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 باللغة العربية الدراسةملخص 
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية 

للمحتوى في مجاالت: ( NCTMفي ضوء معايير)-الفرع العلمي–لصفي العاشر والحادي عشر 
األعداد والعمليات، الجبر، الهندسة والقياس، وتحليل البيانات واالحتماالت، واستخدم الباحث 

 المنهج الوصفي التحليلي.

( لمحتوى كتب الرياضيات NCTMوللوصول ألهداف الدراسة تم إعداد قائمة بمعايير )
جمتها، لحادي عشر الفرع العلمي بعد تر الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية للصفوف العاشر وا

وبطاقة تحليل محتوى كتب الرياضيات المطورة للصفوف العاشر والحادي عشر الفرع علمي في 
م في فلسطين بواقع أربعة 2018-2017ضوء قائمة المعايير والتي طبقت في العام الدراسي 

 كتب.

العاشر  رحلة الثانوية للصفأن محتوى كتب الرياضيات المطورة للمأسفرت نتائج الدراسة 
( الخاصة بالمحتوى حيث يحقق NCTM( مع معايير )%54.92في فلسطين تتوافق بنسبة )
( مؤشًرا فرعياً وذلك في المجاالت األربعة، 71( مؤشًرا من أصل )39محتوى هذه الكتب المطورة )

ي في رع العلموأن محتوى كتب الرياضيات المطورة للمرحلة الثانوية للصف الحادي عشر الف
( الخاصة بالمحتوى حيث يحقق محتوى NCTM( مع معايير )%66.19فلسطين تتوافق بنسبة )
 ( مؤشًرا فرعيًا وذلك في المجاالت األربعة.71( مؤشًرا من أصل )47هذه الكتب المطورة )

وأوصت الدراسة إلى استكمال مؤشرات المعايير غير المتحققة في كتب الرياضيات 
 العاشر والحادي عشر الفرع العلمي. المطورة لصفي

يقترح الباحث إجراء دراسات لتقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للمراحل التعليمية و 
 (. NCTMالمختلفة في ضوء معايير )

(، كتب الرياضيات المطورة، المرحلة الثانوية، تقويم NCTMالكلمات المفتاحية: معايير )
 محتوى الكتب.
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 الدراسة باللغة اإلنجليزيةملخص 
Abstract 

This study aims at evaluating the content of the developed Palestinian 

Mathematics textbooks for secondary stage, particularly for tenth and 

eleventh grades of scientific stream in light of (NCTM) content standards 

in the fields of numbers and processes, Algebra, Geometry and 

measurement, data analysis and probability. The researcher adopted the 

descriptive analytical approach.   

In order to achieve the study objectives, a list of (NCTM) standards was 

translated and prepared for the content of the developed Mathematics 

textbooks for secondary school; tenth and eleventh grades of scientific 

stream. This is in addition to preparing an analysis card for the content of 

the developed Mathematics textbooks for tenth and eleventh grades of 

scientific stream in light of the list of the standards, which was applied in 

Palestine for the school year 2017-2018. This resulted into a sample of 

four textbooks.  

Therefore, the results of the study showed that the content of the 

developed Palestinian Mathematics textbooks for secondary school of 

tenth grade corresponded to 54.92% with the NCTM standards. 

Furthermore, the content of the developed textbooks is 39 indicators out 

of 71 sub-indicators in the four fields. However, the content of the 

developed Palestinian Mathematics textbooks for secondary school of 

eleventh grade corresponded to 66.19% with the NCTM standards. The 

content of the developed textbooks is 47 indicators out of 71 sub-

indicators in the four fields.  

The study recommended completing the unfulfilled standards' indicators 

in the developed Mathematics textbooks for tenth and eleventh grades. 

The researcher also recommended reviewing different weaknesses found 

in the developed Mathematics textbooks and enhancing their strength 

aspects. In light of NCTM standards, the researcher encourage conducting 

more evaluation studies for the content of Palestinian Mathematics 

textbooks for different educational stages.   

Keywords: (NCTM) Standards developed Mathematics textbooks, 

Secondary stage, content evaluation. 
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 الستهالل(

 
    

 قَاَل هللاُ تَعَالَى:

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ﴿  َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 ﴾ َواْلُمْؤِمنُونَ 

 

 105] :التوبة [   
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ْاءُ   ْاإِلهــد 

 تحز فخار النبوة *واعمل العلم   تعلم  

 وةخذ الكتاب بق* فاهلل قال ليحيى 

حين تمر الكلمات وتبدو كطيف سرمدي تحاول اقتطاف األمل من جديد لتسكب العين غيثا من 
 ..شموس النجاح

 ..إلى أمي الغالية، زمردة الحياة في سيمفونية األمل

ليك أبي الحكيم،   منبع العلم ومورد العملوا 

 ...زوجتي الغالية ..باب: اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم إلى من استبقت معي الباب لنقد معاً 

ليك أخي البعيد القريب، والغائب الحاضر؛ ال تنفك م  ،عاني الشوق تراودني حينا بعد حينوا 
 ..وترمي لحاظ اللقاء بك

لى     لي في معترك الحياة بكل تفاصيلها ودقائقها أدامكما هللا سنداً  (أحمد وضياء)خوتي إوا 

لى أخواتي   ، شمعات األمل المضيئة في غياهب اليأس)إسراء وآية( وا 

 ، عاء  واألمنيات  إلى أعمامي وعماتي وأهلي وأحبابي كًّلا باسم ه ولقب ه أولئك  الذين  رافقوني بالدُّ
 فأناروا القلب  والمكان  

 . .شهداء الوطن الكليم (شهداء.. نصر ودماء)لى صورتين: لى من صنعوا سيميائية الحياة عإ

لى جبال العلم الشامخة، ورواسي األدب الراسخة، و  ه ؛ كل باسم(أساتذتي الدكاترة األفاضل)ا 
 ولقبه وموقعه

 (الجامعة اإلسًّلمية)إلى نبض الجامعة الغراء جامعة العلماء، وصرح العظماء.. 

 خيلها في سبيل دينه ووطنهإلى كل من حمل أمانة العلم وامتطى 

 ركوا ما أقول، ربما لم تد(وبناتي أبنائي)-تعالى-إلى الدرر الثمينة التي حباني إياها هللا  وأخيراً 

 اليوم، لكن أثق بأنكم ستكملون الطريق الذي وضعه لي األسبقون في جسر العلم والتعليم 

 

هدي هذا اجلهد املتواضع أليهم مجيعًا إ  
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 وتقديرٌ شكٌر 

الحمد هلل، نحمده شكككككرًا إلنعامه، حمدًا يليق بجًّلل وجهه وعظيم سككككلطانه، فهو سككككبحانه 
 ، والصككًّلة والسككًّلم على سككيد الخلق أجمعينجديرصككاحب الفضككل والنعم، فشكككرًا لمن هو بالثناء 

 ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد... محمد 

 { فإننا نحمد هللا 7}إبراهيم: آية  [شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْلَئِنْ ]: انطًّلقًا من قول هللا 

انه أن يجعله ، ونسأله سبحه الدراسةونشكره على عظيم منه، وتفضله علينا أن أعاننا على إتمام هذ
 خالصًا لوجهه الكريم.

قرارًا بالفضل لذويه، وانطًّلقًا من قول نبينا محمد  " اسل يشكر هللا من ل يشكر الن" وا 
نهلنا منها أنفع  بأن شّرفنا هللا  التياإلسًّلمية الجامعة  إلى الشكر والتقديرقدم بخالص أت إنيف

كن "العلوم وأشرفها، ومن أعطتنا فما كلت وال ملت فلهم منا جزيل الشكر والتقدير، فشعارنا 
 ."تستطع فًّل تبغضهمفإن لم  عالمًا... فإن لم تستطع فكن متعلمًا، فإن لم تستطع فأحب العلماء،

لذكر وأخص با كل من علمني حرفا في رحلتي العلمية، أبرق بالشكر الخاص إلىأن  أنسىوال 
لحظة واحدة بتوجيهاته الكريمة ل الذي لم يبخل عليّ  (األسطلحامد إبراهيم )األستاذ الدكتور 
رشاداته الواعية،  مود)محالدكتور و  عقل( سعيد )مجديالدكتور أيضًا إلى  موصول والشكر وا 

ه شرفاني بقبول مناقشة هذه الدراسة ذيناللّ  الحمضيات(اسماعيل  ت ْنق يح  عت ها و  ُمراج  ا؛ كي تصبح  و 
  على أحسن  وجٍه لها.  

د العون والمساعدة أو أسدى إلّي برق بالشكر الجزيل إلى كل من مّد يأأن  وال يفوتني
بًّلل  ختي الحبيبأوأزكاها وأخص بالذكر زوج  ة،الدراسه بالدعاء حتى إتمام هذ نصحًا أو آزرني

فنسأل هللا تعالى بمنه أن يرزقهم من الجنة أعًّلها،  ،والغالي الشاعر حسن أبو قادوس الجدي
 أصلحها ومن القلوب أنقاها، ومن األعمال

 

 وهللا ولي التوفيق
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة:

عب االت الحياة، وتلمن أهم مميزات عصرنا الحالي هو التطور المتسارع في شتى مج إن  
  في حياة البشر لمواجهة هذا التطور المتسارع. اا محوريّ التربية دورً 

علينا كشعب فلسطيني محتل يسعى إلى التحرر والرفعة العالية والمكانة المرموقة بين  اوكان لزامً 
م بالعملية هتمان نسعى إلى االأشعوب العالم بوجه عام، والشعوب اإلسًّلمية والعربية بوجه خاص 

 روعة.  بناء جيل صالح يحقق طموحاتنا وتطلعاتنا وأهدافنا المش يع  حتى نستط اا بالغً التربوية اهتمامً 

 طموحاته ماو ، لذلك إن أردنا معرفة أين يتجه المجتمع في سبيل تحقيق غاياته المنشودة
 و تخلفها.أمن المعايير الحقيقية في تقدم الشعوب  ع دُّ ألنها تُ  ؛فلننظر إلى مناهجه ؟آماله وأهدافهو 

تفكير المتعلم ويرسم الوجهة الصحيحة التي يريدها المجتمع، وكان ال بد أن نتجنب فالمنهاج ينمي 
في شتى  مواكبة التطور المتسارع حتى نستطيع   ؛مناهجنا للتطوير المستمر ع  خض  ونُ  ،العشوائية

جعلنا في ذيل ي وبذلكفيتوه األفراد  مما يجعلنا نضل الطريق   ؛وحتى ال تنحرف البوصلة ،العلوم
 والشعوب.   األمم

 وية، لذاالتربونظرًا ألهمية المناهج التربوية واعتبارها أحد المقومات األساسية للعملية 
ومحتواه  مراجعة مستمرة لسياسة التعليم ونظامه (235ص ،م2001) أحمد تتطلب كما يرى 

أحداث التنمية  حيث أصبحت النظم التربوية مسئولة عن وتجويده،وتجديده  يمهوتطويره وتقو 
 .ومستقبلهالشاملة لإلنسان 

وذلك لمواكبة التطور والتغير وجعل مناهجنا  ؛في هذا المجال وكان لفلسطين دور فعال
فراد يمتلكون ا على تخريج أذات صبغة وطنية يراعي الحالة الفلسطينية التي نمر بها، وليكون قادرً 

نتاج حلول إب ،ي حل المشكًّلتمهارات التفكير العليا ومن ثم يستطيعون توظيفها ف  لتكوينداعية و وا 
م( بتنفيذ 1998الخطوة األولى في تحقيق السيادة الفلسطينية، فقد قامت وزارة التربية والتعليم عام)
وانتهى  (م2000)مشروع التطوير التربوي للمنهج الفلسطيني ألول مرة ودخل حيز التنفيذ عام 

م( بما يتناسب مع 2016المنهاج للمرة الثانية عام )وكما بدأت عملية تطوير  ،(م2006)عام 
وما قدمته التغذية الراجعة من المناهج السابقة التي استمرت  ،االنفجار المعرفي وثورة المعلومات

 ا.عامً  خمسة عشرألكثر من 
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 تعكس الدراسية، بحيثالحاجة الملحة إلى تطوير المناهج  هذا، تظهروفي سياق 
تساعده  ،ومتنوعةوتكون قادرة على إمداد المتعلم بآفاق علمية واسعة  العصر،محتوياتها روح 

إلنتاج الجديد والتعامل  السليم،وتدريبه على التفكير  المختلفة،العقلية  معلوماته ومهاراته على إثراء
 .مع المشكًّلت التي تصادفه في حياته اليومية

ن التكنولوجيا الحديثة جعلت العالم قرية صغيرة، وترك ذلك التقدم بصماته أ ويرى الباحث
ل في نظ حتى ال ؛، لذلك من األهمية مسايرة هذا التطورالعلوم كافةعلى شتى المجاالت وعلى 

هة نظر وججوانبها، ومن  لن يطال هذا التطور العملية التعليمية بكأ اذيل القافلة، فكان لزامً 
ن أردنا االرتقهاوهو ال يقل أهمية عن بناء ،ال بد منه وير المناهج أمر  عملية تط الباحث اء ، وا 
الحكم و  هي وسيلتنا للتحقق من كفاءة هذه المناهج على طرق علمية سليمة بناءً  فالتقويم ،بأوطاننا
 .عليها

الرياضيات أكثر عمليات التقويم ضرورة وأهمية؛ ذلك  كتبومن الجدير بالذكر أن تقويم 
 إلى الدور إضافةالعلمية.  واالكتشافات والتغيرات،كونها حظيت بنصيب وافر من تلك التطورات، 

لدى المتعلم، ويعدُّ المحتوى أحد األجزاء المكونة  العقلية والقدرات اإلبداع تنمية في لعبته الذي المهم
 للمنهاج، والكتب المدرسية هي المصدر األساسي للمحتوى.

بدأت منذ لحظة والدته ووجوده على هذه  لهان حاجة اإلنسان أ وتعتبر الرياضيات
المعمورة. وستبقى الرياضيات العمود الفقري في تقدم وتطور الحضارة اإلنسانية من خًّلل حل 

جراء الحسابات ومعالجة البيانات والتفاعل والتواصل مع اآلخرين.  المشكًّلت واتخاذ القرارات وا 

ثر راك األا يمكننا إدا مباشرً التقدم العلمي ويعتمد عليه اعتمادً ن التقدم الحضاري يواكب إوحيث 
داة د األفاهية والرخاء للبشرية إذ تعجل تحقيق الر أالفعال والمباشر الذي تقوم به الرياضيات من 

 .(112م، ص2006المباشرة التي مهدت الطريق لتطور الفكر البشري )إبراهيم، 

ظهرت ما يعرف بالمعايير العالمية التي تعتبر إحدى مسارات وفي الثمانينات من القرن العشرين 
حيث صدر تقرير المجلس القومي ، (29م، ص2010تطوير تعليم وتعلم الرياضيات )عبيد،

رياضيات لل والتقويم المنهاج بمعاييروالخاص  (NCTM 1989)األمريكي لمعلمي الرياضيات 
ا عليه صورة تعليم الرياضيات في عصرنالمدرسية والذي أشار بشكل واضح لما يجب أن تكون 

ضمنت وقد تمعايير المهنية لتعليم الرياضيات، وثيقة ال  NCTM)1991، ثم أصدر عام )حاليال
ر ، حيث أوصت تلك الوثيقة بتطويالمدرسية رياضياتللتقويم ال( معايير NCTM 1995وثيقة )

 قدرات الطلبة في الرياضيات.
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وجود أساس عام في الرياضيات يتعلمه جميع  ( إلىNCTM 2000كما تدعو وثيقة )
 مايزتبينهم، حيث يظهرون مواهب وقدرات مختلفة، كما ت باينالطًّلب، مع االعتراف بوجود ت

حاجاتهم في الرياضيات، ومع ذلك فإنه يجب أن يتمكن جميع الطًّلب من اهتماماتهم و و إنجازاتهم 
 تلقي برامج تعليمية في الرياضيات على مستوى عال.  

عشرة معايير للصفوف من رياض األطفال ( NCTM 2000وقد تضمنت وثيقة المعايير ) 
 (:NCTM 2000، P29وحتى الصف الثاني عشر تم تقسيمهم إلى قسمين )

ن يتعلمه الطًّلب وتشمل معايير العدد والعمليات أ: وهي تصف ما يجب معايير المحتوى  -
 واالحتماالت. تحليل البياناتالهندسة، القياس،  الجبر،عليها، 

: تصف طرق اكتساب واستخدام المعرفة وتشمل معايير حل المشكًّلت، معايير العمليات -
 التفكير المنطقي والبرهان، االتصال، الربط والتمثيل.  

مر ألنها تمثل بؤرة للتطوير والتحسين المست وفي هذه الدراسة سنقتصر على معايير المحتوى 
 أسلفنا.محاور رئيسة كما  ةالمحتوى خمس لمحتويات المنهاج حيث تضم معايير

( إلى مجموعة من معايير 6-5، صم2016) وثيقة الرياضياتوتستند المناهج الفلسطينية وفق 
 دولية ووطنية منها:

 Common Core Learning Standardsالمعايير المحورية العامة لتعلم الرياضيات  -
for Mathematics. 

 National Council of Teachers ofمعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  -
Mathematics (NCTM) .في الواليات المتحدة األمريكية 

 Massachussetts Curriculumاإلطار العام لمناهج الرياضيات في ماساتشوستس ) -
Framework, 2011). 

 اليابانية.وثيقة الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات  -

 وثيقة الخطط العريضة في الرياضيات للمنهاج الفلسطيني األول. -

 المؤشرات التي وفرتها دراسات التقويم الوطني والدولي في فلسطين. -

 م(. 2019-2014وثيقة الخطة االستراتيجية للتطوير التربوية لألعوام ) -
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فقد الحظ  سنوات يلمدة ثمان وبناًء على عمل الباحث كمعلم لمادة الرياضيات للمرحلة الثانوية
ن تقويم كتب وا   ( الخاصة بالمحتوى،NCTMالباحث احتواء مناهج الرياضيات على معايير )

يمثل ركيزة مهمة في تطوير تعليم وتعلم الرياضيات كيف  (NCTM)الرياضيات في ضوء معايير
، ا دولة فلسطينومنه (NCTM)على معايير  اال وكثير من الدول بنت مناهج الرياضيات استنادً 

نَّ معايير  ن ُأطلق عليها معايير أمريكية، معايير عالمية حتى و  (NCTM)وا  معظم ذلك ألن ا 
ن اختلفت  (NCTM)  الدول التي طورت مناهج الرياضيات اعتمدت باألساس على معايير وا 

دمجت بين المعايير األمريكية واألسترالية، إضافًة إلى أن  (قطر)مسميات هذه الدول، فمثًًّل 
، ويؤكد ذلك ما أشار إليه (NCTM)التجربة االسترالية والبريطانية واليابانية ال تخرج عن معايير 

تبني بعض دول العالم معايير تدريس الرياضيات الواردة في  (93م،ص2006الدويري والقضاة )
 . يةفي الواليات المتحدة األمريك

( إلى أن تحصيل الطلبة في مJoyner & Bright ،2001وأشار كل من جوينر وبرايت )
 الرياضيات قد زاد بعد أن تبنت واليات عدة المعايير القومية في تدريس الرياضيات.

بضرورة تطوير محتوى منهاج الرياضيات وفق االتجاهات  م(2015وأوصت دراسة الحمامي)
بضرورة مراجعة محتوى مقرر الرياضيات  م(2013دراسة التليني) وصتأالعالمية الحديثة كما 
راسة قاسم دومن ثم تطويرها لتتوافق مع االتجاهات العالمية، كما أوصت  ،وتقويمها بصفة دورية

بضرورة تطوير مناهج الرياضيات باالعتماد على المعايير العالمية، وكما  م(2012والعبودي)
 لمستوى  ابتطوير مناهج الرياضيات بما يضمن وصوله م(2011دراسة درويش ومقاط)أوصت 
 .الجودة

ة تقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوي وتسعى هذه الدراسة إلى
أتي يا التقويم هذ أنوخاصة  .(NCTM)مع معايير -الفرع العلمي-لصفي العاشر والحادي عشر 

-الفرع العلمي–الرياضيات الجديد لصفي العاشر والحادي عشر ب ترة التجريبية لتطبيق كتفي الف
وأن تقويمه في هذه الوقت سيتيح للمسئولين أن  (م2018-2017)والذي تم البدء بتدريسه عام

 يطلعوا على نتائج التقويم، وهذا يسهم في تطوير الكتاب وتحسينه.

اشر والحادي للصف العتم تقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية ي إضافة إلى أنه لم
 .( على حد علم الباحثNCTMعشر في ضوء معايير)
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 بالسؤال الرئيس التالي: مشكلة الدراسة وتمثلت 

 "؟يةسطينية المطورة للمرحلة الثانو محتوى كتب الرياضيات الفل في (NCTMمعايير) "ما مدى توافر

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

الفلسطينية المطورة  ( للمحتوى في كتب الرياضياتNCTMما مدى توافر معايير ) -1
 للصف العاشر؟

( للمحتوى في كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة NCTMما مدى توافر معايير ) -2
 الفرع العلمي؟–للصف الحادي عشر 

 أهداف الدراسة:

 يسعى الباحث من خًّلل الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

الفرع -الرياضيات الفلسطينية المطورة لصفي العاشر والحادي عشرتحليل محتوى كتب  -
 (.NCTMفي ضوء معايير)-العلمي

تحديد مدى توافر محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للصف العاشر والحادي  -
 ( الخاصة بالمحتوى.NCTMمع معايير )-الفرع العلمي-عشر

 :أهمية الدراسة

 :تنبع أهمية الدراسة في أنها

تفيد مخططي ومطوري مناهج الرياضيات في فلسطين وتوجيه أنظارهم إلى نقاط القوة  -1
والضعف في محتوى كتاب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية في ضوء 

 .NCTM))معايير 

تستجيب للتوصيات الدولية واالتجاهات العالمية الحديثة والتي تنادي بتقويم وتحليل  -2
 وذلك بهدف تحسينها وتطويرها. ؛سية بشكل مستمرالمناهج الدرا

-9( والخاصة بالمحتوى لمرحلة)NCTMتقدم أداة لتحليل المحتوى في ضوء معايير) -3
12.) 

ي ضوء ف الرياضيات مناهجبة العلم والمهتمين في مجال تلبي احتياجات الباحثين وطل -4
 .NCTM))معايير 
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 :الدراسةحدود 

 اقتصرت حدود الدراسة على:
تحليل محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية لصفي العاشر  -

 .(م2018-2017)الدراسي والذي بدأ تدريسها في العام -الفرع العلمي-والحادي عشر
بالمحتوى  ةوالخاص التي أعدها الباحث،(NCTM2000) ضوء معايير يالتحليل فسيتم و 

 (.واالحتماالت تحليل البيانات، والقياس، الجبرهندسة )األعداد والعمليات عليها، ال
 :الدراسةمصطلحات 

 ا كما يلي: إجرائيا  الدراسةمصطلحات يعرف الباحث 

ها توالتي تضمن ،وقواعد ،مبادئ، قوانين، مفاهيم، مجموعة الخبرات من معارف المحتوى:
للفصلين -الفرع العلمي–كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة لصفي العاشر والحادي عشر 

 الدراسيين.  
معايير  ا في ضوءا وموضوعيا ا كميا أسلوب وطريقة تهدف إلعطاء وصفً  تحليل المحتوى:

لمعرفة مدى توافر محتوى كتب  ؛(NCTM,2000)المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
 المعايير. مع تلك-الفرع العلمي–الرياضيات الفلسطينية المطورة لصفي العاشر والحادي عشر 

 (18-17، ص م2016) الفلسطينية لوزارة التربية والتعليم العالي تبًعا المرحلة الثانوية:
يث ح ،( بمساراتها المختلفة، األكاديمية والمهنية والتقنية12-10تشمل هذه المرحلة الصفوف )

 يلتحق الطلبة بتلك المسارات وفق قدراتهم وميولهم وحسب القوانين واألنظمة المنظمة لذلك.
عالي ررت وزارة التربية والتعليم الهي كتب الرياضيات التي ق كتب الرياضيات المطورة:

م( وهي نتاج مشروع التطوير الثاني 2018-2017من العام الدراسي) افي فلسطين تدريسها بدءً 
 م.2016الذي بدأته وزارة التربية والتعليم عام 
حكم على محتوى كتب الرياضيات للوية بعملية تر  (:NCTMالتقويم في ضوء معايير )

 معايير مع هامدى توافر الفرع العلمي من حيث –الفلسطينية المطورة لصفي العاشر والحادي عشر 
(NCTM,2000) ( 100وأن محتوى التوافر لمعايير المحتوى نسبة%) بهدف التعرف إلى نقاط القوة ،

 وى.باستخدام أسلوب تحليل المحت ومواطن الضعف
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 الثانيالفصل 
 النظري  اإلطار

 :المقدمة

ا لإلطار النظري للدراسة، الذي يأتي في سياق الجهود الحثيثة يتناول هذا الفصل عرًض 
لتطوير وتحسين وتقويم وتحليل محتوى مناهج الرياضيات في فلسطين في ضوء معايير عالمية، 

، تقويم المنهاج وتطويرهعلى النحو التالي:  ةرئيسالبالحديث عن المحاور  ويشرُع الفصل
 والمعايير.والرياضيات 

 تقويم المنهاج وتطويره المحور األول:
الركن  دُّ ع  تُ تعد المناهج المدرسية أساس التقدم العلمي والتكنولوجي ألي مجتمع، بل 
 األساسي الذي يعتمد عليها المجتمع في تطوره ورفاهية أفراده لتحقيق أهدافه المنشودة.

 ج:مفهوم المنها

، وفي حديث ابن عباس: "لم [48المائدة: ]( اى: )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجً قال تعال
حتى ترككم على طريق ناهجة"، والمراد من كلمة منهاج  "صلى هللا عليه وسلم"يمت رسول هللا 

 ح.الطريق البين الواض (رضي هللا عنه)في اآلية الكريمة ولفظ ناهجة في حديث ابن عباس 

 (.681ص)مختار الصحاح،  في الرازي  كما عرفها فالمنهاج لغة: الطريق الواضح

تو ( مجموعة متنوعة من الخبرات التي يتم تشكيلها 298ص ،م2003وعرفه اللقاني والجمل ) احة ا 
 للمتعلم للمرور بها. الفرص

 ( بأنه سلسلة من المواقف التعليمية التعلمية المخططة. 9ص ،م2000ويعرفه إبراهيم )  

( "أن التربويين اختلفوا في تسكككككمية ما يتضكككككمنه 29ص ،م2007) وأشكككككار أبو الضكككككبعات
ي ج ليس الكتاب المدرسككككككككككككاج على اعتبار أن المنهاج، فالبعض أطلق عليها مكونات المنهاالمنه

أو المقرر الدراسكككككككككي فحسكككككككككب، بل يشكككككككككمل المحتوى وتنظيمه وطرق التدريس وأسكككككككككاليب التقويم، 
بككار أن كككل مككا يتعلق بككه هو جزء منككه ج، على اعتاوالبعض اآلخر أطلق عليهككا محتويككات المنهكك

حتى المبنى المدرسكككككككي، والوسكككككككائل التعليمية واألنشكككككككطة التي يقوم بها الطالب، كل هذه الجوانب 
 تعتبر من المحتويات". 
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الذي يضم بعض  المنهاجبأنه ذلك  (303ص ،م2003)والمنهاج المدرسي عرفه اللقاني والجمل 
 الحقائق والمفاهيم في إطار تخصصي معرفي واحد.

ها ؤ مجموعة الخبرات التربوية التي تهي بأنه (4ص ،م1996وعرفه الوكيل والمفتي )
يؤدي  امساعدتهم على النمو الشامل نموا  وذلك بغرض ؛داخلها أو خارجها ّيانالمدرسة للتًّلميذ س

لما يواجههم من  بيئتهم ومجتمعهم وابتكارهم حلواًل ح مع إلى تعديل سلوكهم ويكفل تفاعلهم بنجا
  .مشكًّلت

 تطور مفهوم المنهاج:

ث والحداثة، حي صالةظهرت عوامل كثيرة ساعدت في تطور مفهوم المنهاج من حيث األ
المنهاج في المفهوم التقليدي يركز فقط على المعلومات وحصرها بين غًّلفين في مقررات أخذ 

اني بالجانب الوجدنه يركز على تنمية الجانب العقلي لدى التًّلميذ دون االهتمام إدراسية، إذ 
جراء العديد من والجانب النفس الحركي ، وبعد ظهور الثورة الصناعية وظهور الطريقة العلمية وا 

 .اا حديثً فهومً فهوم التقليدي وأصبح هناك مالدراسات التربوية والنفسية والتقدم التكنولوجي تغير الم
 :مفهوم المنهاج التقليدي

 ،م1973فقد عّرف أبو الفتوح ) .تتعدد تعريفات المنهاج في ضوء هذه النظرة التقليدية
مجموعة من المواد الدراسية المقرر على صف من صفوف المدرسة  بأنهج الدراسي االمنه (10ص

 أو مرحلة من مراحل الدراسة.

عملية نقل المعلم المنهاج المدرسي بأنه  (22ص ،م2004) مرعي والحيلة وعّرف
للمعلومات التي يحتويها المنهاج إلى الطًّلب ملخصًا، لغرض إعدادهم لًّلمتحانات، وليحكم المعلم 

 بالتالي على مدى نجاحه في التعليم. 

