليندسية ك  األشكاؿجاؿ أف م.ب( 8.4)يظير مف الجدكؿ 
 في مفيـكفي الصؼ الثالث  اليندسية األشكاؿحيث تمثؿ مجاؿ  بند مف ىذا المجاؿ، 19مف اصؿ 

اليندسية ثنائية  األشكاؿكأنكاع الزكايا كلـ يحتكم الكتاب  ،المستقيمة كالخط المستقيـ ةالشعاع كالقطع
 اد.اك ثالثية االبع

 
مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت . ج(: 8.4جدكؿ) 

 مجاؿ عرض البيانات. -(TIMSS 2015المحتكل كفؽ )
 TIMSS مجاالت المحتوى في دراسة:  األولالبعد 

 النسبة التكرار
 المجال الثالث: عرض البيانات المئوية 

   قراءة البيانات

1 

 0.32% 5 بيانات ممثمة في جدكؿ معطى قراءة
 0.00% 0 قراءة بيانات ممثمة بمخططات أعمدة
 0.00% 0 قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية
 0.00% 0 قراءة بيانات متضمنة رسـك بيانية

 0.13% 2 المقارنة بيف البيانات 
 1.59% 25 رياضية ةأسئمعف  لإلجابةاستخداـ المعمكمات المعركضة بأشكاؿ مختمفة  2

 %2.04 32 المجمكع
   التنظيم والعرض

 0.00% 0 مختمفة لنفس البيانات )اشكاؿ( المقارنة بيف عركض 1

2 
تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ كالرسـك البيانية التي تشمؿ صكرا 

 0.51% 8 أعمدةكمخططات 

 0.51% 8 المجمكع
 %2.55 40 المجمكع الكمي

 
متطمبات اساسية في  8متطمبات مف اصؿ  4بالحديث عف مجاؿ عرض البيانات فقد تحقؽ كأخيرا 

استخداـ المعمكمات  ىذا المجاؿ  كىي قراءة بيانات متمثمة في جدكؿ معطى كالمقارنة بيف البيانات ك
 ، فيتنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ ك رياضية أسئمةعف  لإلجابةالمعركضة بأشكاؿ مختمفة 

حيف لـ يتحقؽ قراءة البيانات الممثمة بالقطاعات الدائرية كاألعمدة كالرسكـ البيانية، كالمقارنة بيف 
البيانات، كبالتالي فقد بمغ الكزف النسبي لمجاؿ عرض البيانات في الصؼ  عركض مختمفة لنفس

 .TIMSS% في 15% مقارنة ب 2.55الثالث 
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  المحتـوى  لمجـاالت األول والثاني بجزأيو رابعالمدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات لمصف
 . ( (TIMSS 2015بدراسةالخاصة 

الكزف النسبي لمجاالت محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بجزأيو مقارنة بالكزف (: 9.4جدكؿ)
 . 2015TIMSSالنسبي لمجاالت المحتكل في دراسة 

 المجاالت الرئيسية/ الصؼ
لمجاالت المحتكل  الكزف النسبي
 TIMSSب حس

لمحتكل كتاب  الكزف النسبي
 الصؼ الرابع

 78.89% %50 األعداد
 16.81% %35 القياساليندسية ك  األشكاؿ

 4.30% %15 عرض البيانات
 %100 %100 المجمكع

 
بينما ىي 78.89% في الصؼ الرابع ىي  األعدادلمجاؿ  الكزف النسبياف  (9.4)يظير مف الجدكؿ 

اليندسية كالقياس فتظير في كتاب الصؼ الرابع  األشكاؿة لمجاؿ بالنسب أما% TIMSS  50في 
مجاؿ عرض البيانات فنسبو في كتاب الصؼ  أما، TIMSS% في 35مقارنة ب 16.81% بنسبة 

الفرؽ في الكزف النسبي لمجاالت ( 6.4%، كيبيف الشكؿ )TIMSS  15فيبينما 4.30% الرابع ىي 
 .األساسي ات لمصؼ الرابعلرياضيكتاب اكمحتكل  TIMSSالمحتكل في 

 

 
 ككتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بجزأيو TIMSSالكزف النسبي لمجاالت المحتكل في (: 6.4الشكؿ )

 
 كفيما يمي تظير التكرارات كالكزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت المحتكل كؿو عمى حدا.

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

 عرض البٌانات األشكال الهندسٌة والقٌاسات األعداد

TIMSS

 رٌاضٌات الصف الرابع



 

73 

 

ؿ كالثاني لمجاالت المحتكل مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بجزأيو األك .أ(: 10.4جدكؿ)
 مجاؿ األعداد. -(TIMSS 2015كفؽ )

 TIMSS مجاالت المحتوى في دراسة:  األولالبعد 
 التكرار

 الوزن النسبي
 األعداد: األولالمجال 
   الطبيعية األعداد

1 

 2.25% 23 لرقـ معيف في عدد معطى نزليةتحديد القيمة الم
 0.68% 7  كتابة العدد بالصكرة المكسعة

 0.59% 6 بالكممات األعدادكتابة 
 2.25% 23 بالرمكز األعدادكتابة 
 4.50% 46 أك النماذجلرسـك البيانية لمجسمات أك ابا األعدادتمثيؿ 

 0.49% 5 األعدادتعيف عدد معطى عمى خط 
 0.29% 3 معطاةعدد كأص ر عدد مف مجمكعة أرقاـ  أكبر تككيف

2 
 1.08% 11 المقارنة بيف عدديف 

 1.17% 12 تصاعديا كتنازليا األعدادترتيب 

3 

 5.08% 52 أك اكثر إيجاد ناتج جمع عدديف
 3.91% 40 األعدادضمف مراعاة مجاؿ طرح عدديف  باقيإيجاد 
 6.94% 71 ضرب عدديف  حاصؿإيجاد 
 8.02% 82 بحيث يككف الناتج عددا طبيعيان قسمة عدديف ناتج إيجاد 

 2.25% 23 قدير في التحقؽ مف نتائج بعض العمميات الحسابيةتكظيؼ الت
 3.13% 32 ،الماؿ(القياسالعممية )في الحياة  األعدادتشمؿ  كالميةحؿ مسائؿ  4

5 

 2.64% 27 إيجاد مضاعفات عدد معطى
 3.32% 34 ايجاد عكامؿ العدد
 0.59% 6 تحديد العدد الزكجي
 0.29% 3 تحديد العدد الفردم

 0.78% 8 ياألكليد العدد تحد
 %50.2 514 المجمكع

   الكسور العادية والعشرية وتشمل

1 

 0.88% 9 مفيـك الكسرالتعرؼ عمى 
 0.29% 3 األعدادعمى خط العادية تمثيؿ الكسكر 

 0.00% 0 كتابة الكسكر العادية بالكممات
 1.66% 17 كتابة الكسكر العادية بالرمكز

 2.54% 26 النماذجلرسـك اك لمجسمات أك اية  باتمثيؿ الكسكر العاد
 1.17% 12  في شكؿ معطى  الكسر تقدير  قيمة 

 0.49% 5 إيجاد عدد األجزاء التي يمثميا كسر في عدد معطى.
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مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت .أ(:  10.4جدكؿ) 
 تابعمجاؿ األعداد.  -(TIMSS 2015المحتكل كفؽ )

2 

 1.66% 17 مكافئة لكسر عادمإيجاد كسر 
 0.00% 0 التي تمثؿ كسكران متكافئة األشكاؿ تمييز

 2.25% 23 المقارنة بيف الكسكر العادية
 0.68% 7 ترتيب الكسكر العادية تصاعديا كتنازليا

 2.25% 23 العاديةجمع الكسكر 
 2.05% 21 طرح الكسكر العادية

 1.08% 11 كالمية تتضمف الكسكر العاديةحؿ مسائؿ 

3 

 0.78% 8 العشرم الكسر مفيـك التعرؼ عمى
 0.29% 3  لرقـ معيف في كسر عشرم نزليةتحديد القيمة الم

 1.08% 11 لرسـك اك الرمكزلمجسمات أك ابا الكسكر العشرية  تمثيؿ 
 0.29% 3 األعدادالكسكر العشرية عمى خط  تمثيؿ 

 1.37% 14 لمقارنة بيف الكسكر العشريةا
 0.20% 2 ترتيب الكسكر العشرية تصاعديا كتنازليا

 1.37% 14  جمع الكسكر العشرية
 1.08% 11  طرح الكسكر العشرية
 0.49% 5 تقريب الكسكر العشرية

 0.39% 4 اكماؿ نمط مف الكسكر العشرية
 0.98% 10 عشرية ان كسكر  كالمية تتضمفحؿ مسائؿ 

 %25.3 259 المجمكع
   االنماط والعالقات ،جمل عددية تستخدم اعداد طبيعية

1 
 2.70% 28 (29=   + 17مثؿ ) إيجاد العدد المفقكد في جممة عددية

  إيجاد العممية الحسابية المفقكدة في جممة عددية
 (51= 10    41مثؿ )

0 %0.00 

 0.00% 0 ستخدمة تعبيرات رياضية كجمؿ عدديةنمذجة مكاقؼ بسيطة تتضمف قيـ مجيكلة م 2

3 

 0.59% 6 اكماؿ نمط معطى
 0.00% 0 معطاةكصؼ عالقات بيف قيـ متجاكرة في متسمسمة اعداد 

 0.00% 0 األعدادكتابة اك اختيار قاعدة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة ازكاج مف 
 معطاةتطبيقا عمى قاعدة  األعدادتككيف ازكاج مف 

 0.00% 0 لمحصكؿ عمى العدد الثاني كىكذا( 2ب  األكؿضرب العدد مثال )

 %3.3 34 المجمكع
 %78.8 807 المجمكع الكمي
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 78.89%في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع شكؿ  األعدادف مجاؿ .أ( أ10.4)يتبيف مف الجدكؿ 
% مكزعة 50ىك   TIMSSككما تـ االشارة سابقان أف الكزف النسبي لمجاؿ األعداد فيمف المحتكل، 

%، كالكسكر العادية كالعشرية بنسبة 25عمى ثالث متطمبات رئيسية كىي األعداد الطبيعية بنسبة 
.أ( اف الكزف 10.4)فيما يظير مف الجدكؿ  %.10%، كاألنماط كالجمؿ العددية كالعالقات بنسبو 15

عرض مفاىيـ تمثمت في % ك 50.2الطبيعية في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بمغ  ألعدادالنسبي ل
بالرمكز كالكممات كتمثيميا بالمجسمات كالرسـك كالنماذج،  األعدادككتابة  ،ضمف المالييف األعداد

الكتاب  أظيركذلؾ  ،لرقـ معيف في عدد معطى نزليةتحديد القيمة الم، ك كتابة العدد بالصكرة المكسعةك 
يجاد ناتج جمع عدديفك  ،تصاعديا كتنازلياا يترتيبك  ،األعدادالمقارنة بيف ، ك األعداداالىتماـ بخط  أك  ا 

يجاد ك  اكثر، المطمكب في ىذا الصؼ، كما راعى  األعدادضمف مراعاة مجاؿ طرح عدديف  باقيا 
ي، األكلالزكجية كالفردية، كالعدد  األعدادمحتكل الكتاب المسائؿ الكالمية، كعمميتي الضرب كالقسمة ك 

 األعدادبكافة بنكد  ان كبير  ان بدل اىتمامالرابع أل كتاب الصؼ كمضاعفات العدد كعكاممو، أم اف محتك 
 الطبيعية بال استثناء.

 
بالنسبة لمكسكر فقد شمؿ محتكل الكتاب الكسكر العادية، فتحققت معظـ البنكد المتعمقة بالكسكر  أما 

ة يفكؽ الكزف النسبي المطمكب في دراسم أ ؛%25 كبكزف نسبي بمغالعادية كالكسكر العشرية، 
TIMSS  كؿ ظيكر لمكسكر العشرية في محتكل كتب الرياضيات لممرحمة %، كبالتالي يككف أ10بػػ
 في كتاب الجزء الثاني. األساسيالدنيا في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع  ةاألساسي

 
د يجافقد ظير االىتماـ بإ نماط كالعالقاتاأل، ك تستخدـ اعداد طبيعيةالتي  عدديةالجمؿ ال إلىكبالنظر 

متطمبات كذلؾ بنسبة  7أم متطمباف مف أصؿ  اكماؿ نمط معطى، ك العدد المفقكد في جممة عددية
3.% 
 

% فقد كرد في 35بكزف نسبي بمغ   TIMSSاليندسية كالقياس الكارد في األشكاؿمجاؿ  إلىكباالنتقاؿ 
نتائج .ب( 10.4حيث يبيف الجدكؿ ) %16.81كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بكزف نسبي قيمتو 

 اليندسية كالقياس. األشكاؿكتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بجزأيو  في مجاؿ  تحميؿ
 



 

76 

 

مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت ب(: .10.4جدكؿ)
 اليندسية كالقياس. األشكاؿمجاؿ  -(TIMSS 2015المحتكل كفؽ )

 TIMSS ةمجاالت المحتوى في دراس:  األولالبعد 
 التكرار

الوزن 
 القياساليندسية و  األشكالالمجال الثاني : النسبي

 النقاط والخطوط والزوايا

1 
 1.86% 19 قياس كتقدير االطكاؿ

 3.13% 32 قياس الزكايا باستخداـ المنقمة
 0.98% 10 كطرحيا ركتينية عمى جمع األزماف مسألة حؿ 

2 
 0.68% 7 رسـ مستقيمات متعامدة
 0.49% 5 رسـ مستقيمات متكازية

3 

أك اص ر مف  أكبر،زكايا  اليمنىمثاؿ: الزاكية المقارنة بيف انكاع الزكايا المختمفة)
 (اليمنىالزاكية 

16 %1.56 

 2.25% 23 المنقمةباستخداـ  معطاةرسـ زكايا 
 زاكية تقديرية باالعتماد عمى قياسيا رسـ

 0.00% 0 درجة( 90مثؿ ) ارسـ زاكية قياسيا اقؿ مف 

 0.00% 0  تحديد نقطة في المستكل الديكارتي 4
 %10.95 112 المجمكع

   اشكال ثنائية وثالثية االبعاد

1 

 0.00% 0 حسب خصائصيا المشتركة  ثنائية االبعاد اليندسية األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 
المشتركة  حسب خصائصيا ثالثية  االبعاد اليندسية األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 
 )مثال الشكؿ أك الحجـ(

0 %0.00 

 1.17% 12 اليندسية  كالمجسمات األشكاؿالمقارنة بيف 
 0.59% 6 خط تماثؿ في شكؿ معيف رسـ

2 
 0.00% 0 انعكاس لشكؿ معيف في محكر تماثؿ معطى رسـ

 0.00% 0 ثنائية االبعاد كثالثية االبعاد األشكاؿالتعرؼ عمى العالقة بيف 

9



 1.47% 15 ةيحيطانًضهعبدحسب
 1.27% 13يشسىيخعهًشجكخانًشثعبدرقذيشيسبحبدأشكبلهنذسيخ

 1.37% 14ثبنىحذادانًكعجخهنذسيخيدسًبدرقذيشأحدبو
 0.00% 0 شبكة مجسـ معيف تمييز

 %5.87 60 المجمكع
 %16.8 172 المجمكع الكمي
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بنػػد  19مػػف  ان بنػػد 12 القيػػاساليندسػػية ك  األشػػكاؿؿ أنػػو تحقػػؽ مػػف مجػػا .ب(10.4)يظيػػر مػػف الجػػدكؿ 
 ،تحديػد نقطػة فػي المسػتكل الػديكارتيك  ،زاكيػة تقديريػة باالعتمػاد عمػى قياسػيا رسػـ ليذا المجاؿ، فتحقػؽ

تصػػػػنيؼ ك  ،حسػػػػب خصائصػػػػيا المشػػػػتركة ثنائيػػػػة االبعػػػػاد اليندسػػػػية األشػػػػكاؿتصػػػػنيؼ مجمكعػػػػة مػػػػف ك 
انعكػاس لشػكؿ معػيف  المشػتركة، كرسػـ حسب خصائصيا ادبعاألثالثية  اليندسية األشكاؿمجمكعة مف 

 ، كتمييػػزثنائيػػة االبعػػاد كثالثيػػة االبعػػاد األشػػكاؿالتعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف ك  ،فػػي محػػكر تماثػػؿ معطػػى
 .شبكة مجسـ معيف

 
لتحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ  .ج( نتائج1.4يكضح الجدكؿ )البيانات  عرضمجاؿ  إلىكباالنتقاؿ 

 بجزأيو األكؿ كالثاني في مجاؿ عرض البيانات. األساسيالرابع 
 

مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بجزأيو األكؿ كالثاني لمجاالت ج(: .10.4جدكؿ)
 مجاؿ عرض البيانات. -(TIMSS 2015المحتكل كفؽ )

 

 TIMSS مجاالت المحتوى في دراسةالبعد األول : 
 التكرار

الوزن 
 بياناتالمجال الثالث: عرض ال النسبي

 قراءة البيانات

1 

 0.29% 3 قراءة بيانات ممثمة في جدكؿ معطى
 0.78% 8 قراءة بيانات ممثمة بمخططات أعمدة
 0.00% 0 قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية
 0.00% 0 قراءة بيانات متضمنة رسـك بيانية

 0.39% 4 المقارنة بيف البيانات 
 2.54% 26 رياضية أسئمةعف  لإلجابةعركضة بأشكاؿ مختمفة استخداـ المعمكمات الم 2

%4.00 41 المجمكع  
   التنظيـ كالعرض

 0.00% 0 مختمفة لنفس البيانات )اشكاؿ( المقارنة بيف عركض 1

2 
تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ كالرسـك البيانية التي تشمؿ صكرا 

 كمخططات اعمدة
3 %0.29 

 0.29% 3 المجمكع
 4.29 44 المجمكع الكمي
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متطمبات مف  5.ج( يتبيف أنو محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع حقؽ 10.4)يظير مف الجدكؿ 
، ك قراءة بيانات ممثمة بمخططات أعمدة، ك ممثمة في جدكؿ معطىقراءة بيانات ، حيث حقؽ 8أصؿ 

، رياضية أسئمةعف  لإلجابةتمفة استخداـ المعمكمات المعركضة بأشكاؿ مخالمقارنة بيف البيانات، ك 
. في تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ كالرسكـ البيانية التي تشمؿ صكرا كمخططات اعمدة