 ألن اهتمامه لدى المتعلمين ينحصرمفهوم المنهاج التقليدي وذلك؛ قصور  من المًّلحظو 
نه أواتجاهات واحتياجات الطلبة، كما ، كما أن هذا المفهوم يهمل ميول المعرفيالجانب في فقط 

 يعمل على عزل المدرسة عن البيئة المحيطة.

زز عملية عتج التقليدي يؤدي إلى ملل المتعلمين، بل و ان المنهفإ ومن وجهة نظر الباحث
مما  ؛ائدةلطًّلب طاقتهم الز ألنها تهمل األنشطة الطًّلبية التي يفرغ فيها ا ؛تسربهم من المدرسة

 المدرسة والنفور منها. اهيةيؤدي إلى نتيجة مفادها كر 
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 المفهوم الحديث للمنهاج:

مع الثورة المعلوماتية، واالنفجار المعرفي المتسارع، والتقدم الحضاري، والدراسات التربوية 
 والنفسية أصبح هناك مفهوم حديث للمنهاج.

براهيمويرى  "مخطط تربوي يتضمن ( بأن المنهاج الحديث هو 64ص ،م2004) سعادة وا 
عناصر مكونة من أهداف ومحتوى وخبرات تعلمية وتدريس وتقويم، مشتقة من أسس فلسفية 
واجتماعية ونفسية ومعرفية، مرتبط بالمتعلم ومجتمعه، ومطبقة في مواقف تعلمية تعليمية داخل 

لم تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتع المدرسة وخارجها وتحت إشراف منها، بقصد اإلسهام في
 بجوانبها العقلية والوجدانية والجسمية، وتقويم مدى تحقق ذلك كله لدى المتعلم".

( المنهاج بمفهومه الحديث بأنه مجموعة من 4ص ،م1996ويعرف الوكيل والمفتي )
مساعدتهم  لك بغرضداخلها أو خارجها، وذ ّيانالخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتًّلميذ س
الجوانب العقلية والثقافية والدينية واالجتماعية  كلعلى النمو الشامل المتكامل، أي النمو في 

نموًا يؤدي إلى تعديل سلوكهم، ويكفل تفاعلهم بنجاح مع بيئتهم  والجسمية والنفسية والفنية
 .جههم من مشكًّلتومجتمعهم وابتكارهم حلواًل لما توا

فقط،  ااسيً در  ان المفهوم الحديث للمنهاج لم يعد مقررً فإ األدبيات السابقةمن خًّلل مراجعة 
نما هو شامل لجميع إلى جميع الخبرات التي يمر بها  ضافةً إما يفعله المتعلم من أنشطة،  وا 

شراف المدرسةال قد تجاوز القصور السابق، واعتبر المتعلم هو العمود ، و متعلم تحت توجيه وا 
تعليمية، وأصبح يركز على جميع الجوانب للمتعلم التي أهملها المنهاج التقليدي، الفقري للعملية ال

على األنشطة  األنه ركز أيًض  ؛االمتعلمين، فأصبح التعليم مشوقً  وأعطى االهتمام لميول واحتياجات
الطًّلبية، واعتبر أن ما يتم تنفيذه خارج حجرة الصف بإشراف المدرسة وتوجيهها من رحًّلت 

 من المنهاج. اأنشطة تعاونية وأعمال تطوعية جزءً مدرسية و 
 عناصر المنهاج:

قد يختلف الباحثون في تحديد عدد عناصر المنهاج، وذلك بناًء على طبيعة نظرتهم، 
فهناك عدة وجهات نظر حول عناصر المنهاج، ومن وجهات النظر الشائعة التي تنسب لتايلر 

( 39ص، م2004، الحيلةألنشطة والتقويم" )مرعي و "أن المنهاج يتكون من األهداف والمحتوى وا
 كما يوضحها الشكل.
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 ( عناصر المنهاج باعتباره نظاماا.1شكل )

 متداخلة ومترابطة، هذه العناصر بعد اطًّلعه على األدبيات السابقة أن يرى الباحث
 ،ومترابطة ،ناصر، ولن يتحقق أحدهم دون اآلخرعنصر ويتأثر ببقية الع كلُّ  يؤثر حيث ،متداخلة
 ا ارتبط مع باقي العناصر األخرى.زداد قيمة وأهمية أي عنصر منها كلمتحيث 

 تقويم المنهاج:

يعد التقويم هو أحد عناصر المنهاج األربعة، وبشكل عام، فإنه يتناول تقويم األهداف، 
حدى العمليات إتقويم المنهاج ، ويعتبر األنشطة، وتقويم التقويم نفسهوتقويم المحتوى، وتقويم 

ويعتبر المحتوى أحد األجزاء المكونة للمنهاج، والكتب  الضرورية في مجال العملية التربوية،
ضع فكل شيء ال يخالمدرسية هي المصدر األساسي للمحتوى، وتقويم المحتوى محور دراستنا 

 .التحسين والتجديدا عن للتقويم يكون بعيدً 

( تقويم المنهاج بأنه "عملية جمع بيانات كمية من خًّلل 13ص ،م2013وعرف البيطار )
عناصره، ، و المنهاجقياس مدى تعلم المتعلمين من جهة، ومدى توافر المعايير السليمة في أسس 

 وتنظيمه من جهة أخرى، وتفسير تلك البيانات، والوصول إلى قرارات في ضوئها".

( تقويم المنهاج بأنه "إصدار الحكم على مدى 67ص ،م2006عرف فتح هللا ) بينما
من خًّلل الكشف عن نقاط القوة ومواطن الضعف فيه تمهيًدا التخاذ قرارات مناسبة  المنهاججودة 

 لعًّلجها".

 األهداف

 المحتوى التقويم

 األنشطة
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عملية دراسة "بأنها  ( عملية تقويم المنهاج36م، ص2004)عفانة واللولو  فوقد عرّ 
هدف التعرف على نواحي القوة والضعف في المنهاج، بقصد تحسينه وتشخيص مستمر، تست

 ا".وتطويره في ضوء أهداف تربوية مقبولة متعارف عليها مسبقً 

وء في ض المنهاج( تقويم المنهاج بأنه "قياس فعالية 42ص ،م2002بينما عرف محمود )
أهدافه لمراجعة نظام المنهاج وتشخيص ما يحتاج إليه المنهاج من عمليات تنقيح او تحسين او 

 تطوير أو مراجعة ألحد عناصر المنهاج".

لقوة تشخيص مواطن ا تهدف إلىتشخيصية  عملية   التقويم عمليةفإن على ذلك وبناء 
ووقائية ومستمرة  ،المنهاج من عيوبها تعالج ما في نّ إحيث  هوالضعف في المنهاج وعًّلج

ومرتبطة بالعملية التعليمية، وأن الدافع من ورائها معرفة ما إذا كانت مشاريع تطوير المناهج تؤدي 
 لمتعلم أم ال.إلى نتائج مرضية في مجال تلبية حاجات المجتمع وحاجات ا

 :أهمية تقويم المنهاج

ة ن إجرائها بشكل دوري لتشخيص نقاط القو ال بد م تقويم المناهج الدراسية ضرورةً  يعدُّ 
 ( إلى أهمية ذلك فيما يلي:159ص ،م2006ومواطن الضعف وأشار الضبع )

 إلى تحقيق الجودة الشاملة في المناهج خاصة، وفي التعليم عامة. الجودة وصواًل  ضبط .1
تقديم معلومات واضحة ومؤشرات إجرائية إلى المختصين والمسئولين عن مدى فعالية  .2

، وقدرته على اإليفاء بالمتطلبات العامة، ومن ثم تحديد مسارات اتخاذ القرار المنهاجهذا 
  بشأن إلغاء منهج أو تعديله، أو استحداث مواد دراسية، أو الدمج بين المواد. 

داف هائق المناهج، وبالتالي اشتقاق األاإلجرائية لبناء وثالتأكد من سًّلمة الخطوات  .3
 العامة والخاصة. 

 .للمنهجالتأكد من مًّلءمة طرائق التدريس، وأساليب التقويم  .4
مدى و  معه،ومناسبته للمتعلمين وقدرتهم على التعامل  المنهاجالتأكد من صًّلحية  .5

مما يعطي المبرر الكافي ألية عمليات تترتب على  نحوه،وتوجهاتهم  منه،استفادتهم 
 .عليه مردود المتعلمين والمعلمين

 دها،تأكيالكشف عن مواطن القصور ومواطن القوة في المنهاج للعمل على تًّلفيها أو  .6
لى قد ال يعود إ المنهاجاكتشاف أن قصور  لىالتقويم وحدها هي القادرة مثًًّل ع فأدوات

 لمنهاجانما في أساليب التدريس التي يتم تقديم ا  و  المعلم،في  وأ بها المنهاجصعوبة في 
 به.
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كشف عن احتياجات المعلمين التدريبية وبرامج التنمية المهنية المطلوبة في ضوء ما ال  .7
تدخًّلت تدريبية قد أو  المعلمين،عنه عمليات التقويم من مواطن قصور لدى  تكشف

 بما فيه –خاصة في ظل التطور العالمي الذي فرض على سوق العمل  ،يحتاجون إليها
 .التعليممن العمل في 

ن السبب الكامن وراء أهمية تقويم المناهج ( أ23م، ص2000بينما ذكر المخًّلفي ) -
في معر  انفجارالتربية بفعل طبيعة العصر وما يتسم به من  هو التحديات التي تواجه

 .وانفتاح عالمي راك اجتماعيوتكنولوجي وتزايد سكاني وح

من حيث:  لتطوير المنهاجفهو الوسيلة يعدُّ تقويم المنهاج عنصًرا مهما وال مجال لتخطيه 
 اإللغاء أو التعديل، الحذف أو اإلضافة، وهو طريقنا لمعرفة نقاط القوة ومواطن الضعف.

 :أهداف تقويم المنهاج

الكتب وجد الباحث أن صياغة أهداف من خًّلل البحث في المراجع عن أهداف تقويم 
 تقويم المناهج تتقارب فيما بينها وقد اختار عينة منها:

هدف تقويم المنهاج "معرفة ما حققه التربويون  أن (143ص ،م2000فقد ذكر الشبلي ) -
، األمر الذي يرفع من معنوياتهم من جهة، ويزودهم بمؤشرات ومنفذين للمنهاجمن بناة 

أن الهدف من ذلك "جمع  تخطيط عملهم الًّلحق. وأضاف أيًضايستطيعون بموجبها 
و تطويًرا أو استمراًرا أ المنهاجمن  البيانات التي تساعد متخذ القرار في اتخاذ موقف

 إلغاًء".
 ( أن تقويم المنهاج يساعد في توجيه الجهود نحو124ص ،م2000وأضاف حجي ) -

وتدعيم الجوانب اإليجابية في  تقابله، التعليم، عن طريق عًّلج المشكًّلت التي تحسين
 .العملية التعليمية

المناهج كثرة التغيرات التي من مسوغات تقويم  أنه (13-12ص ،م2009) ويرى صًّلح -
التي تقتضي إعادة النظر في المناهج وتقويم آثارها وكذلك اهتمام  المجتمعات في تحدث

 المطبقة، راسيةالبرامج الدلمستمرة عن تهم اوتساؤال اهتماًما متزايًداالناس بالتربية والتعليم 
أبنائهم لتقصير التربية في إكسابهم السلوكيات المرغوبة  لعدم رضا الناس عن نتائجإضافة 

 .عدادهم للحياةا  و 

ويرى الباحث أن أهداف تقويم المنهاج متعددة وأن الهدف الرئيس مواكبة التطورات 
 منهاج فعال. المعرفي، والوصول إلىالسريعة، واالنفجار 
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 وظائف التقويم:

حتى تكون عملية التعديل أو التطوير للمنهاج المدرسي مجدية فًّل بد من أن يقوم التقويم بعدة 
 ما يلي: في (368-361ص ص ،م1996كما أشار إليها عفانة )أهمها  ،وظائف

وبالتالي  ،التقويم وسيلة لتحسين التعلم، حيث يكشف التقويم عن مستويات أداء المتعلمين .1
 إعادة النظر في المنهاج المدرسي في ضوء تلك المستويات.

ل جالتقويم أداة تشخيص، حيث يحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في سلوك المتعلمين من أ .2
من  وتعزيزها، وذلك ةتعديل أنماط السلوك غير المرغوبة وتقويم أنماط السلوك المرغوب

 اج المدرسي المطبق.خًّلل ما يكسبه المتعلم من مضامين المنه
زيادة الدافعية للتعلم، حيث يسعى التقويم إلى إعطاء محفزات قوية لتدعيم عملية تعلم  .3

مضامين المنهاج المدرسي، وذلك من خًّلل الدرجات التي يحصل عليها المتعلم من 
حصول المتعلم على درجات عليا يكون لديه دافع لًّلستمرار في  نّ إعملية التقويم، إذ 

 تعلم المنهاج.
خاصة عندما تستخدم أدوات متنوعة في قياس ، مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .4

الظواهر العلمية والتربوية المطلوبة من المنهاج المدرسي، حيث تقيس تلك األدوات القدرات 
ال تركز على قدرة واحدة فقط كما يحدث في المنهاج التقليدي المختلفة لدى المتعلمين، و 

 وهي تذكر المعلومات واسترجاعها فقط.

 أدوات تقويم المنهاج 

 ( إلى عدٍد من أدوات التقويم، وهي:224-223م، ص2004وأشار مرعي والحيلة )

 المًّلحظة. -
 قوائم الرصد. -
 االختبارات. -
 المناقشة. -
 مقاييس التقدير. -
 المقابًّلت. -
 جلسات االستماع. -
 التقارير الفردية المكتوبة. -
 تحليل المحتوى. -
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 التقارير الجماعية المركبة. -
ل العمل، البحوث العلمية، الدراسات الميدانية، أدوات أخرى، مثل: المؤتمرات، مشاغ -

 دراسة الحالة.و 

واستخدم الباحث لعملية التقويم التي هي محور دراستنا أسلوب تحليل المحتوى، ألنه 
 األسلوب الذي يخدم هدف الدراسة.

 ج:ادواعي تقويم المنه

التي تدعونا  (369-368ص ،م1996التي ذكرها الشافعي وآخرون ) ومن أهم األسباب
 ما يلي:  المنهاجإلى القيام بعملية تقويم 

ذ لمعرفة كيف يسير تنفي ؛مراجعة المشروعات من وقت آلخر ومتابعتها أمر ضروري  نّ إ .1
من أكثر  التعليمي المنهاجهذه المشروعات وحتى يمكن تًّلفي األخطاء قبل استفحالها.  و 

 المشروعات حاجة للتقويم المستمر.
كثرة التغيرات التي تحدث في المجتمعات والتي تقتضي إعادة النظر في المناهج، األمر  .2

 الذي يحتم تقويم آثارها.
 علومات بشكل هائل.زيادة المعارف والم .3
اهتمام الناس بالتربية اهتماًما متزايًدا وتساؤالتهم المستمرة عن جدوى البرامج الدراسية  .4

 المطبقة، مما يستدعى تقويمها لإلجابة عن أسئلتهم.
هم وبتقصير التربية في إعدادهم للحياة وفي إكساب ااس بنتائج الطًّلب أحيانً عدم رضا الن .5

 السلوكيات المرغوبة.
ناداة من وقت آلخر بضرورة اإلصًّلحات التربوية من أجل مواكبة المستحدثات في الم .6

 المجتمعات.

 أهمية تقويم المنهاج، أهداف تقويم المنهاج، أدوات تقويم ،وبعد التعرف على تقويم المنهاج
  المنهاج. ننتقل إلى الحديث عن تطوير المنهاج. مودواعي تقويالمنهاج، وظائف تقويم المنهاج، 

 فعملية التقويم للمنهاج تسبق عملية تطويره، وال تتم عملية التطوير إال بعملية التقويم.

 ج: اهتطوير المن

إن تطوير التعليم يعد بوابة التقدم في مواجهة التحديات الحقيقية، كيف ال وواقعنا المعاصر 
لتعليم، ن طريق بوابة ا للشك، أن الدول المتقدمة قفزت إلى ميدان التقدم عأثبت بما ال يدع مجاالً 



                   
 

17 
 

 للتنافس فيه بين الدول المتقدمة للعمل على تطوير التعليم، ولن يتم تطوير الذي أصبح مجااًل 
 التعليم إال بتطوير المناهج الذي يعتبر المنظومة التي تؤثر في تطوير التعليم. 

ية عمليات لعملإن عملية تطوير المنهاج تتم في ضوء معايير وبناء على مراحل، ويرتبط بهذه ا
  لعملية التطوير.جزئية أخرى كعملية التقويم وعملية التعديل وعملية التحسين وصواًل 

التطوير عملية من عمليات هندسة المنهاج يتم فيها تدعيم جوانب القوة، ومعالجة أو 
ي كل وتقويًما وتنفيًذا، وف اتصحيح نقاط الضعف، في كل عنصر من عناصر المنهاج تصميمً 

ن العوامل المؤثرة فيه والمتصلة به، وفي كل أساس من أسسه وفي ضوء معايير محددة عامل م
 (.227ص ،م2004مرعي والحيلة، )وطبًقا لمراحل معينة. 

أن عملية تطوير المناهج هي عملية شاملة وجذرية وال تتم بطريقة عشوائية  يرى الباحث
مزاجية، بل في ضوء خطوات الطريقة العلمية، وال بد من أن تواكب االتجاهات العالمية الحديثة، 
وال بد أن تؤدي إلى تغيير أساسي في بنية المنهاج في جميع مكوناته من أهداف ومحتوى وطرق 

جراءات   تعليمية وتقويم.تدريس وا 

 :دواعي تطوير المنهاج الفلسطيني

ألن عجلة  ؛من الصعب أن نصف أي منهاج مدرسي بالكمال مهما بذلت فيه الجهود
التقدم الحضاري في ظل االنفجار المعرفي مستمرة، وكلما عدلت وطورت المناهج لتلحق هذا 

تستمر ا في المناهج، و جديدً  ا آخر يقتضي تعديًًّل يكون التقدم الحضاري قد قطع شوطً التقدم، 
 عجلة الحياة وهكذا.

( أن مسوغات 9-8ص ،م2016) وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنيةوذكرت 
، من رصد م(2016)تطوير المنهاج، استند إلى نتائج التقويم السريع للمناهج المنفذ أوائل العام 

درسية، ومسح للدراسات ذات العًّلقة، لرأي أصحاب المصلحة، وتقويم جودة محتوى الكتب الم
 تطوير المنهاج بما يلي: دواعي ويمكن تلخيص أهم

 :(م2000)وجوب تحديث المناهج الحالية المعتمدة منذ العام  -1
 وذلك لألسباب التالية:

 خمسة عشر عاًما. لىتقادم المنهاج الحالي، إذ مضى على تأليفه ما يزيد ع -أ
والدولية، والتي بينت وجود تدن في مستويات تحصيل نتائج االختبارات الوطنية  -ب

 الطلبة.
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الدراسة الميدانية، التي أشارت إلى ضعف المهارات الحياتية في المنهاج الفلسطيني  -ت
 وضحالة ربط مفاهيمه بالسياقات الحياتية وأنماط التفكير.

 كثرة عدد المباحث والكتب المقررة واكتظاظها بالمفاهيم. -ث
ه المختلفة والمختصين بضرورة التطوير واإلصًّلح حسب ما رأي المجتمع بفئات -ج

 دراسة رصد الرضى ألصحاب المصلحة. إليهأشارت 
 والمتمثلة فيما يلي:واكبة التطور المعرفي والمستجدات ضرورة م -2
تدعي لوجي واالكتشافات المتًّلحقة، ما يسو تسارع التطور العلمي واالنفجار المعرفي والتكن -أ

 في اتجاهات الطلبة وميولهم واستعدادهم وقدراتهم وحاجاتهم. ًراتغيّ 
تطور اتجاهات معاصرة في سياسات التعلم والتعليم، نتيجة التطورات التي حصلت في  -ب

 مجاالت الحياة المختلفة واالتصاالت بحيث أصبح العالم قرية صغيرة.
نما مخطًطا وموجًها ناقًًّل المعلم االتجاهات الجديدة في دور المعلم، إذ لم يعد  -ت للمعرفة وا 

ومديًرا لعملية التعلم، وظهور توجهات جديدة في إعداد المعلمين وتأهيلهم في ضوء 
 النظريات التربوية الحديثة.

ظهور اتجاهات حديثة في تطوير المنهاج تأثرت بمستوى التقدم العلمي والتقني، ونتائج  -ث
لكتروني، اإل نهاجالمالتقني، و  المنهاجهور وظالبحث العلمي والتجريب في التربية والتعليم، 

 اإلنساني، ومفهوم البنية المعرفية، وغير ذلك. المنهاجو 
 ل فيما يلي:تمثّ تو ياجات الفرد والمجتمع المستقبلية، احت -3

 حاجات المجتمع الفلسطيني إلى تلبية متطلبات التنمية المستديمة. -أ
ح تعليم المهني والتقني، وفتالحاجة إلى تخصصات علمية جديدة تعزز االهتمام بال -ب

 آفاق لمهن جديدة، ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة.
الحاجة الماسة لترسيخ منظومة قيمية ووطنية، تسهم في وحدة المجتمع الفلسطيني  -ت

 وتماسكه.

ن هناك أسبابًا كثيرة ليتم فيها المطالبة بتطوير المنهاج فإ الباحث ومن وجهة نظر
م في حل مشكًّلت المجتمع، والحشو الزائد عن اإلسها حاليةمنها: عجز المناهج ال لسطيني،الف

 بالمعلومات على حساب العناية بطرق تنمية مهارات التفكير وخاصة مهارات التفكير الناقد.
  :دواعي تطوير مناهج الرياضيات

املين في والع ومن خًّلل أهمية الرياضيات للفرد والمجتمع، فإنها تعد محط أنظار الباحثين
خاصة في المناهج الدراسية، من خًّلل توجيه األنظار نحو تبني الرياضيات  ،مجال التربية والتعليم
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أن من أهم دوافع التطوير محورين  (53ص ،م2010)عبيد  المعاصرة في مناهج التعليم، ويرى 
 أساسيين هما: 

عملية  فيصحيحة الغير القضاء على المظاهر السلبية وجوانب القصور والمعتقدات  –1
ات يتعليم الرياضيات وتعلمها، ذلك أن الخطورة في خطأ نظرية أو معتقد ما ال يكمن فقط في سلوك

غير مرغوب فيها، بل إنه يتسبب في القيام بأنشطة على أسس مغلوطة؛ مما يتسبب في نتائج 
 ضارة قد ال تبدو واضحة مباشرة.

ت بوصفها مادًة تعليميًة من حيث تجديدها بما قدر كبير من الحيوية للرياضيا إعطاء-2
 يعكس حيوية علم الرياضيات وتقدمه، والحداثة في موضوعاته ونظرياته ودوره كأداة نفعية. 

منطقية إذا أردنا التخلص من  واعي تطوير مناهج الرياضيات دواعٍ أن د ويرى الباحث
رعة يتًّلءم مع المتغيرات المتسا ، وبماغير الصحيحةالمظاهر السلبية والتخلص من المعتقدات 

 حدثت في عصر الثورة المعلوماتية. التي
 مراحل تطوير المنهاج الفلسطيني:

شرعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بإعداد المنهاج الفلسطيني األول مع بدايات عام 
ارة التربية أعدتها وز  تيبعد أن وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على خطة المنهاج ال (م1998)

 اسعة من المتخصصين في الجامعات والمدارسو ي بخبرات محلية ودولية ومشاركات والتعليم العال
يراعي الخصوصية الفلسطينية، والتي تقضي بإعداد مناهج فلسطينية متخصصة لجميع المقررات 

طبيق وتم ت انوي،انتهاء بالصف الثاني عشر الثو  الدراسية ابتداًء من الصف األول األساسي
تم تطبيق  . (م2001-2000)المرحلة األولى من خطة الوزارة للمنهاج بدءًا من العام الدراسي 

، كما بدأت عملية (م2007-2006)المرحلة األخيرة من خطتها للمنهاج الفلسطيني في عام 
ل األساسي صف األو الم( لجميع المقررات الدراسية من 2016تطوير المنهاج للمرة الثانية عام )

إلى الصف الثاني عشر الثانوي بما يتناسب مع االنفجار المعرفي وثورة المعلومات والتي مرت 
وشملت المراحل  (م2017-2016)الدراسي  مراحل المرحلة األولى بدأ تطبيقها في العام ثًّلثب

 (م2018-2017)تطبيقها في العام الدراسي  أمن الصف األول حتى الرابع، المرحلة الثانية بد
وشملت المراحل من الصف الخامس وحتى الحادي عشر، والمرحلة الثالثة سيبدأ تطبيقها في العام 

 وستشمل الصف الثاني عشر. (م2019-2018)الدراسي 
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 :ج الرياضياتاهتطوير محتوى من

 ، ولعل من أهم العوامل التياا جذريً عالم تطورً شهدت مناهج الرياضيات في معظم دول ال
إلى ذلك: التقدم العلمي والتكنولوجي وثراء المعرفة الرياضية وتطور أسلوب دراسة الرياضيات دعت 

 وتطور طرق تدريس الرياضيات واالتجاهات الحديثة في تطوير وتدريس مناهج الرياضيات.

حداث نقلة نوعية في ذلك يجب أن نضع  ذا أردنا أن نقوم بعملية تطوير مناهج الرياضيات وا  وا 
الهدف األساسي من هذه العملية وهو االبتعاد عن التركيز على المحتوى كما  على نانصب أعين

يؤكد عليه تعليم الرياضيات في السابق، واالتجاه نحو مساعدة الطالب لفهم العالم الذي يعيشه 
ويتفاعل معه، أي بكلمة أخرى توظيف المعلومة الرياضية في الحياة اليومية ويقودنا هذا األمر 

 ،م2012بالمحتوى من جانب الكيف وليس من جانب الكم. )قاسم، العبودي،  إلى االهتمام
 (.224ص

( بأن الرياضيات علم حي يتجدد كل يوم، فالرياضيات 3ص ،م2009ويضيف عفانة )
الحديثة لم تأت من فراغ ولكن جاءت نتيجة طفرة في التطور الفكري والعلمي المستمر في البنية 

 ى إلى التغير في عرض المادة ومناسبتها لتفكير المتعلم.مما أد ؛الهيكلية للرياضيات

من أهم العناصر التي يجب أن يتناولها  نّ إ( "17ص ،م2007ويشير أبو زينة وعبابنة )
إلى  ارياضي( الذي يتضمنه المنهاج جنبً التحديث في مناهج الرياضيات هو عنصر )المحتوى ال
مام بالحساب والمهارات التقليدية سائدًا في جنب مع عناصر المنهاج األخرى، ولما كان االهت

المناهج القديمة، فقد استوجب ذلك نظرة ضيقة ومحدودة في ماذا سنعلم من الرياضيات وكيف 
سنعلم ذلك للطلبة، ولهذا ظهرت المناهج قاصرة ومحدودة في محتواها، وفشلت في إثارة التفكير 

 روتينية اآللية، وفقد الطًّلب حماسهم للعملوالقدرة على حل المشكًّلت، وركزت على العمليات ال
مناهج بما و الرياضيات تحديث الفي الرياضيات، وتكونت لدى الكثيرين منهم اتجاهات سلبية نح

ءم ًّلحياة األفراد والمجتمعات، وبما يًّلءم والدور الجديد والمتغير ألهمية هذا الموضوع في ي
 لتكنولوجيا الذي يمر به العالم".اوالتغييرات الكبيرة التي حدثت في عصر العلم و 

من  وذلك بسبب ظهور الكثير ؛أنه من الضروري تطوير منهاج الرياضيات ويرى الباحث
وألنها تعتبر أم العلوم فهي تعمل على تطوير قدرات المتعلم  موضوعات الرياضيات الحديثة،
من حياة الفرد اليومية فهي تساعد على تنظيمه أمور حياته  االمعرفية والعقلية، وأصبحت جزءً 

رياضية ا ليصل لحل المشكًّلت سواء الا علميً بشكل أفضل وأسرع، وتساعده على أن يفكر تفكيرً 
 .الرياضيات بناًء على المعايير العالميةمحتوى ، واستجابة للمطالبة بتطوير و غيرهاأ
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المنهاج الفلسطيني المطور  على (6ص ،م2016) منهاج الرياضياتوصت وثيقة أوقد 
 :التاليةيراعي المعايير العالمية  أنللرياضيات 

ي عالرئيسة في الرياضيات، حيث ترا  شمول المنهاج لجميع الخبرات أولا: الشمولية: -
 حاجات الطلبة وخصائصهم النمائية.

بما يتناسب عن التكرار، و  األجزاء والكليات بشكل منظم بعيدً الربط بين ا : التكاملية:اثانيا  -
مع شخصية الطالب بشكل متكامل من خًّلل ربط األنشطة والوسائل الرياضية بالسياقات 

 الحياتية.

 أن يعكس المنهاج البيئة الفلسطينية وعادات وتقاليد المجتمع. : التفاعل مع المجتمع:اثالثا  -

بداء الرأيطرح التساؤالت واألسئلة المفتوحة التي تتطلب  رابعاا: التأمل: - ، بما الحوار وا 
 يعزز التفكير في المعرفة وما وراء المعرفة.

يوفر المنهاج الفرصة للطلبة لًّلستمتاع بالموضوعات الرياضية، وربط  خامساا: المرونة: -
 المحاور الرياضية وموضوعاتها ببعض.

 يوجه منهاج الرياضيات الطالب كي يصبح سادساا: الطالب في غاية التربية ونتاجها: -
 نشطًا ومبدعًا وباعتباره محور العملية التعليمية.

عكس المفاهيم الرياضية على شكل  سابعاا: التكنولوجيا والتصال في عملية التعلم: -
 أنشطة تفاعلية، وتوفير محتوى رقمي يسهم في التعلم الذاتي.

 اته كافة.و استخدام أنماط مختلفة للتقويم كالتقويم البديل )الحقيقي( بأد ثامناا: التقويم: -

مراعاة خصائص الطلبة وسماتهم النمائية، والربط بين التعليم النوعي  تاسعاا: الجودة: -
 وأثره على حل المشكًّلت.

 :المبادئ التي يعتمد عليها منهاج الرياضيات

 ،م2016) الرياضياتوثيقة  أما المبادئ التي يعتمد عليها منهاج الرياضيات بناًء على
 : على فتشمل( 10-7ص 
 التكامل األفقي والعمودي:.1

مجاالت محتوى الرياضيات متعددة كالهندسة والجبر واألعداد واإلحصاء واالحتماالت، 
ابط ر والمنهاج الفلسطيني يدعم الترابط األفقي بين المجاالت المختلفة ويعززها، ويبني على الت
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 بينادلة العًّلقات المتب في السنوات والمراحل المختلفة على أساس اوالتعمق في المفاهيم عموديً 
مجاالت المحتوى، بداًل من تقديمها كموضوعات منفصلة للطلبة، ويركز على تمييز المتعلمين 
لمفاهيم الرياضيات وتطبيقها خارج سياقات الرياضيات في التخصصات األكاديمية، والمواقف 

 الحياتية.
 التعلم:.2

طّور الفهم تعلمين، وتحقق المتعة، وتتطرح األفكار الرياضية بطريقة استكشافية تحفز الم
المعمق لهم، ويحتاج الطلبة إلى فهم الرياضيات بعمق واستخدامها بفاعلية، ويتطلب الفهم المعمق 
للرياضيات االنتقال التدريجي من المحسوس إلى شبه المحسوس فالمجرد لبناء المفاهيم وتطويرها، 

دماج الطلبة بتطبيقات ويشمل بشكل رئيس الحس العددي والحس المكاني، و  حل المشكًّلت، وا 
 رياضية عملية ذات معنى تتحدى تفكيرهم وتربط بين اإلجراءات والمهارات مع المعرفة المفاهيمية.

 التواصل:.3

لتطوير الفهم، فهو أحد الطرق للمشاركة باألفكار  اأساسيً  االتواصل الرياضي جزءً  ُيعد
يضاحها، فمن خًّلل التو  نها للتأمل والنقاش وقد ينتج ع الرياضية مجااًل  اصل تصبح األفكاروا 

تماع ن االسإتعديل للتفكير، وتساعد في جعل األفكار الرياضية ومعانيها واضحة للجميع، حيث 
طور لتطوير الطلبة، واستكشاف توجهات وأفكار رياضية مختلفة ت التفسيرات اآلخرين يتيح فرًص 

يجاد عًّلقات  .قدرتهم على التخمين والرابط وا 
 التكنولوجيا:.4

 في تعلم وتعليم الرياضيات عند توظيفها بشكل مخطط له أساسيةً  التكنولوجيا أداةً  ُتعد
ومنظم ومستمر، واألدوات المستخدمة لكل صف يجب أن تكون متوفرة ومألوفة للطلبة والمعلمين 

 لى تبادل األفكار.عوتسهم في إغناء بيئة التعلم لتطوير أو تطبيق المعرفة الرياضية وتساعد الطلبة 
 التقييم:.5

 كاالً لتعلم والتعليم، وأن يتخذ أشال يتجزأ من عمليات ا ايجب أن يكون نظام التقييم جزءً 
متعددة ومختلفة ليوفر للطلبة تغذية راجعة واضحة ومستمرة عن تعلمهم، ويساعد المعلمين في 
تطوير أدوات مختلفة لقياس مدى فهم الطلبة للمعرفة الرياضية وتطبيقاتها، ويزود أولياء األمور 
 نبمعلومات حول أداء أبنائهم في سياق أهداف التعليم ومخرجاته، ويوفر لإلداريين مؤشرات ع

 مستويات تعلم الطلبة.
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 تقاطع مهارات القراءة والكتابة مع المحتوى:.6

يستند تعليم الرياضيات الفعال إلى تطوير معارف ومهارات القراءة والكتابة، التي تمكنهم 
 فضًًّل عن تطوير مهارات ،من الفهم المعمق للمفاهيم ومعاني الرموز والمصطلحات الرياضية

ة، ومن خًّلل الكتابة يجب أن يدعم المعلمون باستمرار قدرة الطلبة االستدالل من خًّلل القراء
على االستدالل وتحقيق فهم أعمق للمفاهيم، والتعبير عن فهمهم بطريقة مركزة ودقيقة ومقنعة، 
واكتساب فهم المفاهيم وتعميقها من المواد المكتوبة بمساعدتهم على اكتساب مهارات واستراتيجيات 

ة من المواد المتنوعة بما فيها المقررات الدراسية، والمجًّلت الرياضية، وسياقات االستيعاب، واإلفاد
 .المسائل الرياضية، والبيانات الواردة في وسائل اإلعًّلم

 العدالة:.7

من حق الطلبة الحصول على تعلم عالي الجودة يتوافق واهتماماتهم والفروق الفردية بينهم، 
الفرص  فيرو لمين توقعات عالية من الطلبة جميعهم، وتولتحقيق ذلك يجب أن يكون لدى المع

أن يستفيد الطلبة من مصادر تعليمية عالية الجودة، مع التركيز على الطلبة من  ويجبلتعلمهم، 
ذوي التحصيل المتدني وذوي االحتياجات الخاصة، ومن هم أعلى من التوقعات على مستوى 

 الصف.
 المبادرات الريادية.8

ام براز هذا الجانب من خًّلل قيإتشجيع المبادرات الريادية، حيث يقع على عاتق المنهاج 
الطلبة بعمل مشاريع حسب الصف والوحدة، حيث التركيز على التخطيط للمشروع، والتركيز على 

 الجوانب العلمية والمهنية.

 توجهات في التقويم .9

 ُيعدُّ و  ،الحكم على مدى نجاح األعمال والمشروعات أي: ،التقويم هو تحديد قيمة األشياء
وير في مجال تط مهمللتقويم من دور لما  انظرً  ؛من مقومات العملية التعليمية االتقويم أساسً 
ا له أهمية وبالتالي فإن تحقيق أهدافه ؛الرياضيات من أبرز الموضوعات التعليمية ُتعدُّ التعليم.  و 

 ،جالتقويم كعنصر من عناصر المنها ، ومن هنا تبرز أهميةُ ةخاصة في تحقيق األهداف التربوي
الهدف منه هو التحقق من مدى تحقيق األهداف، ولمادة الرياضيات سمة خاصة البد أن  نّ إإذ 

 تنعكس في طرق وأساليب التقويم، وهي:

 انب من التعلم السابق الذي اكتسبه الطالب فالرياضيات مادة تراكمية.اشتمال التقويم جو  -
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ألن تجزئة المفاهيم إلى أجزاء وطرح  ؛اعتماد األسلوب االستقرائي في معظم األحيان -
 األسئلة على هذه األجزاء يفيد في االختبارات، وكذلك التقويم التكويني.

عية، ا سوف تنعكس على األهداف الفر تركيز التقويم على األهداف الرئيسة، والتي بدوره -
 لمستويات المعرفة المختلفة.عكس األنشطة والوسائل وأن ت

 ،عدم اقتصار التقويم على االختبارات فقط، بل ال بد من استخدام وسائل أخرى للتقويم -
مثل: تنفيذ المشاريع، عمل المقابًّلت، جمع البيانات ومًّلحظتها، واستخدام وسائل التقانة 

 ات مكتوبة أو مسموعة.من معلوم
ق من صحة والتحق ةتضمين تمرينات ومسائل إلتقان خوارزميات العمليات الحسابية األربع -

 الحل، والتقدير، والحساب الذهني.
تضمين استخدام الوسائل المختلفة، والتمثيًّلت المنوعة حسب النشاط المراد التعامل معه  -

 ربعات، اآللة الحاسبة، ......(.مثل )األدوات الهندسية، خط األعداد، شبكة الم
ية بل يتعداها ليغطي الجوانب اإلجرائ ،عدم اقتصار التقويم على الجوانب المعرفية فقط -

 وحل المشكًّلت.
 (11ص ،م2016) الرياضياتوثيقة  األهداف العامة لتدريس الرياضيات: حسب

 اكتساب معارف ومهارات أساسية في فروع الرياضيات. .1
 ومهارات تساعد الفرد في الحياة العملية وتسهم في تنمية المجتمع.اكتساب معارف  .2
 تعرف الطبيعة بنيوية للرياضيات وتكوينها. .3
 تنمية التفكير المنطقي. .4
 تنمية القدرة على حل المشكًّلت. .5
 اكتساب مهارات استخدام الحاسبات والحاسوب. .6
 تنمية قيم واتجاهات إيجابية. .7

ج المنها إنّ ويرى الباحث أن أي مادة تعليمية ال بد أن يكون لها أهداف واضحة، حيث 
يتم وضعه بناًء عليها، فتحديد األهداف مهم الختيار الخبرات المناسبة كما أنه ضروري للتقويم 

 السليم.
 م،2016) الرياضياتحسب وثيقة  (12-10المهارات األساسية في المرحلة الثانوية )

 (18ص

 على: اي والمهني( أن يكون الطالب قادرا توقع بعد نهاية الصف العاشر )األكاديميُ أ( 
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 إجراء بعض اإلنشاءات الهندسية باستخدام الفرجار والمسطرة غير المدرجة. .1
 حساب التطبيقات الرياضية المرتبطة بالسندات واألسهم والدفعات والتأمين. .2
 .اا وجبريً تمثيل االقترانات بيانيً  .3
 ًّلقة بين أشكال هندسية باستخدام التكافؤ.إيجاد الع .4
 التحويل بين وحدات قياس الزاوية في التقديرين الستيني والدائري. .5
 إيجاد معامل االرتباط بين متغيرين ومعادلة انحدار أحد المتغيرين على اآلخر. .6
 نإيجاد مفكوك ذات الحدين من صيغة )أ + ب( .7

 ولوجي(لتكنوالثاني عشر )األكاديمي والصناعي واب( يتوقع بعد نهاية الصفين الحادي عشر 
 على: اأن يكون الطالب قادرا  (19-18ص م،2016) وزارة التربية والتعليم حسب

 التمييز بين طرق البحث العلمي، والمقارنة بين العينات االحتمالية وغير االحتمالية. .1
زيع ذات المطلوب لتو إيجاد توقع التوزيع االحتمالي لمتغير عشوائي منفصل، واالحتمال  .2

 حياتية. ظيف التوزيع الطبيعي في حل مسائلالحدين، وتو 
استخدام طرق البرهان الرياضي في إثبات صحة بعض العبارات الرياضية، واستخدام  .3

 أسس المنطق الرياضي في إثبات تكافؤ عبارات محددة.
 إيجاد عناصر القطوع المخروطية ومعادالتها في الوضع القياسي. .4
 لتطبيقات المرتبطة بالمتتاليات والمتسلسًّلت.إجراء ا .5
معادالت خطية بثًّلثة متغيرات، وحل معادالت جذرية  3إيجاد مجموعة الحل لنظام من  .6

 وأسية ولوغاريثمية، وتوظيف البرمجة الخطية في حل مسائل حياتية.
يجاد المعادالت المتجه .7 للخط  ةإجراء العمليات المرتبطة بالهندسة الفراغية والمتجهات، وا 

 المستقيم في الفراغ.
إيجاد نهاية اقترانات خطية وخاصة، وتوظيف النظريات الخاصة باالقترانات المتصلة في  .8

 تطبيقاتها المختلفة.
إجراء العمليات على المصفوفات، وحل أنظمة خطية بمتغيرين أو أكثر باستخدام  .9

 المصفوفات.
 لفة.إيجاد مشتقات االقترانات وتطبيقاتها العملية المخت .10
إجراء العمليات على األعداد المركبة، واستخدام خصائصها في إيجاد الصورة القطبية  .11

 للعدد المركز وجذوره وقواه.
 باستخدام طرق التكامل المختلفة. ،إيجاد تكامل االقترانات المختلفة وتطبيقاتها .12
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 .-علمي-فين العاشر والحادي عشر وصف كتاب الرياضيات المطور للص  

للصفين العاشر  ةوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتطبيق كتب الرياضيات المطور قامت   
محور الدراسة، وكل  تبالك ي، وه(م2018-2017)العام الدراسي  في-علمي–والحادي عشر 
 (.الجزء األول والجزء الثاني) كتابينمن  ةمكون مرحلة صفية

 محتوى كتاب الرياضيات

ونقصد بالمحتوى في هذا البحث محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للصف   
 فلسطين. في-العلميالفرع -العاشر والحادي عشر

 وصف كتاب الرياضيات للصف العاشر:

 وحدات دراسية. ثًّلثيتكون من  الجزء األول:

ولى
 األ

حدة
الو

 

 االقتران الزوجي واالقتران الفردي الدرس األول 

سة 
هند

ال
اس

والقي
 

 تمثيل االقترانات باستخدام االنسحاب الدرس الثاني
 تمثيل االقترانات باستخدام االنعكاس الدرس الثالث
 إشارة االقتران الدرس الرابع
 حل المتباينات الدرس الخامس
 االقترانات متعددة القاعدة  الدرس السادس
 اقتران أكبر عدد صحيح الدرس السابع
 تمارين عامة  الدرس الثامن

نية
الثا
دة 

وح
 االقتران األسي  الدرس األول  ال

اد 
عد
األ

ت 
مليا

والع
يها
 االقتران اللوغاريتمي الدرس الثاني عل

 تمارين عامة الدرس الثالث

الثة
 الث

حدة
الو

 

 االرتباط الخطي الدرس األول 

الت
تما
الح

ت وا
يانا

 الب
ليل

 تح

 ارتباط بيرسون معامل  الدرس الثاني
 معامل ارتباط سبيرمان الدرس الثالث
 االنحدار الخطي البسيط الدرس الرابع
 مبدأ العد الدرس الخامس
 التباديل الدرس السادس
 التوافيق الدرس السابع
 نظرية ذات الحدين  الدرس الثامن
 تمارين عامة  الدرس التاسع
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 الجزء الثاني:

 وحدات دراسية: ثًّلثيتكون من  

بعة
الرا
دة 

وح
 ال

 الزاوية في الوضع القياسي الدرس األول 
اس

والقي
سة 

هند
 قياس الزوايا الدرس الثاني ال

 االقترانات المثلثية الدرس الثالث
 تمثيل االقترانات المثلثية بيانيا الدرس الرابع

 المتطابقات والمعادالت المثلثية الدرس الخامس
 تمارين عامة  السادس الدرس

سة
خام

ة ال
وحد

 ال

 (1إنشاءات هندسية ) الدرس األول 

اس
والقي

سة 
هند

 (2إنشاءات هندسية ) الدرس الثاني ال
 المثلث متساوي الساقين الدرس الثالث
 رسم مضلعات منتظمة الدرس الرابع

 تكافؤ األشكال الهندسية  الدرس الخامس
 تمارين عامة  الدرس السادس

سة
ساد

ة ال
وحد

 األسهم  الدرس األول  ال

جبر
 السندات  الدرس الثاني 

 التأمين الدرس الثالث
 تمارين عامة  الدرس الرابع

 وصف كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر علمي:

  الجزء األول:

 وحدات دراسية ثًّلثيتكون من 

ولى
 األ

حدة
الو

 

 الديكارتية في الفراغ ثًّلثي األبعاداإلحداثيات  الدرس األول 

اس
والقي

سة 
هند

ال
 

 المتجهات في المستوى  الدرس الثاني
 العمليات على المتجهات الدرس الثالث
 المتجهات في الفراغ الدرس الرابع

 الضرب القياسي )الداخلي( للمتجهات الدرس الخامس
 الهندسة الفراغية الدرس السادس
 نظرية األعمدة الثًّلثة الدرس السابع
 تمارين عامة  الدرس الثامن
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نية
الثا
دة 

وح
ال

 

 العبارة الرياضية، ونفيها الدرس األول 
جبر

ال
 

 جداول الصواب، وأدوات الربط الدرس الثاني
 أدوات الربط الشرطية الدرس الثالث
 العبارات الرياضية المتكافئة الدرس الرابع

 الجملة المفتوحة  الدرس الخامس
 العبارات الرياضية المسورة الدرس السادس
 نفي العبارة المسورة الدرس السابع
 البرهان الرياضي الدرس الثامن
 تمارين عامة  الدرس التاسع

الثة
 الث

حدة
الو

 

 حل نظام مكون من ثًّلث معادالت خطية  الدرس األول 

جبر
ال

 

 معادلتين في متغيرين: إحداهما خطية، واألخرى تربيعيةحل نظام من  الدرس الثاني
 حل نظام مكون من معادلتين تربيعيتين في متغيرين الدرس الثالث
 حل معادالت أسية ولوغاريتيمة  الدرس الرابع

 حل انظمة المتباينات الخطية بمتغيرين  الدرس الخامس
 حل معادالت تتضمن القيمة المطلقة  الدرس السادس
 حل متباينات خطية في متغيرين تتضمن القيمة المطلقة  الدرس السابع
 تمارين عامة  الدرس الثامن

 

 وحدات دراسية: أربعيتكون من  الجزء الثاني:
بعة

الرا
دة 

وح
ال

 

 المتغير العشوائي المنفصل الدرس األول 

الت
تما
الح

ت وا
يانا

 الب
ليل

تح
 

 التوزيع االحتمالي الدرس الثاني
 التوقع الدرس الثالث
 التوزيع ذو الحدين الدرس الرابع

 العًّلمة المعيارية الدرس الخامس
 التوزيع الطبيعي )المعتدل( الدرس السادس
 تطبيقات الدرس السابع
 تمارين عامة  الدرس الثامن

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 المتتاليات  الدرس األول 

ت 
مليا

والع
اد 
عد
األ

يها
عل

 

 المتسلسًّلت الدرس الثاني
 المتتاليات الحسابية )العددية( الدرس الثالث
 مجموع المتسلسلة الحسابية الدرس الرابع
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 المتتالية الهندسية  الدرس الخامس
 المتسلسلة الهندسية المنتهية، ومجموعها  الدرس السادس
 تمارين عامة  الدرس السابع

سة
ساد

ة ال
وحد

ال
 

 القطع المكافئ الدرس األول 

جبر
ال

 

 القطع الناقص الدرس الثاني
 القطع الزائد الدرس الثالث
 تمارين عامة الدرس الرابع

بعة
لسا

دة ا
وح
ال

 

 نهاية االقتران عند نقطة الدرس األول 

جبر
ال

 

 نظريات في النهايات  الدرس الثاني
 النهايات والصورة غير المعينة الثالثالدرس 

 نهاية االقترانات الدائرية  الدرس الرابع
  نهاية االقتران س الدرس الخامس
 االتصال الدرس السادس
 نظرية بلزانو الدرس السابع
 تمارين عامة  الدرس الثامن

نها أات وعناوين للدروس نرى وبالنظر إلى محتويات كتب الرياضيات من عناوين للوحد
 حتماالت.واال تحليل البياناتتنوعت بين مجاالت األعداد والعمليات والجبر والهندسة والقياس و 

  



                   
 

30 
 

 : الرياضيات والمعاييرالثانيالمحور 
 مقدمة

ن في معظم دول العالم م االقدم وحتى عصرنا الحالي اهتمامً القت مناهج الرياضيات منذ 
هرت حيث ظ ،أجل إصًّلح المناهج الدراسية المقدمة للطلبة بما يتًّلءم مع التطورات المتسارعة

صًّلح لمناهج الرياضيات.  حركات ومشاريع تطوير وا 

إذا كانت وظيفة التقويم تحقيق األهداف المرجوة، فًّل بد أن  :(35ص ،م2005) العمريةويقول 
عليه أحكامنا، وكون أن األهداف يتم وضعها لتعبر عن رؤية مشتركة  يكون هناك أساس نبني

 وتوقعات يمتلكها المتعلم، ولكن ليس ألن يتم قياسها، األمر الذي يتطلب معايير يمكن قياسها.

 تعريف المعايير

في عدة مجاالت وذلك من أجل الحكم على جودة الشيء  ا متداواًل المعايير أضحت مفهومً 
من عدمه، حيث بدأت حركة عالمية لتطوير التعليم في ضوء معايير توضع مسبقا لترسم مسار 

 وسلوك عملية التطوير.

 وأفمن الناحية اللغوية فإن المعايير هي كلمة جمع مفردها معيار وهو ما يقاس به غيره 
 (255ص ،م2003) منظوربن ا كما ذكر ن يكون عليه الشيءأ جبهو النموذج المحقق لما ي

ومن الناحية االصطًّلحية فإن المعيار هو عبارة عن المستوى المقبول لألداء أو ناتج التعلم ومن 
 عبارات تستخدكم في الحكم على جودة منهج الرياضيات أو طرق  تعريفاتها"

  (p29: NCTM, 2000) .ومهارات رياضيةالتقييكم، وما يجب أن يفهمه الطلبة من معلومات 

( المعايير على أنها "بيان المستوى المتوقع الذي 32ص  ،م2008الفتًّلوي ) وعّرف
المراد الوصول  Excellenceوضعته هيئة مسؤولة بشأن درجة أو هدف معين، أو درجة التميز 

، أو جي لألداء المتوقعإليها لتحقيق قدر منشود من الجودة، كما تمثل المعايير المستوى النموذ
اإلطار المرجعي الذي يقّوم على أساسه األداء الواقعي ويحدد مدى ابتعاده أو اقترابه من هذا 

 المعيار".

ن أن يعرفه الطالب/المتعلم، وما يمكن أ جبهو ما ي (30ص ،م2004) عبيد وعّرفه
لتي تحمل ت، والعبارات اوسلوكيايقوم بأدائه من المهارات العقلية والعلمية، وما يكتسبه من قيم 

 و توصية رابطة بموضوع آخر.أا ا عاما و قدرة أو هدفً أتصاغ بحيث تصف مهارة  المعايير
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أن الهدف هو ما يتوقع أن يؤديه كل متعلم، أما المعيار هو ما يجب أن  ويرى الباحث
معايير ته من اليصل إليه المتعلم، ومن خًّلل ما سبق يتضح لنا أن التقويم الذي يستمد محكا

 في العملية التعليمية، حيث يمكن أن يعمل كرافعة لتحسين التعلم في ا فاعًًّل سوف يلعب دورً 
 الرياضيات، وفي الوقت نفسه كمقياس لهذا التحسن.

ا بدأ عندم (216ص ،م2006)كما أشار البيًّلوي وآخرين  وبدأت صياغة معايير مهنية
ت ينصب نحو برامج الرياضيات والعلوم المدرسية، حيث تعد حركة نااالهتمام في بداية الثماني

المعايير من أبرز التوجهات الحديثة، والمستجدات التربوية في مجال تقويم وتطوير المناهج 
الدراسية، فقد انتشرت بقوة كثقافة وفلسفة في اآلونة األخيرة، وقد حظيت بقبول وتفاعل من قبل 

 والتعليم على مستوى العالم، حتى أصبحت سمة العصر.  المختصين في مجاالت التربية

كل معيار تحدد المؤشرات أو الدالئل التي يتم من  مع (31ص ،م2004)عبيد  وذكر
 وتكون مصاغة بشكل أداء محدد يسمح بقياسه.  المعيار،خًّللها التحقق من بلوغ 

داللة على  ية ذاتوصفجملة  بأنها: (11صم، 2008) الزهراني عّرفهاوأما المؤشرات كما 
ممارسة أو أداء أو نواتج تعلم متصلة بمهنة معلم الرياضيات يمكن قياسه باستخدام األدوات 

 المناسبة.

لى امه للحكم عالمؤشرات بأنها: المحك الذي يمكن الرجوع إليه واستخد ويعرف الباحث
 ؛فةموضوعات المعر  أنه من األهمية االهتمام بوجود معايير لكل موضوع من، و مدى تحقق المعيار

حتى تساعد في التقويم وتسيطر على جودته وتحسن المنتج التربوي والتعليمي لكل عناصر العملية 
 ا للتطوير.ا واضحً ، وترسم مسارً ن متعلم أو معلم أو كتاب أو نشاطالتربوية م

 أهمية المعايير في تطوير العملية التعليمية:

ضل المداخل التي يمكن التعامل معها في المناهج ها من أهم وأفؤ يعد مدخل المعايير وبنا
ن دون إغفال أي جانب م العناصر كافةالدراسية، وذلك لنظرتها الشمولية وسعيها إلى تطوير 

 (95ص ،م2006الضبع )ويشير  ،الجوانب، لذلك من الممكن اعتبارها ركيزة أساسية لتوجيه العمل
 :فهيإلى أهمية المعايير في العملية التعليمية 

 تسعى إلى تميز جميع الطلبة وأن يحققوا معايير أداء محددة ومتميزة. .1
 تمنع حدوث الفجوة بين مستوى تعلم التًّلميذ. .2
 .ءلةحاسبة والمسامفي ال اتمثل أساسً  .3
 ترفع جودة التعليم إلى أعلى مستوى. .4
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وتصف ما يجب أن يحدث في عمليتي التعليم والتعلم  ،تعمل على اإلصًّلح المنهجي .5
 .عناصر التعليم كافةمن أجل إصًّلح 

( ألهمية المعايير في تطوير العملية التعليمية 263م، ص2005)كما أشار المغربي 
 نها: إحيث 

 تزيد من قدرات المتعلمين وفرصهم في النجاح.   .1

 لم.  جل تحسين مخرجات التعأمن  التعليم والتعلم اتتصف ما يجب أن تكون عليه عمليّ  .2

 تزيد من ثقة المجتمع في التعليم.   .3

 تؤكد على جودة التعليم. .4

 نظمة التعليمية بأسس للتقويم.تمد األ .5

 واضحة ألي برنامج تدريسي.  اتمثل أسسً  .6

 ا للمحاسبة والمساءلة.تمثل أساسً  .7
 النشأة التاريخية لحركة المعايير القومية:

 بحركة اا واضحً ن أهم الدول التي أولت اهتمامً الواليات المتحدة األمريكية م ُتعد
 المعايير في التعليم واتخاذها كحركة إصًّلح للنظام التعليمي األمريكي. 

ة أن بداي يرى  من الباحثين التربويين اعددً  ( أن303ص ،م2005وذكر محمود والوكيل )
، (م١٩٨٣)حركة المعايير التربوية المعاصرة، ترجع إلى نشر التقرير األمريكي "أمة في خطر" عام 

والذي كشف عن الضعف الذي أصاب القاعدة التعليمية في المجتمع األمريكي في ذلك الوقت، 
عليم والمستويات لتمما حّتم القيام بتقويم ومراجعة العملية التعليمية والتوصية باالهتمام بمحتوى ا

 .والتوقعات ألداء الطالب

قّدم تقرير "أمة في خطر"  ( على أن31ص ،م2010أشار الغامدي ) وفي سياق ذلك،
بّني تأكيده على ضرورة ت :ومنها ،التعليم األمريكي إلصًّلح نظام مهمةمجموعة من التوصيات ال

ة للقياس وأن وى، تكون أكثر قابليالمؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها معايير عالية المست
 .جامعات من متّطلبات االلتحاق بهاترفع الكليات وال

دارتها التعليمية بدأت بالتوجه نحو التطور الشامل، الذي  ونًّلحظ بأن الدول المتقدمة وا 
بدوره يؤدي إلى التوجه نحو المعايير من أجل الوصول إلى األهداف المنشودة من العملية 
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يم بالتقو  اا قويا ارتبطت ارتباطً بأن حركة المعايير  (69ص ،م2010محمود )التعليمية، وأشار 
وكذلك بالجودة الشاملة للتعليم وتحديد مخرجات التعليم  ،المؤسسي لمكونات النظام التعليمي

 والتعلم.

صًّلحها وكذلك تطويرها واستجابة إلى تقرير   أمة"ومن مظاهر االهتمام بالرياضيات وا 
، جهود المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة في خطر" المتعلقة بالمعايير

(، فهو من أوائل NCTM) National Council of Teachers of Mathematicsاألمريكية 
المؤسسات التي اهتمت بالرياضيات وأخذت زمام المبادرة العملية التي تهدف إلى تحسين ورقي 

وكذلك تطوير المناهج الرياضية المدرسية، من مرحلة رياض األطفال  ؛الرياضيات وتقويم تدريس
حيث قام فريق عمل مشكل من مديري المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات  ،حتى المرحلة الثانوية

(NCTM)  بتأسيس فريق عمل من أجل إعداد معايير لتعليم الرياضيات تهدف (م1989)عام ،
إلى تحسين نوعية الرياضيات المدرسية، وكذلك تقويم المناهج بطرق تعليمية مناسبة تتفق مع ما 

ثيقة معايير ما يسمى و  نفسهيجب أن تكون لمواجهة المستقبل، ثم انبثق عن هذه اللجنة في العام 
 Curriculum and evaluation standards of schoolالمدرسية ) منهج وتقويم للرياضيات

Mathematics.) 