، قراءة بيانات متضمنة رسكـ بيانية، ك قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائريةحيف لـ يحقؽ متطمب 
 .مختمفة لنفس البيانات )اشكاؿ( المقارنة بيف عركضك 
 

 لمدراسة: الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  3.4
 

ــدنيا لبعــد العمميــات المعرفيــة  ــا مــدى تضــمين كتــب الرياضــيات الفمســطينية لممرحمــة األساســية ال م
 (؟TIMSS 2015)الخاصة بدراسة

 
مػف  الػدنيا ةاألساسػيلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ كتب الرياضيات مف المنياج الفمسطيني لممرحمة 

 TIMSSالتقيمػي لمرياضػيات لدراسػة ) اإلطػارطػار تحميػؿ المحتػكل الػذم أعدتػو الباحثػة كفػؽ خػالؿ إ

( الػػكزف النسػػبي لمعمميػػات المعرفيػػة فػػي كتػػب الرياضػػيات كالػػكزف النسػػبي 11.4)كيبػػيف جػػدكؿ (، 2015
 (. (TIMSS 2015لمعمميات المعرفية في 

 
في كتب الرياضيات في المنيػاج الفمسػطيني  ةالمعرفي لمعممياتالتكرار كالكزف النسبي (: 11.4جدكؿ ) 
 (.TIMSS 2015التقيمي لمرياضيات لدراسة ) اإلطارة الدنيا في ضكء األساسيلممرحمة 

 TIMSSفي  الوزن النسبي في كتب الرياضيات الوزن النسبي التكرار العمميات المعرفية 

 %40 69% 2812 المعرفة

 %40 %22 880 التطبيق

 %20 %9 361 االستدالل

%100 4053 المجموع  100% 

 
% مػف كتػب 69  بػكزف نسػبي قيمتػوان تكػرار  2812( أف المعرفة حازت عمػى11.4) يالحظ مف الجدكؿ 
حػػاز التطبيػػؽ عمػػػى بينمػػا  TIMSS% فػػػي دراسػػة 40مقارنػػة ب  الػػدنيا ةاألساسػػيالرياضػػيات لممرحمػػة 

بم ػػت تكػػرارات  مػػانبي، TIMSS% فػػي دراسػػة 40مقارنػػو ب % 22  كزف نسػػبي قيمتػػوأم  ان ار ر تكػػ 880
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 %.20ىػػك  TIMSSفػػي  لالسػػتدالؿ الػػكزف% عممػػأ أف 9  بػػكزف نسػػبي قيمتػػوتكػػرار  361االسػػتدالؿ 
( الفػػرؽ بػػيف الػػكزف النسػػبي لمعمميػػات المعرفيػػة فػػي كتػػب الرياضػػيات فػػي المنيػػاج 7.4كيظيػػر الشػػكؿ )

 (.TIMSS 2015في) فيةلمعمميات المعر ة الدنيا كالكزف النسبي األساسيالفمسطيني لممرحمة 
 

 
 الدنيا ةاألساسيككتب الرياضيات لممرحمة  TIMSSلمعمميات المعرفية في الكزف النسبي(: 7.4الشكؿ)

 
 لمدراسة: الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.4

 
)المعرفة، التطبيق، االستدالل( في كتب  TIMSS 2015كيف تتوزع العمميات المعرفية لدراسة 

 مسطينية لممرحمة األساسية الدنيا؟الرياضيات الف
 

الدنيا كفؽ العمميات المعرفية   ةاألساسيع كتب الرياضيات لممرحمة يز ية تك كيف (12.4)يبيف الجدكؿ 
 . 2015TIMSSالخاصة ب 
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كتب الرياضيات في المنياج  لبعد العمميات المعرفية فيالتكرارات كاالكزاف النسبية (: 12.4جدكؿ)
 (.TIMSS 2015التقيمي لمرياضيات لدراسة ) اإلطارة الدنيا في ضكء األساسيمة الفمسطيني لممرح

بعد العمميات 
 المعرفية/ الصف

الوزن النسبي  الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول
لمعمميات المعرفية 

 TIMSSفي 
 

الكزف  التكرار
 النسبي

الكزف  التكرار
 النسبي

الكزف  التكرار
 النسبي

كرارالت الكزف  
 النسبي

 %40 %61.68 631 %74.04 1161 %67.04 531 72.98% 489 المعرفة

 %40 %24.63 252 %18.88 296 %24.37 193 20.75% 139 التطبيق

 %20 %13.69 140 %7.08 111 %8.59 68 6.27% 42 االستدالل

 %100 %100 1023 %100 1568 %100 792 100% 670 المجموع

ضمف مجاؿ  72.99%اف محتكل كتاب الصؼ األكؿ تكزع بكاقع  (12.4) يظير مف الجدكؿ
 أماتكرار  139أم بػ  %20.75مجاؿ التطبيؽ حكالي ل تكرار بينما كاف الكزف النسبي 489المعرفة بػ 

 تكرار. 42بكاقع   %6.27اؿ االستدالؿ فقد بمغ مج
 

حيث بمغ الكزف النسبي  يضان أكفي الصؼ الثاني يظير أف معظـ المحتكل كاف ضمف مجاؿ المعرفة 
يذا المجاؿ في مجاؿ التطبيؽ فقد بمغ الكزف النسبي ل أما ،تكرار 531بكاقع  67.04%لممعرفة 
 تكرار. 68لصالح مجاؿ االستدالؿ بكاقع 8.59%  تكرار كأخير  193أم بػ  % 24.37

 
بمغ الكزف النسبي ليا ظمى لصالح مجاؿ المعرفة حيث الصؼ الثالث فكانت النسبة الع إلىكباالنتقاؿ 
تكرار، كأخيرا  296بكاقع  18.88%  مجاؿ التطبيؽ فقد بمغ أماتكرار  1161كذلؾ بػ  %74.04

 تكرار مف محتكل الكتاب. 111 مقابؿ  7.08%مجاؿ االستدالؿ بػ
 
بالنسبة مف الصفكؼ السابقة لكنيا مرتفعة  قؿأالصؼ الرابع فيظير أف نسبة المعرفة  إلىكبالنظر  

تكرار، كيظير   631مف محتكل المادة ب  61.68% حيث بمغ الكزف النسبي ليا خرلاألاالت لممج
مجاؿ  أماتكرار،  252بيف الصفكؼ السابقة بكاقع  كبرأم النسبة األ 24.63%مجاؿ التطبيؽ بػ 
كيظير  مف بيف الصفكؼ السابقة. كبرتكرار كىي النسبة األ 140بكاقع 13.69%  االستدالؿ  فقد بمغ

 ةاألساسيالمعرفية في كتب الرياضيات لممرحمة  العمميات الكزف النسبيالفرؽ بيف  (8.4)شكؿ ال
 .TIMSS 2015في كالكزف النسبي لمعمميات المعرفية
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 الدنيا ةاألساسيككتب الرياضيات لممرحمة  TIMSSلمعمميات المعرفية في الكزف النسبي(: 8.4الشكؿ)
ع العمميات المعرفية )المعرفة، التطبيؽ، االستدالؿ( في يتكز  ةيكيفكيظير فيما يمي تفصيؿ االجابة ل

 الدنيا بالتفصيؿ. ةاألساسيلممرحمة الرياضيات  كتب
 

  لبعــد العمميــات  األول والثــانيبجزأيــو  األولمــدى تضــمين محتــوى كتــاب الرياضــيات لمصــف
 ( (TIMSS 2015 بدراسةالخاصة  المعرفية
معمميػػػػات المعرفية)المعرفػػػػة، التطبيػػػػؽ، االسػػػػتدالؿ( فػػػػي كتػػػػاب ل الػػػػكزف النسػػػػبي( 13.4)يبػػػػيف الجػػػػدكؿ 

 الرياضيات لمصؼ األكؿ.
 

فػي كتػاب الرياضػيات  لمعمميات المعرفية )المعرفة، التطبيؽ، االسػتدالؿ( الكزف النسبي(: 13.4جدكؿ )
 (.TIMSS 2015) التقيمي لمرياضيات لدراسة اإلطارفي ضكء  األساسيلمصؼ األكؿ 

لمعمميات المعرفية  الوزن النسبي ية العمميات المعرف
 TIMSSحسب 

لمعمميات المعرفية  الوزن النسبي
 في الصف األول

 %72.98 %40 المعرفة
 %20.75 %40 التطبيق

 %6.27 %20 االستدالل
 %100 %100 المجموع
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% كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ األكؿ بينمػػا  72.98أف المعرفػػة حػػازت عمػػى  (13.4)يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ 
، كظيػر الػكزف  TIMSSفػي%40% مقابػؿ 20.75 %، أمػا التطبيػؽ فقػد بمػغ TIMSS  40فػيمػغ تب

الفػرؽ بػيف نسػبة  (9.4)كيظيػر الشػكؿ . TIMSSفػي  %20مقابؿ   %6.27 النسبي لالستدالؿ بقيمة
 TIMSSالمطمكبة في  الكزف النسبيك  األساسيالعمميات المعرفية في كتاب الرياضيات لمصؼ االكؿ 

 

 
 ككتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ بجزأيو. TIMSS(: الكزف النسبي لمعمميات المعرفية في9.4الشكؿ)

 األساسيتكزعت العمميات المعرفية في كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ كيظير فيما يمي كيؼ  
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مػػدل تضػػميف كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ األكؿ بجزأيػػو األكؿ كالثػػاني لبعػػد العمميػػات ( .أ14.4جػػدكؿ) 
 المعرفة. -(TIMSS 2015) المعرفية كفؽ

 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية
 التكرار

الوزن 
 المجال األول : المعرفة النسبي

 التذكر

 %1.34 9 ذكر التعريفات كالمصطمحات الرياضية
 %2.84 19 األعدادذكر خصائص 
 %5.52 37 اليندسية األشكاؿذكر خصائص 

 %1.04 7 أ(3ب = أب ، أ+أ+أ= ×ثؿ )أاعادة كتابة الرمكز الرياضية م

 التعرؼ عمى

، التعبيرات  األعداد،  األشكاؿالتعرؼ عمى عناصر رياضية مثؿ 
 كالكميات

143 21.34% 

المتكافئة  التعرؼ عمى الكيانات الرياضية المتكافئة مثؿ  القيـ
=0.550.% 

15 2.24% 

 الحساب

 %24.18 162 الطبيعية داألعداعمى ÷ ×(  -اجراء العمميات الحسابية  )+
 %0.00 0 الكسرية األعداد(عمى الكسكر العادية  ك -اجراء العمميات الحسابية )+ 
 %0.00 0 العشرية ك الكسكر العشرية األعداد( عمى -اجراء العمميات الحسابية )+ 

 %0.00 0 لتقدير ناتج العمميات الحسابية األعدادتقريب 
 %0.00 0 الجبر القياـ بعمميات ركتينية في

 %0.30 2 استرجاع معمكمات مف الرسـك البيانية كالجداكؿ االسترجاع

 القياس
 %0.00 0 استخداـ ادكات القياس المناسبة
 %0.00 0 اختيار كحدات القياس المناسبة

التصنيؼ/ 
 الترتيب

 %14.18 95 كالعبارات الرياضية حسب الخكاص المشتركة األشكاؿك  األعدادتصنيؼ 

 %72.98 489 مجمكعال

 
مػػف العمميػػػات المعرفيػػػة فػػػي  كبػػػراأل .أ( أف مجػػػاؿ المعرفػػة حظػػػي بالنصػػػيب14.4)يظيػػر مػػػف الجػػػدكؿ 

%، 72.98فبمػغ الػكزف النسػبي لممعرفػة األكؿ كالثػاني بجزأيو  األساسيكتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ 
( عمػػػى -،سػػػابية )+جديػػػدة كاجػػػراء العمميػػػات الح ظميػػػا فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى عناصػػػر رياضػػػيةتركػػػزت مع

لـ يتحقؽ في مستكل الحسػاب كػؿ مػف في حيف الطبيعية ضمف المجاؿ المطركح بيذا الصؼ،  األعداد
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نزقررذيشنرربرحاألعررذادرقشيررتو، انكسررىسانعيررشيخوعهررًانكسررىسانعبديررخبثيخخررشااانعًهيرربدانحسررإ

 بفرعيو. مستكل القياس، ككذلؾ لـ يحقؽ انعًهيبدانحسبثيخ،وانقيبوثعًهيبدسورينيخفياندجش
فػػي كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ  يظيػػر كيػػؼ .ب(14.4)مجػػاؿ التطبيػػؽ يكضػػح الجػػدكؿ  إلػػىكباالنتقػػاؿ 
 األكؿ .

 
مػػدل تضػػميف كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ األكؿ بجزأيػػو األكؿ كالثػػاني لبعػػد العمميػػات ( .ب14.4جػػدكؿ) 

 التطبيؽ. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )
 ميات المعرفيةالبعد الثاني : بعد العم

 التكرار
الوزن 
 المجال الثاني : التطبيق النسبي

 االختيار
رياضية  مسألةاختيار العمميات الرياضية كاإلستراتيجية المناسبة في حؿ 

 معطاة.
9 1.34% 

 %0.00 0 الرياضية مسألةاختيار االدكات المناسبة لحؿ ال

 التمثيؿ
كؿ كمخططات لتكضيح العالقة تمثيؿ  البيانات الرياضية في أشكاؿ كجدا

 بيف األفكار الرياضية المختمفة.
42 6.27% 

 النمذجة
 مسألةتككيف تكزيع مناسب مثؿ معادلة ،شكؿ ىندسي ، اك مخطط لحؿ 

 رياضية ركتينية.
0 0.00% 

 التنفيذ
 تطبيؽ مجمكعة مف االجراءات الرياضية في حؿ المسائؿ الرياضية

 كالمخططات. األشكاؿمثؿ رسـ  
15 2.24% 

حؿ مسائؿ 
 ركتينية

 %10.90 73 حؿ مسائؿ مشابية لألنشطة الصفية.

 %20.75 139 المجمكع


 
فيظير الجدكؿ  %20.75 األكؿفي الصؼ  بمغ الكزف النسبي لوبالنسبة لمجاؿ التطبيؽ فقد 

%، كالتمثيؿ بنسبة 1.34مستكل االختيار بنسبة  .ب( أف كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ حقؽ14.4)
%، في حيف لـ يحقؽ بند 10.90بنسبة  حؿ مسائؿ ركتينية%، ك 2.24كالتنفيذ  بنسبة %، 6.27

كذلؾ لـ يحقؽ مستكل الرياضية مف مستكل االختيار، ك  مسألةاختيار االدكات المناسبة لحؿ ال
 النمذجة.
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في كتاب  االستدالؿكيؼ يظير  .ج(14.4)يكضح الجدكؿ فمجاؿ االستدالؿ  إلىبالنسبة  أما
 .مصؼ األكؿل ياضياتالر 
 

مدل تضميف كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ بجزأيو األكؿ كالثاني لبعد العمميات .ج( 14.4جدكؿ) 
 االستدالؿ. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )

 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية
 التكرار

الوزن 
 المجال الثالث: االستدالل النسبي

 تحميؿ
 إلىفي مكاقؼ رياضية لمتكاصؿ  األعداد استعماؿ العالقات بيف

 استنتاجات صحيحة مف خالؿ معمكمات معطاة.
12 1.79% 

 التكليؼ -الدمج 
نتائج  إلىالربط بيف المفاىيـ كاألفكار الرياضية لمتكاصؿ لمتكصؿ 

 رياضية صحيحة
6 0.90% 

 %0.00 0 نتائج اخرل إلىدمج النتائج الرياضية لمتكصؿ 
 %0.00 0 نتاجات صحيحة بناءا عمى المعمكمات ك األدلةتقديـ است التقييـ
 %0.00 0 حسابية ما لتطبيقيا في مجاؿ أكسع مسألةتعميـ نتائج حؿ  تعميـ
 %0.00 0 نتائج كخصائص رياضية معركفة إلىتقديـ تبرير مقنع بالرجكع  تبرير

حؿ المسائؿ غير 
 الركتينية

 بقا عمى الطالبرياضية في مكاقؼ جديدة لـ تعرض سا مسألةحؿ 
24 3.58% 

 %6.27 42 المجمكع

 
أف مجاؿ االستدالؿ تحقؽ في كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ .ج( 14.4)يالحظ مف الجدكؿ 

%، كحؿ المسائؿ غير الركتينية 0.9%، كالدمج بنسبة، 1.79بمستكل التحميؿ بنسبة   األساسي
 إلىبرير ككذلؾ دمج النتائج الرياضية لمتكصؿ بالنسبة لكؿ مف التقييـ كالتعميـ كالت أما% 3.58بنسبة 

 التكليؼ فمـ يتحقؽ ام منيا. –نتائج اخرل مف مستكل الدمج 
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  لبعــد العمميـــات  األول والثــاني بجزأيـــو الثــانيمــدى تضــمين محتــوى كتـــاب الرياضــيات لمصــف
 ( (TIMSS 2015 بدراسةالخاصة  المعرفية

 
ت المعرفية)المعرفػػػػة، التطبيػػػػؽ، االسػػػػتدالؿ( فػػػػي كتػػػػاب لمعمميػػػػا النسػػػػبي الػػػػكزف( 15.4)يبػػػػيف الجػػػػدكؿ 

 .بجزأيو األكؿ كالثاني األساسي الرياضيات لمصؼ الثاني
الكزف النسبي لمعمميات المعرفية )المعرفة، التطبيؽ، االسػتدالؿ( فػي كتػاب الرياضػيات  (:15.4جدكؿ )
 (.TIMSS 2015التقيمي لمرياضيات لدراسة ) اإلطارفي ضكء  األساسي الثانيلمصؼ 

 العمليات المعرفية
للعمليات المعرفية  الوزن النسبي
 TIMSSحسب 

للعمليات المعرفية  الوزن النسبي
 في الصف الثاني

 67.04% %40 المعرفة
 24.37% %40 التطبيق

 8.59% %20 االستدالل
 %100 %100 المجموع

 
بينمػا    ضيات لمصػؼ الثػانيكتاب الريا 67.04%أف المعرفة حازت عمى  (15.4)يالحظ مف الجدكؿ 

بمػغ ك ،  TIMSS% 40مقابػؿ  24.37% الػكزف النسػبي لمتطبيػؽ فيػك أمػا ، TIMSSفػي% 40ىػي 
كيظيػر %. 20 ىػك TIMSSالسػتدالؿ فػي عمما أف الكزف النسبي ل 8.59%الستدالؿ الكزف النسبي ل