، حيث صدرت (م2000)ثم توالت التحديثات والتغيرات على هذه المعايير حتى عام 
 Principles andالنسخة المنقحة التي أطلق عليها مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية 

Standards for school Mathematics ، ساس الذي يستخدم في األفهي تعتبر كحجر
إحداث أي تحسين أو تطوير في مناهج الرياضيات، للوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة من 

 تعليم الرياضيات لكل متعلم؛ وذلك ألنها تتسم بالواقعية والدقة وبراعة التصميم.

ة لتقويم( الرائدا –التعليم  –أن هذه الثًّلثية )المنهاج  (85ص ،م2009) Nimts وذكر
والتي تتعامل مع العناصر األساسية المتداخلة في العملية التربوية أعطت أول إطار عمل قومي 

( 19ص ،م2005المراحل الدراسية، ويضيف الوهيبي ) لشامل لإلصًّلح في مجال الرياضيات لك
ايير محددة معأن تجربة المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات، تجربة علمية رائدة في مجال تأسيس 

لمناهج الرياضيات المدرسية، فأصبحت المقارنة بين تلك المعايير والممارسات والمعايير المطبقة 
في مناهجنا مهمة لمعرفة أين نحن من هؤالء، كونها معايير عالمية وتوجهات ذات صبغة تربوية 

لمعايير  اقً ( أن مراجعة المناهج وف94ص ،م2006ر كل من الدويري والقضاة )يدولية.  ويش
 من مناحي تقييم مناهج الرياضيات ومراجعتها، وتبرزئ ناش ىألمريكية منحالرياضيات المدرسية ا

عملية تقويم كتب الرياضيات وفق هذا المنحى كًًّل من محتواها والعمليات الذهنية التي تعمل على 
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الجتها عمل على معتنميتها لدى المتعلم، وال بد ألي كتاب رياضيات مدرسي من التطرق لها وال
 لدى المتعلم، وهو يتوافق مع النظرة الحديثة للرياضيات".

االهتمام الذي يوليه خبراء المجلس الوطني لمعلمي أنَّ من خًّلل ما سبق  ويرى الباحث
وجعلها مادة قائمة على بمجاالتها كافة، أهمية الرياضيات  يشير إلى( NCTMالرياضيات )

 هارات العقلية والمعرفية العليا.واالكتشاف، وغيرها من المالتفكير واإلبداع 

 معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات

National Council of Teachers of Mathematics Standards (NCTM) 

هي مجموعة شاملة ومتماسكة من معايير الرياضيات، لكل طالب من مرحلة ما قبل 
ا أن مبادئ ومعايير الرياضيات هي الخطوط العريضة الروضة حتى الصف الثاني عشر، كم

للمكونات األساسية للرياضيات المدرسية.  وهي تدعو جميع الطًّلب والمعلمين وخبراء المناهج 
وقادة المجتمع، وأولياء األمور للمساهمة في بناء برنامج الرياضيات مناسبة لتطورات العصر 

(NCTM, 2000.) 

 NCTMسمات وثيقة 

 NCTMأن من أهم سمات الوثيقة المطورة لمعايير ( 21ص ،م2001) ميخائيلذكر 
 :هيالصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

همية الستخدام التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات، حيث صيغت كمبدأ أو هدف إعطاء األ -
صًّلح حال إ ا كنتيجة منطقية لرغبة الدولة فيوتعلم الرياضيات، وأيًض  أساسي لتعليم

التعليم بالمدرسة الثانوية، وقد عكست المعايير رغبة التربويين في حاجة الطًّلب لتعليم 
رغبة في تحسين تدريس الرياضيات  كذلكأفضل وتعليم إضافي في الرياضيات، و 

 بالمدرسة الثانوية بطرق ذات فاعلية.
 إعطاء فرصة للطًّلب في الرياضيات، كل بحسب رغبته وحاجاته. -
 المعايير باالكتشاف والبحث واالستقصاء وحل المشكًّلت واالتصال. ماهتما -
أساسًا للتغير والتحديث ونوع المقررات التي يجب تقديمها للمتعلم،  إعطاء معايير المنهاج -

 حتى يمكن عمل برامج وموضوعات جديدة، تستجيب الحتياجات العمل والدارسين.
 تأثير على عملية التعلم المدرسي على توصيف طرق التدريس، حتى يكون لها العمل -

لقوة  ا على حدوث تحسين حقيقي قويا المرغوب إحداثه في سلوك المتعلمين، وأعطت دليًًّل 
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الرياضيات لدى الدارسين، وفي طريقة تجميع البيانات، وتقويم كل من أداء المتعلم وتقويم 
 فاعلية البرامج المختلفة. 

ية وضرورية لتعليم الرياضيات المدرس مهمةمة سلَّ ويؤكد تقرير المبادئ والمعايير على م -
وهي: إثارة فكر المتعلم وتنمية قدراته التفكيرية وزيادة الرغبة في التعلم، وعلى حب 
دراكها وحل المشكًّلت الرياضية وغير  االستطًّلع وزيادة قدرته على صياغة العًّلقات وا 

ر دور تربيته على تقديالرياضية، وتوسيع فهمه ومدركاته للرياضيات الوظيفية، و 
 الرياضيات في النهوض بالعلم والتكنلوجيا.

ويرى الباحث في ضوء ما سبق أن هذه السمات تتصف بالشمولية وتركز على الطريقة 
العلمية في التعليم، وركزت على التقنية واعتبرتها مبدأ لتعليم الرياضيات، وتهتم بتدريب الطلبة 
على استخدام االستقصاء واالستنتاج وأسلوب حل المشكًّلت وتنمية قدراتهم العقلية. كما اهتمت 

 داء الطلبة.ألتدريس وكيفية جمع البيانات وتقويم هذه البرامج وكذلك تقويم بطرق ا
 مخططات المعايير 

 ( إلى أن وثيقة معايير الرياضيات تتضمن:31-30ص، م2004يشير عبيد )

وهي تمثل الموضوعات التي يشملها المجال العاكم أال وهو  (Domains ): المجالت 1.
حيث تتبنى فلسفة المعايير مجاالت معرفية مرتبطة بالمعرفة الرياضياتية؛ أي  الرياضيات،

بالمحتوى، كما تتبنى مجاالت عقلية ومهارات أساسية عامة تستخدم في كل  موضوعات خاصة
 وموضوعاته وتكون ذات توجه عملياتي. مجاالت المحتوى 

يمكن أن يقوم به مهارات  كما ،أن يعرفه الطالب جبوهي ما ي (Standards ): المعايير 2.
ف ن العبارات التي تصاغ بها المعايير قد تصإحيث  ،عقلية وعملية وما يكتسبه من فهم وسلوك

 من أهداف تدريس مجال أو موضوع في مجال، أو توصية تربط اا عامً هدفً أو مهارة أو قدرة، 
 الرياضيات بمادة أخرى.

كل معيار تحدد المؤشرات أو الدالئل التي يتكم من خًّللها  مع (Indicators ): المؤشرات3 
من بلوغ المعيار، وتكون المؤشرات مصاغة بشكل أداء محدد يسمح بقياسه، وتتدرج  التحقق

 ا للمرحلة التعليمية.المؤشرات في عمقها ومستوى صعوبتها وفقً 

يه الطالب في عبارات تصف ما يجب أن يصل إلBench Marks): (العالمات المرجعية )-4
مكون من مكونات المعيار، وعند كل مستوى من صفوف المراحل التعليمية المختلفة، حيث  كل
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العًّلمات المرجعية الفهم أو العبارة المتوقعة عند مستويات مختلفة، ويمكن أن توصف  تحدد
 ار معين.يالمرجعية على أنها فترة من المستويات في سياق تنمية المعارف كالمهارات لمع العًّلمة

هي قواعد لقياس وتقدير أداء الطالب، مثل: ضعيف، مقبول،  (Rubrics): التقدير قواعد -5
ا، ممتاز. كما تحدد الحد األدنى لقبول تحقق معيار معين، والذي قد يختلف من جيد جدّ  جيد،
 فسه وبالنسبةلنآلخر، أو من مرحلة ألخرى. كما يرتبط ذك بالتقدكم الذي يحرزه الفرد بالنسبة  معيار

 تها منبثقة من المعايير ومؤشراتها في الصفوفاكالًّلختبارات محكية المرجع كالتي تكون مح
 .الدراسية المختلفة، كما تستخدم لتقدير إجابة طالب في اختبار معين

يتضح مما سبق أن وثيقة المعايير يجب أن تتضمن خمسة عناصر أساسية، هذه العناصر 
الذي يتم خًّلله تحقيق الهدف من وضع تلك المعايير، كما أنها تتضمن اإلطار العام  تمثل

للمستوى  لى درجة تحقق هذه المعايير وصواًل والمؤشرات التي يتكم في ضوئها الحككم ع المحددات
 .أجل تحقيق مستوى جيد في مجال التعليم على المستوى المحلي والعالمي المطلوب؛ من

 ضيات المدرسية:المبادئ التي تقوم عليها الريا

Principles for School Mathematics 

في  ( (NCTMأصدر المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة
وثيقة المبادئ والمعايير للرياضيات المدرسية، والتي تحتوي على ستة مبادئ تصف  2000عام 

 خصائص تعلم الرياضيات وتعليمها بنوعية عالية المستوى، وتشمل المبادئ اآلتية: 

مبدأ المساواة، مبدأ المناهج، مبدأ التعلم، مبدأ التعليم، مبدأ التقويم، ومبدأ التكنولوجيا. 
هذه المبادئ ما يجب أن يتعلمه الطلبة من الرياضيات في المدرسة، وحددت المعرفة والفهم  ومثلت

 طفال وحتى الصف الثاني عشر.والمهارات التي يجب أن يكتسبها الطًّلب من رياض األ
 Standards for School Mathematics  معايير الرياضيات المدرسية:

المعلومات الرياضية وكذلك المعارف والمهارات معايير الرياضيات المدرسية تصف الفهم و 
 ،الرياضية التي يجب أن يكتسبها الطًّلب من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر

ن كل معيار يتكون من اثنين إلى أربعة أهداف محددة تنطبق على جميع المراحل، وقد إحيث 
 صنفت المراحل على النحو اآلتي:

 (K – 2اني )من الروضة حتى الصف الث -
 (5 – 3) الخامسحتى من الصف الثالث  -
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 (8-6من الصف السادس حتى الثامن ) -
 (12-9من الصف التاسع حتى الثاني عشر ) -

وما تهتم به الدراسة الحالية هو معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات من الصف 
 (.12-9التاسع وحتى الصف الثاني عشر )

( أن معايير NCTM, 2000لمعلمي الرياضيات )وقد أوضح المجلس الوطني 
 الرياضيات المدرسية تنقسم إلى قسمين:

 هاجب أن يعرفوهذه المعايير تحدد المعرفة التي ي األول: معايير المحتوى الرياضي:
 اب الرياضيات من مواضيع ومفردات.ت، وهي تصف ما هو موجود في كلطلبةا

تصف مخرجات عملية التعلم واستخدام المعرفة وهي  الثاني: معايير العمليات الرياضية:
وطرق اكتسابها، وتنفيذ معايير العمليات من خًّلل أي محتوى رياضي، بحيث يتيح ذلك اكتساب 

 الحقائق والوصول إليها واستخدامها وعًّلقتها بالظواهر الحياتية.

بطين.  ا"وهذا التقسيم ال يعني أن منهج الرياضيات مجزأ إلى جزأين منفصلين وغير متر 
بل نجد أنها تتداخل وتتكامل مع بعضها البعض، فالعمليات يمكن تعلمها من خًّلل معايير 

 اباطً يرتبط حل المسألة الرياضية ارت ن تعلمه من خًّلل العمليات، فمثًًّل المحتوى، والمحتوى يمك
بمعايير المحتوى، كما يرتبط معيار الهندسة بمعايير العمليات كالتفكير والربط". )عباس  اوثيقً 

 (41ص ،م2007والعبسي، 

والتي هي معرض الدراسة كما أوردها  ،معايير المحتوى الرياضي وسيتناول الباحث
 (:NCTM, 2000المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات )

 Content Standards –معايير المحتوى  

ة، بحيث يشمل كل معيار من هدفين إلى أربعة أهداف أساسية، وتشمل خمسة معايير رئيس
 وهي كما يلي:

 Numbers and Operations –األعداد والعمليات  .1

التعليمية من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر  المناهجُ  تجعل   يجب أن
 طالب على أن:  كلَّ 

 تمثيلها والعًّلقات بينها ونظم األعداد المختلفة.يدرك مفاهيم األعداد وطرق  .1
 فهم معنى العمليات الحسابية وكيفية ارتباطها ببعض. .2
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 القدرة على الحساب بسهولة وا عطاء تقديرات منطقية. .3
 أن:  12-9يجب على الطالب في الصفوف من 

 لتمثيلها.ا والطرائق المختلفة ا والصغيرة جدا يحدد ماهية األعداد الكبيرة جدا  .1
 يقارن بين خواص وأنظمة األعداد بما في ذلك األعداد الكسرية والحقيقية. .2
 يشرح التعامل مع المتجهات والمصفوفات كأنظمة لها بعض خصائص األعداد الحقيقة. .3
 يستخدم نظرية األعداد للتحقق من العًّلقات بين األعداد المختلفة. .4
 جذور المختلفة على المقادير الكمية.يدرك أثر عمليات الضرب، والقسمة، واألسس وال .5
 يطور فهمه لخصائص جمع وضرب المتجهات والمصفوفات وكيفية تمثيلها. .6
 يستخدم التباديل والتوافيق كطرق حسابية. .7
 يجري العمليات الحسابية مع األعداد الحقيقية والمتجهات والمصفوفات بسهولة. .8
 لقلم.يستخدم بكفاءة الحسابات العقلية وحسابات الورقة وا .9

 يعطي تقديرات تقترب من اإلجابات الصائبة. -10
  الجبر .2
 نماط والعًّلقات واالقترانات واستخدامهافهم األ -1
 الجبرية.تحليل المواقف والبنى الرياضية وتمثيلها باستخدام الرموز  -2
 تمثيل العًّلقات الكمية باستخدام النماذج الرياضية -3
 تحليل التغير في سياقات مختلفة  -4

 أن:  12-9يجب على الطالب في الصفوف من 

 يعمم استخدام األنماط المحددة والمعروفة للدوال وتوظيفها.  .1
يميز بين العًّلقات واالقترانات ويحول بينها مستخدما التمثيًّلت المختلفة للعًّلقات  .2

 واالقترانات.
تران، قيحلل االقترانات في متغير واحد )من خًّلل استخدام معدالت التغير، أصفار اال .3

 خطوط المقاربة، ودراسة سلوكها(.
 عمليات االتحاد والتركيب والمعكوس لًّلقترانات المشهورة. :مثل ،يجري التحويًّلت .4
يستخدم التكنولوجيا لتنفيذ تحويًّلت االتحاد والتركيب والمعكوس على العمليات األكثر   .5

 تعقيًدا.
كثيرة  انات األسية، االقتراناتيقارن بين خصائص االقترانات المختلفة )بما يشمل االقتر  .6

 الحدود، االقترانات النسبية، االقترانات اللوغاريتمية، واالقترانات الدورية(.
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 يفسر تمثيل االقترانات التي تحتوي على متغيرين. .7
 يشرح معنى صيغ التكافؤ للتعبيرات، والمعادالت، والمتباينات، والعًّلقات. .8
 نات، وأنظمة المعادالت.يكتب صيغ متكافئة للمعادالت، والمتباي .9

 ا أو باستخدام الورقة والقلم.يحل المعادالت والمتباينات ذهنيا -10

 نظمة المعادالت.أا في حل المعادالت والمتباينات و يستخدم التكنولوجي -11
 يستخدم الرموز الجبرية لتمثيل وتوضيح العًّلقات الرياضية -12
 واالقترانات والمعدالت الزمنية.يستخدم تمثيًّلت رمزية متعددة لتمثيل العًّلقات  -13
يحكم على معنى ومعقولية نتائج التمثيًّلت الرمزية بما في ذلك ما تم تنفيذه باستخدام  -14

 التكنولوجيا.
يحدد العًّلقات الكمية في المواقف المختلفة، ونوع فئات االقترانات التي تكون نموذج  -15

 للعًّلقات. 
 يستخدم التعبيرات الرمزية لتمثيل العًّلقات الناتجة في سياقات متعددة.  -16
 يستخلص استنتاجات منطقية حول الحالة التي تم نمذجتها. -17
 .والبيانات العددية يقرب معدالت التغير من خًّلل الرسوم البيانية -18
 .والبيانات العددية يفسر معدالت التغير من خًّلل الرسوم البيانية -19
  الهندسة .3
يل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثًّلثية البعد وتطوير حجج رياضية عن تحل -1

 الهندسية.العًّلقات 
يل نظمة التمثأاإلحداثية و تحديد المواقع ووصف العًّلقات المكانية باستخدام الهندسة  -2

 خرى األ
 تطبيق التحويًّلت والتمثيًّلت في تحليل المواقف الرياضية  -3
 استخدام التمثيل البصري واالستدالل المكاني والنمذجة الهندسية لحل المشكًّلت الرياضية -4

  :أن 12-9يجب على الطالب في الصفوف من 

 يحلل خصائص األشكال ثنائية وثًّلثية البعد. .1
يستكشف العًّلقات الهندسية )بما فيها التطابق والتشابه( بين األشكال ثنائية وثًّلثية البعد،  .2

 مشكًّلت تتضمن هذه األشكال الهندسية.وحل 
 يوظف مهارات الحس الهندسي في المناقشة وبرهنة النظريات ونقد آراء اآلخرين. .3
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 يستخدم العًّلقات المثلثية لتحديد أطوال وقياسات الزوايا. .4
حداثيات أخرى  .5 ف مثل: القطبية والكروية لتحليل المواق ،يستخدم اإلحداثيات الديكارتية وا 

 .الهندسية
هندسية في بعدين أو ثًّلثة  الحدس ويحل مشكًّلت تتضمن أشكااًل  حقق من صحةيت .6

 أبعاد باإلحداثيات الديكارتية.
يمثل التحويًّلت الهندسية )االنعكاسات، والدوران، والتمدد)التوسع( لألشكال الهندسية في  .7

 المستوى باستخدام الرسم البياني( والمتجهات، واالقترانات والمصفوفات.
 مثيًّلت مختلفة للمساعدة لفهم أثر التحويًّلت البسيطة وتركيباتها.يستخدم ت .8
 يرسم تمثيًّلت ألشكال هندسية ثنائية البعد باستخدام أدوات متنوعة. .9

 ينشئ تمثيًّلت لمجسمات ثًّلثية األبعاد باستخدام أدوات متعددة. -10
 متقاطعة.اليتخيل أجسام ثًّلثية األبعاد في الفراغ من زوايا مختلفة، وتحليل أجزائها  -11
 يستخدم رسومات الحد القائم لنمذجة وحل المشكًّلت. -12
يستخدم النماذج الهندسية الكتساب أفكار أكثر تعقيدًا واإلجابة عن األسئلة ذات الصلة  -13

 بغيرها من مجاالت الرياضيات.
يستخدم األفكار الهندسية لحل المشكًّلت واستخدامها في التخصصات والمجاالت  -14

 والهندسة المعمارية. المختلفة، مثل: الفن
 القياس .4
جراءات القياس المختلفة ،فهم قابلية األشياء للقياس .1   .ووحدات وانظمة وا 
ساليب والتقنيات المًّلءمة في القياس واستخدام أدوات القياس ومعرفة الصيغ تطبيق األ .2

 الرياضية لتحديد القياسات الهندسية
 أن:  12-9يجب على الطالب في الصفوف من 

 بشأن الوحدات والمقاييس المناسبة للمشكلة المتضمنة للقياس. ايتخذ قرارً  .1
 يحلل الدقة وخطأ التقريب في القياس .2
حجم لألشكال كالمخروط والكرة مثل: مساحة السطح وال ،يستخدم صيغ المساحات والحجم .3

 سطوانة.واأل
 يحدد مفاهيم للتقريب في القياس والحدود العليا والدنيا وأقصى حد في القياس. .4
 يتحقق من صحة القياسات باستخدام الوحدات الخاصة بالقياس. .5
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 والحتمالت تحليل البيانات .5
صياغة األسئلة التي يمكن معالجتها عن طريق جمع وتنظيم وعرض البيانات ذات الصلة  .1

 لإلجابة عليها.
 استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات  .2
 لتي تستند إلى البيانات وتطويرها تقييم االستدالالت والتنبؤات ا .3
 تطبيق المفاهيم األساسية لًّلحتماالت .4

 أن:  12-9يجب على الطالب في الصفوف من 

 يفرق بين أنواع مختلفة من الدراسات وأي منها يمكن اشتقاقه من اآلخر. .1
 يستخدم المعادالت اإلحصائية في الوصول إلى النتائج. .2
رات المنفصلة والتغير للبيانات ذات المتغير الواحد أو المتغييميز قياس البيانات والبيانات  .3

 المتعددة.
 يستخدم المدرج التكراري والمضلع التكراري واألعمدة وخط االنتشار في عرض البيانات. .4
 يحسب اإلحصاء الوصفية األساسية )الوسط، الوسيط، المنوال(.  .5
 ة.يفرق بين األساليب اإلحصائية البارامترية والًّلبارمتري .6
 ا.يعرض التوزيعات التكرارية ويمثلها بيانيً  .7
 يقيس البيانات ذات المتغير الواحد والقدرة على عرض التوزيع ووصف المشكلة. .8
 يجد معامًّلت ومعادلة االنحدار. .9

 يجد معامًّلت االرتباط  .10
يوضح التحويًّلت الخطية للبيانات أحادية المتغير وكيف تؤثر على الشكل والنزعة  .11

 تشار المركزية واالن
 يستخدم اإلحصائيات المناسبة لعرض ومناقشة البيانات ذات المتغيرين. .12
 يستخدم المحاكاة لعرض التغير في العينات اإلحصائية من مجتمع إحصائي معروف  .13
 يوضح تمثيل العينة اإلحصائية للقيمة البارامترية للمجتمع. .14
 يستخدم توزيع العينات كأساس لًّلستدالل الكلي.  .15
المنشورة التي تستند إلى البيانات من خًّلل فحص تصميم الدراسة، ومدى  يقيم التقارير .16

 مًّلءمة تحليل البيانات، وصًّلحية الفرضيات وصحة االستنتاجات.
 يوظف تقنيات اإلحصاء األساسية لرصد الخصائص العملية في أماكن العمل. .17
 رى مبسطة.خيوضح مفاهيم الفضاء العيني والتوزيع االحتمالي وتطبيقاتها في حاالت أ .18
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 يستخدم المحاكاة في تكوين توزيعات احتمالية تجريبية .19
 يحسب ويفسر القيمة المتوقعة للمتغيرات العشوائية في حاالت مبسطة .20
 يحلل مفاهيم االحتمال الشرطي واألحداث المستقلة .21
 يحدد خطوات حساب احتمال وقوع حدث مركب ويطبقها. .22

  الملخص:
دب التربوي المرتبط بمحاوره، التعمق في النظري واألاستفاد الباحث من دراسة اإلطار 

ى معايير ف علفهم الرياضيات المعاصرة وأهدافها ومراحل تطوير الرياضيات المدرسية، والتعر 
 (.NCTMمعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات) ، خاصةالرياضيات المدرسية

يات ي تقويم محتوى كتب الرياضا من إعداد أداة الدراسة وتوظيفها فواستفاد الباحث أيًض 
الفلسطينية المطورة في المرحلة الثانوية في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي 

 ( واإلجابة عن أسئلة الدراسة. NCTMالرياضيات)
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 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة

 المقدمة:

من أهم المصادر العلمية التي يستفيد منها الباحث في جمع تعد الدراسات السابقة 
حيث سيتناول الباحث مجموعة من الدراسات المحلية ، المعلومات الًّلزمة إلثراء دراسته العلمية

والعربية والتي تسهم في دعم الدراسة في جانبها العلمي، وذلك من خًّلل استقصاء هذه الدراسات 
ت، والتي لدراساوأدواتها واالطًّلع على أهم النتائج التي خرجت بها هذه اوتحديد منهجها العلمي 

 ، وتم تقسيم هذا الفصل إلى محورين:بناًء على حداثتها اتم ترتيبها زمنيا 
دراسات وبحوث تناولت تحليل وتقويم محتوى كتب الرياضيات في ضوء  المحور األول:

 .(NCTMمعايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات )
دراسات وبحوث تناولت تحليل وتقويم محتوى كتب الرياضيات في ضوء  المحور الثاني:

 معايير اخرى.

دراسات تناولت تحليل وتقويم محتوى كتب الرياضيات في ضوء معايير  المحور األول:
 (.NCTMالمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات )

 

  :(م2018دراسة العاصي ). 1
ن كتب الرياضيات المطورة للصفين الثالث والرابع يمدى تضمهدفت الدراسة إلى معرفة 

، واستخدمت الباحثة المنهج NCTMاألساسي لمعايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 
الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من محتوى كتب الرياضيات المطورة للصفين الثالث 

في فلسطين بواقع أربعة كتب.  2018-2018 والرابع األساسي والتي طبقت في العام الدراسي
ي إلى معايير المجلس الوطن المحتوى والتي تم إعدادها استنادً واستخدمت الباحثة أداة تحليل ا

 ، بفرعيها معايير المحتوى ومعايير العمليات.NCTMلمعلمي الرياضيات 

تضمين كتب الرياضيات المطورة للصفين الثالث والرابع األساسي  إلىوخلصت الدراسة 
بفرعيها  NCTMم لمعايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 2018-2017للعام الدراسي 
 بنسب متفاوتة.
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  :(م2017دراسة التميمي ). 2
هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في المملكة 
العربية السعودية مع المعايير العالمية للعمليات والمحتوى.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي 
التحليلي، وكانت عينة الدراسة كتب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في المملكة العربية 

لى لكتاب اشتمل عالسعودية، واستخدمت الدراسة أداة للدراسة نموذجين: النموذج األول لتحليل ا
كتاب اشتمل لة الخاصة بالمعايير العالمية للعمليات، والنموذج الثاني لتحليلي االمؤشرات الرئيس

 ة الخاصة بالمعايير العالمية للمحتوى.على المؤشرات الرئيس

ن معيار )حل المشكًّلت الرياضية، التواصل وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الكتاب تضم
ابط الرياضي( بدرجة اتساق عالية. أما فيما يخص معيار التر التمثيل الرياضي، التفكير الرياضي، 

توى بين نتائج تحليل المح اواضحً  اجة اتساق متوسطة، وأن هناك تباينً الرياضي فقد جاء بدر 
وتقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر المعايير العالمية في كتاب الرياضيات للصف 

 السعودية. الثالث المتوسط في المملكة العربية
  :(م2017) ومقدادي دراسة ربابة. 3

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات المطور للصف 
(. واستخدمت NCTMاألول األساسي لمعايير المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات )

المطور  من كتاب الرياضياتن مجتمع الدراسة وعينتها تكوّ  ،الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
. وقد تم بناء أداة للتحليل في ضوء المعايير 2016/2015للصف األول األساسي في األردن 

 .(NCTM, 2000العالمية )

( 31أظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتاب الرياضيات المطور للصف األول يتضمن )
بينما  % 68( بنسبة )NCTMا من معايير المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات مؤشرً 

( في المجاالت الخمسة من تلك المعايير. كما أظهرت % 32ا بما نسبته )( مؤشرً 14لم يتضمن )
مت بتضمين كل من محاور األعداد، أن كتب الرياضيات أغفلت محور االحتماالت واإلحصاء واهت

 اس، والجبر بنسب متفاوتة. القيالهندسة، 
 :(م2016دراسة جواد ). 4

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي في ضوء معايير 
NCTM  الخاصة بالمحتوى، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة
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مكونة من كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي، واستخدمت الدراسة بطاقة تحليل المحتوى كأداة 
 .NCTMللدراسة استنادًا إلى معايير 

وتوصلت الدراسة إلى أنه توافرت نسبة قليلة من المعايير وأن بعض المعايير لم نجد لها 
بسبب ، NCTMيذكر وافتقار المناهج العراقية للمعايير الرياضية المدرسية والصادرة عن  اموضعً 

 الطاقات والخبرات من أجل تطوير لوهذا يستدعي حشد ك ،المصداقية العالية والتصميم الراقي
مناهج الرياضيات وتعزيز المعايير المتوافرة بنسبة عالية من أجل تحقيق أفضل مستوى في تعلم 

 ضيات.الريا

  :(م2016) دراسة مقاط. 5
للصف  (اإلسرائيلي)هدفت الدراسة إلى مقارنة محتوى كتابي الرياضيات الفلسطيني و

.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأسلوب الدراسة NCTM,2000ر يالسابع في ضوء معاي
للصف السابع  (اإلسرائيلي)عينة الدراسة محتوى كتابي الرياضيات الفلسطيني و ضمتالمقارنة، و 

 .NCTM,2000على معايير  ال محتوى استنادً األساسي، واستخدمت الدراسة بطاقة تحلي

وأظهرت النتائج وجود تفاوت في األوزان النسبية للموضوعات الرياضية المطروحة في 
( لمجال األعداد %4.3، حيث تراوحت بين )(اإلسرائيلي)محتوى الكتابين الفلسطيني و

( لكل %0.00لهندسة في محتوى الكتاب الفلسطيني، بينما تراوحت بين )( لمجال ا%18.7و)
 ية المجموعات، ومجال االحتماالت.من مجال حساب المثلثات ومجال نظر 

  :(م2015دراسة الشهري ). 6
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي في المملكة 

.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت NCTMالعربية السعودية في ضوء معايير 
طاقة ، واستخدمت الدراسة بالعمليات عليها للصف المذكور آنفً عينة الدراسة موضوعات األعداد وا

 .NCTMها في ضوء معايير ؤ وى والتي تم بناتحليل المحت

في موضوعات األعداد  NCTMوقد توصلت الدراسة إلى أن درجة تحقق معايير 
ل متدنية الفصل الدراسي األو  والعمليات عليها في محتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي 

 .امقبولة تربويا وهي نسبة غير  %13، فقد كانت نسبة تحقق تلك المعايير ال تتعدى اجدا 
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  :(م2015دراسة دياب ). 7
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى توافر معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

(NCTM في موضوعات اإلحصاء واالحتماالت للمرحلة الثانوية بفلسطين، واستخدمت الباحثة )
من  ومعلمةً  معلًما 105و امشرفً  17عينة الدراسة مكونة من  برزتالمنهج الوصفي التحليلي، و 

، قامت (ةالعلوم والعلوم اإلنساني)معلمي الرياضيات للصفين الحادي عشر والثاني عشر بفرعيه 
الباحثة بترجمة معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في موضوعات اإلحصاء واالحتماالت 

 مدتها كأداة للدراسة.وتصنيفها إلى أربعة معايير واعت

وأظهرت الدراسة أهم النتائج متمثلة بمدى توافر معايير المجلس القومي لمعلمي 
( في موضوعات اإلحصاء واالحتماالت للمرحلة الثانوية بفلسطين جاء NCTMالرياضيات )

( وهو بدرجة كبيرة، وكذلك %68.2درجات ووزن نسبي ) 5( درجة من 3.41بمتوسط حسابي )
( في موضوعات اإلحصاء NCTMتوافر معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات )مدى 

( حسب نتائج تحليل المحتوى وهو بدرجة %59.3للمرحلة الثانوي بفلسطين جاء بنسبة مئوية )
 .امتوسطة ومقبولة تربويا 

  :(م2015دراسة عبد ). 8
تب واالحتماالت في كهدفت الدراسة إلى استقصاء مدى توافق محتوى تحليل البيانات 

الرياضيات لصفوف المرحلة األساسية من الرابع حتى السادس في األردن مع المعايير العالمية 
ن م وتكونت عينة الدراسة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، NCTMللرياضيات 

ن، ( في األرد6-4وحدات البيانات واالحتماالت في كتب الرياضيات للصفوف األساسية )
 كأداة للدراسة. NCTMالمحتوى بناًء على معايير  واستخدمت الباحثة بطاقة تحليل

البيانات واالحتماالت متضمنة في كتب  لدراسة إلى أن محاور معيار تحليلوتوصلت ا
 NCTM,2000( األساسية في ضوء المعايير العالمية للرياضيات 6-4الرياضيات للصفوف )
للصف  %23.6نسبة الدرجة الكلية لمدى توافر تلك المعايير حيث كانت  ،جاءت بدرجة ضعيفة

 للصف السادس. %42.2للصف الخامس، و %40والرابع األساسي، 
 :(م2015دراسة نجم والدويري ). 9

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى موضوعات الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية 
 ,NCTMالهاشمية في ضوء المعايير العالمية )للمرحلة األساسية المتوسطة في المملكة األردنية 

وضوعات من محتوى م وتكونت عينة الدراسة(، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 2000
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الهندسة في الكتب المدرسية للمرحلة األساسية المتوسطة )السادس والسابع والثامن( والمقررة عام 
كأداة  NCTMمن وثيقة معايير المحتوى  امشتقً للتحليل  ا، واستخدم الباحث نموذجً 2014-2015
 للدراسة.