 األساسػػػياني الفػػػرؽ بػػػيف نسػػػبة العمميػػػات المعرفيػػػة فػػػي كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الثػػػ( 10.4)الشػػػكؿ 
 .TIMSSالمطمكبة في  الكزف النسبيك 
 

 
 ككتاب الرياضيات لمصؼ الثاني بجزأيو. TIMSSلمعمميات المعرفية في الكزف النسبي(:10.4الشكؿ)
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كيػػػػؼ تكزعػػػت متطمبػػػات العمميػػػػات المعرفيػػػة فػػػي كتػػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الثػػػػاني كيظيػػػر فيمػػػا يمػػػي 
 .األساسي
ياضػػػيات لمصػػػؼ الثػػػاني بجزأيػػػو األكؿ كالثػػػاني لبعػػػد العمميػػػات مػػػدل تضػػػميف كتػػػاب الر ( أ.16.4جػػػدكؿ)

 المعرفة. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )
 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية

 التكرار
الوزن 
 المجال األول : المعرفة النسبي

 التذكر

 %3.03 24 ذكر التعريفات كالمصطمحات الرياضية
 %2.02 16 األعدادذكر خصائص 
 %2.53 20 اليندسية األشكاؿذكر خصائص 

 %2.15 17 أ(3ب = أب ، أ+أ+أ= ×اعادة كتابة الرمكز الرياضية مثؿ )أ

 التعرؼ عمى

، التعبيرات  األعداد،  األشكاؿالتعرؼ عمى عناصر رياضية مثؿ 
 كالكميات

150 18.94% 

المتكافئة  التعرؼ عمى الكيانات الرياضية المتكافئة مثؿ  القيـ
=0.550.% 

12 1.52% 

 الحساب

 %22.98 182 الطبيعية األعدادعمى ÷ ×(  -اجراء العمميات الحسابية  )+
 %0.00 0 الكسرية األعداد(عمى الكسكر العادية  ك -اجراء العمميات الحسابية )+ 
 %0.00 0 العشرية ك الكسكر العشرية األعداد( عمى -اجراء العمميات الحسابية )+ 

 %0.00 0 لتقدير ناتج العمميات الحسابية اداألعدتقريب 
 %0.00 0 القياـ بعمميات ركتينية في الجبر

 %2.02 16 استرجاع معمكمات مف الرسـك البيانية كالجداكؿ االسترجاع

 القياس
 %0.88 7 استخداـ ادكات القياس المناسبة
 %2.40 19 اختيار كحدات القياس المناسبة

التصنيؼ/ 
 الترتيب

 %8.59 68 كالعبارات الرياضية حسب الخكاص المشتركة األشكاؿك  األعداد تصنيؼ

 %67.04 531 المجمكع

 
% مػف كتػاب الرياضػيات لمصػؼ 67.04أف مجاؿ المعرفة حظػيى بنسػبة ( .أ16.4)يظير مف الجدكؿ 

نػو لػـ مػف العمميػات المعرفيػة، كتحقػؽ فيػو معظػـ المسػتكيات، اال أ كبػرألكىي النسػبة ا  األساسيالثاني 
جػػػراء ا  ك (عمػػػى الكسػػػكر العاديػػػة  -اجػػػراء العمميػػػات الحسػػػابية )+ يحقػػػؽ فػػػي مسػػػتكل الحسػػػاب كػػػؿ مػػػف 
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لتقػػػدير نػػػاتج العمميػػػات الحسػػػابية،  األعػػػدادتقريػػػب ك ، ( عمػػػى الكسػػػكر العشػػػرية-العمميػػػات الحسػػػابية )+ 
 .كالقياـ بعمميات ركتينية في الجبر

التكػرارات  .ب(16.4)ت لمصػؼ الثػاني فيظيػر الجػدكؿ بالنسػبة لمجػاؿ التطبيػؽ فػي كتػاب الرياضػيا أما
 لتحقؽ مستكيات مجاؿ التطبيؽ. الكزف النسبيك 
 

مػدل تضػميف كتػػاب الرياضػيات لمصػؼ الثػاني بجزأيػػو األكؿ كالثػاني لبعػد العمميػػات ( . ب16.4جػدكؿ)
 التطبيؽ. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )

 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية
 التكرار

الوزن 
 المجال الثاني : التطبيق النسبي

 االختيار
رياضية  مسألةاختيار العمميات الرياضية كاإلستراتيجية المناسبة في حؿ 

 معطاة.
12 1.52% 

 %0.00 0 الرياضية مسألةاختيار االدكات المناسبة لحؿ ال

 التمثيؿ
القة تمثيؿ  البيانات الرياضية في أشكاؿ كجداكؿ كمخططات لتكضيح الع

 بيف األفكار الرياضية المختمفة.
54 6.82% 

 النمذجة
 مسألةتككيف تكزيع مناسب مثؿ معادلة ،شكؿ ىندسي ، اك مخطط لحؿ 

 رياضية ركتينية.
0 0.00% 

 التنفيذ
 تطبيؽ مجمكعة مف االجراءات الرياضية في حؿ المسائؿ الرياضية

 كالمخططات. األشكاؿمثؿ رسـ  
29 3.66% 

حػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػائؿ 
 نيةركتي

 %12.37 98 حؿ مسائؿ مشابية لألنشطة الصفية.

 %24.37 193 المجمكع

 
انػػو كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الثػػاني  حقػػؽ كػػؿ مػػف االختيػػار بنسػػبة  .ب(16.4)يظيػػر مػػف الجػػدكؿ 

%، 12.37% ك حؿ المسائؿ الركتينيػة بنسػبة 3.66% كالتنفيذ بنسبة 6.82كالتمثيؿ بنسبة  1.52%
الرياضػية مػف مسػتكل االختيػار كػذلؾ  مسألةند اختيار االدكات المناسبة لحؿ البينما لـ يتحقؽ كؿ مف ب

 %.24.37يتحقؽ مستكل النمذجة، كبذلؾ اصبحت نسبة التطبيؽ لـ 
 .ج(16.4)بالنسػػػػبة لمجػػػػاؿ االسػػػػتدالؿ  فػػػػي كتػػػػاب الرياضػػػػيات لمصػػػػؼ الثػػػػاني فيظيػػػػر الجػػػػدكؿ  أمػػػػا

 ستدالؿ.لتحقؽ مستكيات مجاؿ اال الكزف النسبيالتكرارات ك 
 



 

89 

 

مػػدل تضػػميف كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الثػػاني بجزأيػػو األكؿ كالثػػاني لبعػػد العمميػػات ج( .16.4جػػدكؿ)
 االستدالؿ. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )

 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية
 التكرار

الوزن 
 المجال الثالث: االستدالل النسبي

 تحميؿ
 إلىمكاقؼ رياضية لمتكاصؿ  في األعداداستعماؿ العالقات بيف 

 استنتاجات صحيحة مف خالؿ معمكمات معطاة.
21 2.65% 

 التكليؼ -الدمج 
نتائج  إلىالربط بيف المفاىيـ كاألفكار الرياضية لمتكاصؿ لمتكصؿ 

 رياضية صحيحة
3 0.38% 

 %0.00 0 أخرلنتائج  إلىدمج النتائج الرياضية لمتكصؿ 
 %1.26 10 ة بناءا عمى المعمكمات ك األدلةتقديـ استنتاجات صحيح التقييـ
 %0.00 0 حسابية ما لتطبيقيا في مجاؿ أكسع مسألةتعميـ نتائج حؿ  تعميـ
 %0.00 0 نتائج كخصائص رياضية معركفة إلىتقديـ تبرير مقنع بالرجكع  تبرير

حؿ المسائؿ غير 
 الركتينية

 طالبرياضية في مكاقؼ جديدة لـ تعرض سابقا عمى ال مسألةحؿ 
34 4.29% 

 %8.59 68 المجمكع

 
التحميػػػؿ مسػػػتكل كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الثػػػاني  حقػػػؽ كػػػؿ مػػػف  اف .ج(16.4)يظيػػػر مػػػف الجػػػدكؿ 

% ك حػػؿ المسػػائؿ غيػػر الركتينيػػة بنسػػبة 1.26% كالتقيػػيـ بنسػػبة 0.38% كالػػدمج بنسػػبة 2.65بنسػػبة 
نتائج اخرل مف مسكل الدمج   إلىؿ %، بينما لـ يتحقؽ كؿ مف بند دمج النتائج الرياضية لمتكص4.29

 %.8.59الستدالؿ  يبمغ الكزف النسبي للؾ كذلؾ لـ يتحقؽ مستكل التعميـ كمستكل التبرير، كبذ
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  لبعد العمميات المعرفية األول والثاني بجزأيو الثالثمدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات لمصف 
 ( (TIMSS 2015 بدراسةالخاصة 

االسػػػػتدالؿ( فػػػػي كتػػػػاب  التطبيػػػػؽ، لمعمميػػػػات المعرفية)المعرفػػػػة، النسػػػػبيلػػػػكزف ا (17.4)يبػػػػيف الجػػػػدكؿ 
 .بجزأيو األكؿ كالثاني األساسي الرياضيات لمصؼ الثالث

 
الكزف النسبي لمعمميات المعرفية )المعرفة، التطبيؽ، االسػتدالؿ( فػي كتػاب الرياضػيات (: 17.4جدكؿ )

 (.TIMSS 2015رياضيات لدراسة )التقيمي لم اإلطارفي ضكء  األساسيلمصؼ الثالث 
لمعمميات المعرفية  الوزن النسبي العمميات المعرفية

 TIMSSحسب 
لمعمميات المعرفية في  الوزن النسبي

 الصف الثالث
 74.04% %40 المعرفة
 18.88% %40 التطبيق

 7.08% %20 االستدالل
 %100 %100 المجموع

كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث  بينما  74.04% مى أف المعرفة حازت ع (17.4)يالحظ مف الجدكؿ 
كنسبة االستدالؿ   TIMSS% 40مقابؿ  18.88 %نسبة التطبيؽ ىي  أما% TIMSS  40ىي في 
 % .TIMSS 20عمما أف نسبة االستدالؿ في  %7.08

 األساسيالفرؽ بيف نسبة العمميات المعرفية في كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث  (11.4)كيبيف الشكؿ 
 .TIMSSالمطمكبة في  الكزف النسبيك 

 
 ككتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو. TIMSSلمعمميات المعرفية في الكزف النسبي(:11.4الشكؿ)
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كيػػػؼ تكزعػػػت متطمبػػػات العمميػػػات المعرفيػػػة فػػػي كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الثالػػػث  فيمػػػا يمػػػيكيظيػػػر 
 .بجزأيو األكؿ كالثاني األساسي

 
تضميف كتاب الرياضػيات لمصػؼ الثالػث بجزأيػو األكؿ كالثػاني لبعػد العمميػات  مدل.أ (  18.4جدكؿ) 

 المعرفة. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )
 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية

 التكرار
الوزن 
 المجال األول : المعرفة النسبي

 التذكر

 %0.96 15 ذكر التعريفات كالمصطمحات الرياضية
 %1.79 28 داداألعذكر خصائص 
 %1.02 16 اليندسية األشكاؿذكر خصائص 

 %3.13 49 أ(3، أ+أ+أ= ب = أب×ة الرمكز الرياضية مثؿ )أاعادة كتاب

 التعرؼ عمى

، التعبيرات  األعداد،  األشكاؿالتعرؼ عمى عناصر رياضية مثؿ 
 كالكميات

135 8.61% 

المتكافئة  القيـلكيانات الرياضية المتكافئة مثؿ التعرؼ عمى ا
=0.550.% 

37 2.36% 

 الحساب

 %49.36 774 الطبيعية األعدادعمى ÷ ×(  -اجراء العمميات الحسابية  )+
 األعدادك  عمى الكسكر العادية (-لحسابية )+ اجراء العمميات ا

 الكسرية
0 0.00% 

الكسكر لعشرية ك ا األعداد( عمى -اجراء العمميات الحسابية )+ 
 العشرية

0 0.00% 

 %1.47 23 لتقدير ناتج العمميات الحسابية األعدادتقريب 
 %0.00 0 القياـ بعمميات ركتينية في الجبر

 %0.77 12 استرجاع معمكمات مف الرسـك البيانية كالجداكؿ االسترجاع

 القياس
 %0.51 8 استخداـ ادكات القياس المناسبة
 %1.40 22 اختيار كحدات القياس المناسبة

التصنيؼ/ 
 لترتيبا

كالعبارات الرياضية حسب الخكاص  األشكاؿك  األعدادتصنيؼ 
 المشتركة

42 2.68% 

 %74.04 1161 المجمكع
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ف معظػػػـ محتػػػكل كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الثالػػػث ىػػػك مػػػف ضػػػمف مجػػػاؿ أ .أ(18.4)يبػػػيف الجػػػدكؿ 
ز معظميػا كتركػ ،المعرفػة ، فتحققت معظـ مستكيات%74.04 بمغ الكزف النسبي لممعرفةالمعرفة حيث 

بنػكد مػف ضػمف الحسػاب كىػي العمميػات الحسػابية عمػى الكسػكر  3في مستكل الحساب بينما لـ تتحقؽ 
بالنسػػبة لمجػػاؿ التطبيػػؽ فػػي كتػػاب الرياضػػيات  أمػػا كالقيػػاـ بعمميػػات ركتينيػػة بػػالجبر. ،العاديػػة كالعشػػرية

 .التطبيؽيات مجاؿ لتحقؽ مستك  الكزف النسبيالتكرارات ك  .ب(18.4)لمصؼ الثالث فيظير الجدكؿ 
مدل تضػميف كتػاب الرياضػيات لمصػؼ الثالػث بجزأيػو األكؿ كالثػاني لبعػد العمميػات .ب( 18.4جدكؿ) 

 التطبيؽ. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )
 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية

 التكرار
الوزن 
 المجال الثاني : التطبيق النسبي

 االختيار
رياضية  مسألةرياضية كاإلستراتيجية المناسبة في حؿ اختيار العمميات ال

 معطاة.
18 1.15% 

 %0.83 13 الرياضية مسألةاختيار االدكات المناسبة لحؿ ال

 التمثيؿ
تمثيؿ  البيانات الرياضية في أشكاؿ كجداكؿ كمخططات لتكضيح 

 العالقة بيف األفكار الرياضية المختمفة.
82 5.23% 

 النمذجة
 مسألةناسب مثؿ معادلة ،شكؿ ىندسي ، اك مخطط لحؿ تككيف تكزيع م

 رياضية ركتينية.
0 0.00% 

 التنفيذ
 تطبيؽ مجمكعة مف االجراءات الرياضية في حؿ المسائؿ الرياضية

 كالمخططات. األشكاؿمثؿ رسـ  
65 4.15% 

حؿ مسائؿ 
 ركتينية

 %7.53 118 حؿ مسائؿ مشابية لألنشطة الصفية.

 %18.88 296 المجمكع
 

 عدا مستكل النمذجة فتحقؽ  ت،ىذا المجاؿ تحققكيات ، فأف معظـ مست.ب(18.4)الجدكؿ  إلىبالنظر 
كحػػؿ المسػػائؿ  ،%4.15التنفيػػذ بنسػػبة ك  ،%5.23كالتمثيػػؿ بنسػػبة  ،%1.98مسػػتكل االختيػػار بنسػػبة 

ؿ شػػك ،ب تكػػكيف تكزيػػع مناسػػب مثػػؿ معادلػػة مسػػتكل النمذجػػة المتمثػػؿ أمػػا%، 7.53الركتينيػػة بنسػػبة 
 %.0رياضية ركتينية فمـ يتحقؽ حيث بم ت نسبتو  مسألةك مخطط لحؿ أىندسي، 

 



 

93 

 

التكػرارات  .ج(18.4)في كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث فيظير الجدكؿ  بالنسبة لمجاؿ االستدالؿ أما
 لتحقؽ مستكيات مجاؿ االستدالؿ. الكزف النسبيك 

الػث بجزأيػو األكؿ كالثػػاني لبعػد العمميػػات مػدل تضػػميف كتػاب الرياضػيات لمصػػؼ الث.ج( 18.4جػدكؿ) 
 االستدالؿ. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )

 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية
 التكرار

الوزن 
 المجال الثالث: االستدالل النسبي

 تحميؿ
 إلىفي مكاقؼ رياضية لمتكاصؿ  األعداداستعماؿ العالقات بيف 

 ات معطاة.استنتاجات صحيحة مف خالؿ معمكم
21 1.34% 

 التكليؼ –الدمج 
نتائج  إلىالربط بيف المفاىيـ كاألفكار الرياضية لمتكاصؿ لمتكصؿ 

 رياضية صحيحة
12 0.77% 

 %0.00 0 أخرلنتائج  إلىدمج النتائج الرياضية لمتكصؿ 
 %0.89 14 تقديـ استنتاجات صحيحة بناءا عمى المعمكمات ك األدلة التقييـ
 %1.21 19 حسابية ما لتطبيقيا في مجاؿ أكسع مسألةتائج حؿ تعميـ ن تعميـ
 %0.45 7 نتائج كخصائص رياضية معركفة إلىتقديـ تبرير مقنع بالرجكع  تبرير

حؿ المسائؿ 
 غير الركتينية

 رياضية في مكاقؼ جديدة لـ تعرض سابقا عمى الطالب مسألةحؿ 
38 2.42% 

 %7.08 111 المجمكع

 
فتحقػػؽ كػػؿ مػػف مسػػتكل  % 7.08 بمػػغمجػػاؿ االسػػتدالؿ الػػكزف النسػػبي لأف  ج(.18.4)يظيػػر الجػػدكؿ 
%، كمسػتكل 0.89% ، كمسػتكل التقيػيـ بنسػبة 0.77%، كمسػتكل الػدمج بنسػبة 1.34التحميؿ بنسػبة 
% كمسػػػتكل حػػػؿ مسػػػائؿ غيػػػر ركتينيػػػة بنسػػػبة 0.45% كمسػػػتكل التبريػػػر بنسػػػبة 1.21التعمػػػيـ بنسػػػبة 

دمػج النتػائج الرياضػية لمتكصػؿ  األساسيلرياضيات لمصؼ الثالث يحقؽ كتاب ا%، في حيف لـ 2.42
 .التكليؼ –نتائج اخرل مف مستكل الدمج  إلى
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  لبعد العمميات  األول والثاني بجزأيو الرابعمدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات لمصف
 (.(TIMSS 2015 بدراسةالخاصة  المعرفية
االستدالؿ( في كتاب  التطبيؽ، ت المعرفية)المعرفة،لمعمميا النسبي الكزف (19.4)يبيف الجدكؿ 

 .األساسي األكؿ كالثاني الرياضيات لمصؼ الرابع
 

الكزف النسبي لمعمميات المعرفية )المعرفة، التطبيؽ، االسػتدالؿ( فػي كتػاب الرياضػيات (: 19.4جدكؿ )
 (.TIMSS 2015التقيمي لمرياضيات لدراسة ) اإلطارفي ضكء  األساسيلمصؼ الثاني 

لمعمميات المعرفية حسب  الوزن النسبي العمميات المعرفية 
TIMSS 

لمعمميات المعرفية في  الوزن النسبي
 الصف الرابع

 61.68% %40 المعرفة
 24.63% %40 التطبيق

 13.69% %20 االستدالل
 %100 %100 المجموع

 
ب الرياضػػيات لمصػػؼ كتػػامػػف  %61.68 بمػػغممعرفػػة الػػكزف النسػػبي ل أف (19.4)يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ 

% 40مقابػػػؿ  %24.63 فقػػػد بمػػػغمتطبيػػػؽ الػػػكزف النسػػػبي ل أمػػػا% TIMSS 40الرابػػػع  بينمػػػا ىػػػي فػػػي 
TIMSSفػي 20مقابػؿ  %13.69الستدالؿ ، في حيف بمغ الكزف النسبي ل %TIMSS . كيبػيف الشػكؿ

 الػكزف النسػبيكتاب الرياضيات لمصؼ الرابػع ك  لمعمميات المعرفية في الكزف النسبيالفرؽ بيف  (12.4)
 .TIMSSلمعمميات المعرفية في 

 
 بجزأيو. الرابعككتاب الرياضيات لمصؼ  TIMSSلمعمميات المعرفية في الكزف النسبي(:12.4الشكؿ)
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 .األساسيكيؼ تكزعت العمميات المعرفية في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع  كيظير فيما يمي
 

ؼ الرابػػع بجزأيػػو األكؿ كالثػػاني لبعػػد العمميػػات مػػدل تضػػميف كتػػاب الرياضػػيات لمصػػ( . أ20.4جػػدكؿ)
 المعرفة. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )

 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية
 التكرار

الوزن 
 المجال األول : المعرفة النسبي

 التذكر

 %1.86 19 ذكر التعريفات كالمصطمحات الرياضية
 %1.27 13 األعدادذكر خصائص 
 %1.47 15 اليندسية األشكاؿذكر خصائص 

 %2.83 29 أ(3ب = أب ، أ+أ+أ= ×اعادة كتابة الرمكز الرياضية مثؿ )أ

 التعرؼ عمى

، التعبيرات  األعداد،  األشكاؿالتعرؼ عمى عناصر رياضية مثؿ 
 كالكميات

46 4.50% 

المتكافئة  التعرؼ عمى الكيانات الرياضية المتكافئة مثؿ  القيـ
=0.550.% 

30 2.93% 

 الحساب

 %25.42 260 الطبيعية األعدادعمى ÷ ×(  -اجراء العمميات الحسابية  )+
 األعداد(عمى الكسكر العادية  ك -اجراء العمميات الحسابية )+ 

 الكسرية
44 4.30% 

العشرية ك الكسكر  األعداد( عمى -اجراء العمميات الحسابية )+ 
 العشرية

29 2.83% 

 %4.59 47 ناتج العمميات الحسابيةلتقدير  األعدادتقريب 
 %0.00 0 القياـ بعمميات ركتينية في الجبر

 %3.13 32 استرجاع معمكمات مف الرسـك البيانية كالجداكؿ االسترجاع

 القياس
 %1.76 18 استخداـ ادكات القياس المناسبة
 %2.25 23 اختيار كحدات القياس المناسبة

التصنيؼ/ 
 الترتيب

كالعبارات الرياضية حسب الخكاص  األشكاؿك  األعدادتصنيؼ 
 المشتركة

26 2.54% 

 %61.68 631 المجمكع

 



 

96 

 

كتػػػاب الرياضػػػػيات فػػػي  % 61.68مجػػػاؿ المعرفػػػة ل الػػػكزف النسػػػبيأف  .أ(20.4)يظيػػػر مػػػف الجػػػدكؿ 
حيث تحقؽ كافة المستكيات المطمكبة كبنسب كبيرة تمثػؿ معظميػا فػي مسػتكل  ،األساسيلمصؼ الرابع 
تحققػػػت بنسػػػبة  الطبيعيػػػة األعػػػدادعمػػػى ÷ ×(  -اجػػػراء العمميػػػات الحسػػػابية  )+يالحظ أف الحسػػػاب، فػػػ

بالنسػػبة لمتطبيػػػؽ  أمػػا ، فيمػػا تتػػكزع بػػاقي التكػػرارات كالنسػػب فػػي مسػػتكيات الحسػػاب بشػػكؿ جيػػد.25%
كالتكػػرارات لمسػػتكيات مجػػاؿ التطبيػػؽ فػػي كتػػاب الرياضػػيات  الػػكزف النسػػبي .ب(20.4)فيظيػػر الجػػدكؿ 

 بجزأيو. األساسيابع لمصؼ الر 
 

مػػدل تضػػميف كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع بجزأيػػو األكؿ كالثػػاني لبعػػد العمميػػات ( . ب20.4جػػدكؿ)
 التطبيؽ. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )

 البعد الثاني : بعد العمميات المعرفية
 التكرار

الوزن 
 المجال الثاني : التطبيق النسبي

 االختيار
 مسألةرياضية كاإلستراتيجية المناسبة في حؿ اختيار العمميات ال
 رياضية معطاة.

15 1.47% 

 %1.66 17 الرياضية مسألةاختيار االدكات المناسبة لحؿ ال

 التمثيؿ
تمثيؿ  البيانات الرياضية في أشكاؿ كجداكؿ كمخططات لتكضيح 

 العالقة بيف األفكار الرياضية المختمفة.
98 9.58% 

 النمذجة
ناسب مثؿ معادلة ،شكؿ ىندسي ، اك مخطط لحؿ تككيف تكزيع م

 رياضية ركتينية. مسألة
0 0.00% 

 التنفيذ
 تطبيؽ مجمكعة مف االجراءات الرياضية في حؿ المسائؿ الرياضية

 كالمخططات. األشكاؿمثؿ رسـ  
46 4.50% 

حؿ مسائؿ 
 حؿ مسائؿ مشابية لألنشطة الصفية. ركتينية

76 7.43% 

 %24.63 252 المجمكع

 
، حيػػػػث ظيػػػػر % 24.63يظيػػػػر أف الػػػػكزف النسػػػػبي لمتطبيػػػػؽ بمػػػػغ  .ب(20.4الجػػػػدكؿ ) إلػػػػىكبػػػػالنظر 

% كمسػتكل 4.50%، كمسػتكل التنفيػذ بنسػبة 9.58% ، كمستكل التمثيػؿ بنسػبة 3.13االختيار نسبة 
يحقؽ كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع مستكل النمذجة  ، في حيف لـ%7.43حؿ مسائؿ ركتينية بنسبة 

رياضػية ركتينيػة،  مسػألةك مخطػط لحػؿ زيػع مناسػب مثػؿ معادلػة ،شػكؿ ىندسػي، أب تككيف تك المتمثؿ 
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الػػكزف التكػػرارات ك .ج( 20.4)%. كفيمػػا يمػػي يظيػػر الجػػدكؿ 24.63 كبػػذلؾ بمػػغ الػػكزف النسػػبي لمتطبيػػؽ
 لمستكيات االستدالؿ في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع بجزأيو. النسبي
بجزأيػػو األكؿ كالثػػاني لبعػػد العمميػػات  الرابػػعالرياضػػيات لمصػػؼ مػػدل تضػػميف كتػػاب ( ج.20.4جػػدكؿ)

 االستدالؿ. -(TIMSS 2015المعرفية كفؽ )
 البعد الثاني: بعد العمميات المعرفية

 التكرار
الوزن 
 المجال الثالث: االستدالل النسبي

 تحميؿ
 إلىفي مكاقؼ رياضية لمتكاصؿ  األعداداستعماؿ العالقات بيف 

 يحة مف خالؿ معمكمات معطاة.استنتاجات صح
26 2.54% 

 التكليؼ –الدمج 
نتائج  إلىالربط بيف المفاىيـ كاألفكار الرياضية لمتكاصؿ لمتكصؿ 

 رياضية صحيحة
16 1.56% 

 %0.00 0 أخرلنتائج  إلىدمج النتائج الرياضية لمتكصؿ 
 %1.56 16 تقديـ استنتاجات صحيحة بناءا عمى المعمكمات ك األدلة التقييـ
 %4.50 46 حسابية ما لتطبيقيا في مجاؿ أكسع مسألةتعميـ نتائج حؿ  تعميـ
 %0.00 0 نتائج كخصائص رياضية معركفة إلىتقديـ تبرير مقنع بالرجكع  تبرير

حؿ المسائؿ  
 غير الركتينية

 %3.52 36 رياضية في مكاقؼ جديدة لـ تعرض سابقا عمى الطالب مسألةحؿ 

 %13.69 140 المجمكع
 

كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع بمػػغ  السػػتدالؿ فػػيالػػكزف النسػػبي لأف  .ج(20.4)يظيػػر مػػف الجػػدكؿ 
قػػؿ مػػف أ وال انػػالػػدنيا، ا ةاألساسػػيفػػي كتػػب الرياضػػيات لممرحمػػة  كبػػراأل ك الػػكزف النسػػبي%، كىػػ13.96

ابػع . فقػد حقػؽ كتػاب الرياضػيات لمصػؼ الر %20كالبػالغ  TIMSS دراسػة الستدالؿ فػيالكزف النسبي ل
 كالتعمػيـ %،1.56بنسػبة  ـيكالتقيػ %،1.56بنسػبة  كالػدمج %،2.54بنسػبة  مسػتكل التحميػؿ األساسي
حقػؽ مسػتكل التبريػر ككػذلؾ تبينمػا لػـ ي %،3.52بنسػبة  كحؿ المسائؿ غيػر الركتينيػة %،4.50بنسبة 

 .التكليؼ –نتائج اخرل مف مستكل الدمج  إلىدمج النتائج الرياضية لمتكصؿ 
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 ممخص نتائج الدراسة 5.4
 
 .األعدادالدنيا في فمسطيف عمى مجاؿ  ةاألساسيركز معظـ محتكل كتب الرياضيات لممرحمة   .1
 لـ تتحقؽ بنكد الكسكر العشرية ضمف الصفكؼ الثالثة األكلى. .2
فػػي  األعػػدادلػػـ يتحقػػؽ بنػػدا كتابػػة الكسػػكر العاديػػة ككتابػػة الكسػػكر العشػػرية بالكممػػات ضػػمف مجػػاؿ  .3

 الدنيا. ةاألساسيات لممرحمة كتب الرياضي
تحقػػؽ بنػػد إيجػػاد العمميػػة الحسػػابية المفقػػكدة فػػي الصػػفيف الثػػاني كالثالػػث فػػي حػػيف لػػـ يتحقػػؽ فػػي  .4

 الصؼ الرابع.
فػػي كتػػب  "األعػػدادعمػػى قاعػػدة معطػػاة مػػف مجػػاؿ  تطبيقػػان  األعػػدادتكػػكيف أزكاج مػػف  "لػػـ يتحقػػؽ بنػػد .5

 الدنيا. ةاألساسيالرياضيات لممرحمة 
 الػػكزف النسػػبيمقارنػػة مػػع  جػػدان  قميػػؿ نسػػبي كزفليندسػػة فػػي الصػػفكؼ الثالثػػة االكلػػى حقػػؽ مجػػاؿ ا .6

 %.35 كالبالغ  TIMSSدراسة في المطمكب
 "تحديد نقطة في المستكل الديكارتي"ك "رسـ زاكية تقديرية باالعتماد عمى قياسيا"لـ يتحقؽ البنداف  .7

 الدنيا. ةاألساسيمرحمة في كتب الرياضيات لم القياساليندسية ك  األشكاؿضمف مجاؿ 
 "ـ معػػيفجسػػتمييػػز شػػبكة م"كبنػػد  "ر تماثػػؿ معطػػىرسػػـ انعكػػاس لشػػكؿ معػػيف فػػي محػػك "تحقػػؽ بنػػد  .8

بتكػرار كاحػد لكػؿ منيمػػا فػي كتػاب الرياضػيات لمصػػؼ الثػاني فػي حػيف لػػـ يتحقػؽ فػي بػاقي الكتػػب 
 لمصفكؼ األخرل ضمف الفئة المستيدفة.

كالمقارنػة بػيف "، "قراءة بيانات ممثمػة بقطاعػات دائريػة"في مجاؿ عرض البيانات لـ يتحقؽ كؿ مف  .9
الػدنيا كيػذكر  ةاألساسػيفي أم كتاب مف كتب الرياضيات لممرحمة  "عركض مختمفة لنفس البيانات

 .TIMSS% في 15% مف محتكل الكتب مقابؿ 3أف مجاؿ عرض البيانات حظي بنسبة 
 .تكيات ضمف ىذا المجاؿالمس حققت معظـكزف نسبي كبير جدان، فقد ت مجاؿ المعرفة حقؽ .10
، يشػار أف الػدنيا ةاألساسيفي كتب الرياضيات لممرحمة  "بند عمميات ركتينية بالجبر"يتحقؽ لـ  .11

 العمميات المعرفية.مف  "المعرفة"المجاؿ األكؿ ىذا البند ضمف مستكل الحساب في
 ةاألساسػية جػاؿ التطبيػؽ فػي محتػكل كتػب الرياضػيات لممرحمػمقػؽ مسػتكل النمذجػة مػف حلـ يت .12

 الدنيا.
نتػػائج اخػػرل ضػػمف مسػػتكل الػػدمج مػػف مجػػاؿ   إلػػىتحقػػؽ بنػػد دمػػج نتػػائج رياضػػية لمتكصػػؿ يلػػـ  .13

 االستدالؿ مف العمميات المعرفية.
 تكرارات. 7تتحقؽ مستكل التبرير مف مجاؿ االستدالؿ في الصؼ الثالث فقط، بكاقع  .14
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 الفصل الخامس : مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات.

 

 مناقشة نتائج الدراسة 1.5

 مناقشة نتائج السؤال األول  1.1.5

 مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.1.5

 مناقشة نتائج السؤال الثالث  3.1.5

 مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.1.5

واالقتراحات التوصيات 2.5
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 الفصل الخامس:
 ة نتائج الدراسة والتوصياتشمناق

 
 ىػػدفت إلػػى ة النتػػائج التػػي تكصػػمت الييػػا الباحثػػة مػػف ىػػذه الدراسػػة، كالتػػينػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ مناقشػػت

ني لممرحمػػة األساسػػية الػػدنيا لمجػػاالت يمعرفػػة مػػدل تضػػميف كتػػب الرياضػػيات فػػي المنيػػاج الفمسػػط
بعػد العمميػات المعرفيػة )المعرفػة، لاليندسية كالقياس، عػرض البيانػات( ك  األشكاؿالمحتكل)األعداد، 
الفمسػػػطينية متطمبػػػات الرياضػػػيات كذلػػػؾ لمكقػػػكؼ عمػػػى مػػػدل تحقيػػػؽ كتػػػب ؿ(، التطبيػػػؽ، االسػػػتدال
تحميػؿ بكاستكشاؼ جكانب الكفاءة كالقصكر فييا، كلتحقيؽ ذلػؾ قامػت الباحثػة  ،االختبارات العالمية

اإلطػار التقيمػي لممرحمة األساسػية الػدنيا فػي ضػكء في المنياج الفمسطيني محتكل كتب الرياضيات 
كفػي ىػذا الفصػؿ ، (TIMSS 2015لرياضػيات كالعمػكـ )فػي اة التكجيات الدكلية دراسل لمرياضيات

 بأبرز التكصيات. جسيتـ مناقشة نتائج الدراسة كالخرك 
 

 مناقشة نتائج الدراسة 1.5
 فيما يمي مناقشة نتائج اسئمة الدراسة

 مناقشة نتائج السؤال األول: 1.1.5
 

الخاصــة حمـة األساسـية الـدنيا لمجـاالت المحتـوى مـا مـدى تضـمين كتـب الرياضـيات الفمسـطينية لممر 
 (؟TIMSS 2015)بدراسة

 
ىػػي مػػف  المرحمػػة األساسػػية الػػدنيافػػي  الفمسػػطينية أظيػػرت النتػػائج  أف غالبيػػة محتػػكل كتػػب الرياضػػيات

بػػػػالكزف النسػػػػبي لمجػػػػاؿ األعػػػػداد فػػػػي دراسػػػػة  مقارنػػػػة كبيػػػػر جػػػػدان  بػػػػكزف نسػػػػبيك  ،ضػػػػمف مجػػػػاؿ االعػػػػداد
TIMSS ف ىػػػذا التركيػػػز عمػػػى مجػػػاؿ األعػػػداد فػػػي كتػػػب الرياضػػػيات لمصػػػؼ األكؿأ، كتػػػرل الباحثػػػة، 

كبنػاء المعرفػػة  ،ىميػة مجػاؿ األعػداد فػي اسػتيعاب المفػاىيـ األخػرلأيعػزل الػى ، ك ميبػرر كالصػؼ الثػاني
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أمػػا فػػي كتػػب الرياضػػيات  .ياضػية باعتبػػار مجػػاؿ األعػػداد ىػك األسػػاس فػػي البنػػاء الرياضػػي المتكامػؿر ال
كقػد يعػزل السػبب  مالئػـ، غيػر األعػدادمجػاؿ  عمػىالتركيػز رابع فتػرل الباحثػة أف ىػذا لمصؼ الثالث كال

 .في ذلؾ الى عدـ كجكد خطط لتنظيـ المحتكل كفؽ التتابع المالئـ
اليندسػػػية  األشػػػكاؿف مجػػاؿ أأظيرت نتػػػائج التحميػػػؿ فػػ ؛اليندسػػػية كالقيػػػاس األشػػكاؿامػػا بالنسػػػبة لمجػػػاؿ 

حػػاز عمػػى كزف نسػػبي ضػػعيؼ بمقارنتػػو مػػع الػػكزف األكؿ كالثػػاني الرياضػػيات لمصػػؼ كتػػب فػػي كالقيػػاس 
كربمػػا يعػػكد ذلػػؾ الػػى تركيػػز المحتػػكل عمػػى  ،TIMSSاليندسػػية كالقيػػاس فػػي  األشػػكاؿالنسػػبي لمجػػاؿ 