أظهرت نتائج الدراسة أن مدى التوافق بين المحتوى والمعايير كما يأتي: معيار الهندسة 
لوحظ وجود تمثيل متباين مع معيار فرعي آلخر في كتب الرياضيات المدرسية  ،بمجاالته األربعة

ذات داللة إحصائية بين تكرارات المجاالت الفرعية للصفوف محل الدراسة، كما تبين وجود فرق 
لمعيار الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية ولصالح كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي 
 للمجالين األول والثالث، ولصالح كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي للمجالين الثاني والرابع.

  :(م2015دراسة الرمامنة، وآخرون ). 10
ن الصف ساسية ملقياس بكتب الرياضيات للمرحلة األهدفت الدراسة إلى تحليل محتوى ا

األول إلى الصف الرابع في األردن في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
(NCTM, 2000 ،الخاصة بالعمليات الرياضية.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي ) ّتضم 

بكتب الرياضيات المدرسية المقررة على طلبة المرحلة األساسية عينة الدراسة محور القياس 
الدراسة  (، واستخدمت2012-2011( في جميع جوانب الدراسة للعام الدراسي )4-1للصفوف )

 كأداة للدراسة. NCTMعلى معايير  اقائمة المعايير استنادً 

ت لى كانوتوصلت الدراسة إلى أن أعلى درجة توافر في كتب الصفوف األربعة األو 
لمعيار العًّلقات والروابط، بينما كانت أدنى درجة توافر لمعيار االتصال. وجاءت درجة توافر 

 معايير حل المشكًّلت، والتفكير المنطقي والبرهان، والتمثيل والنمذجة بين هاتين الدرجتين.

  :(م2014دراسة الجراح ). 11
هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى وحدات الهندسة في كتب رياضيات الصفوف )الرابع، 

 عربية،والالخامس، السادس( من التعليم األساسي في األردن في ضوء بعض المعايير العالمية 
محتويات وحدات الهندسة من عينة الدراسة مكونة  ظهرتواستخدم الباحث، المنهج الوصفي، و 

(، 2013-2012صفوف )الرابع، الخامس، السادس( في األردن )في كتب رياضيات ال
 واستخدمت الدراسة بطاقة تحليل المحتوى كأداة للدراسة.

خرجت بصورة ن عناصر المحور األول من محاور المحتوى أوقد توصلت الدراسة إلى 
ن هذه الكتب اهتمت بالمحتوى الرياضي كأساس  ةحيث كانت متوفر ، مدروسة بشكل كبير. وا 

للمعرفة، حيث اهتمت بالمفاهيم والتعميمات والمهارات وحل المسائل دون أن تأخذ بعض 
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ت في من قضايا ومشكًّل هيواجهاالعتبارات بأن هذه المعرفة ينطلق منها المتعلم للتعامل مع ما 
 حياته اليومية.

 :(م2014) لدويلةوا دراسة المنصوري . 12
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف السادس بدولة الكويت في 

 من وجهة نظر المعلمين، واستخدم NCTMضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
ومعلمة من معلمي  امعلمً  250عينة الدراسة مكونة من  ظهرتالباحث المنهج الوصفي، و 

 الرياضيات للصف السادس األساسي، واستخدم الباحث االستبانة كأدوات للدراسة.

خلصت الدراسة إلى أن نسبة تحقق مجاالت معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 
 االصف السادس بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين جاءت في أغلبها بدرجة ضعيفة ما عد

ال األعداد بدرجة متوسطة، وأن مج توالبرهان والترابط والتمثيل( تحقق اصل والتعليلمجاالت )التو 
 .%1.40بوزن نسبي  ةوالعمليات جاء بالمرتبة األخير 

  :(م2014دراسة الجلبي ). 13
هدفت الدراسة إلى تحليل موضوعات الهندسة المتضمنة في كتب رياضيات المرحلة 

.  واستخدم الباحث NCTM( في العراق في ضوء معايير 3-1المتوسطة في الصفوف من )
ياضيات ر موضوعات الهندسة فقط بكتب ال على عينة الدراسة اشتملتالمنهج الوصفي التحليلي، و 
ايير على مع امحتوى استنادً الدراسة بطاقة تحليل استخدمت ال، و افي الصفوف المذكورة آنفً 

NCTM. 

في موضوعات الهندسة المتضمنة  NCTMوخلصت الدراسة إلى أن درجة توافر معايير 
عض المعايير ن ببكتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة بالعراق تتراوح ما بين متوسطة ومتدنية وأ

 يظهر. الم تجد لها موقعً 

  :(م2014العنزي )دراسة . 14
هدفت الدراسة إلى تحليل كتب الرياضيات في المرحلة المتوسطة بالكويت في ضوء 
معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في أمريكا.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت 

لعام ل كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي بجزأيه األول والثاني، والمعتمدهي عينة الدراسة 
 ، واستخدمت الدراسة بطاقة التحليل المعتمدة.2007-2006الدراسي 

ولدت النتائج على وجود بعض المحتويات اإلحصائية بشكل واضح في الكتاب إال أن 
داول إلى التركيز على عملية تمثيل البيانات بالج ، إضافةهذه المحتويات كانت قليلة غير كافية
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ت النتائج كذلك على عدم وجود توظيف الستراتيجية حل المسألة للتأكد من سًّلمة التكرارية، ودلّ 
ْت ن المسائل إوصحة الحل، حيث  من خًّلل تقديم المعطيات وتحديد خطوات الحل دون  ُطر ح 

 العمل على التأكد من عملية الحل باستخدام استراتيجيات حل المسألة.
 :(م2014والعبيدان ) دراسة الزعبي. 15

هدفت الدراسة إلى استقصاء مدى تضمين كتاب الرياضيات للصف الرابع بالمملكة العربية 
عينة الدراسة  ظهرت، و NCTMالسعودية لمعايير المجلس القومي االمريكي لمعلمي الرياضيات 

مكونة من كتاب الرياضيات الذي يدرس للصف الرابع في المملكة العربية السعودية منذ العام 
 كأداة للدراسة. NCTMعلى معايير  اخدم الباحث أداة للتحليل استنادً ، واست2009

 - %2.03) بنسبة بين تراوحت مظاهر العدد والعملياتوأشارت النتائج إلى أن 
 واالحتماالتتحليل البيانات  ومظاهر، 13.58- %6.42)) الهندسةمظاهر ، و (14.57%

التفكير  ومظاهر( %28.24 -%9.41)حل المشكًّلت رومظاه (15.12% -6.98%)
 .(%25.81-4.30) االتصالومظاهر ( %15.52-5.17)المنطقي والبرهان 

 :(م2013دراسة الشريف ). 16
للصفوف  (اإلسرائيلية)هدفت الدراسة إلى مقارنة محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية و

السابع والتاسع في ضوء معياري التمثيل والترابط الرياضي ضمن معايير المجلس القومي لمعلمي 
(، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة NCTM, 2000الرياضيات )

فوف للص (ةاإلسرائيلي)في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية و ةمن جميع الموضوعات المتضمن
وء معايير ها في ضؤ (. واستخدم الباحث بطاقتي تحليل المحتوى كأداة للدراسة، والتي تم بنا7-9)

NCTM. 

وقد أظهرت الدراسة وجود تفاوت في األوزان النسبية للموضوعات الرياضية المطروحة 
وح بين نية تترافي محتوى الكتب الفلسطي برزْت ، حيث (اإلسرائيلية)في محتوى الكتب الفلسطينية و

( لمجال حساب %0( لمجال األعداد، فيما تتراوح بين )%32( لمجال االحتماالت و )6.8%)
ان فيما ك (اإلسرائيلية)( لمجال الجبر في محتوى الكتب %39.1المثلثات ونظرية المجموعات و)

 هناك اختًّلف في األوزان النسبية لبقية المجاالت الرياضية األخرى.
  :(م2013والشهري ) دراسة حسانين. 17

هدفت الدراسة إلى استقصاء مدى توافق محتوى كتب الرياضيات المطورة بالصفوف من 
في مجاالت: العدد والعمليات، الجبر،  NCTM( بالمملكة العربية السعودية مع معايير 3-5)
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عينة  تاستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونالحتماالت. و الهندسة، القياس، وتحليل البيانات وا
 NCTM(، واستخدم الباحث قائمة معايير 5-3الدراسة من كتب الرياضيات للصفوف من )

( بعد ترجمتها وبطاقة تحليل محتوى كتب الرياضيات 5-3لمحتوى كتب الرياضيات لصفوف )
 المطورة في ضوء قائمة المعايير.

( 5-3وقد خلصت الدراسة إلى أن محتوى كتب الرياضيات المطورة من الصفوف )
 ، حيثNCTMمع معايير  %93بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية تتوافق بنسبة 

مؤشرات،  4ا من مؤشرات المعايير، بينما لم يحقق المحتوى مؤشرً  59حقق محتوى الكتب المطورة 
 في المجاالت الخمس.وذلك  %6.3بة أي بنس

 :(، أم2012دراسة قاسم والعبودي ). 18
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

حليل من خًّلل ت في العراق في كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية 2000األمريكية الصادرة عام 
 الرياضيات من كتابي وتكونت عينة الدراسةمحتواها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

، 2012-2011ا للعام الدراسي م)الخامس والسادس االبتدائي( والمعتمد تدريسه للّصفين
 فرعيتين. نواستخدمت الدراسة أداة تحليل محتوى الكتابين التي قسمت أداتي

ة، متفاوتة ولم تظهر بطريقة متوازنة وشامل االدراسة إلى أن المعايير حققت نسبً وخلصت 
نما تمت بطريقة تفتقر إلى االتساق أو الترابط في الصفين.  وا 

  :(، بم2012العبودي )و  دراسة قاسم. 19
هدفت الدراسة إلى بناء معايير لتطوير مناهج الرياضيات للمرحلة االبتدائية في العراق 

الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من محتوى  ستخدمالمعايير العالمية، وا في ضوء
كتب الرياضيات من الصف األول وحتى السادس، وتم استخدام قائمة المعايير بعد تحكيمها كأداة 

 للدراسة.

هور نوعين ظ إلى للمرحلة االبتدائية الرياضيات بمعاييرالنتائج الخاصة بإعداد قائمة  ّدتأ
 بعة: أر وتشمل ،ومعايير العملياتوتشمل: خمسة مجاالت،  ،هما معايير المحتوى  :المعايير من

 كل مجال مجموعة من المؤشرات، وتقترب هذه النتيجة من المعايير التي وتضمن ،مجاالت
 Board of Education معايير والية نيويورك األمريكية عام :اهومن ،أعدتها كثير من الدول

1998. 
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  :(Neher & Plourde, 2012) نيهر وبلورددراسة . 20
هدفت الدراسة إلى تتبع جهود اإلصًّلح التربوي القائم على المعايير، وخاصة في مجال 
الرياضيات، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي حيث وصف الباحثان جهود إحدى مدارس الوالية 

اإلصًّلح التربوي، وكانت عينة الدراسة مجال الجبر في وهي مدرسة كينيدي الثانوية في عملية 
قارنة م كتب الرياضيات، وكانت األدوات المستخدمة في تتبع نتيجة عملية اإلصًّلح التربوي 

 االختبار في نهاية المساق. درجات

وكان من نتائج الدراسة إعداد دليل لمساعدة الطالب في التعلم حسب قدراته الذاتية وقائمة  
ير الموضوعة، والمحتوى واألهداف الخاصة بكل درس، كما تم إعداد قائمة متنوعة من بالمعاي

 .أدوات التقويم لمساعدة الطًّلب أنفسهم على مراقبة مدى تقدمهم في تعلم الرياضيات
  :(م2011دراسة نصار ). 21

توى محهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مطابقة المفاهيم الجبرية المتضمنة في 
(.  واستخدم الباحث NCTMللمرحلة األساسية العليا لمعايير ) منهاج الرياضيات الفلسطيني

-6في كتب الرياضيات للمرحلة )المنهج الوصفي، وكانت عينة الدراسة محتوى وحدات الجبر 
سة قائمة راتكون وحدة التحليل هي المفاهيم الجبرية المتضمنة فيها، واستخدمت الد ،حيث( 8

 ، كأداة للدراسة.NCTM,2000على معايير  اجبرية استنادً مفاهيم 

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توافر المفاهيم الجبرية )من حيث الكم( المنبثقة من معايير 
NCTM ( وهي درجة متدنية، وهناك %50( بلغت ما نسبة )8-6في كتب المرحلة األساسية )

الخاصة بطرق  NCTMوافر معايير بعض القصور في توفر بعض المفاهيم. بلغت درجت ت
 .ةعرض المفاهيم الجبرية حسب تقديرات المعلمين درجة مقبولة إلى متوسط

 :(م2011دراسة عبد اللطيف ). 22
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى جودة محتوى موضوعات الجبر المتضمنة في كتب 

(، NCTMالرياضيات ) الرياضيات المدرسية بفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي
واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من موضوعات الجبر 

(. واستخدم الباحث بطاقة تحليل 12-6المتضمنة في كتب الرياضيات المدرسية للصفوف )
 .NCTMها في ضوء معايير ؤ المحتوى كأداة للدراسة، والتي تم بنا

في موضوعات الجبر المتضمنة  NCTMرجة توافر معايير وخلصت الدراسة إلى أن د
( تتراوح ما بين دون المتوسط في 12-6في كتب الرياضيات المدرسية بفلسطين للصفوف من )
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 االمعايير التي لم تجد لها موقعً  هناك بعض نّ أبعض األحيان والمتدنية في معظم األحيان، كما 
 .%40بلغت  NCTMالنسبة اإلجمالية لمعايير  نّ إيظهر. حيث 

 :(م2011) دراسة درويش ومقاط. 23
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى جودة كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف الثالث 

.  واعتمد الباحث NCTMوالرابع والخامس من مرحلة التعليم األساسي في ضوء قائمة معايير 
في الصفوف المذكورة  ومعلمةً معلًما  (110عينة الدراسة من ) وتكونتالتحليلي،  الوصفي المنهج
 ا من موجهي المادة، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة للدراسة.وعددً 

وتوصلت الدراسة إلى أن محتوى كتب الرياضيات للصفوف المذكورة تفتقر وبصورة 
بلوغ معيار األعداد  كذلك. ويتبين NCTMواضحة لتوافر معايير الجودة في ضوء معايير 

دة الجودة. بينما لم تصل باقي المعايير األخرى لمستوى الجو  من-انسبيً –والعمليات "مستوى مرتفع 
 األمر الذي يدلل على الدرجة المتدنية لتوافرها في كتب الرياضيات الفلسطينية. ؛المحدد

 :(م2010دراسة حمدان ). 24
مدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب  علىهدفت الدراسة إلى التعرف 

( لمعايير المجلس القومي األمريكي 8-6الرياضيات في المنهاج الفلسطيني للمرحلة األساسية )
، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة NCTMلمعلمي الرياضيات 

(. وقام الباحث للوصول ألهداف 8-6وف )الدراسة من محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصف
الدراسة باستخدام األدوات التالية كأدوات دراسية: أداة تحليل المحتوى، وقائمة المفاهيم الرياضية 

مفاهيم الرياضية لا له، واستبانة موجهة للمعلمين حول طرق عرضNCTMالمنبثقة من معايير 
 في محتوى كتب المرحلة قيد الدراسة.

في كتب  NCTMراسة إلى توفر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير وقد خلصت الد
(، وهي درجة مرتفعة، ووجود قصور في توافر المفاهيم %83( بنسبة )8-6المرحلة األساسية )

( في مستوى الجبر 8-6في كتب المرحلة األساسية ) NCTMالرياضية المنبثقة من معايير 
 والهندسة.

 :(م2009دراسة الحشيبري ). 25

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف من السابع إلى التاسع 
األساسي في ضوء معايير الرياضيات المدرسية التي أصدرها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

 وتكونت عينةم، واستخدم الباحث الوصفي التحليلي، 2000في الواليات المتحدة األمريكية عام 
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من كتب الرياضيات للصفوف من السابع إلى التاسع من التعليم األساسي في اليمن،  الدراسة
 كأداة للدراسة. NCTMعلى معايير  اباحث بطاقة تحليل المحتوى معتمدً واستخدم ال

وخلصت الدراسة إلى وجود ضعف في تضمين التكنولوجيا في المحتوى الرياضي، 
ود ن هناك بعض المعايير لم تضمن في الكتب.  ووجوتوافرت بعض المعايير بنسب متفاوتة إال أ

 ة.معظم معايير القياس لم تضمن في الكتب المدرسي نّ إحيث  ،ضعف في تضمين لمعايير القياس

 :(م2009دراسة كساب ). 26
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى جودة موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة في كتب 

( من مرحلة التعليم األساسي في فلسطين في ضوء معايير 6-1لصفوف من )لرياضيات ال
NCTM واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من موضوعات ،

الهندسة والقياس الهندسي المتضمنة في كتب الرياضيات للصفوف من الصف األول حتى السادس 
 NCTMر على معايي االمحتوى والتي تم بناؤها استنادً حليل األساسي.  واستخدمت الباحثة أداة ت

 كأداة للدراسة.

في موضوعات الهندسة والقياس  NCTMوقد بينت نتائج الدراسة أن درجة توافر معايير 
المتضمنة في كتب رياضيات الصف األول حتى السادس من مرحلة التعليم األساسي بفلسطين 

ر لم ن بعض المعايييان والمتدنية في غالب األحيان، وأتتراوح ما بين متوسطة في بعض األح
 يظهر. اتجد لها موقعً 

 :(م2008دراسة الحناكي ). 27
هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى وحدات الهندسة في كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة 

، واستخدم الباحث NCTMفي السعودية في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
عينة الدراسة من محتوى وحدات الهندسة في كتب الرياضيات تكونت ، و الوصفي التحليليالمنهج 

من معيار  ال مشتقً للتحلي ا، واستخدم الباحث نموذجً 2008للمرحلة المتوسطة في السعودية 
 كأداة للدراسة. NCTMعلى معايير  االهندسة استنادً 

أن مدى التوافق بين المحتوى والمعايير يتراوح ما بين كبير وأسفرت نتائج الدراسة عن 
 ان بعض المعايير لم تجد لها موقعً إ، حيث الب األحيان، وقليل ومعدوم أحيانً ومتوسط في أغ

 إلى أن كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط تفاوت في توظيف معيار الهندسة.إضافة يذكر. 
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  :(م2008دراسة المحمدي ). 28
هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى الهندسة بكتابي الرياضيات للصفين األول والثاني 
المتوسط في مناهج المملكة العربية السعودية في ضوء معايير المجلس الوطني األمريكي لمعلمي 

( ومعرفة مدى توفر تلك المعايير المرتبطة بالهندسة بهذه المناهج.  واستخدم NCTMالرياضيات )
مناهج الرياضيات المقررة من قبل وزارة  على عينة الدراسة اشتملتلمنهج الوصفي، و الباحث ا

 امحتوى استنادً  تحليل التربية والتعليم للصفين األول والثاني المتوسط، واستخدمت الدراسة بطاقة
 .NCTMعلى معايير 

س لوتوصلت الدراسة إلى توفر المعايير العالمية لمحتوى الهندسة الصادرة عن المج
في محتوى الهندسة بكتابي الرياضيات للفئة موضع  NCTMالوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات 

 الدراسة بدرجة متدنية، توفر معايير العمليات كانت بدرجة متدنية.
 :(م2007دراسة أبو الرُّب ). 29

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى الهندسة والقياس في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية 
الوصفي  جالمنه واستخدم الباحثفي األردن في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات، 

وكانت عينة الدراسة مكونة من محتوى الهندسة والقياس في كتب الرياضيات للمرحلة ، التحليلي
 الباحث ولتحقيق أهداف الدراسة قام ،2007/2006معتمدة للعام الدراسي ة في األردن الاألساسي

يجب أن تتوفر في محتوى كتب الرياضيات ومن ثم قام بتحويلها ألداة قياس  معايير بإعداد قائمة
 .ضيات بالمرحلة االساسية باألردنليتحقق من مدى توفر هذه المعايير في كتب الريا

، %0.00، %28إلى أنه تبين أن نسبة توفر معيار الهندسة كان ) وتوصلت الدراسة
( %6، %23( للمحاور األربعة على التوالي، وأن نسبة توفر معيار القياس )25%، 7%

 للمحورين على التوالي.

  :(م2007دراسة الديب ). 30
هدفت الدراسة إلى تحديد معايير الموضوعات الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي 

عينة  تكونتللمرحلة األساسية العليا.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي، و  NCTMالرياضيات 
 ا( معلمً 141معلمي ومشرفي مبحث الرياضيات للصفوف األساسية العليا بمجموع ) من الدراسة
 كأداة للدراسة NCTMعلى معايير  الدراسة قائمة المعايير استنادً ا ، واستخدمتاومشرفً 

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة أهمية معايير اإلجراءات الرياضية هي درجة أهمية عالية، 
 ودرجة أهمية معايير المحتوى الرياضي كانت بنفس الدرجة.
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 :(م2007دراسة عودة والشقرة ). 31
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر معايير الجودة في كتب الرياضيات الفلسطينية 

، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي NCTMفي مرحلة التعليم األساسي الدنيا في ضوء معايير 
التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس 

تي تم المحتوى والة كتب واختيرت بطريقة قصدية.  واستخدمت الدراسة أداة تحليل وعددها ست
 .كأداة للدراسة NCTMعلى معايير  ابناؤها استنادً 

بنمو كل من اللغة والمفاهيم  ن وتوصلت الدراسة إلى أن طلبة الصف الخامس يمتازو 
آلخرين، ا ومن هنا يمكن للطالب في الصف الخامس أن يحسن التواصل الرياضي مع ،الرياضية

ها ستخدامُ ا وهي ظواهر قلَّ  ؛وكذلك يمتاز بالقدرة على تفسير الظواهر الرياضية وغير الرياضية
 في كتب الصف الثالث.

 :(م2007دراسة العجمي ). 23
في ضوء  بتدائية في دولة الكويتهدفت الدراسة إلى تقييم كتب الرياضيات في المرحلة اال

معيار حل المسألة، ومحتوى الهندسة حسب معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات األمريكي 
NCTM, 2000 اب عينة الدراسة من كت تكونت، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و

، واستخدمت الدراسة 2007-2006الرياضيات للصف الخامس االبتدائي المقرر للعام الدراسي 
إلى معايير  ال المسألة كأداة للدراسة استنادً بطاقة معايير محتوى الهندسة وبطاقة تقييم معايير ح

NCTM. 

ال أن اضح في الكتاب إوقد توصلت الدراسة إلى وجود بعض المعايير الهندسية بشكل و 
هذه المعايير كانت قليلة وبلغت النسبة المئوية لمعيار استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في 
العدد والقياس أعلى نسبة مئوية.  وقلة التوازن في توزيع صفحات الكتاب بين صفحات الشرح 

 وصفحات المسائل.
  :(م2006دراسة الوالي ). 33

الكشف عن مستوى الجودة في درجة توافر معايير المجلس القومي هدفت الدراسة إلى 
حل ا( في موضوعات اإلحصاء المتضمنة في كتب الرياضيات للمر NCTMلمعلمي الرياضيات )

 عينة الدراسة تكونتاألساسية في فلسطين، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث 
ضيات للصفوف من الصف األول وحتى العاشر من وحدات اإلحصاء المتضمنة في كتب الريا
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األساسي، وعينة عشوائية من مشرفي الرياضيات، وللوصول ألهداف الدراسة اعتمدت الباحثة 
 .NCTMها باالعتماد على معايير ؤ أداتي تحليل المحتوى، وقائمة المعايير التي تم بنا

في موضوعات  NCTMوخلصت الدراسة إلى تدني مستوى الجودة في درجة توافر معايير 
صل إلى ي اإلحصاء المتضمنة في كتب رياضيات المرحلة األساسية في فلسطين، وبعضها لم

 .االحد المقبول به تربويا 

  :(م2005دراسة النذير ). 34
على وثيقة منهج الرياضيات في المملكة  NCTMهدفت الدراسة إلى مطابقة معايير 

العربية السعودية للمرحلة المتوسطة في مجالي الهندسة والقياس، والمواءمة بينهما، واتبع الباحث 
المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من محتوى كتب الرياضيات من الصف السادس وحتى 

 اة للدراسة.الثامن، وتم استخدام قائمة المعايير بعد تحكيمها كأد

أن مجالي الهندسة والقياس حظيا بنصيب وافر في المرحلة  إلى وتوصلت النتائج 
 %44)، وفي الصفوف: األول والثاني والثالث المتوسط توالًيا % 50المتوسطة حيث بلغ حوالي 

 ، وهي نسب جيدة توحي مراعاة الوثيقة لهذين المجالين.%35( أي بمتوسط عام %50و%33و
 :(م2004صبيح )دراسة . 35

هدفت الدراسة إلى تحليل وتقويم محتوى كتب الرياضيات المدرسية في األردن في ضوء 
. 2000( لعام NCTMمعايير المحتوى والعمليات الصادرة عن المجلس القومي األمريكي )

عينة الدراسة مكونة من محتوى كتب الرياضيات  وظهرتواستخدم الباحث منهج التحليل النوعي، 
 ال مشتقً للتحلي اسية للصفوف من السادس وحتى العاشر األساسي، واستخدم الباحث نموذجً المدر 

من معياري الهندسة والقياس وبعض معايير العمليات الواردة في وثيقة المعايير الصادرة عن 
 المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية كأداة للدراسة.

أن مدى التوافق بين المحتوى والمعايير يتراوح ما بين كبير في بعض  أسفرت الدراسة عن
يذكر،  االمعايير التي لم تجد لها موقعً  ضافة إلىإتوسط وقليل في أغلب األحيان، األحيان، وم

ا في توظيف معيار الهندسة للصفوف من السادس وحتى الثامن وسجلت كتب الرياضيات تفاوتً 
نها كانت توظف بعض المعايير بدرجة كبيرة، أظهرت النتائج أن الصفين التاسع إاألساسي، حيث 

نسبة االتساق بين المعايير وما ورد في هذه  أخذتحدة في القياس. و و والعاشر لم يتضمنا أي 
 الوحدات تتراوح ما بين معدومة في أغلب األحيان، وقليلة في بعض األحيان.
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 :(م2004دراسة طيطي ). 36
تحليل محتوى اإلحصاء واالحتماالت في مناهج المدرسة األردنية وفق معايير المجلس 

وبناء نموذج لتطويرها، واستخدم  2000لعام  NCTMالوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات 
عينة الدراسة من محتوى اإلحصاء واالحتماالت في  تكونتالباحث المنهج النوعي التحليلي، و 

سية من الصف السادس األساسي وحتى الثاني العلمي، واستخدم الباحث كتب الرياضيات المدر 
كأداة  NCTMعلى معايير  احتماالت استنادً من معيار اإلحصاء واال اللتحليل مشتقً  انموذجً 

 للدراسة.

ية مفردة من مفردات اإلحصاء أو أوأسفرت الدراسة عن أن الباحث لم يعثر على 
ول وحتى الخامس األساسي، في حين أظهرت النتائج أن االحتماالت في كتب الصفوف من األ

بشكل  دتقدير جي كتب الصفوف من السادس األساسي وحتى الثاني العلمي حقق معيار المحتوى 
عام ، وانحصرت االحتماالت في كتابي الثامن والثاني العلمي وأربع صفحات من كتاب السابع، 

العاشر واألول العلمي، حيث ظهر عدم الترابط وكان اإلحصاء موزعًا في كتب السادس والسابع و 
 المفصلي عبر الصفوف والمراحل.

  :(Kulm & Curtis, 2000) وكيرتزكولم دراسة . 37
يكية س في الواليات المتحدة األمر عدد من كتب الجبر التي تدرَّ  تقويمهدفت الدراسة إلى  

(، وقد اتبع الباحثون المنهج الوصفي NCTMبشكل واسع في جميع المراحل التعليمية مع معايير )
ة الدراس استخدمت( كتاب جبر لجميع المراحل التعليمية، 12تكونت عينة الدراسة من )التحليلي، 

 كأداة. معيار الجبر لتحليل محتوى تلك الكتب
ع تتسق بشكل كبير ممن النتائج أهمها: أن الكتب  بعضوقد توصلت الدراسة إلى   
الطًّلب بمسائل ذات قيمة من خًّلل الوسائل واألنشطة.   طرب علىتعمل بشكل جيد المعايير و 

والتعامل مع المعادالت بالعمق واالهتمام المناسب وأبرز تحليل الكتب عدم قدرة المحتوى على 
ي الجبر في يتعلمونه ف فيماوعدم الدمج .  تشجيع المتعلمين في التفكير حول أهمية ما يتعلمونه

 راسية األخرى.المواد الد
  (:Pickreign & Capps, 2000. دراسة بيركرجن وكابس )38

خدمت است الهندسة االبتدائية مع المعايير الحالية، جهدفت الدراسة إلى مطابقة منها 
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من وحدات الهندسة في المرحلة االبتدائية، 

( بين عامي K-6اختبار لغة الهندسة المقدمة في سلسلة كتب ) المقارنة بين واستخدمت الدراسة
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باللغة المستخدمة في معايير المنهاج والتقويم للرياضيات  معدقيق  بشكل) 1992-1995)
 كأداة. (NCTM, 1989المدرسية )
وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجو تطابق بين الهندسة المقدمة في الكتب والهندسة   

التي اقترحتها المعايير، وتم تحديد المناطق األساسية لعدم التطابق مع مضامينها وهي: كمية 
المفردات الهندسية الجديدة، مقارنة مع كل المفردات المقدمة في كل صف قد بقيت ثابتة ومستقرة 

في الصفوف  %22(، وازدادت نسبة المفردات أكثر من K-3في الصفوف ) %20بنسبة أقل من 
( وبلغة نسبة مصطلحات الهندسة مقارنة مع مصطلحات الرياضيات في مستوى صفي 4-6)

( باإلضافة إلى أن نسبة 6-4للصفوف ) %22( وأكثر من K-3أو أقل بالصفوف من ) 20%
المصطلحات الهندسية الجديدة مقارنة مع كل المصطلحات الهندسية المستخدمة، نزعت إلى 

إظهار الصف الثاني ألدنى نسبة من هذه المصطلحات (، مع K-6النقصان من الصفوف )
 مقارنة مع باقي الصفوف.

  (:Siepka, 2000. دراسة سيبكا )39
هدفت الدراسة إلى تحليل ستة كتب لمادة الرياضيات للصفوف المتوسطة في الواليات  

، (م1989م(، وما بعد تحديثها )بعد عام 1989المتحدة األمريكية قبل تحديثها )قبل عام 
ي في معيار الترابط الرياض الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة واستخدمت

 كأداة. تحليل الكتب في ضوء معيار الترابط الرياضي ستة كتب، واستخدمت الدراسة
وقد أسفرت نتائج الدراسة بأن الروابط لمواقف الحياة كانت أهم الروابط التي عملت   

ثلث الكتب  نّ إكتاب وبرز الترابط بشكل أكبر في مسائل الكتب الحديثة حيث بمسائل وأمثلة ال
 فيما بعد المعايير كان لها روابط رياضية.

  (:Nissen, 2000. دراسة نيسن )40
هدفت الدراسة إلى قياس ومعرفة مدى تمثيل معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  

 لي،، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلياألمريكيةلمنهاج الرياضيات في الواليات المتحدة 
 لمرحلةلمن كتب الرياضيات للصفوف الثانوية وثًّلثة كتب  كتبٍ  ةوقد شملت عينة الدراسة ستَّ 

في مجال الهندسة، واستخدمت الدراسة تحليل المحتوى  للمرحلة االبتدائيةالمتوسطة وأربعة كتب 
 كأداة.

أما جيد  بشكلالهندسة  المرحلة الثانوية لم تحقق معايير كتبوخلصت الدراسة إلى أن  
في التحويًّلت  يًداوتحد جيد،بشكل  حققت معايير الهندسةالمتوسطة فقد االبتدائية و  كتب المرحلتين

 ( هو أفضل ممثل لمنهاج الرياضيات في أمريكا.NCTMالهندسية، كما أشارت الدراسة إلى أن )
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 ول تعقيب على دراسات المحور األ ال

 أوجه الختالف والتفاق بين البحوث والدراسات السابقة

اتفقت جميع البحوث والدراسات السابقة على أهمية االستمرار في تحليل وتقويم وتطوير  -
   .NCTMفي ضوء معايير  رياضيات لجميع المراحل التعليميةمناهج ال

ُيًّلحظ من العرض السابق لدراسات المحور األول تعدد األهداف التي دارت حول تلك  -
من الدراسات و الدراسات، وهدفت العديد منها إلى تقييم محتوى المناهج في ضوء المعايير، 

 .م(2013) م(، دراسة الشريف2016) كدراسة مقاط كان هدفها المقارنة:

 ناءً بتقييم المناهج بغرض وضع تصورات مقترحة لتطويرها ومن الدراسات ما كان هدفها 
   .(، بم2012) معايير كدراسة قاسم والعبوديال على

 استثناءبأداة تحليل المحتوى  األول استخدمت جميع البحوث والدراسات السابقة في المحور -
إضافة  ،م(، تم استخدام االستبانة2010) ودراسة حمدان م(،2011) دراسة درويش ومقاط

باستخدام االستبانة  ،م(2014) إلى تحليل المحتوى، وانفردت دراسة المنصوري والدويلة
 .فقط كأداة

م( باستخدام 2000م(، دراسة بيركجن وكابس )2012وانفردت دراسة )نيهر وبلورد )
 المقارنة كأداة.

ينات عطبقت البحوث والدراسات السابقة على عينات متباينة، فمنها ما طبق على  -
م(، الرمامنة 2017)ومقدادي  ربابة م(،2018) مثل دراسة كل من: العاصي ،بالمرحلة االبتدائية

م(، الزعبي 2014) والدويلة (، المنصوري م2014)(، الجراح م2015) م(، عبد2015) نيوآخر 
 م(، درويش ومقاط2012) قاسم والعبودي م(،2013) م(، حسانين والشهري 2014) والعبيدان

 م(، العجمي2007) م(، عودة والشقرة2007) م(، أبو الرب2009) كساب م(،2011)
 م(.2000، وبيركجن وكابس )م(2007)

دراسة م(، 2016) مقاطدراسة ك بالمرحلة اإلعداديةومنها ما تم تطبيقه على عينات 
 دراسة الحشيبري  م(،2013) م(، دراسة الشريف2014) دراسة العنزي م(، 2014) الجلبي

(، م2007) دراسة الديبم(، 2008) دراسة المحمديم(، 2008) دراسة الحناكيم(، 2009)
 م(.2000، ودراسة سيبكا )م(2005) دراسة النذير

 جواددراسة كوهو مشابه لعينة دراستنا الحالية  المرحلة الثانويةعلى ومنها ما تم تطبيقه 
 .م(2015) دراسة ديابو م(، 2015) م(، الشهري 2016)
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دراسة ك ن المرحلة االبتدائية واإلعداديةبينوعت في عينتها تبعض الدراسات و وجاءت 
 دراسة حمدانم(، 2011) دراسة نصار م(،2012دراسة نيهر وبلورد ) م(،2015) نجم والدويري 

 (. 2004) دراسة صبيحو (، 2006) دراسة الواليم(، 2010)
دراسة ك االبتدائية واإلعدادية والثانوية :المراحل كلبين وبعض الدراسات خلطت في عينتها 

م(، ودراسة نيسن 2000،دراسة كولوم وكيرتز )(2004) دراسة طيطيم(، 2011) عبد اللطيف
 . م(2000)

واختلفت الدراسات السابقة في حدود الدراسة المستخدمة فمنها ما تناول جميع معايير  -
 المحتوى ومعايير العمليات:

م(، 2014) دراسة المنصوري والدويلةم(، 2017) دراسة التميميم(، 2018) كدراسة العاصي
 دراسة درويش ومقاطم(، 2012) دراستي قاسم والعبوديم(، 2014) دراسة الزعبي والعبيدان

 .م(2007) م(، ودراسة الديب2011)
دراسة  م(،2014) كدراسة العنزي  بعض معايير المحتوى والعملياتومنها ما تناول 

 م(2004) دراسة صبيح(، 2007) العجمي
دراسة  م(،2017) ومقدادي دراسة ربابةك تناول معايير المحتوى بشكل كامل ماومنها 

م(، 2013) م(، دراسة الشريف2014) دراسة الجلبي م(،2016) دراسة مقاطم(، 2016) جواد
(، م2009) دراسة الحشيبري م(، 2010) دراسة حمدانم(، 2013) دراسة حسانين والشهري 

 .م(2007) عودة والشقرةدراسة و 
 ديابدراسة  م(،2015) الشهري  كدراسة وى ما تناول بعض معايير المحتومنها 

 م(،2014) الجراح دراسة ،م(2015) دراسة نجم والدويري م(، 2015) دراسة عبدم(، 2015)
دراسة م(، 2011) دراسة عبد اللطيفم(، 2011) دراسة نصار م(،2012دراسة نيهر وبلورد )

 دراسة أبو الربم(، 2008) م(، ودراسة المحمدي2008) دراسة الحناكيم(، 2009) كساب
، دراسة م(2004) دراسة طيطيم(، 2005) دراسة النذيرم(، 2006) دراسة الوالي م(،2007)

  م(.2000م(، ودراسة نيسن )2000م(، دراسة كولم وكيرتز )2000بيركجن وكابس )
 .م(2015) نيوآخر  كدراسة الرمامنة ما تناول جميع معايير العمليات ومنها
 .م(2000كدراسة سيبكا )ا ما تناول بعض معايير العمليات ومنه
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 :في المحور األول أوجه الستفادة من الدراسات السابقة

 لقد استفاد الباحث في هذه الدراسة من الدراسات السابقة في النواحي التالية:

 صياغة أسئلة الدراسة. -
 الدراسة.تحديد متغيرات  -
 ومنهج الدراسة المناسب. تحديد أداة الدراسة -
 تحديد عينة الدراسة. -
 استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. -
 تدعيم نتائج الدراسة بالدراسات السابقة. -

عن  اتكوين فكرة أكثر عمقً كذلك ساعدت المعلومات الواردة في الدراسات السابقة الباحث في 
  .دادها لإلطار النظري للدراسةي إعموضوع الدراسة وخاصة ف
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 خرى في ضوء معايير أ تناولت تقويم وتحليل محتوى كتب الرياضيات : دراساتالمحور الثاني

  :(م2017دراسة الشهري ). 1
الواجب  TIMSSهدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمتطلبات الدراسة الدولية للعلوم الرياضية 

وكذلك  ،توافرها في محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في مجاالت المحتوى الرياضي
التعرف على درجة تضمين محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة لمتطلبات الدراسة الدولية 

(TIMSS في مجاالت المحتوى الرياضي.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت )عينة هي 
 ادراسة بطاقة تحليل محتوى استنادً الدراسة مناهج الرياضيات للمرحلة المتوسطة، واستخدمت ال

 .TIMSSعلى معايير 

مرحلة الرياضيات بال منهاجوتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في درجة تضمين محتوى 
ة، في المحتوى الرياضي بين )كبيرة، متوسط TIMSSالمتوسطة لمتطلبات الدراسة الدولية 

ما تضمين مجال األعداد بدرجة كبيرة. أظهر غير متحققة( ففي الصف األول المتوسط و ضعيفة، 
في الصف الثاني المتوسط، فكان تضمين مجال األعداد بدرجة ضعيفة. وفي الصف الثالث كان 

 تضمين مجال الجبر والهندسة بدرجة متوسطة.
  :(م2016دراسة الشمري ). 2

كتاب الرياضيات للصف األول متوسط في المملكة العربية هدفت الدراسة إلى تقويم 
السعودية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظة حفر الباطن، استخدم الباحث المنهج 

، واستخدم الباحث االستبانة ومعلمةً  امعلمً  51الوصفي وطبقت الدراسة على المعلمين بعينة بلغة 
 كأداة للدراسة.

موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على تقويم كل مجال من مجاالت وخلصت الدراسة إلى 
(. أساليب التقويم _ اإلخراج والشكل العام للكتاب –األنشطة التعليمية  –الدراسة األربع )المحتوى 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في اتجاهات أفراد 
 جاالت الدراسة تعزى لمتغيري الجنس والخبرة.الدراسة حول م ةعين
  :(م2015) الونوسدراسة . 3

هدفت الدراسة إلى تحديد قائمة بالمعايير المهنية المعاصرة، والًّلزم توفرها لمدرسي 
الرياضيات في المرحلة الثانوية في محافظة حمص وتحديد مدى توفر مؤشرات تطبيق هذه 

ة من عينة الدراسة مكون ظهرتالمنهج الوصفي التحليلي، و المعايير لديهم.  واستخدم الباحث 
مدرس في محافظة حمص، واستخدمت الدراسة  65، وطبقت المًّلحظة على اوموجهً  امدرسً  110
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 :والثانية ،استبانة تتضمن قائمة بالمعايير المهنية الًّلزم توفرها من وجهة نظرهم :األولى ،أداتين
 المعايير لدى مدرسي رياضيات المرحلة الثانوية. بطاقة مًّلحظة لتحديد مدى توفر هذه

وتوصلت الدراسة إلى قبول جميع المعايير في االستبانة بما تحويه من معايير فرعية، 
يمكن اعتمادها كمعايير مهنية،  وبالتالي ،(%99.09و %59.09)فكانت نسبة الموافقة عليها بين 

 افرعيً  امهنيً  ا( معيارً 18إحصائية لتوفر ) توفرها ضروري لمدرس الرياضيات، وكذلك وجود داللة
( معايير 10بدرجة متوسطة، ووجود داللة إحصائية لتوفر ) افرعيً  امهنيً  ا( معيارً 31جمالي )إمن 

 بدرجة قليلة. امعيارً  (31)مهنية فرعية من إجمالي 

 :(م2015دراسة الحمامي ). 4
( في 8-5هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف من )

، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة TIMSSضوء معايير 
كتب والمقررة خًّلل  8( والبالغ عددها 8-5من محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف )

. وقامت الباحثة للوصول ألهداف الدراسة ببناء أداة تحليل المحتوى 2015-2014العام الدراسي 
كمخرج لورشة عمل لمجموعة من المختصين في  TIMSS-2011والتي تحتوي على معايير 

 الرياضيات والمناهج وطرق التدريس.

وكان من أهم نتائج الدراسة، أن النسبة العامة لمجاالت بعد المحتوى بلغت في ضوء 
إلى تفاوت نسب  إضافة( وهي نسبة ضعيفة، %25) 8-5للصفوف من  TIMSS,2011معايير 

 لبعد المحتوى. TIMSS,2011مجاالت معايير 
 :(م2015دراسة الخزيم ). 5

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تحقيق معايير الجمعية الوطنية لألطفال الموهوبين 
NAGC التقييم،  : )التعلم والنمو،ةاالته األربعفي كتاب الرياضيات المطور للصف المتوسط بمج

 بيئات التعلم(. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،و تخطيط المنهاج وأساليب التدريس، 
، ةعينة الدراسة مكونة من كتاب الرياضيات المطور للصف المتوسط بمجاالته األربع ظهرتو 

 .NAGCحيث تضمنت المعايير والمؤشرات التي ينبغي تحققها وفق  ،واستخدم الباحث أداة الدراسة

قها في كتاب الرياضيات يتحق جبالتي ي NAGCوخلصت الدراسة إلى تحديد معايير 
مؤشر.  وتحققت  131( معيار و15المطور للصف األول المتوسط، وقد تضمنت قائمة المعايير )

يب والنمو والتقييم وبيئات التعلم والمنهاج وأسالمؤشرات معايير بعض المجاالت وهي مجال التعلم 
 التدريس في كتاب الرياضيات المطور للصف األول المتوسط بشكل كاٍف.
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 :(م2015دراسة كاظم ). 6
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة في ضوء معايير 

الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمسحي، الجودة العالمية من وجهة نظر المدرسين، واستخدم 
المدرسين والمدرسات الذين يدرسون في المرحلة متمثلة ب 150 نعينة الدراسة م تكونتو 

 وتم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة. ،المتوسطة

لمتوسطة ا كتب رياضيات المرحلةوتوصلت الدراسة إلى أن نسبة توافر المعايير العالمية ل
( من المعايير العالمية وهي نسبة قليلة. وأن النسبة %38-30تتراوح بين ) افي العراق كانت تقريبً 

القليلة المتوافرة عن المعايير العالمية لكتب رياضيات المرحلة المتوسطة كانت تحقق الجودة بنسب 
 متفاوتة.

  :(م2014)والجبوري دراسة الدليمي . 7
هدفت الدراسة إلى تقويم مجال محتوى كتاب الرياضيات للصف الخامس العلمي في 

 ة الدراسةعين تكونتضوء معايير الجودة الشاملة.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، و 
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، واستخدمت الدراسة بطاقة معايير  ومدرسةً  ا( مدرسً 105) من

 للدراسة. اةكأد ااالستبانة أيًض  ت، واستخدمNCTMها في ضوء معايير ؤ تم بناالمحتوى والتي 

معايير الجودة متوفرة في مجال محتوى كتاب الرياضيات،  معظملى أن إوتوصلت الدراسة 
في لتغطية مفردات المادة، ولم يكن مجال محتوى كتاب لحصص المقررة لمحتوى الكتاب ال توأن ا

 المحيطة بالطالب. الرياضيات يرتبط بالبيئة

 :(م2013دراسة القحطاني ). 8
 هدفت الدراسة إلى تحليل كتب الرياضيات المدرسية للصفوف من )األول وحتى

 ولشكل ةفة درجة تمثيلها للمفاهيم الرئيسوذلك بغرض معر  ؛الرابع( بالمملكة العربية السعودية
، واستخدم الباحث المنهج TIMSSوالرياضياتومستويات األسئلة الواردة في الدراسة الدولية للعلوم 

عينة الدراسة من كتب الرياضيات المدرسية المقررة على طلبة  تكونتالوصفي التحليلي، و 
شتمل االصفوف من األول وحتى الرابع االبتدائي بجزأيها، واستخدم الباحث ثًّلثة نماذج للتحليل: 

لى أشكال والثالث اشتمل ع ،مستويات الثًّلثةوالثاني اشتمل على ال ،ةاألول على المفاهيم الرئيس
 كأدوات للدراسة. TIMSSاألسئلة، والتي اشتقت من اختبارات 

على  امجال األعداد، وتركيز ضعيف نسبيا وخلصت الدراسة عن وجود تركيز كبير على 
 مفاهيمبيانات، في مجال المجال األشكال الهندسية والقياسات، وتركيز متوسط على مجال عرض ال
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 %50ة. وأظهرت النتائج وجود قصور في مستوى األسئلة والتمارين في التطبيق وبنسبة الرئيس
 .TIMSSعما هو مفترض وفق اختبار 

 :(م2013دراسة التليني ). 9
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي في فلسطين 

المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة (، واستخدمت الباحث TIMSSوفق متطلبات )
من معلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي، واستخدم الباحث بإعداد  ومعلمةً  امعلمً  97من 

لمحتوى كتاب الرياضيات، وأداة لتحليل المحتوى لمعرفة مدى  TIMSS-2011قائمة بمتطلبات 
معرفة مدرى توظيف هذه المتطلبات إضافة إلى االستبانة ل، TIMSS-2011تضمنه لمتطلبات 

 في تدريس محتوى الكتاب كأدوات للدراسة.

تضمنها في محتوى  الواجب TIMSS-2011بمتطلبات وخلصت الدراسة إلى بناء قائمة 
( معيارًا توزعت على 85منهاج الرياضيات للصف الرابع األساسي، حيث تكونت القائمة من )

ستة مجاالت هي )األعداد، األشكال الهندسية والقياسات، عرض البيانات، المعرفة، التطبيق، 
اضيات ب الريإضافة إلى أنه بلغت النسبة المئوية لمجال االعداد عند تحليل كتااالستدالل(. و 

، بينما بلغت النسبة المئوية لمجال األشكال الهندسية TIMSS-2011 67.5%وفقًا لمتطلبات 
 .%9.3، وبلغت النسبة المئوية لمجال عرض البيانات %23.2والقياسات 

 (Renan et al., 2012ن )يدراسة رينان وآخر . 10
كيا لنتائج األساسي في تر  هدفت الدراسة إلى معرفة توقع معلمي الرياضيات للصف الرابع

، وكذلك معرفة التغييرات للحصول على ترتيب أفضل في TIMSS,2011الطلبة في اختبار
ووظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة  المستقبل،

 طًّلبهم من معلمي الرياضيات للصف الرابع ممن يمثل 250من ضمن  امعلمً  202وزعت على 
 .TIMSS,2011تركيا في 

وأظهرت النتائج أن تقدير المعلمين لمعرفة طًّلبهم هي أقل من مستوى المرحلة كما تم 
تقدير توقعات المعلمين لألسئلة التي سيجيب عنها الطًّلب في كل مجال للرياضيات وكل مستوى 

 الجغرافية وخبرة معرفي كما تم تحليل معدل نجاح الطًّلب المتوقع باالعتماد على المناطق
 المعلمين.
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 (م2012دراسة القضاة ). 11
الثانوي العلمي  الثاني للصف المقرر الرياضيات كتاب فاعلية هدفت الدراسة إلى تقويم

 اطالبً  809 عينة الدراسة منوتكونت األردن، واستخدم الباحث الوصفي التحليلي،  في )التوجيهي(
 ،دريسلقياس األهداف األساسية للت اتحصيليا  اومعلمة، واستخدم الباحث اختبارً  امعلمً  35و وطالبةً 

 واألخرى للطلبة كأدوات للدراسة. ،حداهما للمعلمينإوكذلك استبانتين 

 )أهداف مجاالت تقويمه معظم في الكتاب مًّلءمة المعلمين آراء وأظهرت النتائج باستبانة
 مقدمة عدا وتقويمه( أشكاله،رسوماته،  أنشطته، أسلوبه، الرياضي، المحتوى  لغته، الكتاب،
 معظم في الكتاب مًّلءمة الطلبة آراء باستبانة المتعلقة النتائج أظهرت كما .والغًّلف الكتاب
 الواردة األنشطة عدا وتقويمه(، أشكاله، رسوماته، أسلوبه،لغته،  الكتاب، تقويمه )مقدمة مجاالت

 حيث ،القديمة الطبعة على للكتاب المعلمين تفضيل إلى النتائج أشارتحين  في ب.الكتا في
 البسيطة. التعديًّلت بعض عليه أجريت ما إذا للتدريس صالح الكتاب المعلمون أن يرى 

 (م2012دراسة خضير وهادي ). 12
هدفت الدراسة إلى "تقويم كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي من وجهة نظر 

من المعلمين  35 منالدراسة عينة  تكونتمنهج الوصفي التحليلي، و الالمعلمين". واستخدم الباحث 
(، واستخدم 2012-2011والمعلمات القائمين بالتعليم الفعلي في محافظة ديالي للعام الدراسي )

 ستبانة كأداة للدراسة.الباحث اال

وخلصت الدراسة إلى أن مقدمة الكتاب مناسبة من حيث إبرازها ألهمية الرياضيات ولكنها 
ال تتضمن فكرة عامة عن محتوى الكتاب، وموضوعات الكتاب كانت دقيقة من الناحية العلمية 

 ًّلميذ.ة للتمناسب دُّ علذلك فهي تُ  ،وتتدرج من المحسوس إلى المجرد ومن السهل إلى الصعب
  :(م2011) دراسة فرج هللا. 13

بمحافظات  اإلنسانية للعلوم عشر الثاني للصف الرياضيات كتاب هدفت الدراسة إلى تقويم
التحليلي،  الوصفي الجودة.  واعتمد الباحث المنهج معايير ضوء في المعلمين نظر وجهة من غزة
 للدراسة. كأداةٍ  االستبانة   واستخدمت الدراسةُ ، ومعلمةً  معلًما (80)منعينة الدراسة  تكونتو 

 المختلفة بمعاييره الرياضيات لكتاب التقويمي التقدير قيمة أن نتائج الدراسة وأظهرت
 إحصائية داللة ذات فروق  أي الدراسة تظهر لم .  كما(70.89%)حصل  حيث ،كبيرة كانت
 في إحصائية داللة ذات وًقافر  الدراسة كما أظهرت ،للجنس اوفقً  العينة أفراد استجابات في

 فأكثر. سنوات عشر الخدمة سنوات ذوي  الخدمة لصالح سنوات لمتغير اوفقً  العينة أفراد استجابات
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 :(م2010دراسة الريحاوي ). 14
مهورية السابع األساسي في الج صفّ لهدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتاب الرياضيات ل

، وتكونت يالعربية السورية في ضوء أهداف تدريس المادة، واتبع الباحث المنهج الوصفي المسح
عينة الدراسة من محتوى كتاب الصف السابع األساسي في الجمهورية العربية السورية، واستخدمت 

يات ة في محتوى كتاب الرياضالدراسة بطاقة تحليل المحتوى لتعرف مكونات المعرفة الرياضي
للصف السابع األساسي، وبطاقة تحليل محتوى لتعرف مدى تحقيق محتوى كتاب الرياضيات 
للصف السابع األساسي في الجمهورية العربية السورية لألهداف العامة لمنهج الرياضيات المدرسية 

 المطور في سوريا.

وا لكتاب، وثًّلثة أهداف تحققوتوصلت الدراسة إلى أن هدفين فقط تحقق في محتوى ا
 بشكل جزئي وخمسة لم يتحققوا.

 :(م2008دراسة بريكة ). 15
 هدفت الدراسة إلى تقويم فعالية منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف الحادي عشر

 اطالبً  447ن مبالفرع األدبي، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة 
( من %5من طلبة الصف الحادي عشر بالفرع األدبي في محافظة خان يونس بواقع ) وطالبةً 

أفراد المجتمع األصلي.  واستخدمت الدراسة قائمة معايير المنهاج الفعال مستندة إلى األدب 
 التربوي والمعايير الحديثكة للكتاب الجيد. 