مجاؿ األعداد ألىميتو كما ذيكر سابقان، مما أثر عمى حجػـ المحتػكل الخػاص بمجػاؿ األشػكاؿ اليندسػية 
ف يكػػكف أالممكػػف  الرياضػػيات لمصػػؼ الثالػػث كالرابػػع فمػػفكتػػب القميػػؿ فػػي أمػػا الػػكزف النسػػبي  كالقيػػاس،

ناسػػب مػػع خصػػائص ىػػذه السػػبب فػػي ذلػػؾ، اعتقػػاد كاضػػعي المنػػاىج بصػػعكبة ىػػذه المتطمبػػات بمػػا ال يت
كربمػا -التتابع كاالسػتمرارية-الفئة العمرية، كذلؾ عدـ مراعاتيـ في ىذا المجاؿ لمعايير تنظيـ المحتكل 

 الخػاص بمػادة الرياضػيات (TIMSS) دراسة التكجيات الدكلية في الرياضػيات كالعمػكـيـ لأف إطار التقي
 .لـ يكف حاضران في إعداد المناىج

 
 لمصػػؼ األكؿ كالثػػانيأظيػػرت النتػػائج أف كتػػب الرياضػػيات كباالنتقػػاؿ الػػى مجػػاؿ عػػرض البيانػػات، فقػػد 

لمجػاؿ عػرض البيانػػات فػي دراسػػة الكزف النسػػبي بػمقارنتػػو نسػػبي ضػعيؼ عمػػى ىػذا المجػاؿ  تركػز بػكزف
TIMSS كتعػػزك الباحثػػػة السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ الػػػى مراعػػاة كاضػػػعي المنػػػاىج لخصػػػائص العمريػػػة كالعقميػػػة ،

مكانيػػة تعممػػو بشػػكؿ لمطمبػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة كاعتقػػادىـ بصػػعكبة تعمػػـ ىػػذا المجػػاؿ فػػي ىػػذا العمػػر ، كا 
يظيػػر ىػػذا المجػػاؿ بػػكزف لرابػػع فالرياضػػيات لمصػػؼ الثالػػث كا ، امػػا فػػي كتػػبفضػػؿ فػػي مراحػػؿ الحقػػةأ

نسبي ضعيؼ ايضان كتعزك الباحثة ذلؾ الى عدـ كجػكد خطػة كاضػحة لتنظػيـ المحتػكل، كػذلؾ تضػميف 
المحتػػكل بػػكزف نسػػبي كبيػػر فػػي مجػػاؿ االعػػداد أثػػر سػػمبان عمػػى الػػكزف النسػػبي لمجػػاؿ االشػػكاؿ اليندسػػية 

 .كالقياس كمجاؿ عرض البيانات
ف ىنػػاؾ تركيػػػز كبيػػر عمػػى مجػػػاؿ أالتػػػي أظيػػرت (، 2013القحطػػاني) كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػػع دراسػػة 
 ،اليندسػػية األشػػكاؿكقصػػكر فػػي التركيػػز عمػػى مجػػاؿ  ،عػػداد فػػي كتػػب الرياضػػيات لممرحمػػة األساسػػيةاأل

كت فػي االتي تكصمت إلى كجكد تف( 2010الشيرم ) كذلؾ مع دراسةكالقياس كمجاؿ عرض البيانات، 
ككػػػػذلؾ دراسػػػػة الفييػػػػدم  المتكسػػػػطة، المرحمػػػػةالرياضػػػػيات فػػػػي  درجػػػػة تضػػػػميف مجػػػػاالت محتػػػػكل مػػػػنيج

كت فػػػي درجػػػة تضػػػميف مجػػػاالت المحتػػػكل فػػػي المرحمػػػة ايضػػػان إلػػػى كجػػػكد تفػػػأالتػػػي تكصػػػمت  (2012)
 ،نو عمػى الػرغـ مػف اخػتالؼ ىػذه الدراسػة عػف الدراسػات السػابقة فػي المجتمػعأكترل الباحثة  ،االساسية
قػد يكػكف ة تمثيؿ مجاالت المحتكل الرئيسية، كترل الباحثة أف ذلػؾ ال أف االتفاؽ يأتي في درجإكالعينة 

 مف أىـ األسباب المؤدية إلى ضعؼ تحصيؿ الطمبة في مادة الرياضيات.
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 مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.1.5
 

عرض  ،اليندسية والقياس األشكال)األعداد،  TIMSS 2015 دراسة محتوى مجاالت تتوزع كيف
  لرياضيات الفمسطينية لممرحمة األساسية الدنيا؟كتب ا فيالبيانات( 

 
 يى ليذا الصؼأظيرت النتائج اف ال البية العظمى مف محتكل كتاب الرياضيات في الصؼ األكؿ، 

 ،الكسكر العاديةعدد جيد مف بنكد األعداد الطبيعية، كبعض بنكد  ، فتحقؽمف ضمف مجاؿ األعداد
عداد أتستخدـ التي  عدديةالجمؿ كبالنظر إلى العشرية، لكتاب محتكل خاص بالكسكر الكلـ يتضمف ا

فقد ظير االىتماـ بإيجاد العدد المفقكد، كالعممية الحسابية المفقكدة،  االنماط كالعالقات، ك طبيعية
كماؿ نمط معطى، ككذلؾ نمذجة تتضمف قيـ مجيكلة مستخدمة  التي بسيطةالمكاقؼ بعض ال كا 

باالعداد يعكد الباحثة أف اىتماـ كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ كترل ، ةتعبيرات رياضية كجمؿ عددي
ألىمية تنمية الحس العددم كاستخدامو في حؿ بعض المشكالت في ىذا العمر، كما أف االىتماـ 

كتعمـ مجاؿ اليندسة كالقياس كمجاؿ  في تعمـ المفاىيـ األخرل تعمميامجاؿ األعداد يعزل ألىمية ب
 الخصائصمع ناسب تفيي ال ت ىذا المجاؿة لمبنكد التي لـ تحقؽ ضمف ، أما بالنسبعرض البيانات

كالكسكر العشرية،  مثؿ العدد األكلي كمضاعفات العدد كعكاممو، ،العقمية لطمبة الصؼ األكؿك  النمائية
في مجاؿ  أف محتكل الكتاب غطى أىداؼ تدريس الرياضيات لمصؼ األكؿ بشكؿ جيد يشار كما

سكر كفؽ ما كرد في الخطكط العريضة لمنياج الرياضيات لمصؼ األكؿ االعداد الطبيعية كالك
 . األساسي

 
تحققت بعض فقد كرد ىذا المجاؿ بكزف نسبي قميؿ، فاليندسية كالقياس،  األشكاؿكباالنتقاؿ الى مجاؿ 
ميف محتكل الكتاب بالخطكط العريضة لمنياج الرياضيات ضت، اما بالنظر الى البنكد بتكرارات قميمة

اىداؼ تدريس الرياضيات الكاردة في الخطكط العريضة  المحتكل غطى غالبيةصؼ األكؿ، فنجد أف لم
اعداد بشكؿ جيد، كترل الباحثة أف الكزف النسبي القميؿ ليذا المجاؿ قد يعكد العتقاد القائميف عمى 

في ىذا الصؼ المناىج بصعكبة تعمـ ىذا المجاؿ في ىذه المرحمة العمرية كأف األساس تعمـ األعداد 
، كما يعكد الى العدد المحدكد لمتماريف التي بشكؿ أكبر في الصفكؼ الالحقة تعمـ باقي المجاالتثـ 

 تحقؽ بنكد ىذا المجاؿ مقارنة مع عدد التماريف التي تحقؽ بنكد مجاؿ االعداد.
 
ينما ب ،كؿ لـ يتضمف دركس خاصة بمجاؿ عرض البياناتإف كتاب الرياضيات لمصؼ األكاخيرا ف 

ترل الباحثة أنو ك  الكتاب يتطمب مف الطالب قراءة البيانات الممثمة بالجدكؿ،في كرد سؤاؿ كاحد 
أف المنياج يخصص كحدة يتبيف ، بالعكدة الى الخطكط العريضة لمنياج الرياضيات لمصؼ األكؿ
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مدرسي لعاـ ال ، في حيف لـ ترد ىذه الكحدة في كتاب الرياضياتحصاءكاإلاالحتماالت دراسية لتعمـ 
، كالتعرؼ الى الى التعرؼ عمى التمثيؿ البياني البسيط لمصكرىذه الكحدة حيث ىدفت  2015/2016

في  كبذلؾ كرد الكزف النسبي لمجاؿ عرض البيانات بيذه القيمة، .المفيكـ البسيط المكانات التجربة
، أكثر في األعداد اسيةالميارات األس تعمـ  أف الطالب في ىذا الصؼ يحتاج الى ترل الباحثةحيف 

في حيف سيككف تضميف مجاؿ عرض البيانات في الصفكؼ الالحقة قىٌيـ أكثر مف طرحة في كتاب 
 .(2013دراسة القحطاني ) نتائج  مع النتيجةكتتفؽ ىذه  الرياضيات لمصؼ األكؿ.

 
 

جزأيو ركز بينت نتائج الدراسة أف محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني بف ،أما في الصؼ الثاني
الطبيعية، كذلؾ حقؽ  باألعدادمعظـ البنكد الخاصة  تفتحقق  ،999ضمف عمى مجاؿ األعداد 

المحتكل بعض البنكد اليامة  في الكسكر العادية، في حيف لـ يتـ عرض محتكل خاص بالكسكر 
ظير  فقد كالعالقات كاألنماط، طبيعية أعدادتستخدـ التي  عدديةالجمؿ كبالنظر إلى الالعشرية، 

كماؿ نمط معطى، ككذلؾ نمذجة بعض  االىتماـ بإيجاد العدد المفقكد، كالعممية الحسابية المفقكدة، كا 
كقد ظيرت سابقان  ة،تتضمف قيـ مجيكلة مستخدمة تعبيرات رياضية كجمؿ عددي التي بسيطةالمكاقؼ ال

ستمرارية كالتتابع ، كيدؿ تحققيا في الصؼ الثاني عمى مراعاة االفي كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ
عند مقارنو البنكد المتحققة  أما في تنظيـ محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني في مجاؿ األعداد،

كترل تدريس الرياضيات لمصؼ الثاني، فيظير أف محتكل الكتاب حقؽ معظـ ما كرد فييا.  أىداؼمع 
 اني يعد مالئما لممرحمة العمريةأف االىتماـ بمجاؿ األعداد في كتاب الرياضيات لمصؼ الثالباحثة 
 لمطمبة في ىذا الصؼ. كالعقمية

مجاؿ ظير بكزف نسبي أكبر ىذا الأف اليندسية كالقياس فبينت النتائج  األشكاؿاالنتقاؿ إلى مجاؿ كب
ط العريضة ك الخط إلى، كبالنظر عض البنكد الجديدة في ىذا المجاؿمف الصؼ األكؿ كتحققت ب

أىداؼ التدريس الخاصة بيذا المجاؿ في كتاب الصؼ الثاني، الكتاب حقؽ لممنياج فنرل أف محتكل 
كد تحقؽ ؤ كىذا يمفاىيـ جديدة باليندسة  إلىكيبيف أف المحتكل غطى المفاىيـ السابقة كتتطرؽ 

 اليندسية كالقياس. األشكاؿفي مجاؿ  ع في كتاب الرياضيات لمصؼ الثانياالستمرارية كالتتاب
، كبكزف نسبي المجاؿفي ىذا  بعض البنكد األساسية ترض البيانات فقد تحققمجاؿ عبالنسبة ل أما 

 في كتب الرياضيات لممرحمة األساسيةكؿ ظيكر ليذا المجاؿ بمحتكل خاص أ لكف ذلؾ يعد قميؿ،
كبمقارنو ما جاء في محتكل الكتاب بالخطكط العريضة لممنياج، فقد حقؽ المحتكل أىداؼ  ،الدنيا

جاؿ عرض البيانات في ىذا الصؼ، حيث تمثمت األىداؼ بقراءة التمثيؿ البياني التدريس الخاصة بم
في ىذا  كيعد ذلؾ مالئمان لمخصائص النمائية كالعقمية لمطمبة لمصكر، كتككيف تمثيؿ بياني بالصكر.
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(، كدراسة 2013القحطاني ) مف كجية نظر الباحثة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسةالصؼ 
 (.2012) الفييدم

 
تحميؿ أف مجاؿ األعداد شكؿ النسبة األكبر مف محتكل لأكدت نتائج االصؼ الثالث،  إلىكبالنظر 

، حيث تركز مجاؿ األعداد عمى األعداد ضمف األكؿ كالثاني كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث بجزأيو
ية جدا لبعضيا ا الصؼ لكف بتكرارات عالذكترل الباحثة أف المحتكل حقؽ البنكد المناسبة لي ،9999

ناتج جمع عدديف" كبند "إيجاد حاصؿ ضرب  د"إيجا فقد تحقؽ، اآلخركبتكرارات منخفضة لبعضيا 
بكزف نسبي يقارب الكزف النسبي المطمكب لمجاؿ األعداد  عدديف" كبند "إيجاد ناتج قسمة عدديف"،

ف الكسكر العادية تماريف أنشطة تحقؽ بنكد جديدة ضم أما بالنسبة لمكسكر فقد عرض الكتابككؿ، 
كبالنظر إلى لمجمؿ العددية التي بينما لـ يتطرؽ لمكسكر العشرية كيعد ذلؾ مالئـ لمفئة العمرية لمطمبة، 

الخطكط  إلىكبالنظر  ،ة البنكدجيد بكافىتماـ نماط كالعالقات فقد ظير اكاأل طبيعية، أعدادتستخدـ 
التدريس الخاصة بمجاؿ األعداد في  أىداؼالعريضة لممنياج فنرل أف محتكل كتاب الرياضيات حقؽ 

لمصؼ الثالث حقؽ كبذلؾ ترل الباحثة أف محتكل كتاب الرياضيات كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث، 
، لكف الكزف النسبي ليذا المجاؿ جاء االستمرارية كالتتابع في تنظيـ المحتكل معيارمٌ  في مجاؿ األعداد

، كتضميف المحتكل بعدد كبير مف مالئـبشكؿ  البنكدتكل عمى بقيمة عالية جدا نظرا لعدـ تكزيع المح
 .تخدـ نفس اليدؼ في مجاؿ األعداد الفقرات المكررة التي

 
أف الكزف النسبي ليذا المجاؿ أقؿ فقد أظيرت النتائج  ،اليندسية كالقياس األشكاؿباالنتقاؿ إلى مجاؿ ك 

 باألشكاؿالكتاب لـ يحقؽ البنكد الخاصة مف الكزف النسبي لذات المجاؿ في الصؼ الثاني، كما أف 
منيا في كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني، كبذلؾ فإف  6الثنائية كالثالثية األبعاد في حيف تحقؽ 

اليندسية كالقياس، كترل الباحثة أف  األشكاؿي مجاؿ كالتتابع فاالستمرارية  مٌ معيار  المحتكل ال يحقؽ
الرياضيات ال ي طي األىداؼ الخاصة بتدريس الرياضيات أف محتكل كتاب  إلىالسبب في ذلؾ يعكد 

 األشكاؿتدريس الرياضيات لمجاؿ  أىداؼلمصؼ الثالث كفؽ الخطكط العريضة لممنياج، فيظير في 
اليندسية كالقياس في الصؼ الثالث، أف الطالب في ىذا الصؼ يعمؽ الفيـ لخصائص المجسمات 

سطكانة كالمخركط كالمثمث كالمربع كالمستطيؿ كالدائرة، المستكية مثؿ المكعب كالكرة كاال كاألشكاؿ
كذلؾ يتعرؼ الطالب عمى اليـر كالمنشكر كخصائصيما، كيرسـ مربع كمستطيؿ كمثمث عمى شبكة 

المرسكمة، في حيف أف محتكل الرياضيات لمصؼ الثالث لـ ييظير دركس  األشكاؿمربعات كيسمي 
كالشعاع  ةالمستقيمالخاصة بالنقطة كالقطعة  باألىداؼى في مجاؿ اليندسة تحقؽ ىذه األىداؼ كاكتف

ظير  األبعادالثنائية كالثالثية  األشكاؿكالخط المستقيـ كأنكاع الزكايا، كبإىماؿ البنكد السابقة الخاصة ب
 اليندسية كالقياس متدف جدان. األشكاؿالكزف النسبي لمجاؿ 
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أف السبب قد ، كترل الباحثة نسبي قميؿ ظير بكزفكأخيرا بالحديث عف مجاؿ عرض البيانات فقد 
تضميف محتكل الرياضيات في الصؼ الثالث لبعض البنكد في مجاؿ عرض البيانات  يككف في عدـ

مثؿ "قراءة بيانات ممثمة بمخططات أعمدة"، "قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية"، "قراءة بيانات 
ضيات لمصؼ الثالث في مجاؿ عرض البيانات مع فبمقارنة محتكل كتاب الريا، متضمنة رسـك بيانية"

في الخطكط العريضة لممنياج، كرد أف الطالب  ىداؼ تدريس الرياضيات لمصؼ الثالثما جاءت بو أ
في ىذا الصؼ يستطيع أف يقارف المعمكمات المعطاة في جدكؿ مع تمثيميا البياني، كيستطيع قراءة 

ل كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث لـ يعرض محتكل التمثيؿ البياني لممعمكمات، في حيف أف محتك 
خاص بيذه األىداؼ كاكتفى بعرض محتكل تعميمي يحقؽ تنظيـ المعمكمات في جداكؿ، كقراءة 
الجداكؿ الممثمة بالصكر، كالتمثيؿ الصكرم لمبيانات في جدكؿ، كبذلؾ فإف عدـ تنظيـ المحتكل كفؽ 

نسبي المخصص ليذا المجاؿ في كتاب الرياضيات تدني الكزف ال إلىأىداؼ تدريس الرياضيات أدل 
كما أف عدد التماريف المحدكدة ضمف ىذا المجاؿ بالمقارنة مع الكـ الكبير مف التماريف ، لمصؼ الثالث

كتتفؽ ىذه النتيجة مع في مجاؿ األعداد ساىـ في تدني الكزف النسبي لمجاؿ عرض البيانات ايضان. 
 (.2010) (، كدراسة الشيرم2012لفييدم )ا، كدراسة (2013دراسة القحطاني )

 
أظيرت النتائج أف مجاؿ األعداد حظي بالنسبة فيما يتعمؽ في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع،  أما