تلك ب رج الفعال توافتوصلت الدراسة إلى أن منهاج الرياضيات في ضوء معايير المنها
ية، )األهداف، المحتوى، األنشطة الرياض :في المنهاج مرتبة كاآلتي االمعايير بصورة جيدة نسبيا 

 .وسائل اإليضاح(و أساليب التقويم، 
 :(Soo & et al., 2008) سو وآخريندراسة . 16

 ،لجنوبيةالمطورة حديثاً في كوريا هدفت الدراسة إلى عرض التغيرات في كتب الرياضيات ا
ألول ا وتشكلت عينة الدراسة من كتب رياضيات الصف واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،

 . ، واستخدمت الدراسة تحليل المحتوى كأداة لمعرفة التغيرات الطارئة فيهاحتى الصف السابعو 

وأشارت الدراسة إلى ضرورة تحسين نظام ومحتوى تلك الكتب وبرغم أن تلك الكتب تعكس 
ال تزال هناك حاجة لمزيد من العمل الختيار المحتوى والمصادر  فإنه ،(NCTMر )معايي

 .التعليمية
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 :(Bulut, 2007) بولوتدراسة . 17
هدفت الدراسة إلى تقويم منهاج الرياضيات المطورة حديثًا في مرحلة التعليم األساسي في 

يات الدراسة من كتب رياض، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، تشكلت عينة تركيا
الصفوف من األول حتى الثامن، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان أداتي تحليل المحتوى 

قويم في ثًّلثة أبعاد: البعد األول يشمل إدارة الصف والبيئة حيث تم بناء أدوات للت ،والمقابلة
قويم، لتخطيط وطرق التدريس والتالصفية ودور المعلم والمتعلم، والبعد الثاني يشمل األهداف وا

إجراء مقابًّلت ب حيث قام الباحثان ،والمقابلةوالبعد الثالث يشمل جوانب القوة والضعف في المنهاج 
 طلبة عنلك تم سؤال الذوك ،من أبعاد التقويم التي هدفت إليها الدراسة امع المعلمين تضمنت عددً 

 .ابقوالمنهاج الس الفرق بين المنهاج المطور حديًثا

لك المرتبطة أبرزها تعدد من النقاط اإليجابية لاستجابات أفراد العينة  النتائج إلى وأشارت 
عليم والتعلم وكذلك التغيرات اإليجابية في طرق الت ،بالمحتوى وتنظيمه وارتباطه بالتطبيقات العملية

 وا عطاء دور أكبر للمتعلم، وكذلك إلى عدد من الصعوبات المرتبطة بالبنية التحتية في المدارس.
 (Fan & Zhu, 2007دراسة فان وزو ). 18

هدفت الدراسة إلى تقويم تسعة كتب دراسية لمادة الرياضيات في المستويات الدنيا 
ت لحل المسائل جراءاإيات المتحدة األمريكية، وتقديم الثانوية في الصين وسنغافورة والوال بالمدارس

ذات األربع مراحل من نموذج بوليا، وكشف ومقارنة أوجه التشابه واالختًّلف بين الكتب، ووظف 
الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة أسلوب تحليل 
المحتوى، كذلك تم بناء إطار عمل مفاهيمي عن إجراءات حل المسائل لمجموعة من القوانين، 

 .وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات في المستويات الدنيا

، بينما ادً ا وتحديينية اتبعت الطريقة األكثر وضوحً وأظهرت النتائج بأن السلسلة الص 
م أقل لتميز بين المراحل المختلفة بحل المسائل، وأن تقدي مهمةالسلسلة السنغافورية قدمت درجات 

 .ار وضوحً وعرض الوسائل التعليمية في الكتب الدراسية بسنغافورة كان األكث

 (Hook et al. 2007دراسة هوك وآخرين ). 19

 ووظفت الدراسة المنهج، م مناهج وكتب الرياضيات المدرسيةهدفت الدراسة إلى تقوي
ة مدارس ابتدائية في مقاطعات مختلف طًّلب ستّ ، وتكونت عينة الدراسة من الوصفي التحليلي

الدراسة  تولتحقيق هدف الدراسة اعتمد، بكاليفورنيا والتي بها نسبة عالية من الطًّلب المهاجرين
يل نتائج تحلحيث تم ، الطلبة أداة تحليل لمناهج الرياضيات وكذلك نتائج اختبارات مجموعة من



                   
 

70 
 

 كوريا، ورة،سنغافللمدارس ومقارنتها بالدول الست المتقدمة والرائدة في الرياضيات )االختبارات 
 (.جمهورية التشيكو  بلغاريا، كونغ،اليابان، هونغ 

يات المتحدة األمريكية كثير وأظهرت النتائج أن عدد الموضوعات لكل مرحلة في الوال
رة، المتحدة األمريكية متكررة بصورة كبي خاصة في المراحل الدنيا، وأن المناهج في الواليات اجدا 

ومشروحة بصورة سطحية وبدون عمق، ومنخفضة الجودة، كذلك الموضوعات في الواليات المتحدة 
تميزت  اإنهاألمريكية لم تعرض بصورة منطقية خطوة بخطوة، أما الست دول المتقدمة والرائدة ف

 بالجودة.

 (Dudaite, 2006دراسة دوديت ). 20

 TIMSSهدفت الدراسة للتعرف إلى مدى التغير في تحصيل الرياضيات في دراسات 
في ضوء جهود اإلصًّلح التربوي في لتوانيا، حيث شاركت لتوانيا لمقارنة  1995,1999,2003

تحصيل طلبتها بتحصيل طلبة دول العالم المختلفة، و للتعرف على مدى التطور في أداء الطلبة 
 (، ووظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي،TIMSSفة في دراسة )عبر المشاركات المختل

ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث أسلوب تحليل  ،وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات
المحتوى لمقرر الرياضيات لمعرفة واقع تلك المناهج في ضوء المهارات المتضمنة في دراسة 

(TIMSS كما اعتمدت الدراسة على ،) استخدام البيانات الناتجة من المشاركات الثًّلث في
(، لتحليلها والتعرف على مدى التقدم في تحصيل الرياضيات وعًّلقته ببعض TIMSSدراسات )
  .المتغيرات

متوسط  حيث بلغ ،وأشارت النتائج لوجود تطور ملحوظ في تحصيل الطلبة للرياضيات
 2003( نقطة، وفي دراسة 482) 1999( نقطة وفي دراسة 472) 1995األداء في دراسة 

 ( نقطة.502)
 (Dede, 2006دراسة ديدي ). 21

هدفت الدراسة إلى تحليل كتب الرياضيات في المدارس الثانوية التركية للصفوف التاسع 
في الكتب. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصوالعاشر والحادي عشر للكشف عن القيم المتضمنة في 

ولتحقيق هدف الدراسة  ،اا تم اختيارهم عشوائيا ( كتابً 12وتكونت عينة الدراسة من )، التحليلي
 .استخدم الباحث أداة تحليل المحتوى 

على أن العقًّلنية والتحكم  وقد أظهرت النتائج بأن الكتب الدراسية للصفوف الثًّلثة أكدت 
 أكثر القيم المتضمنة فيها.واالنفتاح من 
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 (:Jiang & Yongohum, 2004. دراسة جيانج ويونجوم )22
هدفت الدراسة إلى تقويم كتب الرياضيات الصادرة ضمن عملية اإلصًّلح التربوية في 

، وذلك وفق المعايير التربوية اإللزامية الصادرة في الصين في نفس م2001الصين بدًء من عام 
راسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من كتب المرحلة واستخدمت الد العام،

حتوى مواستخدمت الدراسة أداة تحليل المحتوى لتحقيق هدف الدراسة، حيث تم تحليل  االبتدائية،
اإلحصاء و  ،الهندسة والفراغ ،تلك الكتب ويشمل المجاالت التالية: األعداد والعمليات الحسابية

ائص من الخص اوكذلك طرق التعليم والتعلم وعددً والنشاطات العملية والتطبيقات،  ،واالحتمال
ق ، واستخدمت الدراسة أداة تحليل المحتوى لتحقيالمدرسية في المرحلة االبتدائيةالمميزة للكتب 
 هدف الدراسة.

ن يوخلصت الدراسية إلى توافق تلك الكتب مع المعايير من حيث العناية باهتمامات المتعلم
وتنمية االبتكار والتعليم التعاوني وحل المشكًّلت والعناية بالمهارات العملية، وأشارت الدراسة إلى 

بالقدرات  لخبراتهم السابقة واالهتمام ابناء المعرفة لدى المتعلمين وفقً ثراء المحتوى والتأكيد عل 
بعض  ة عن عدم تحقيقالخاصة بحل المشكًّلت، واالهتمام بالدور النشط للمتعلم، وكشفت الدراس

تب في تطبيق الكوالصعوبة النسبية لبعض أجزاء المحتوى، وكذلك صعوبة  دانيةالوج األهداف
 المناطق الريفية.

 (Kiamanesh, 2004دراسة كيامانيش ). 23

باستخدام  ن في الرياضياتيرانييّ وامل المؤثرة على أداء الطلبة اإلهدفت الدراسة لمعرفة الع
ألداء الطًّلب اإليرانيين، ووظف  التعرف على العوامل األكثر تفسيرً وا TIMMS,1999بيانات 

ولتحقيق أهداف ، اطالبً  5301ونت عينة الدراسة من وتكالباحث المنهج الوصفي التحليلي، 
اتجاهات الطًّلب نحو الرياضيات، والمناخ المدرسي،  شملتالدراسة أعد الباحث استبانة الطالب 

وخلفية المنزل، وثقة الطالب بقدراته في الرياضيات، وعامل التدريس واألنشطة المتعلقة بذلك، 
أن  بجعامل السببية، وهو ما يو وتطلعات الطالب للتعلم العالي، والعًّلقة بين البيت والمدرسة، 

 .الرياضياتيفعله الطالب من وجهة نظره إلتقان 

وأشارت النتائج إلى أن سبعة من هذه العوامل الثمانية كان لها تأثير قوي على الطالبات 
و على أدائهم في الرياضيات ه اكثر العوامل تأثيرً من حيث معدل أدائهن في الرياضيات وكان أ

 .الثقة بالقدرة في الرياضيات إضافة إلى خلفية البيت
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 :(م2002دراسة شومان ). 24
هدفت الدراسة إلى تقويم منهاج الرياضيات الفلسطيني الذي طبق ألول مرة كطبعة تجريبية 
بغرض معرفة مدى نجاح هذا المنهاج في تحقيق األهداف التي وضع من أجلها، حيث استخدم 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واقتصرت عينة الدراسة على معلمي الرياضيات للصف السادس 

سطيني والمشرفين التربويين على مادة الرياضيات للصف السادس في محافظات غزة األساسي الفل
مشرفين، واعتمد الباحث االستبانة وبطاقة المًّلحظة وأداة تحليل  6( من بينهم 171وكان عددهم )

 المحتوى كأدوات للدراسة.

وخلصت الدراسة إلى أن المتوسط العام لمنهاج الرياضيات للصف السادس األساسي 
لمنهاج ، وأظهرت نتائج تحليل ااضمن الحد األدنى المقبول تربويا  وهي نسبة تقع ،%60.3يساوي 

للجزء األول والثاني باستخدام خرائط المفاهيم أن التكامل بين وحدات المنهج لم يرق إلى المستوى 
 .%64المطلوب، وأظهرت نتائج بطاقة المًّلحظة أن متوسط مهارات المعلمين للمهارات كافة 

 التعقيب على الدراسات السابقة في المحور الثاني:

 أوجه الختالف والتفاق بين البحوث والدراسات السابقة

اتفقت جميع البحوث والدراسات السابقة على أهمية االستمرار في تحليل وتقويم وتطوير  -
 مناهج الرياضيات لجميع المراحل التعليمية.  

 المنهج الوصفي.  الثاني  السابقة في المحوراستخدمت جميع الدراسات  -
 أداة تحليل المحتوى  الثاني استخدمت جميع البحوث والدراسات السابقة في المحور -
 ،(2014)والجبوري الدليمي دراسة  م(،2015) دراسة كاظمم(، 2016) دراسة الشمري  باستثناء

م( دراسة فرج 2012) وهاديدراسة خضير م(، 2012) دراسة القضاةم(، 2013) دراسة التليني
. وى المحتإضافة إلى تحليل  ،االستبانةفقد تم استخدام  ،م(2002) دراسة شومان م(،2011) هللا

فة إلى إضا ،م( باستخدام أداة ثالثة وهي بطاقة المًّلحظة2015) الونوسدراسة كذلك  توانفرد
م(، ودراسة كيامانيش 2012، كما انفردت دراسة رينان وآخرين )تحليل المحتوى واالستبانة

 م( باستخدام االستبانة فقط كأداة.2004)
ينات عطبقت البحوث والدراسات السابقة على عينات متباينة، فمنها ما طبق على  -

 م(، خضير وهادي2013) م(، القحطاني2013) التلينيمثل دراسة كل من:  ،بالمرحلة االبتدائية
هوك وآخرين  م(،2007) عودة والشقرةم(، 2007م(، فان وزو )2012رينان وآخرين )، م(2012)
 م(.2002) شومان م(،2004م(، جيانج ويونجوم )2007)
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دراسة  م(،2017) كدراسة الشهري  بالمرحلة اإلعداديةومنها ما تم تطبيقه على عينات 
 .م(2010) دراسة الريحاوي ، م(2015) دراسة كاظمم(، 2015) دراسة الخزيمم(، 2016) الشمري 

 الونوسراسة دوهو مشابه لعينة دراستنا الحالية ك على المرحلة الثانويةومنها ما تم تطبيقه 
 م(، ودراسة بريكة2011) دراسة فرج هللا، (2014)والجبوري الدليمي دراسة م(، 2015)
 م(.2008)

دراسة ك االبتدائية واإلعدادية:بين المرحلة نوعت في عينتها توجاءت بعض الدراسات و 
 م(.2007م(، ودراسة بولوت )2008، دراسة سو وآخرين )م(2015) الحمامي

وجاءت بعض الدراسات وتنوعت في عينتها بين المرحلة اإلعدادية والثانوية كدراسة ديدي 
 م(.2006)

 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:

 الدراسات السابقة في النواحي التالية:لقد استفاد الباحث في هذه الدراسة من 

 صياغة أسئلة الدراسة. -
 تحديد متغيرات الدراسة. -
 تحديد أداة الدراسة. -
 تحديد منهج الدراسة المناسب. -
 استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. -
 تدعيم نتائج الدراسة بالدراسات السابقة. -
 االطًّلع على مراجع الدراسات السابقة. -
 تكوين فكرة أكثرلومات الواردة في الدراسات السابقة الباحث في كذلك ساعدت المع -

 عن موضوع الدراسة وخاصة في إعدادها لإلطار النظري للدراسة. اعمقً 
 على البحوث والدراسات السابقة العام التعقيب 

 :ركزت الدراسات والبحوث والسابقة على ما يلي

 عالمية حديثة.بناء مناهج الرياضيات المدرسية في ضوء اتجاهات  -
 مستمرة. تقويم وتحليل مناهج وكتب الرياضيات بصفة -
 تطوير مناهج الرياضيات بين الفينة واألخرى. -
إشراك الخبراء والمختصين والمشرفين والمعلمين أصحاب الخبرة كفريق عمل واحد عند  -

 وضع المناهج الدراسية.
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  دراسةأوجه التفرد في هذا ال

حيث تم اختيار مرحلة العاشر والحادي عشر للفرع  ،اوحدوده الدراسةعينة ت اختلف -
 م.2018-2017المطورين للعام الدراسي  العلمي

ضمن البحوث التي سيتم إجراؤها في فلسطين إال أنها تختلف عنها في  تعدُّ الدراسة -
المرحلة التعليمية وفي المعايير، حيث شملت هذه الدراسة على جميع معايير المحتوى 

 وتحليل البيانات ،القياس ،الجبر ،الهندسة ،عداد والعمليات عليهااأل: وتمثلت في
 .واالحتماالت

 مدى اإلفادة من البحوث والدراسات السابقة 

االطًّلع على أدوات البحث ومناهجه بأفاد الباحث من البحوث والدراسات السابقة، 
 المستخدمة في تلك البحوث والدراسات واالستفادة منها.
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 الرابعالفصل 
 الطريقة واإلجراءات

 :مقدمة

يتناول الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة التي اتبعها لإلجابة على أسئلة الدراسة 
وتحقيق الهدف المنشود منها، والتي تتمثل في منهج الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، وأدوات 

والخطوات اإلجرائية التي ستتبع للتطبيق، والمعالجات اإلحصائية المستخدمة للتوصل  الدراسة،
 إلى نتائج الدراسة وتحليلها، وفيما يلي شرح مفصل لتلك اإلجراءات.

 :منهج الدراسة

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باتباع أسلوب تحليل المحتوى، 
 الهدف من الدراسة.وذلك لمًّلءمته لطبيعة 

( المنهج الوصفي التحليلي بأنه "وصف دقيق 179، ص م2012ويعّرف الجبوري )
ومنظم وأسلوب تحليلي للظاهرة أو المشكلة المراد بحثها من خًّلل منهجية علمية للحصول على 
 نتائج عملية وتفسيرها بطريقة موضوعية وحيادية بما يحقق أهداف البحث وفرضياته".  كما ويذكر

( بأن المنهج الوصفي "يصمم لتحديد ووصف الحقائق المتعلقة بالموقف 112، ص 2005ملحم )
 ق المتوافرة".بداللة الحقائ اا تفسيريً األمر الواقع بمسحها ووصفها وصفً الراهن، ولتوضيح جوانب 

وكما ويعد أسلوب تحليل المحتوى أحد أساليب البحث العلمي المندرج تحت المنهج 
( بأنه "أسلوب يستخدم إلى جانب أساليب 86م، ص 2003ي يعرف اللقاني والجمل )الوصفي والذ

أخرى لتقويم المناهج من أجل تطويرها، وهو يعتمد على تحديد أهداف التحليل ووحدة التحليل، 
 للتوصل إلى مدى شيوع ظاهرة أو أحد المفاهيم أو فكرة أو أكثر".

ا في وضوعيً وم اا كميً لذي يهدف إلى إعطاء وصفً ألسلوب ابأنه: "ا اويعرفه الباحث إجرائيا 
لمعرفة مدى تضمين محتوى كتب  (NCTM)ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

-العلميلفرع ا–الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر 
 ".((NCTMالعالمية  للمعايير

-وقد قام الباحث بتحليل محتوى كتب الرياضيات المطورة للصفي العاشر والحادي عشر
أسلوب تحليل المحتوى للتعرف على  امستخدمً  ،(NCTM)ضوء معايير محتوى  في-العلميالفرع 
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-2017)مدى تضمن الكتب الفلسطينية المطورة لها، والتي تم تطبيقها في العام الدراسي 
 .(م2018

 عينة الدراسة:

تمثلت عينة الدراسة من الموضوعات الواردة في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية 
في العام الدراسي  المطبقة -العلميالفرع –عشر  العاشر والحاديالمطورة للصفين 

 كتب بواقع كتابين لكل صف. أربعةوعددها  (م2017/2018)

 أدوات الدراسة:

تحليل المحتوى تم إعدادها في ضوء معايير لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث أداة ل
وتمثلت  ،(12-9الخاصة بالمحتوى للمرحلة ) ((NCTMالمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 

 القياس، واالحتماالت(.و  الهندسةالتالية )األعداد والعمليات، الجبر،  في المجاالت

داة تحليل النهائية ألوفيما يلي عرض للخطوات التي اتبعها الباحث للوصول إلى الصورة 
 المحتوى.

 وصف أداة تحليل المحتوى:

 هدف التحليل: .1
ورة محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المط توافرتهدف عملية التحليل إلى تحديد مدى 

حلة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر للفرع العلمي التي تم تطبيقها في العام الدراسي ر للم
معايير الخاصة ب (NCTM)جلس الوطني لمعلمي الرياضيات م لمعايير الم2017-2018
 .المحتوى 
 عينة التحليل .2

تمثلت عينة التحليل من جميع موضوعات محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة 
تم تطبيقها في العام الدراسي  والتي-العلميالفرع –للصفين العاشر والحادي عشر 

 .كتب مدرسية أربعة، والبالغ عددها األول والثاني، بالفصلين الدراسيين (م2017/2018)
 :فئات التحليل .3

تعتبر فئات التحليل في هذه الدراسة هي معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 
NCTM)) القياس، و  والتي تتمثل في معايير المحتوى )األعداد والعمليات، الجبر، الهندسة

 .واالحتماالت(
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 وحدات التحليل: .4
 الباحث الفقرة كوحدة تحليل للمحتوى لمًّلءمتها موضوع الدراسة.اعتمد 

 وحدة التسجيل: .5
هي أصغر جزء في محتوى المادة الدراسية التي ستخضع للتحليل من قبل الباحث، ويتم 
إخضاعه للعد والقياس، ويعتبر غيابه أو ظهوره أو تكراره داللة معينة في نتائج التحليل، وقد 

 الدراسة الفقرة كوحدة تسجيل.اعتمد الباحث في هذه 
 ضوابط عملية التحليل: .6

ابط ، وقد حدد الباحث الضو تحكمهاولكي تتم عملية التحليل بشكل جيد، ال بد من ضوابط 
 التالية:

شملت عملية التحليل جميع الموضوعات الواردة في محتوى كتب الرياضيات المطورة  -
الثاني والتي األول و  بجزأيها-العلميرع الف-للمرحلة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر

 .(م2018-2017)قررت في بداية العام الدراسي 
 لن تشمل عملية التحليل دليل المعلم أو أي نشرات ملحقة للكتابين. -
 تم استثناء مقدمة الكتاب والفهرس والغًّلف من عملية التحليل. -
 ة.ونهاية كل وحدة دراسياشتمل التحليل األنشطة وأسئلة التقويم الواردة في كل درس  -
تم اعتبار كل ما يتفرع من السؤال او النشاط من بنود فرعية كتكرار إذا وردت على شكل  -

 ...( وهكذا. 3 – 2 – 1
اعتبار أن المؤشر يتوافر في محتوى كتب الرياضيات للصف العاشر بجزأيه، إذا توافر  -

 المؤشر في الكتابين مًعا أو أحدهما على األقل.
فرع ال-المؤشر يتوافر في محتوى كتب الرياضيات للصف الحادي عشر اعتبار أن -

 بجزأيه، إذا توافر المؤشر في الكتابين مًعا أو أحدهما على األقل.-العلمي
هر في الرابع عشر من شوبناًء على ورشة العمل التي عقدت في الجامعة اإلسًّلمية بغزة  -

في  (NCTM)توافر معايير ؛ وذلك لتحديد محك للحكم على مدى م2018أغسطس عام 
كتب الرياضيات الفلسطينية، كان نتاج الورشة أنه يجب أن تتوافر جميع المؤشرات 

لمحتوى كتب الرياضيات الفلسطينية، وهذا ما تبناه الباحث في هذه  (NCTM)لمعايير 
 أن تكون بنسبة جبي للمحتوى  (NCTM)الدراسة، حيث حدد أن نسبة توافر معايير 

(100%) . 
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 ق أداة التحليل:صد .7
( هو "أن تؤدي أداة 210م، ص 2004) ويقصد بصدق أداة التحليل كما أورد طعيمة

البحث إلى الكشف عن الظواهر والسمات التي يجري من أجلها البحث".  وقد تم تقدير صدق 
األداة من خًّلل عرضها في صورتها األولية التي تم االطًّلع والحصول عليها من خًّلل الموقع 

بترجمتها وعرضها على  ، ثم قام الباحث((NCTMالرسمي للمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 
ليتها للتأكد من صدقها وشمو  ، عدد من المحكمين المختصين والخبراء في المناهج وطرق التدريس

ومًّلءمتها لما وضعت من أجله، حيث تمت مناقشة األداة وتوضيح الهدف منها، والهدف من 
مع ديًّلت التي أجعملية التحليل الذي أعدت من أجله األداة.  ثم قامت الباحث إجراء بعض التع

 .عليها عدد من المحكمين، وكذلك تم فصل بعض المعايير المركبة وجعلها في صورة مبسطة
 ثبات أداة التحليل: .8

( أن المقصود بثبات األداة هو "الوصول إلى نفس 206م، ص 2004يذكر طعيمة )
ذلك قام  منالنتائج مع اتباع نفس اإلجراءات بصرف النظر عن المتغيرات األخرى".  وللتحقق 

 الباحث بحساب ثبات التحليل بطريقتين:

 الثبات عبر الزمن:  (1
قام الباحث بإعادة التحليل للوحدة نفسها مرتين بفاصل زمني بينهما، حيث تم تحليل الوحدة األولى 
من كتاب الرياضيات للصف العاشر وكذلك الوحدة األولى من كتاب الرياضيات للصف الحادي 

زمني شهر من التحليل األول، وتم احتساب الثبات بين التحليلين  بفارق  -العلميالفرع –عشر 
 ( وقد كانت كالتالي:206م، ص2004التي ذكرها طعيمة ) Holistiباستخدام معادلة هولستي 
 

 =معامل الثبات)هولستي( 
 *)نقاط التفاق(2

 نقاط التفاق + نقاط الختالف

معامل الثبات عند تحليل المحتوى عبر الزمن ( 4.2) (،4,1)ويوضح الجدولين التاليين 
 .-الفرع العلمي–لكتاب الرياضيات للصفين العاشر والحادي عشر 

 صف العاشروحدة األولى من كتاب ال( تحليل المحتوى عبر الزمن لل4.1جدول )

 المجال
التحليل 
 الول

التحليل 
 الثاني

 معامل الثبات نقاط الختالف نقاط التفاق

%98.4 9 285 294 285 الهندسة  
%100 0 4 4 4 القياس   
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 -الفرع العلمي–صف الحادي عشر وحدة األولى من كتاب التحليل المحتوى عبر الزمن لل (4.2جدول )

 المجال
التحليل 
 الول

التحليل 
 الثاني

 معامل الثبات نقاط الختالف نقاط التفاق

 98.6 14 526 540 526 الهندسة 
%100 0 12 12 12 القياس  

(، وهو معامل %98)ويتضح من الجدولين أعًّله أن معامل ثبات أداة التحليل بلغ أكثر من 
 عاٍل يطمئن الباحث لثبات أداة تحليل المحتوى وثبات عملية التحليل.

 الثبات عبر األفراد (2
وللتأكد من ثبات التحليل عملية التحليل قام الباحث بتحليل محتوى موضوعات الوحدة الرابعة 

-العلميرع الف-للصف العاشر للفصل الدراسي الثاني وكذلك الوحدة الخامسة للصف الحادي عشر
كما وقام الباحث بشرح المعايير لمعلمي الصف العاشر والحادي عشر  ،الدراسي الثاني للفصل
مدرسة التي يعمل بها وتوضيح كيفية التحليل لهما لمساعدته في تحليل نفس الموضوعات، في ال

ومن ثم حساب معامل الثبات كما في  التوالي،( على 4.4( و)4.3)فكانت النتائج كما في جدول 
 المعادلة السابقة.

 صف العاشروحدة الرابعة من كتاب ال( تحليل المحتوى عبر األفراد لل4.3جدول )

جالالم  
التحليل 
 الول

التحليل 
 الثاني

 معامل الثبات نقاط الختالف نقاط التفاق

%85.1 91 260 351 260 الهندسة   
%84.7 22 61 83 61 القياس  

 
 صف الحادي عشر وحدة الخامسة من كتاب ال( تحليل المحتوى عبر األفراد لل4.4جدول )

 المجال
التحليل 
 الول

التحليل 
 الثاني

التفاقنقاط   معامل الثبات نقاط الختالف 

%86.6 81 263 344 263 األعداد والعمليات  

وهو معامل  (%84أكثر من ) أن معامل ثبات أداة التحليل بلغ ويتضح من الجدول أعًّله
حت أداة تحليل وبذلك أصب ،مرتفع، يطمئن الباحث لثبات أداة تحليل المحتوى وثبات عملية التحليل

المحتوى جاهزة لتحقيق أهداف الدراسة، وبصورتها النهائية لتحليل كتب الرياضيات الفلسطينية 
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ير المجلس ضوء معاي في-العلميالفرع –العاشر والحادي عشر  الثانوية للصفينالمطورة للمرحلة 
 .((NCTMالوطني األمريكي 

بعد التحقق من صدق األداة وثباتها أصبحت أداة تحليل المحتوى في صورتها النهائية 
اآلتي يلخص عدد  ، والجدول(2)ملحق ( و 1ملحق )بعد عرضها على المحكمين من قبل الباحث 

 ة والمؤشرات الفرعية التابعة لكل مجال.المعايير الرئيس
التي تم اعتمادها بعد عرضها على المحكمين  NCTM( يوضح عدد مجالت ومعايير ومؤشرات 4.5جدول )

 من قبل الباحث

 المجال
األعداد 
 والعمليات

 الجبر
تحليل البيانات  الهندسة والقياس

 والحتمالت
 اإلجمالي

 القياس الهندسة
 17 4 2 4 4 3 المعايير الرئيسة 
 71 22 5 14 21 9 المؤشرات الفرعية

 إجراءات التحليل:

تمت عملية تحليل كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية للصفين العاشر 
، (NCTM)ضوء معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات  في -العلميالفرع –والحادي عشر 

 وباستخدام أداة التحليل المعدة وفق ما يلي:

شر رة للصفين العاالحصول على أحدث طبعة من كتب الرياضيات الفلسطينية المطو  .1
 م(2017/2018)في فلسطين للعام الدراسي  والمطبقة-العلميالفرع -والحادي عشر

 كتب. أربعةوعددها 
الخاصة بمعايير المحتوى عدة مرات  NCTM))ة والفرعية لمعايير دراسة المعايير الرئيس .2

 بتأن ووعي.
 كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية للصفين العاشر والحاديلالقراءة بتأٍن  .3

 ؛األول والثاني، وتأمل لكل األسئلة واألنشطة الواردة بهما بجزأيها-العلميالفرع -عشر
 ، وحساب تكراراتها.NCTM))للكشف عن مدى تضمنها أو عدم تضمنها لمعايير 

رة حسب ظهورها في الخانات المحددة لذلك وضع عًّلمة )/( في المكان الخاص بكل فق .4
 في بطاقة التحليل.