متطمبات األعداد الطبيعية كمعظـ متطمبات الكسكر العادية  افةك تحققت، حيث الكتابمف  األكبر
التي تمثؿ كسكران  األشكاؿ ز، ك"تميي"بالكمماتالعادية الكسكر  "كتابةكالعشرية باستثناء بنداف كىما 

"إيجاد  فتحقؽ ،نماط كالعالقاتاألك  طبيعية، أعداد، أما بالنسبة لمجمؿ العددية التي تستخدـ "متكافئة
 أف الباحثة كترل، دكف التطرؽ لباقي البنكد فقط نمط معطى" إكماؿ"ك ،العدد المفقكد في جممة عددية"

أىداؼ مجاؿ األعداد الكاردة في الخطكط العريضة لممنياج حقؽ مصؼ الرابع كتاب الرياضيات ل
كقد يعكد السبب في  الكزف  .كحقؽ معيارم االستمرارية كالتتابع في تنظيـ المحتكل بشكؿ كبير جدا

الطبيعية  األعدادعمى  العممياتر ليذا المجاؿ تضميف عدد كبير مف التماريف التي تحقؽ يالنسبي الكب
 عرض البيانات.اليندسية كالقياس كمجاؿ  األشكاؿتدني عدد التماريف التي تحقؽ مجاؿ  إلىكذلؾ 

 
مع األفضؿ في ىذه الصؼ بمقارنتو حقؽ الكزف النسبي تفقد  اليندسية كالقياس األشكاؿأما في مجاؿ  

دراسة  اليندسية كالقياس في األشكاؿلمكزف النسبي لمجاؿ دكف المتكسط  إال انو ،الصفكؼ السابقة
TIMSS، رسـ زاكية تقديرية " في حيف لـ تظير تماريف كأنشطة تحقؽ ،19مف أصؿ  بند 12 تحقؽف

 األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف ك"، "تحديد نقطة في المستكل الديكارتيك"، "باالعتماد عمى قياسيا
ة ثالثية  اليندسي األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف ك"، "حسب خصائصيا المشتركة األبعاداليندسية ثنائية 

التعرؼ ك"، "ـ انعكاس لشكؿ معيف في محكر تماثؿ معطىك"رس، "حسب خصائصيا المشتركة األبعاد
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 يؤدم، كبالتالي معيف"تمييز شبكة مجسـ ك"، "بعاد كثالثية االبعادثنائية األ األشكاؿعمى العالقة بيف 
كتاب كالقياس في  ،اليندسية األشكاؿمجاؿ ل الكزف النسبيتدني  الىافتقار المحتكل ليذه البنكد الى 

الرياضيات لمصؼ الرابع، كبمقارنة المحتكل مع ما كرد في أىداؼ تدريس الرياضيات لمصؼ الرابع، 
 األشكاؿمف مجاؿ فإف المحتكل غطى األىداؼ المطمكبة بشكؿ جيد، أم اف البنكد ال ير محققة 

كبذلؾ ترل  ،ضة لممنياج اساسان ليست كاردة بالخطكط العري TIMSSفي دراسة كالقياس  ،اليندسية
تنظيـ المحتكل كتضمينو خطة كاضحة لكجكد يعزل لعدـ  ،الباحثة أف تدني الكزف النسبي ليذا المجاؿ

اليندسية كالقياس  األشكاؿكذلؾ العدد القميؿ لمتماريف التي تساىـ في تحقيؽ بنكد مجاؿ  ،بيذه البنكد
األعداد، كما يعكد السبب الى عدـ مراعاة  كتاب  مقارنة مع عدد التماريف التي تحقؽ بنكد مجاؿ

اليندسية  األشكاؿمجاؿ في تنظيـ المحتكل لمعيارٌم االستمرارية كالتتابع الرياضيات لمصؼ الرايع ل
 كالقياس.

 5حقؽ  أف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابعلثالث مجاؿ عرض البيانات يتبيف كبالنظر إلى المجاؿ ا
قراءة بيانات متضمنة "، ك"قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية"تحقؽ ، فمـ ت8متطمبات مف أصؿ 

كبمقارنو المحتكل مع اىداؼ تدريس  ،"المقارنة بيف عركض مختمفة لنفس البيانات"، ك"رسـك بيانية
الرياضيات يظير أف الكتاب حققيا بشكؿ كبير كبذلؾ ترل الباحثة أف عدـ تضميف المحتكل بيذه 

ل الى تدني الكزف النسبي ليذا المجاؿ، كما أف العدد المحدكد لمتماريف في الدركس بالبنكد السابقة أد
ات ساىـ في تدني الكزف النسبي لو، كبالنياية يشار أف كتاب المخصصة ضمف مجاؿ عرض البيان

، حيث حقؽ في مجاؿ عرض البيانات الرياضيات لمصؼ الرابع حقؽ معيارم االستمرارية كالتتابع
كد المحققة في الصفكؼ السابقة، كأضاؼ عمييا في ىذا الصؼ، قراءة بيانات ممثمة المحتكل البن

كدراسة الشيرم  (2013( كالقحطاني)2013مع دراسة التميني ) ىذه النتيجة كتتفؽبمخططات أعمدة. 
 (. Dinyal, 2005( كدراسة دانياؿ )Dudaite, 2006( كتختمؼ مع دراسة دكديت)2010)
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 ج السؤال الثالث:مناقشة نتائ 3.1.5
 

ــدنيا لبعــد العمميــات المعرفيــة  ــا مــدى تضــمين كتــب الرياضــيات الفمســطينية لممرحمــة األساســية ال م
 (؟TIMSS 2015)الخاصة بدراسة

 
بينػػػػت نتػػػػائج التحميػػػػؿ أف المعرفػػػػة حػػػػازت عمػػػػى الػػػػكزف النسػػػػبي األكبػػػػر مػػػػف كتػػػػب الرياضػػػػيات لممرحمػػػػة 

جػػاؿ التطبيػػؽ بشػػكؿ متكسػػط، امػػا االسػػتدالؿ فقػػد أظيػػرت األساسػػية الػػدنيا بينمػػا ظيػػر الػػكزف النسػػبي لم
، كترل الباحثة أف السبب في التركيز عمى المعرفة TIMSSالنتائج انو كرد دكف المتكسط بمقارنتو  ب 

يعػػكد ألىميػػة المعرفػػػة فػػي تطػػكير قػػػدرة الطمبػػة عمػػى االدراؾ كالفيػػػـ كالتمييػػز كغيػػر ذلػػػؾ مػػف الميػػػارات 
 بدقػة ينمػي الرياضػية كالمفػاىيـ كاإلجػراءات حيػث اف معرفػة الطمبػة لمحقػائؽ العقمية كالقدرات المعرفيػة،

فػي الػربط بػيف عناصػر  األسػاس جيػدة، كيشػكؿ بصػكرة المعرفػة كالمفػاىيـ اسػترجاع عمػى الطمبػة قػدرة
المعرفة المختمفة، كيمكنيـ مف التكسع بشكؿ أكثر عمقان في المفاىيـ المكجكدة لدييـ، مما يساعدىـ في 

احكػػاـ صػػائبة  لمميمػػات الرياضػػية المختمفػػة ك تنميػػة القػػدرة عمػػى حػػؿ المسػػائؿ الركتينػػة كغيػػر اصػػدار 
الركتينيػػة، كبػػذلؾ يكػػكف تضػػميف المجػػاؿ المعرفػػي بػػكزف نسػػبي عػػالي فػػي الصػػفيف األكؿ كالثػػاني مراعػػاة 

كالرابػع مف كاضعي المناىج لمخصائص النمائية كالعقمية لمطبة فػي ىػذا العمػر، امػا فػي الصػفيف الثالػث 
فظيػكر ىػذا الكػػـ مػف المعرفػة عمػػى حسػاب التطبيػؽ كاالسػػتدالؿ قػد يعػكد لعػػدـ تضػميف الكتػب لمجػػالت 
المحتكل بالكزف النسػبي المطمػكب، كػذلؾ عػدـ كجػكد خطػة كاضػحة لتنظػيـ المحتػكل بعػدد مػف التمػاريف 

مجػػاؿ المعرفػػة  التػػي تحقػػؽ كػػؿ بنػػد، ف البػػان مػػا أظيػػرت النتػػائج أف الػػكزف النسػػبي لمسػػتكل الحسػػاب فػػي
يعادؿ الػكزف النسػبي لمجػاؿ المعرفػة ككػؿ، ممػا أثػر سػمبان عمػى الػكزف النسػبي لمجػاؿ األشػكاؿ اليندسػية 

( ربما لػـ تكػف حاضػرة أك لػـ تأخػذ بعػيف TIMSSكالقياس كمجاؿ عرض البيانات، كىذا يشير إلى أف )
ؽ ىػػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػػة االعتبػػار أثنػػاء إعػػداد كتػػب الرياضػػػيات لممرحمػػة األساسػػية الػػدنيا كتتفػػ

 Jung, chih( كدراسة شػيو ك تػنج )2010( كدراسة الزىراني )2013( كالقحطاني )2012الفييدم )
& wang, ting ,2009( ك ريناف كاخركف )Renan et.al, 2012 فػي حػيف اختمػؼ ىػذه النتيجػة ،)

كالتي تكصمت الػى أف  (2010(، كدراسة الجيكرم كالخركصي )Dudaite ,2006مع دراسة دكديت )
مجػػاؿ االسػػتدالؿ تحقػػؽ بدرجػػة اكبػػر مػػف مجػػاؿ المعرفػػة كمجػػاؿ التطبيػػؽ، كقػػد يعػػزل ذلػػؾ الػػى أنيػػا قػػد 
اجريػػػػت عمػػػػى المرحمػػػػة االساسػػػػية العميػػػػا، كأف ىػػػػذه المرحمػػػػة تتطمػػػػب أف يػػػػتـ التركيػػػػز فييػػػػا عمػػػػى مجػػػػاؿ 

عمػى المجػاؿ المعرفػي كػذلؾ تختمػؼ  االستدالؿ أكثر مف المرحمة األساسية الػدنيا التػي يػتـ التركيػز فييػا
التػي أشػارات إلػى أف منػاىج الرياضػيات فػي سػن افكرة قػد ركػزت  (Dinyal, 2005) مػع نتيجػة دراسػة 

، فػي حػيف بشكؿ كبيػر عمػى المسػتكيات المعرفيػة العميػا مثػؿ حػؿ المشػكالت، كميػارات مػا كراء المعرفػة
 (. TIMSSي دراسة )يجدر اإلشارة سن افكرة تحصؿ عمى مراكز متقدمة دكما ف
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 مناقشة نتائج السؤال الرابع: 4.1.5
)المعرفة، التطبيق، االستدالل( في كتـب  TIMSS 2015كيف تتوزع العمميات المعرفية لدراسة 

 الرياضيات الفمسطينية لممرحمة األساسية الدنيا؟
 

اب الرياضػػيات كتػػ فػػي األكبػػر الػػكزف النسػػبيالمعرفػػة حػػازت عمػػى  النتػػائج أفبينػػت فػػي الصػػؼ األكؿ، 
التطبيػؽ مجػاؿ  ، كحػازTIMSSفػي  النسػبي لممعرفػة المطمكبػة الكزففكؽ ي كبكزف نسبي ،األكؿلمصؼ 

كقػػد يعػػكد  دكف المتكسػػط المطمػػكب.فقػػد حػػاز عمػػى كزف نسػػبي االسػػتدالؿ  مػػاأمتكسػػط عمػػى كزف نسػػبي 
مميات المعرفية المستكيات في الع لتماريف تحقؽ بعضلى عدـ تضميف محتكل الكتاب إالسبب في ذلؾ 

مثؿ مستكل "القياس"، كمستكل "االسترجاع" في مجاؿ المعرفة، كمستكل "النمذجة" مف مجػاؿ التطبيػؽ، 
كمستكل "التقييـ" كمستكل "التعميـ" كمستكل "التبرير" مف مجاؿ االستدالؿ، كتعزك الباحثة عدـ تضميف 

لمطمبػة فػي ىػذا الصػؼ، حيػث يتسػـ الى مراعػاة كاضػعي المنػاىج لمخصػائص النمائيػة  ىذه المستكيات 
الطمبة فػي ىػذه العمػر بعػدـ الػتمكف مػف ميػارة الكتابػة كالتعبيػر بشػكؿ كبيػر، بينمػا يظيػركف القػدرة عمػى 

كبذلؾ يظير الكزف النسبي لمجػاؿ المعرفػة  تصنيؼ األشياء المتماثمة كترتيبيا كتضمينيا في مجمكعات
رىػا ك بيؽ  كمجاؿ االستدالؿ فترل الباحثة أف السػبب فػي ظيأما بالنسبة لمجاؿ التط. بيذه القيمة الكبيرة
أف التركيػز فػػي ىػذا الصػػؼ يكػكف عمػى تنميػػة قػدرة الحػس العػػددم كاسػتعمالو فػػي الػى بػكزف نسػبي قميػػؿ 

حػػػػؿ بعػػػػض المشػػػػكالت، كاالىتمػػػػاـ بتكػػػػكيف اتجاىػػػػات إيجابيػػػػة نحػػػػك تعمػػػػـ المكضػػػػكعات المختمفػػػػة فػػػػي 
ي ىػػػذا العمػػػر مػػػف حػػػؿ تمػػػاريف كأنشػػػطة ضػػػمف مسػػػتكيات صػػػعكبة تمكػػػف الطمبػػػة فػػػالرياضػػػيات، كػػػذلؾ 

كيظيػػر ذلػػؾ فػػي االتجاىػػات الحديثػػة لتػػدريس الرياضػػيات كمػػا يبينيػػا  التطبيػػؽ كاالسػػتدالؿ بشػػكؿ كبيػػر،
مػع نتػائج دراسػة القحطػاني  النتيجػةتتفؽ ىذه ك  كتاب الخطكط العريضة لممنياج الفمسطيني بشكؿ جيد 

  (.2012ك الفييدم ) (2014(، كدىماف )2013( كالحربي)2013)
كتػاب  فػي األكبر الكزف النسبيالمعرفة حاز عمى مجاؿ  بينت النتائج  أفكباالنتقاؿ الى الصؼ الثاني 
بػػكزف نسػػبي  أمػػا مجػػاؿ التطبيػػؽ فكػػاف ،فتحققػػت جميػػع المسػػتكيات المعرفيػػةالرياضػػيات لمصػػؼ الثػػاني  

أف السبب قد يكػكف افتقػار الباحثة رل كذلؾ االستدالؿ حاز عمى كزف نسبي دكف المتكسط، كت، متكسط
، مسػتكل "التقيػيـ"، مػف مجػاؿ التطبيػؽمستكل "النمذجػة" المحتكل لبعض التماريف كاألنشطة التي تحقؽ 

مػػف مجػػاؿ االسػػتدالؿ، كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى مراعػػاة كاضػػعي  كمسػػتكل "التعمػػيـ"، كمسػػتكل "التبريػػر"
كتركيػػزىـ عمػػى تنميػػة قػػدرة الحػػس العػػددم  ي ىػػذا العمػػر،المنػػاىج لخصػػائص الطمبػػة النمائيػػة كالعقميػػة فػػ

بتنميػة القػدرة عمػى حػؿ ، كاالىتمػاـ كفي التحقؽ مػف صػحة االجابػة كاستعمالو في حؿ بعض المشكالت
ىذه النتيجػة مػع  كتتفؽ، المسائؿ الركتينية كالمسائؿ غير الركتينية ضمف مكضكعات المحتكل المختمفة

(، 2012، كمكسػػػى )(2010(، كالزىرانػػػي)2012كدراسػػػة الفييػػػدم) ،(2013نتػػػائج دراسػػػة القحطػػػاني )
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( كقد يعزل ذلؾ الى أنيػا قػد اجريػت عمػى كتػب 2010كتختمؼ مع نتائج دراسة الجيكرم كالخركصي )
 المرحمة االساسية العميا.

 
األكبػػر فػػي كتػػاب  عمػػى الػػكزف النسػػبي المعرفػػة حػػاز النتػػائج أف مجػػاؿأظيػػرت أمػػا فػػي الصػػؼ الثالػػث، 

الػكزف النسػبي فػكؽ ي السػابقيف كبػكزف نسػبيضيات لمصؼ الثالث ايضان كبتركيػز أكبػر مػف الصػفيف الريا
بكثيػػػر، أمػػػا مجػػػالي التطبيػػػؽ كاالسػػػتدالؿ فكانػػػت نسػػػبتيما دكف  TIMSSالمطمػػػكب فػػػي  لمجػػػاؿ المعرفػػػة

 حيػػث تػػرل الباحثػة أف النمػػك العقمػػي،  TIMSSبػالكزف النسػػبي المطمػػكب ليمػا فػػيالمتكسػط بمقارنتيمػػا 
لمطالب يتقدـ مع العمر فيصبح أكثر مقدرة عمػى حػؿ التمػاريف مػف ضػمف مجػالي التطبيػؽ كاالسػتدالؿ، 

مػػػكزف النسػػػبي لػػػذات المجػػػاليف عػػػف كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الثالػػػث تراجػػػع لبينمػػػا يظيػػػر فػػػي كتػػػاب 
تخػػدـ  كقػػد يعػػزل ذلػػؾ الػػى أف الكتػػاب اكرد العديػػد مػػف التمػػاريف المكػػررة التػػيالرياضػػيات لمصػػؼ الثػػاني 
معرفي مثؿ مستكل الحساب الذم حاز عمى كزف نسبي يفكؽ الكزف النسبي لنفس المستكل في المجاؿ ا

مسػػتكل المطمػػكب لمجػػاؿ المعرفػػة ككػػؿ، كػػذلؾ تػػرل الباحثػػة أف افتقػػار المحتػػكل لتمػػاريف كأنشػػطة تحقػػؽ 
قػػد تكػػػكف  بشػػكؿ مناسػػبمسػػتكيات االسػػػتدالؿ  أنشػػطة تحقػػؽك "النمذجػػة" مػػف مجػػاؿ التطبيػػؽ، كتمػػػاريف 

تنظػػيـ المكضػػكعات ضػػمف  عػػدـالسػبب فػػي ظيػػكر الػػكزف المعرفػػي بيػػذا الشػػكؿ، كمػا يعػػزل السػػبب الػػى 
، مما انعكس عمػى تنظػيـ المحتػكل ضػمف العمميػات المعرفيػة مجاالت المحتكل بالكزف النسبي المطمكب

حطػػػػاني دراسػػػػة الق( 2010كدراسػػػػة الشػػػػيرم)( 2012دراسػػػػة الفييػػػػدم)مػػػػع نتػػػػائج  ىػػػػذه النتيجػػػػةتتفػػػػؽ ك 
(2013). 
 

ركػػز بشػػكؿ كبيػػر عمػػى مجػػاؿ المعرفػػة كتػػاب الرياضػػيات  أظيػػرت النتػػائج أفكاخيػػران فػػي الصػػؼ الرابػػع، 
كبنسػب متفاكتػة كتػرل الباحثػة أف ىػذا االىتمػاـ ظيػر معظمػو فػي جميػع مسػتكيات المعرفػة بحيث حقؽ 

يقػػارب الػػكزف النسػػبي  مسػػتكل "الحسػػاب" بحيػػث أف الػػكزف النسػػبي الػػذم اظيرتػػو النتػػائج ليػػذا المسػػتكل
أما بالنسبة لمتطبيؽ فظير الػكزف النسػبي ، TIMSSالمطمكب لمجاؿ المعرفة بكافة مستكياتو في دراسة 

األكبػػر ليػػذا المجػػاؿ فػػي كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع بمقارنتػػو بكتػػب الرياضػػيات لممرحمػػة األساسػػية 
، كترل الباحثة أف السبب فػي ذلػؾ قػد TIMSS دراسة الدنيا لكف دكف تحقيؽ الكزف النسبي لمتطبيؽ في

يككف عدـ تضميف تماريف تحقؽ مسػتكل "النمذجػة" كقمػة عػدد التمػاريف المحققػة لمسػتكل "االختيػار" مػف 
مجاؿ التطبيؽ، أما بالنسبة لمجػاؿ االسػتدالؿ فقػد كرد بػكزف نسػبي اكبػر بالنسػبة لمصػفكؼ السػابقة لكػف 

كتػػػرل الباحثػػػة أف ذلػػػؾ قػػػد يكػػػكف لعػػػدـ  TIMSSؿ فػػػي دكف الػػػكزف النسػػػبي المطمػػػكب لمجػػػاؿ االسػػػتدال
، كتمػاريف تحقػؽ تضميف الكتاب لبند "دمج النتائج الرياضية لمتكصؿ لنتػائج اخػرل" مػف مسػتكل "الػدمج"

مسػػتكل "التبريػػر"، كػػذلؾ قمػػة عػػدد التمػػاريف التػػي تحقػػؽ مسػػتكيات مجػػاؿ االسػػتدالؿ بالمقارنػػة مػػع عػػدد 
المعرفػػػة، كمػػػا تػػػرل الباحثػػػة أف القصػػػكر فػػػي تضػػػميف مجػػػاالت التمػػػاريف التػػػي حققػػػت مسػػػتكيات مجػػػاؿ 
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، قػػد انعكػػس عمػػى تنظػػيـ المحتػػكل فػػي ضػػكء العمميػػات TIMSSالمحتػػكل بالشػػكؿ المطمػػكب فػػي دراسػػة 
عمػى الػػكزف النسػػبي لالسػتدالؿ فػػي كتػاب الرياضػػيات لمصػؼ الرابػػع، ممػػا سػػيؤثر  ه المعرفيػة، كىػػذا بػدكر 

 ألسػػئمة التػػي تتطمػػب ميػػارات تفكيػػر عميػػا، كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػعالطمبػػة فػػي اسػيؤثر الحقػػا عمػػى نتػػائج 
 Renan et alكدراسة ريناف كاخركف ) ،(2012( ، كدراسة الفييدم )2013نتائج دراسة القحطاني )

( Dudaite, 2006، تختمػػؼ مػػع دراسػػة دكديػػت)(Murdock, 2006)ك دراسػػة مػػكردكؾ  ،(2012,
 (.Dinyal, 2005كدراسة دانياؿ )
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 واالقتراحات التوصيات 2.5
 
بحيػػػث يػػػتـ مػػػف قبػػػؿ دائػػػرة المنػػػاىج الػػػدنيا  ةاألساسػػػياجػػػراء مراجعػػػة لمقػػػررات الرياضػػػيات لممرحمػػػة  .1

اليندسػية كالقيػاس، عػرض البيانػات( كتكزيػع  األشػكاؿ،  األعػدادالمحتػكل الرئيسػية ) تضمينيا بمتطمبات
 .TIMSS لألكزاف النسبية في دراسةكفقان  التركيز

بحيػث يػتـ تكزيػع مف قبؿ دائرة المناىج الدنيا  ةاألساسيعة لمقررات الرياضيات لممرحمة اجراء مراج .2
 لػػػػألكزاف النسػػػػبية فػػػػي دراسػػػػة)المعرفػػػػة، التطبيػػػػؽ، االسػػػػتدالؿ(  كفقػػػػان  العمميػػػػات المعرفيػػػػة االسػػػػئمة كفػػػػؽ

TIMSS. 
 ةاألساسػي مراعاة معيارم االستمرارية كالتتابع عبر الصػفكؼ فػي محتػكل كتػب الرياضػيات لممرحمػة .3

 الدنيا.
اجػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات شػػبيو بالدراسػػة الحاليػػة فػػي مقػػررات الرياضػػيات األخػػرل لمكقػػكؼ عمػػى  .4

المنػػػػػاىج  األسػػػػباب المؤديػػػػة لتػػػػػدني تحصػػػػيؿ الطمبػػػػة فػػػػػي الرياضػػػػيات، ككػػػػذلؾ دراسػػػػػات المقارنػػػػة بػػػػيف
 .TIMSS دراسةالفمسطينية كمناىج الدكؿ المتفكقة في التحصيؿ في 

كمشػػػاكؿ دكات لمناقشػػة نقػػػاط القػػػكة كالضػػعؼ فػػػي كتػػػب الرياضػػيات المدرسػػػية رات كالنػػػعقػػد المػػػؤتم .5
 تطبيقيا مف قبؿ المعمميف كالمشرفيف.

 إشراؾ مصممي المناىج في دكرات تدريبية تطمعيـ عمى المعايير العالمية الحديثة. .6
ؽ بتقػػكيـ كتػػب االسػػتفادة مػػف نتػػائج البحػػكث الجامعيػػة كالدراسػػات العميػػا كمركػػز البحػػكث فيمػػا يتعمػػ .7

 الرياضيات المدرسية.
 االىتماـ بضركرة اعتماد كتب الرياضيات المدرسية عمى مراجع عالمية حديثة. .8
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 :المراجع العربية 

  ( .2005إبراىيـ، مجدم  .)عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، القاىرة.1، طالتفكير من منظور تربوي ، 

 دار كائػػػؿ لمنشػػػر، 1ط، تطـــوير منـــاىج الرياضـــيات المدرســـية وتعميميـــا (.2010) ريػػػد.أبػػػك زينػػػة، ف ،
 .األردف عماف،

  بفمسـطين  األساسـياالخطاء الرياضـية الشـائعة لـدى طمبـة الصـف الثـامن  .(2011). نعيـ غمكة،ابك
رسػالة ماجسػتير غيػر ، وفعاليـة برنـامج مقتـرح لعالجيـا TIMSS 2007فـي ضـوء الدراسـة الدوليـة 

 .غزة جامعة األزىر، ،منشكرة

 ( .2013التميني، ابراىيـ .) في فمسطين وفق متطمبات  األساسيتقويم كتاب الرياضيات لمصف الرابع
TIMSS .رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف ،   

 ،كرة العممية المعرفية في ضكء الث اإلعداديةكتب عمـك المرحمة  فيالمتضمنة  القيـصبرم باسط،  أحمد
 المعاصػػرة،منػػاىج التعمػػيـ كالثػػكرة التكنكلكجيػػة  ،عشــر الثالــث العممــي المــؤتمركالتكنكلكجيػػة المعاصػػرة، 

 (.162-23الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، ص)

 ،في  األساسيصؼ الثامف (. تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لم2010ناصر. الخركصي، ىند. ) الجيكرم
 ،عشر الرابع العممي لممؤتمر مقدمة دراسة ،TIMSS)سمطنة عماف في ضكء متطمبات مشركع )

خالؿ الفترة الكاقعة  مصر-بعنكاف التربية العممية كالمعايير الفكرة كالتطبيؽ. كالمنعقد في اإلسماعيمية 
 .1/8-3 بيفما 

 ( .2012الحجاجي، عائشة .)الصـين( -دول ذات التحصـيل المرتفع)سـنفافوراخصـائص المعمـم فـي الـ
 دراســة التوجيــات الدوليــة فــي الرياضــياتوالــدول ذات التحصــيل المــنخفض )الســعودية(في اختبــارات 

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة اـ القرل، السعكدية.TIMSS 2007والعموم 

 ( .2013الحربػػػي، دالؿ .)ـــاىيم الرئ ـــا الختبـــار درجـــة تـــوفر المف يســـية ومســـتويات األســـئمة وأنواعي
TIMSS 2011 رسػػالة فــي كتــب العمــوم لمصــفوف مــن الخــامس االبتــدائي وحتــى الثــاني متوســط ،

 ماجستير غير منشكرة، كمية العمكـ االجتماعية، جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية، السعكدية.

  .االمتحان الدولي  (.2009)دائرة المعارؼ العربيػةTIMSS  لطالب الصف الثامن )نشرة صادرة عن
 .فمسطيف، ئرة المعارؼ العربية، دادائرة المعارف العربية(
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 ( .2014دىمػػاف، مػػي .)(األساســ9-6تحميــل محتــوى كتــب العمــوم لمصــفوف )بفمســطين فــي ضــوء  ي
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.(TIMSSمتطمبات اختبار)

 فعاليػػػة اسػػػتراتيجيتي الخارطػػػة المخركطيػػػة كالعػػػركض العمميػػػة فػػػي تحسػػػيف (. 2010)مػػػاؿ. ج، الزعػػػانيف
 األساسػػػيالدكليػػة لطػػالب الصػػؼ الثػػامف  TIMSSاألداء العمميػػة كالميػػارات المتضػػمنة فػػي اختبػػارات 

 .2289ص ، (8)24مجمد ، العموم اإلنسانية()لألبحاث مجمة جامعة النجاح ، بقطاع غزة

 تقـويم محتـوى مقـررات العمـوم بالمرحمـة المتوسـطة فـي ضـوء متطمبـات  .(2010) .غـر اهلل، الزىراني
جامعػة اـ ، رسػالة دكتػكراه غيػر منشػكرة،  TIMSSوالعمـوم   دراسة التوجيات الدوليـة فـي الرياضـيات

 .مكة المكرمة، القرل

 لمعمػػػػػـك  العممػػػػػي لتقيػػػػػيـ العمػػػػػـك فػػػػػي ضػػػػػكء الدراسػػػػػة الدكليػػػػػة الثالثػػػػػة اإلطػػػػػار. (2004)كمػػػػػاؿ.  ،زيتػػػػػكف
ــالوطن كالرياضػػيات األبعػػاد كالمجػػاالت،  المــؤتمر العممــي الثــامن األبعــاد الفائبــة فــي منــاىج العمــوم ب

 28/7/2004-25 ، الجمعية المصرية لمتربية كالتعميـ، كمية التربية، جامعة عيف شمس، مصر.العربي

 ــر(. 2013) نيػػاد.، شػػقكرة ــتعمم المتمركــز حــول المشــكم أث ــف اســتراتيجية ال ــة بعــض توظي ة فــي تنمي
 األساسـيفـي العمـوم لـدى طالبـات الصـف الثـامن  TIMSSميارات التفكير المتضمنة في اختبـارات 

 كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.، رسالة ماجستير غير منشكرة، بفزة

 ( .2011الشيرم، مػانع .) تحميـل محتـوى مـنيج الرياضـيات بالمرحمـة المتوسـطة فـي ضـوء متطمبـات
ــوم والرياضــيات)الدراســة الد دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، كميػػة التربيػػة،  رسػػالة ،(TIMSSوليــة الثالثــة لمعم

 جامعة اـ القرل، مكة المكرمة، السعكدية.

 العميـا مـن  ةاألساسـيتقويم كتب الرياضيات المدرسية فـي مرحمـة التعمـيم (. 1996) عماد.، الصكص
، جامعػة النجػاح الكطنيػة، غيػر منشػكرة رسػالة ماجسػتير، وجية نظر المعممين والمعممات في فمسـطين

 .نابمس، فمسطيف

 ( .2004طعيمة، رشدم .)دار الفكر العربي، القاىرة.8، طتحميل المحتوى في العموم االنسانية ، 

 ( .2006عبد السالـ، مصطفى) ،دار الفكػر العربػي، القػاىرة، 1ط. تدريس العمـوم ومتطمبـات العصـر ،
 مصر.

 (. نمكذج كمقترح 2007أبك شامة، محمد. )ك أبك العز، احمد. ك  يدة.قرني، زبك  عبد السالـ، مصطفى
دراسة مقدمة  ،(TIMSS)لتطكير منيج العمكـ بمرحمة التعميـ االبتدائي في ضكء متطمبات مشركع 
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  والذي نظمتو الجمعية المصرية أين؟ إلىلممؤتمر العممي الحادي عشر بعنوان  التربية العممية 
 26/7/2007-25، مصر. التربية، جامعة عيف شمس، كمية لمتربية العممية

 التعمـ التعاكني في تنميػة القػدرة عمػى التفكيػر االبػداعي كزيػادة التحصػيؿ  أثر. (2004)حمد. ، العجمي
، 37العػػدد ، مجمــة القــراءة والمعرفــة ،الدراسػػي فػػي مػػادة الرياضػػيات عنػػد طػػالب الصػػؼ األكؿ متكسػػط

 (.2004سبتمبر)

 ( .2009العرجا، محمد حسف .) في ضوء  األساسيمستوى جودة محتوى كتاب العموم لمصف الثامن
، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ المناىج كتكنكلكجيا المعايير العالمية ومدى اكتساب الطمبة ليا

 التعميـ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزه، فمسطيف.

 تحصيؿ الرياضيات باستخداـ اختبار (. مستكل الجكدة في 2004)سعد. نبياف، ك  .عفانة، عزك
(TIMSS كاالتجاه نحك تعمميا لدل طمبة الصؼ الثامف )مؤتمر إلىبحث مقدم ب زة،  األساسي 

اإلسالمية في  الجامعة في التربية بكمية المنعقد "العصر وتفيرات فمسطين في التربية"األول  التربوي
 .24/11/2004-23الفترة مف 

 ــــع )الصــــين  صخصــــائ . .(2010)حنػػػػاف. ، ال امػػػػدم ــــدول ذات التحصــــيل المرتف ــــي ال المدرســــة ف
وسنفافورة( وذات التحصيل المنخفض )السعودية( فـي اختبـارات الدراسـة الدوليـة لمعمـوم والرياضـيات 

(TIMSS 2007)، ،مكة المكرمة.، جامعة أـ القرل رسالة ماجستير غير منشكرة 

 ــ .(2012)ىػػذاؿ.  ،الفييػػدم وم المطــورة بالمرحمــة االبتدائيــة فــي المممكــة تقــويم محتــوى مقــررات العم
 ،(TIMSS.2011العربية السعودية في ضوء متطمبات دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموم)

 السعكدية.، جامعة اـ القرل، اطركحة دكتكراه غير منشكرة

 ( .2013القحطػػػاني، كضػػػحى .)ـــة فـــي ضـــ ـــة االبتدائي ـــوى مـــنيج الرياضـــيات بالمرحم ـــل محت وء تحمي
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، جامعػة األمػاـ  TIMSSمتطمبات الدراسة الدولية لمعموم والرياضـيات

 محمد بف سعكد االسالمية، السعكدية.

 (. 2011) تكفيؽ.، المخالفي( دراسات التقويم الدوليـة واسـعة النطـاقTIMSS-PIRLS-PISA) ،
مكتػػب التربيػػة العربػػي لػػدكؿ ، الثقافيــة تحميــل مقــارن فــي األىــداف والمــنيج والمحتــوى وتضــميناتيا

 .الرياض، السعكدية ،الخميج
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 (.2010)ناصر. ، المزيدم ( مستكيات التعمـ في الدراسة الدكليةTIMSS) ( -1أمثمة عمييا مف العمـك
 .25-24، ص57، سمطنة عماف العددمجمة التطوير التربوي(، 3

 الـــدالالت )والـــدولي قين الـــوطني مؤشـــرات تحصـــيل الرياضـــيات فـــي الســـيا .(2009)محمػػػكد. ، مطػػػر
مقدمة لميـك ، ، كرقة عمؿ بعنكاف ضعؼ التحصيؿ الدراسي في قطاع غزة الكاقع كالطمكحواالنعكاسات(

 .28-1فمسطيف ص ، مؤسسة إبداع لألبحاث كالدراسات، الدراسي

 ية التقرير الوطني حول نتائج فمسطين ضمن دراسة التوجيات الدول، (2005)محمد. ، كآخركف مطر
كزارة التربية كالتعميـ  تقرير صادر عف دائرة القياس كالتقكيـ،، TIMSS 2003في الرياضيات والعموم 

 .العالي، فمسطيف

 ( .2013مطر، محمد. كبشارات، خالد. كعطا اهلل، ساجدة .)دراسة" في فمسطيف لطمبة األكلية النتائج 

 . 9-8، 93يرة التربية والتعميم، مس،  2011" كالعمكـ الرياضيات في الدكلية التكجيات

 األساسـيتقويم محتوى كتب العموم الفمسطينية واإلسرائيمية لمصف الرابع ( . 2012)صالح. ، مكسى 
 غزة، فمسطيف.، الجامعة االسالمية، رسالة ماجستير غير منشكرة، (TIMSSفي ضوء معايير )

 ( .2007ىيئة المعرفة كالتنمية البشرية .):تقرير المعممين TIMSS منشكرات ىيئة المعرفة كالتنمية ،
 البشرية، االمارات العربية المتحدة.

 ( .2015كزارة التربية كالتعميـ العالي .) األول  )الجزأين األساسيكتاب الرياضيات لمصف األول
 ، منشكرات مركز المناىج، راـ اهلل، فمسطيف.والثاني(

 ( .2015كزارة التربية كالتعميـ العالي .)األول  )الجزأين األساسيرياضيات لمصف الثالث كتاب ال
 ، منشكرات مركز المناىج، راـ اهلل، فمسطيف.والثاني(

 ( .2015كزارة التربية كالتعميـ العالي .) األول  )الجزأين األساسيكتاب الرياضيات لمصف الثاني
 ، منشكرات مركز المناىج، راـ اهلل، فمسطيف.والثاني(

 األول  )الجزأين األساسيكتاب الرياضيات لمصف الرابع (. 2015لعالي. )كزارة التربية كالتعميـ ا
 ، منشكرات مركز المناىج، راـ اهلل، فمسطيف.والثاني(
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 (.2000كزارة التربية كالتعميـ العالي .) ،منشكرات اإلدارة العامة الخطوط العريضة لمناىج الرياضيات
 لممناىج التربكية، راـ اهلل، فمسطيف.

 التقرير الوطني حول نتائج فمسطين ضمن دراسة التوجيات (. 2007ية كالتعميـ العالي. )كزارة الترب
، منشكرات اإلدارة العامة لمقياس كالتقكيـ كاالمتحانات، راـ (TIMSS)الدولية في الرياضيات والعموم 

 اهلل، فمسطيف.

 ( .2011كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية .) منشكرات العموم والرياضياتدراسة التوجيات الدولية في ،
 دائرة القياس كالتقكيـ، راـ اهلل، فمسطيف.

 ( .2011كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية .) دليل تطبيق ادوات دراسةTIMSS منشكرات دائرة القياس ،
 كالتقكيـ، راـ اهلل، فمسطيف.

 ( .2014كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية .)منشكرات  ،الرابعاضيات لمصف الدليل االرشادي في الري
 دائرة القياس كالتقكيـ، راـ اهلل، فمسطيف.

 مركػز المنػاىج الفمسػػطينية، . خطـة المنــاىج الفمسـطيني األول( 1998) التربيػة كالتعمػيـ العػالي. كزارة .
 فمسطيف.  ، راـ اهلل

 (3122ات الدوليـة )الفقرات المفـرج عنيـا فـي دراسـة التوجيـ (.2013) التربية كالتعميـ العالي. كزراه 
TIMSS  فمسطيف.، . منشكرات دائرة القياس كالتقكيـ، راـ اهللاألساسيلمصف الرابع 
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 (: أسماء المحكمين1ممحق)

 
 مكان العمل اسم المحكم الرقم

 جامعة القدس د. محسف عدس 1
 التربية كالتعميـ كزارة-كالتقكيـدائرة القياس  مطر دد. محم 2
 جامعة النجاح الكطنية صالحة ؿد. سيي 3
 جامعة القدس قباجو دد. زيا 4
 جامعة القدس د.ابراىيـ عرماف 5
 جامعة القدس المفتكحة/ الخميؿ شاىيف دد. محم 6
 جامعة القدس د.ابراىيـ صميبي 7
 جامعة القدس المفتكحة/ دكرا د. نبيؿ الم ربي 8
 جامعة بيت لحـ جبرد. معيف  9

 جامعة القدس د. عفيؼ زيداف 10
 خميؿمشرؼ رياضيات/ تربية شماؿ ال د. عادؿ فكارعة 11
 جامعة القدس المفتكحة/ الخميؿ د. عادؿ رياف 12
 رياضيات ةمدرس  أ.عريف الطرشاف 13
 الخميؿ شماؿرياضيات/ تربية  ةمشرف سحر زماعرةأ. 14
 مدرسة رياضيات رنيف سمارأ. 15
 مشرؼ رياضيات/ تربية شماؿ الخميؿ خميؿ محيسف أ. 16
 الخميؿ شماؿرياضيات/ تربية  ةمشرف أ.جناف ابك جكدة 17
 رياضيات ةمدرس أ.اسالـ ابك الرب 18
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 تحميل المحتوى إطارخطاب تحكيم : 2ممحق 

 

 جامعت القدس 

 

 عمادة الدراساث العليا

 

 الدنيا ةاألساسيتحكيـ فقرات إطار تحميؿ المحتكل في كتب الرياضيات لممرحمة 
 الدكتكر المحتـرحضرة 

لممرحمة في المنياج الفمسطيني محتوى كتب الرياضيات  تحميل  تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف 
لرياضيات والعموم في ادراسة التوجيات الدولية ل اإلطار التقيمي لمرياضياتاألساسية الدنيا في ضوء 

(TIMSS 2015)   كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس
 مف جامعة القدس.

 
 لمناسبتو ألغراض البحث.تحميؿ المحتكل  إطارحثة ليذا أعدت الباك 

ونظرًا ملا عهدناه فوكم من خربة علموة وعملوة ورجى من حضرتكم التكرم بتحكوم هذا األداة وإبداء الرأي يف فقراتها 

 ما ترونه منادبًا وتعدول

 مع الشكر كالتقدير 
 الباحثة:                            

 إدراء دعود دراحنة
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  تحميؿ المحتكل إطار (:3ؽ )ممح

 TIMSS مجاالث المحتوى في دراست األول:البعد 
ار

كر
لت

ا
ث 

ظا
ح

ال
م

 

  األعداد :المجال األول
انطجيعيخاألعذاد

1 

   لرقـ معيف في عدد معطى نزليةتحديد القيمة الم

    كتابة العدد بالصكرة المكسعة

   بالكممات األعدادكتابة 

   رمكزبال األعدادكتابة 

   أك النماذجلرسـك البيانية لمجسمات أك ابا األعدادتمثيؿ 

   األعدادتعيف عدد معطى عمى خط 

   معطاةعدد كأص ر عدد مف مجمكعة أرقاـ  أكبر تككيف

2 
   المقارنة بيف عدديف 

   تصاعديا كتنازليا األعدادترتيب 

3 

   أكثرأك  إيجاد ناتج جمع عدديف

   األعدادضمف مراعاة مجاؿ طرح عدديف  باقيإيجاد 

   ضرب عدديف  حاصؿإيجاد 

   بحيث يككف الناتج عددا طبيعيان قسمة عدديف ناتج إيجاد 

   تكظيؼ التقدير في التحقؽ مف نتائج بعض العمميات الحسابية

4 
القياس، العممية )في الحياة  األعدادتشمؿ  كالميةحؿ مسائؿ 

 (ؿالما
  

5 

   اعفات عدد معطىإيجاد مض

   ايجاد عكامؿ العدد

   تحديد العدد الزكجي

   تحديد العدد الفردم

   تحديد العدد األكلي

 الكسكر العادية كالعشرية كتشمؿ

1 
   مفيـك الكسرالتعرؼ عمى 

   األعدادعمى خط العادية تمثيؿ الكسكر 
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   كتابة الكسكر العادية بالكممات

   العادية بالرمكزكتابة الكسكر 

   النماذجلرسـك البيانية اك أك ا العادية بالمجسماتتمثيؿ الكسكر 

    في شكؿ معطى  تقدير قيمة الكسر

   إيجاد عدد األجزاء التي يمثميا كسر في عدد معطى.

2 

   مكافئة لكسر عادمإيجاد كسر 

   التي تمثؿ كسكران متكافئة األشكاؿ تمييز

   يف الكسكر العاديةالمقارنة ب

   ترتيب الكسكر العادية تصاعديا كتنازليا

   العاديةجمع الكسكر 

   طرح الكسكر العادية

   كالمية تتضمف الكسكر العاديةحؿ مسائؿ 

3 

   العشرم الكسر مفيكـ التعرؼ عمى

    لرقـ معيف في كسر عشرم نزليةتحديد القيمة الم

   لرسـك البيانية اك الرمكزأك ا بالمجسماتالعشرية  تمثيؿ الكسكر

   األعدادالعشرية عمى خط  تمثيؿ الكسكر

   المقارنة بيف الكسكر العشرية

   ترتيب الكسكر العشرية تصاعديا كتنازليا

    جمع الكسكر العشرية

    طرح الكسكر العشرية

   تقريب الكسكر العشرية

   ةاكماؿ نمط مف الكسكر العشري

   عشرية ان كسكر  كالمية تتضمفحؿ مسائؿ 

 االنماط كالعالقات ،جمؿ عددية تستخدـ اعداد طبيعية

1 
   (29=   + 17مثؿ ) إيجاد العدد المفقكد في جممة عددية

  إيجاد العممية الحسابية المفقكدة في جممة عددية
 (51= 10    41مثؿ )

  

2 
لة مستخدمة تعبيرات نمذجة مكاقؼ بسيطة تتضمف قيـ مجيك 

 رياضية كجمؿ عددية
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3 

   اكماؿ نمط معطى

   معطاةكصؼ عالقات بيف قيـ متجاكرة في متسمسمة اعداد 

كتابة اك اختيار قاعدة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة ازكاج مف 
 األعداد

  

 معطاةتطبيقا عمى قاعدة  األعدادتككيف ازكاج مف 
 لمحصكؿ عمى العدد الثاني كىكذا( 2مثال )ضرب العدد األكؿ ب 

  

 القياساليندسية و  األشكالالثاني: المجال 

 النقاط كالخطكط كالزكايا

1 
   قياس كتقدير االطكاؿ

   قياس الزكايا باستخداـ المنقمة

   كطرحيا ركتينية عمى جمع األزماف مسألةحؿ 

2 
   رسـ مستقيمات متعامدة

   رسـ مستقيمات متكازية

3 

 المقارنة بيف انكاع الزكايا المختمفة
 مف الزاكية اليمنى( أص رأك  أكبر اليمنى، زكايامثاؿ: الزاكية )

  

   المنقمةباستخداـ  معطاةرسـ زكايا 

 زاكية تقديرية باالعتماد عمى قياسيا رسـ
 درجة( 90زاكية قياسيا اقؿ مف  )ارسـمثؿ 

  

    تحديد نقطة في المستكل الديكارتي 4

 اشكاؿ ثنائية كثالثية االبعاد

1 

حسب  ثنائية االبعاد اليندسية األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 
 خصائصيا المشتركة 

  

 حسب  ثالثية االبعاد اليندسية األشكاؿتصنيؼ مجمكعة مف 
 المشتركة )مثال الشكؿ أك الحجـ( خصائصيا

  

   اليندسية  كالمجسمات األشكاؿالمقارنة بيف 

   ماثؿ في شكؿ معيفخط ت رسـ

2 
   انعكاس لشكؿ معيف في محكر تماثؿ معطى رسـ

   ثنائية االبعاد كثالثية االبعاد األشكاؿالتعرؼ عمى العالقة بيف 

   حسبةيحيطانًضهعبد
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  يشسىيخعهًشجكخانًشثعبدرقذيشيسبحبدأشكبلهنذسيخ9

  ثبنىحذادانًكعجخهنذسيخيدسًبدرقذيشأحدبو

   شبكة مجسـ معيف تمييز

 المجال الثالث: عرض البيانات

 قراءة البيانات

1 

   قراءة بيانات ممثمة في جدكؿ معطى

   قراءة بيانات ممثمة بمخططات أعمدة

   قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية

   قراءة بيانات متضمنة رسكـ بيانية

   المقارنة بيف البيانات 

2 
 أسئمةعف  لإلجابةالمعمكمات المعركضة بأشكاؿ مختمفة  استخداـ
 رياضية

  

 التنظيـ كالعرض

   مختمفة لنفس البيانات )اشكاؿ( المقارنة بيف عركض 1

2 

تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ كالرسكـ البيانية التي 
 تشمؿ

 صكرا كمخططات اعمدة 
 

  

 

 بعد العملياث المعرفيت الثاني:البعد 

 المعرفت األول:المجال 

انززكش

  ركشانزعشيفبدوانًصطهحبدانشيبضيخ

  األعذادركشخصبئص

  انهنذسيخاألشكبلركشخصبئص

  أ(9ة=أة،أ+أ+أ=×اعبدحكزبثخانشيىصانشيبضيخيثم)أ

انزعشفعهً

انزعجيشاداألعذاد،،األشكبلانزعشفعهًعنبصشسيبضيخيثم

وانكًيبد

  

انًزكبفئخ يثمانقيىانزعشفعهًانكيبنبدانشيبضيخانًزكبفئخ

=0.505.%
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انحسبة

  انطجيعيخاألعذادعهً÷×(-اخشااانعًهيبدانحسبثيخ)+

األعذاد(عهًانكسىسانعبديخو-اخشااانعًهيبدانحسبثيخ)+

انكسشيخ

  

يشيخوانكسىسانعاألعذاد(عهً-اخشااانعًهيبدانحسبثيخ)+

انعيشيخ

  

  نزقذيشنبرحانعًهيبدانحسبثيخاألعذادرقشيت

  انقيبوثعًهيبدسورينيخفياندجش

  اسزشخبعيعهىيبدينانشسىوانجيبنيخواندذاولاالسزشخبع

انقيبس
  اسزخذاوادوادانقيبسانًنبسجخ

  اخزيبسوحذادانقيبسانًنبسجخ

انزصنيف/

انزشريت

وانعجبسادانشيبضيخحستانخىاصاألشكبلواألعذادرصنيف

انًيزشكخ

  

 

االخزيبس

يسأنخاخزيبسانعًهيبدانشيبضيخواإلسزشاريديخانًنبسجخفيحم

سيبضيخيعطبح.

  

  انشيبضيخًسأنخاخزيبساالدوادانًنبسجخنحمان

انزًثيم
دنزىضيحانشيبضيخفيأشكبلوخذاولويخططبرًثيمانجيبنبد

انعالقخثيناألفكبسانشيبضيخانًخزهفخ.

  

اننًزخخ
اويخططنحمهنذسي،يعبدنخ،شكمركىينرىصيعينبستيثم

سيبضيخسورينيخ.يسأنخ

  

انزنفيز

رطجيقيدًىعخيناالخشااادانشيبضيخفيحمانًسبئم

انشيبضيخ

وانًخططبد.األشكبليثمسسى

  

حميسبئم

بئمييبثهخنألنيطخانصفيخ.حميسسورينيخ

  

 

رحهيم
إنًفييىاقفسيبضيخنهزىاصماألعذاداسزعًبلانعالقبدثين

اسزنزبخبدصحيحخينخالليعهىيبديعطبح.

  

  نزبئحإنًانشثطثينانًفبهيىواألفكبسانشيبضيخنهزىاصمنهزىصم-انذيح
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سيبضيخصحيحخانزىنيف

  نزبئحاخشيإنًصمديحاننزبئحانشيبضيخنهزى

  عهًانًعهىيبدواألدنخرقذيىاسزنزبخبدصحيحخثنباا انزقييى

  حسبثيخيبنزطجيقهبفييدبلأوسعيسأنخرعًيىنزبئححمرعًيى

  نزبئحوخصبئصسيبضيخيعشوفخإنًرقذيىرجشيشيقنعثبنشخىعرجشيش

حمانًسبئم

غيش

انشورينيخ

ىاقفخذيذحنىرعشضسبثقبعهًانطبنتسيبضيخفيييسأنخحم
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 فيرس الجداول


 45 ............ .فمسطيف في األساسي األكؿ لمصؼ الرياضيات كتاب كدركس كحدات(: 1.3) جدكؿ

 45 ........... .فمسطيف في األساسي الثالث لمصؼ ضياتالريا كتاب كدركس كحدات(: 3.3) جدكؿ

 46 ............ .فمسطيف في األساسي الرابع لمصؼ الرياضيات كتاب كدركس كحدات(: 4.3) جدكؿ

 الفمسطيني المنياج في الرياضيات كتب في المحتكل لمجاالت النسبي كالكزف رالتكرا(: 1.4) جدكؿ
 51 ......... (.TIMSS 2015) لدراسة لمرياضيات التقيمي اإلطار ضكء في الدنيا األساسية لممرحمة

 الفمسطيني المنياج في الرياضيات كتب في المحتكل تلمجاال النسبية كاالكزاف التكرارات(: 2.4)جدكؿ
 52 ......... (.TIMSS 2015) لدراسة لمرياضيات التقيمي اإلطار ضكء في الدنيا األساسية لممرحمة

 ضكء في األساسي ألكؿا لمصؼ الرياضيات كتاب في المحتكل لمجاالت النسبي الكزف(: 3.4)جدكؿ
 54 .......................................... (.TIMSS 2015) لدراسة لمرياضيات التقيمي اإلطار

 لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو األكؿ لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: أ. 4.4) جدكؿ
 55 ............................................... األعداد مجاؿ -(TIMSS 2015) كفؽ المحتكل

 لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو األكؿ لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: ب.4.4) جدكؿ
 58 ............................ .كالقياس اليندسية األشكاؿ مجاؿ -(TIMSS 2015) كفؽ المحتكل

 لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو األكؿ لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: ج.4.4) جدكؿ
 59 ...................................... .البيانات عرض مجاؿ -(TIMSS 2015) كفؽ المحتكل

 بالكزف مقارنة بجزأيو لثانيا لمصؼ الرياضيات كتاب محتكل لمجاالت النسبي الكزف(: 5.4)جدكؿ
 2015TIMSS . .......................................... 60 دراسة في المحتكل لمجاالت النسبي

 المحتكل لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو الثاني لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: أ. 6.4)جدكؿ
 61 ....................................................... .األعداد مجاؿ -(TIMSS 2015) كفؽ

 المحتكل لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو الثاني لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: أ.6.4)جدكؿ
 62 .................................................. تابع. األعداد مجاؿ -(TIMSS 2015) كفؽ

 لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو الثاني لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: ب.6.4) جدكؿ
 64 ............................ .كالقياس اليندسية األشكاؿ مجاؿ -(TIMSS 2015) كفؽ المحتكل
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 المحتكل لمجاالت كالثاني األكؿ زأيوبج الثاني لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: ج.6.4)جدكؿ
 65 ............................................... .البيانات عرض مجاؿ -(TIMSS 2015) كفؽ

 بالكزف مقارنة بجزأيو الثالث لمصؼ الرياضيات كتاب محتكل لمجاالت النسبي الكزف(: 7.4)جدكؿ
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 المحتكل لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو الثالث لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: أ.8.4)جدكؿ
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 لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو الثالث لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(:  ب. 8.4) جدكؿ
 70 ............................ .كالقياس اليندسية األشكاؿ مجاؿ -(TIMSS 2015) كفؽ المحتكل

 لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو الثالث لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: ج. 8.4) جدكؿ
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 لمجاالت كالثاني األكؿ بجزأيو الرابع لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل(: أ. 10.4) جدكؿ
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 العمميات لبعد كالثاني األكؿ بجزأيو األكؿ لمصؼ الرياضيات كتاب تضميف مدل( أ.14.4) جدكؿ
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 88 .................................................... .التطبيؽ -(TIMSS 2015) كفؽ المعرفية
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 93 .................................................. .االستدالؿ -(TIMSS 2015) كفؽ معرفيةال
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