 اعتبار المؤشر الفرعي أنه توافر في حال تم التكرار ولو لمرة واحدة. .5
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تفريغ نتائج التحليل بحساب التكرارات لكل مؤشر، ثم حساب عدد التكرارات لكل مجال  .6
الخاصة بمعايير المحتوى. وحساب النسب المئوية لكل  ((NCTMمن مجاالت معايير 

 مؤشر مع المجال، وحساب النسب المئوية لكل مجال مع الكل.

 خطوات الدراسة:

استهدفت الدراسة الحالية كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية للصفين 
ر المجلس الوطني لمعلمي لمعايي وافرهامدى ت لتحديد-العلميالفرع -العاشر والحادي عشر

 .NCTMالرياضيات 

 ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث الخطوات التالية:

االطًّلع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتصلة بموضوع تقويم وتحليل كتب  .1
 ومعايير أخرى. NCTMالرياضيات في ضوء معايير 

الخاصة بمعايير  NCTMالحصول على معايير المجلس الوطني لمعملي الرياضيات  .2
 المحتوى والقيام بترجمتها وعرضها على المحكمين والمختصين.

إعداد أداة تحليل المحتوى وعرضها على المحكمين والمختصين بالمناهج وطرق تدريس  .3
 الرياضيات.

 التأكد من صدق وثبات أداة التحليل. .4
شر والحادي ين العاتحليل كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية للصف .5

 باستخدام أداة التحليل. 2017/2018في العام الدراسي  المطبقة-العلميالفرع –عشر 
 باستخدام التكرارات والنسب المئوية. ارصد النتائج ومعالجتها إحصائيا  .6
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها .7
 إليها.تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل  .8

 المعالجات اإلحصائية:

من األساليب اإلحصائية في هذه الدراسة لتحليل البيانات التي تم  ااستخدم الباحث عددً 
 جمعها وهي التكرارات والنسب المئوية.
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 الفصل الخامس نتائج الدراسة ومناقشتها

 :مقدمة

، وتتمثل للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة اا تفصيليا الفصل عرًض يتناول هذا 
 ةا في اإلجابة على أسئلة الدراسة من خًّلل استخًّلص النتائج التي تم التوصل إليها بعد تطبيق أد

لتحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في التعرف على معايير المجلس و ، االدراسة وتحليلها إحصائيا 
في كتب  وافرهاومدى ت ،معايير المحتوى ب الخاصة NCTMلمعلمي الرياضيات  الوطني

، لعلمي العاشر والحادي عشر للفرع اللصفين للمرحلة الثانوية المطورة الفلسطينية الرياضيات 
وفيما يلي عرض تفصيلي للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها، ومن ثم تقديم التوصيات 

 صة بالدراسة.والمقترحات الخا
 نتائج الدراسة:

 ومناقشته: ولالسؤال األ  على اإلجابة

( للمحتوى في كتب NCTMما مدى توافر معايير )" ينص السؤال الثاني على ما يلي:
 ؟".الرياضيات الفلسطينية المطورة للصف العاشر

هذا ل ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتطبيق أداة تحليل المحتوى التي تم إعدادها
الهدف، وتحليل كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية للصف العاشر بجزأيه األول 

 اتالمؤشر  توافرومن ثم رصد  م،2017/2018والتي تم تطبيقها في العام الدراسي  ،والثاني
بغض النظر عن عدد التكرارات وحساب النسبة المئوية لكل معيار رئيس مع  امن عدمه ةالفرعي

المئوية  والنسب ما توافر من مؤشرات فرعية تابعة له، ومن ثم حساب تكرار المؤشرات الفرعية 
جال ممؤشر فرعي، ومن ثم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل معيار على حدة في كل لكل 

المؤشر الفرعي في الكتابين مًعا أو  توافررصد ومن ثم ة، لى حدمن المجاالت لكل كتاب ع
 في الفصل الرابع.المتبعة وفق إجراءات التحليل أحدهما على األقل 

 الصف العاشر:كتاب أولا: النتائج المتعلقة ب

 :جزء األولنتائج ال

 صدر وعند تطبيق الباحث ألداة تحليل المحتوى على كتاب الرياضيات للجزء األول و 
( من عدمها NCTMمعايير محتوى )مع النسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجاالت األربعة 
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 التكرارات والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت بغض النظر عن عدد التكرارات، وحساب
 (:2( و)1وشكل )( 5.1فكانت النتائج كما يوضحها جدول )، في الكتاب األربعة

 الجزء األول() العاشرنتائج تحليل معايير المحتوى في كتاب الرياضيات للصف (: 5.1جدول )
 النسبة المئوية للتكرار تكرار المؤشرات النسبة المئوية للتوافر المجال 

% 66.66 األعداد والعمليات عليها  219 34.65 %  
% 0 الجبر  0 0 %  

%52.63  الهندسة والقياس  298 47.15 %  
واالحتماالتتحليل البيانات   45.45 %  115 18.20 %  

% 100 632 -- المجموع  
 

 

  (NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجالت األربعة مع معايير محتوى )( 1) شكل
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 (NCTMمحتوى )معايير  النسبة المئوية لتكرار المعايير الرئيسة مع( 2) شكل

أن كتاب الرياضيات للصف العاشر في ( 1( والشكل)5.1ويتضح من الجدول السابق)
بينت نتائج الدراسة أن محتوى و للمحتوى، NCTMجزئه األول احتوى على أغلب مجاالت معايير 

كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للصف العاشر توافر من حيث الوجود من عدمه وبغض النظر عن 
حيث يحقق  ،(%66.66والعمليات بنسبة )( في مجال األعداد NCTMعدد التكرارات مع معايير)

سبة أن ن كتاب( مؤشرات فرعية، كذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس ال9( مؤشرات من أصل )6المحتوى )
يحقق لم  حيث  ،(%0التوافر من عدمه في مجال الجبر وبغض النظر عن عدد التكرارات كانت  بنسبة )

لكتاب على أي وحدة تنتمي لمجال الجبر في هذا لم يشتمل ا ؛ ألن الكتابأي مؤشر فرعيالمحتوى 
 أن نسبة التوافر من عدمه في مجال الهندسة والقياس الكتاب كذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس ،الكتاب 

من  ( مؤشرات10حيث يحقق المحتوى ) ،(%52.63وبغض النظر عن عدد التكرارات كانت بنسبة )
جال أن نسبة التوافر من عدمه في م كتابئج الدراسة لنفس الكذلك أظهرت نتا ( مؤشًرا فرعًيا،19أصل )

( حيث يحقق %45.45تحليل البيانات واالحتماالت وبغض النظر عن عدد التكرارات كانت بنسبة )
 ( مؤشًرا فرعًيا.22شرات من أصل )( مؤ 10المحتوى )

في ( أن كتاب الرياضيات للصف العاشر 2( والشكل )5.1ويتضح من الجدول السابق )
في عدد  ( وجاء في المرتبة األولى% 47.15مجال الهندسة والقياس نسبة ) حقق فيهجزئه األول 

 راتفي عدد تكرار المؤش ، وحقق مجال األعداد والعمليات عليها المرتبة الثانيةتكرار المؤشرات
ي عدد ف (، بينما جاء مجال تحليل البيانات واالحتماالت في المرتبة الثالثة% 34.65بنسبة )

في عدد تكرار المؤشرات (، ولم يحقق مجال الجبر أي نسبة % 18.20بنسبة ) تكرار المؤشرات
 في هذا الكتاب.
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وقد قام الباحث بإيجاد نسبة كل مؤشر من المؤشرات الفرعية للمجاالت الرئيسة األربعة 
 الجزء األول( وهي كما يلي: )في محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر 

 مجال األعداد والعمليات:أولا: 

جاءت الوحدة الثانية التي تحمل عنوان االقترانات األسية واللوغاريتمية منتمية لهذا 
 المجال.

  .( مؤشرات فرعية9( معايير رئيسة، تتضمن )3اشتمل مجال األعداد والعمليات على )

مية ة المنتسعية من عدمها في المعايير الرئي( توافر المؤشرات الفر 5.2ويبين الجدول )
( فيبين نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال األعداد والعمليات 3للمجال. أما شكل )

 .بغض النظر عن عدد تكرارها (NCTMللصف العاشر )الجزء األول( مع مؤشرات معايير )

تحليل كتاب الرياضيات في مجال األعداد والعمليات للصف ( نتائج 5.3ويبين جدول)
( فيبين 4، أما شكل )حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،)الجزء األول(العاشر 
ي فمجال األعداد والعمليات ل في عدد تكرار المؤشرات نسبة كل معيار رئيس على حدة نتائج

 للصف العاشر )الجزء األول(
 والعمليات عليها في محتوى كتاب ة لمجال العدادشرات الفرعية في المعايير الرئيس(: توافر المؤ 5.2جدول )

 الرياضيات للصف العاشر )الجزء األول( 
ير 

عاي
فهم األعداد وتمثيلها  (1-1) الم

والعًّلقات بينها، ونظم 
 األعداد المختلفة.

 معنى فهم (1-2)
 ةوكيفي الحسابية العمليات

.ببعض ارتباطها  

القدرة على  (1-3)
 سهولة وا عطاءب الحساب

 تقديرات منطقية

ت 
شرا

مؤ
(1-1-1) ال
 (1-1-2)
 (1-1-3)
 (1-2-1)
 (1-2-2)
 (1-2-3)
 (1-3-1)
 (1-3-2)
 (1-3-3)
 

وافر
 تت

         

 ال
وفر

تت
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(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال األعداد والعمليات للصف العاشر )الجزء 3شكل)

 (NCTMاألول( مع مؤشرات معايير )

قد  3التي عددها ( أن جميع المؤشرات 3( وشكل)5.2السابق)ويتضح من خًّلل الجدول 
(، بينما نظم األعداد المختلفةو  بينها والعًّلقات وتمثيلها األعداد فهمفي المعيار الرئيس )توافرت 

مؤشر واحد  وافرتقد  (ببعض ارتباطها وكيفية الحسابية العمليات معنى فهم) في المعيار الرئيس
 (منطقية تقديرات سهولة وا عطاءب الحسابالقدرة على ) ، بينما في المعيار الرئيس3أصل  فقط من

 .3ن من أصل امؤشر  وافرقد ت

نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه األول  وعليه فإن
في مجال األعداد والعمليات بنسبة  NCTMتوافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 . 9مؤشرات فرعية من أصل  6(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب 66.66%)
 (: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال األعداد والعمليات للصف العاشر )الجزء األول(5.3جدول )

 م
 المجال / األعداد والعمليات

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
النسبة مع  التكرارات المحتوى الطالب من أن:ن ُيمك  

 البعد
 وتمثيلهككككككا األعككككككداد فهم 1

نظم و  بينهككككككا والعًّلقككككككات
 .األعداد المختلفة

 الكبيرة األعكككككداد مكككككاهيكككككة يحكككككدد 1.1
 والككطككرائككق اجكككككككدا  والصككككككككككككككككغككيككرة

 .لتمثيلها المختلفة

8 
% 3.65 

خواص وأنظمكككككككة  بينيقكككككككارن  1.2
األعكككداد بمكككا في ذلكككك األعكككداد 

 الكسرية والحقيقية.

50 
  % 22.83 
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33.33%

66.66%
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ينها فهم األعداد وتمثيلها والعالقات ب
.ونظم األعداد المختلفة

يفية فهم معنى العمليات الحسابية وك
.ارتباطها ببعض

اء القدرة على الحساب بسهولة وإعط
تقديرات منطقية
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 م
 المجال / األعداد والعمليات

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
النسبة مع  التكرارات المحتوى الطالب من أن:ن ُيمك  

 البعد
 المتجهات يشككككككككككككككرح التعامل مع 1.3

 لها بعض كأنظمة والمصفوفات
 .الحقيقة األعدادخصائص 

1 % 0.46 

 26.94 % 59 المجموع

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الككعككمككلككيكككككككات مككعككنككى فككهككم
ها ارتباط وكيفية الحسابية
 .ببعض

 

 عكككككككككمكككككككككلكككككككككيكككككككككات يكككككككككدرك أثكككككككككر 2.1
، واألسكككككككس والقسكككككككمة ،ضكككككككربال

ير مقادالعلى  المختلفةوالجذور 
 .ةالكمي

52 % 23.74 

يطور فهمه لخصائص جمع  2.2
وضرب المتجهات والمصفوفات 

 وكيفية تمثيلها.
0 % 0.00 

التبككككاديككككل والتوافيق  يسككككككككككككككتخككككدم 2.3
 كطرق حسابية.

0 0.00 

 23.74 % 52 المجموع

3 
 

الككككككككككككككقككككككككككككككدرة عككككككككككككككلككككككككككككككى 
 سككهولة وا عطاءب الحسككاب

 تقديرات منطقية

العمليات الحسكككككككككككككابية مع يجري  3.1
األعكككككداد الحقيقيكككككة والمتجهكككككات 

 والمصفوفات بسهولة.
54 % 24.66 

يسككككككككككككككتخدم بكفاءة الحسككككككككككككككابات  3,2
 24.66 % 54 العقلية وحسابات الورقة والقلم.

يعطي تقديرات تقترب من  3.3
 0.00 % 0 .اإلجابات الصائبة

 % 49.32 108 المجموع 
 % 100 219 الكلي المجموع
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 مجال األعداد والعمليات للصف العاشر )الجزء األول(  نسبة كل معيار رئيس على حدة في نتائج(: 4شكل)

داد والعمليات ( أعًّله نتائج التحليل لمجال األع4) ( وشكل5.3ويتضح من خًّلل جدول )
 ى نسبةقد حصل على أعل تقديرات منطقية سهولة وا عطاءب الحسابالقدرة على  أن المعيار الرئيس

 (.% 49.32) في عدد تكرار المؤشرات

نظم األعداد المختلفة على و  بينها والعًّلقات وتمثيلها األعداد بينما احتل المعيار فهم
 العمليات معنى (، واحتل معيار فهم% 26.94بنسككبة ) في عدد تكرار المؤشككرات الترتيب الثاني

 (. % 23.47بنسبة )في عدد تكرار المؤشرات خيرة المرتبة األاطها ببعض ارتب وكيفية الحسابية
 : مجال الجبر: ثانياا

أظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه األول توافر 
لم يشتمل (، حيث %0في مجال الجبر بنسبة ) NCTMمن حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 هذا الكتاب. الجبر فيلمجال الكتاب على أي وحدة تنتمي 
 ا: مجال الهندسة والقياس ثالثا 

 جاءت الوحدة األولى التي تحمل عنوان االقترانات ورسومها البيانية منتمية لهذا المجال.

 ا.ا فرعيً ( مؤشرً 14( معايير رئيسة، تتضمن )4اشتمل مجال الهندسة على )

مية ة المنتفي المعايير الرئيس عية من عدمها( توافر المؤشرات الفر 5.4يبين الجدول )
( فيبين نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال الهندسة للصف 5للمجال. أما شكل )

 .بغض النظر عن عدد تكرارها (NCTMالعاشر )الجزء األول( مع مؤشرات معايير )

26.94%
23.74%

49.32%
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40.00%

50.00%

60.00%

ات فهم األعداد وتمثيلها والعالق
.ةبينها ونظم األعداد المختلف

ية فهم معنى العمليات الحساب
.وكيفية ارتباطها ببعض

القدرة على الحساب بسهولة
وإعطاء تقديرات منطقية

النسبة
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تحليل كتاب الرياضيات في مجال الهندسة للصف العاشر ( نتائج 5.5) ويبين جدول
 نتائج( فيبين 6، أما شكل )حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،)الجزء األول(

مجال الهندسة للصف العاشر )الجزء ل عدد تكرار المؤشرات نسبة كل معيار رئيس على حدة في
 األول(

 ( مؤشرات فرعية5) شمل، ي( معيار رئيس2مجال القياس على ) كما اشتمل

مية ة المنتعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.6ويبين الجدول )
( فيبين نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال القياس للصف العاشر 7للمجال. أما شكل )

 .بغض النظر عن عدد تكرارها (NCTM)الجزء األول( مع مؤشرات معايير )

ر )الجزء العاش القياس للصفي مجال تحليل كتاب الرياضيات ف( نتائج 5.7ويبين جدول)
نسبة كل  نتائج( فيبين 8، أما شكل )حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات األول(

 مجال القياس للصف العاشر )الجزء األول(ل عدد تكرار المؤشرات معيار رئيس على حدة في
لمجال الهندسة في محتوى كتاب الرياضيات ة شرات الفرعية في المعايير الرئيس(: توافر المؤ 5.4جدول ) 

 للصف العاشر )الجزء األول( 
المعايير 
 للهندسة 

(3-1)  (3-2 )  (3-3)  (3-4)  
 

رات
ؤش

الم
 (3-1-1)
 (3-1-2)
 (3-1-3)
 (3-1-4)
 (3-2-1)
 (3-2-2)
 (3-3-1)
 (3-3-2)
 (3-4-1)
 (3-4-2)
 (3-4-3)
 (3-4-4)
 (3-4-5)
 (3-4-6)
 

               تتوافر
               ل تتوافر
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(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في الهندسة للصف العاشر )الجزء األول( مع مؤشرات 5شكل)

 (NCTMمعايير )

( مؤشرات فرعية من أصل 3)( أن 5( وشكل)5.4ويتضح من خًّلل الجدول السابق)
 طويروت عدباألشكال الهندسية ثنائية وثًّلثية التحليل خصائص  ( قد توافرت في المعيار الرئيس4)

( في 2، بينما توافرت جميع المؤشرات الفرعية التي عددها)العًّلقات الهندسية رياضية عنحجج 
ظمكة المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية وأن ووصف العًّلقاتتحديد المواقع المعيارين الرئيسين 

ن اينما توافر مؤشر ، بالرياضيةتحليل المواقف والتمثيًّلت في التحويًّلت تطبيق  و األخرى  التمثيكل
التمثيل البصري واالستدالل المكاني والنمذجة استخدام  ( في المعيار الرئيس6ن من أصل )افرعيّ 

  الهندسية لحل المشكًّلت الرياضية.

وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه 
في مجال الهندسة بنسبة  NCTMل توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير األو 
 .14مؤشرات فرعية من أصل  9(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب 64.28%)
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 (: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الهندسة للصف العاشر )الجزء األول(5.5جدول )

 م
 المجال / الهندسة

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

تحليل خصككائص األشكككال  1
الهندسككككككككككككككية ثنائية وثًّلثية 

حكككجكككج  طكككويكككروتككك بكككعكككككككدالككك
العًّلقككات  عن ريككاضككككككككككككككيككة
 الهندسية.

 
 

 يةثنائ شكككالألاخصككائص  يحلل 1.1
 9.52 % 28 بعد.وثًّلثية ال

 ةالهندسكككككي العًّلقات يسكككككتكشكككككف 1.2
ين التطابق والتشابه( ب ها)بما في

 ،ثنائية وثًّلثية البعد األشكككككككككككككال
تتضككككككككككمن هذه  مشكككككككككككًّلتوحل 

 األشكال الهندسية.

12 % 4.08 

يوظف مهارات الحس الهندسكككي  1.3
في المناقشكككككككككة وبرهنة النظريات 

 ونقد آراء اآلخرين.
30 % 10.20 

 المثلثيككككة العًّلقككككات يسككككككككككككككتخككككدم 1.4
 .االزواي وقياسات أطوال لتحديد

0 % 0.00 

 23.8 % 70 المجموع

ووصككككككككككككككف تحككديككد المواقع  2
الكككمكككككككككككانكككيكككككككة  الكككعكككًّلقكككككككات

 بكككاسككككككككككككككتخكككدام الهنكككدسككككككككككككككككة
 اإلحداثية وأنظمكككة التمثيكككل

 األخرى 

ة الديكارتيحداثيات اإل مسككككككككككتخدي 2.1
حداثيات   ةالقطبي :مثل ،أخرى وا 

 مككواقككفلككتككحككلككيكككككككل الكك الكككككرويكككككككةو 
 .الهندسية

69 % 23.47 

الحدس ويحل  يتحقق من صحة 2.2
 مشككككككككككككًّلت تتضكككككككككككمن أشككككككككككككااًل 
هنككدسككككككككككككككيككة في بعككدين أو ثًّلثككة 

 أبعاد باإلحداثيات الديكارتية.

36 % 12.24 

 35.71 % 105 المجموع

الكككككتكككككحكككككويكككككًّلت تكككككطكككككبكككككيكككككق  3
تككحككلككيكككككككل والككتككمككثككيككًّلت فككي 

 .الرياضيةالمواقف 

حويًّلت الهنككككدسككككككككككككككيككككة الت يمثككككل 3.1
 ،الكككككككدورانو )االنعككككككككاسككككككككككككككككككككات، 

شكككككككككككككككككال )التوسككككككككككككككع( لألمككددوالت
تخدام باس ى في المستو الهندسية 

 ،متجهكككاتوال الرسككككككككككككككم البيكككاني(
 والمصفوفات.واالقترانات 

36 % 12.24 
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 م
 المجال / الهندسة

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

تمثيًّلت مختلفكككككككة  مسككككككككككككككتخكككككككدي 3.2
ت ًّليالتحو  أثرفهم لللمسككككككككككاعدة 

 البسيطة وتركيباتها.
6 % 2.04 

 14.28 % 42 المجموع

 التمثيل البصكككري اسكككتخدام  4
واالسككككككككككككككتكككككككدالل المككككككككاني 

الهندسكككككككككككككية لحل  والنمذجة
 المشكًّلت الرياضية.

 
 

ية هندسشكال رسم تمثيًّلت ألي 4.1
 أدواتباستخدام  البعدثنائية 

 متنوعة.
76 % 25.85 

ينشككككككككككككككئ تمثيًّلت لمجسككككككككككككككمات  4.2
ثًّلثية األبعاد باسككككككككتخدام أدوات 

 متعددة
0 % 0.00 

لفراغ في اأجسككككام ثًّلثية األبعاد  يتخيل 4.3
أجزائهككككا ، وتحليككككل من زوايككككا مختلفككككة

 .المتقاطعة
0 % 0.00 

سككككتخدم رسككككومات الحد القائم لنمذجة ي 4.4
 0.00 % 0 .وحل المشكًّلت

سكككككتخدم النماذج الهندسكككككية الكتسكككككاب ي 4.5
واإلجككككككابككككككة عن  أكثر تعقيككككككًداأفكككككككار 

األسككككككككككككككئلككة ذات الصككككككككككككككلككة بغيرهككا من 
 مجاالت الرياضيات.

0 % 0.00 

حككل األفكككار الهنككدسككككككككككككككيككة ل سككككككككككككككتخككدمي 4.6
تخكككككككدامهكككككككا في المشكككككككككككككككًّلت  واسكككككككككككككك

التخصككككككككصككككككككات والمجاالت المختلفة، 
 مثل: الفن والهندسة المعمارية.

1 % 0.34 

%26.19 77 المجموع  
% 100 294 المجموع  
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 ( نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في مجال الهندسة للصف العاشر )الجزء األول(6شكل)

 

مجال الهندسة ( أعًّله نتائج التحليل ل6) ( وشكل5.5ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
 وأنظمكة يةاإلحداث الهندسة باستخدام المكانية العًّلقات ووصف المواقع تحديد وأن المعيار الرئيس

 (.% 35.71بنسبة ) في عدد تكرار المؤشرات قد حصل على المرتبة األولى التمثيكل

اسككككتخدام التمثيل البصككككري واالسككككتدالل المكاني على الترتيب  بينما احتل المعيار الرئيس
تحليل خصكككككائص  (، واحتل المعيار الرئيس% 26.19)بنسكككككبة  في عدد تكرار المؤشكككككرات الثاني

األشكككككككال الهندسككككككية ثنائية وثًّلثية البعد وتطوير حجج رياضككككككية عن العًّلقات الهندسككككككية المرتبة 
تطبيق  حصكككككككككككل المعيار الرئيس، بينما (% 23.80بنسكككككككككككبة ) في عدد تكرار المؤشكككككككككككرات الثالثة

كرار في عككككدد تالتحويًّلت والتمثيًّلت في تحليككككل المواقف الريككككاضككككككككككككككيككككة على المرتبككككة األخيرة 
 (.% 14.28بنسبة )المؤشرات 
ة لمجال القياس في محتوى كتاب الرياضيات شرات الفرعية في المعايير الرئيس(: توافر المؤ 5.6جدول )

 )الجزء األول( للصف العاشر 
( فهم قابلية األشياء للقياس 1-4) المعايير

جراءات القياس ووحدات و  أنظمة وا 
 المختلفة.

( استخدام التمثيل البصري والستدلل المكاني 4-2)
 والنمذجة الهندسية لحل المشكالت الرياضية.

(1-1-4) المؤشرات  (4-2-1)  (4-2-2)  (4-2-3)  (4-2-4)  

      تتوافر 
تتوافرال        
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(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في القياس للصف العاشر )الجزء األول( مع مؤشرات 7شكل)
(، ونتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في مجال القياس للصف العاشر )الجزء NCTMمعايير )

 األول(

الوحيد في رعي ( أن المؤشر الف7) ( وشكل5.6ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
جراءات القياس المختلفة قد توففهم قابلية األشياء للقياس ووحدات  المعيار الرئيس ر، وأنظمة وا 

 استخدام ( في المعيار الرئيس4التي عددها)بينما لم يتوفر أي مؤشر فرعي من المؤشرات الفرعية 
 .اضيةالري المشكًّلت لحل الهندسية والنمذجة المكاني واالستدالل البصري  التمثيل

وعليه فإن نتائج الدراسككة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضككيات للصككف العاشككر في جزئه 
(، %20في مجال القياس بنسككككككككبة ) NCTMاألول توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 مؤشرات فرعية. خمسةمن أصل  اواحدً  احيث يحقق محتوى هذا الكتاب مؤشرً 

والقياس في مجال واحد بناًء على النظام الذي تم ودمجت الدراسككككككككككككككة مجالي الهندسككككككككككككككة 
 ، وعليه فإن نتائج الدراسكة أظهرت أن محتوى كتابالمطور اتباعه في وضكع المنهاج الفلسكطيني

الرياضككككككككككككككيات للصككككككككككككككف العاشككككككككككككككر في جزئه األول توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 
NCTM ( حيث يحق%52.63في مجال الهندسكككككككة والقياس بنسكككككككبة ،) 10ق محتوى هذا الكتاب 

 مؤشًرا فرعّيا. تسعة عشرمؤشرات من أصل 
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عنوان المحور
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 (: نتائج تحليل محتوى كتاب الرياضيات في مجال القياس للصف العاشر )الجزء األول(5.7جدول )

 م
 المجال / القياس

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

 قابلية األشياء للقياس فهم 1
ووحككككككككككدات وأنككككككككككظككككككككككمككككككككككة 
جكككككككككراءات الكككككككككقكككككككككيكككككككككاس  وا 

 المختلفة.

 يسقايوالم اتالوحد بشككككككككأنقراًرا ً يتخذ  1.1
 للمشكلة المتضمنة للقياس. ةالمناسب

4 100 % 

 % 100 4 المجموع
تكككطكككبكككيكككق األسكككككككككككككككككككككالكككيكككككككب  

والتقنيكككككككات المًّلئمكككككككة في 
القياس واسككككككككككتخدام أدوات 
القياس ومعرفة الصككككككككككككككيغ 

لتحكككككككديكككككككد الريكككككككاضككككككككككككككيكككككككة 
 القياسات الهندسية.

 % 0 0 ياسفي الق التقريبخطأ الدقة و يحلل  2.1
 ،صككككككيغ المسككككككاحات والحجم يسككككككتخدم 2.2

حجم المسكككككككككككككككككاحكككة السككككككككككككككطح و مثكككل: 
ككككككككالكككمكككخكككروط والكككككككرة شككككككككككككككككككككككككال لكككأل

 واالسطوانة.

0 0 % 

يحكككككدد مفكككككاهيم للتقريكككككب في القيكككككاس  2.3
والحدود العليا والدنيا وأقصككككى حد في 

 القياس.
0 0 % 

يتحقق من صحة القياسات باستخدام  2.4
 % 0 0 الوحدات الخاصة بالقياس.

 % 0 0 المجموع
 % 100 4 المجموع

لمجال القياس ( أعًّله نتائج التحليل 7( وشكككل)5.7ويتضككح من خًّلل الجدول السككابق )
ياء للقياس ووحدات ) وأن المعيار الرئيس جراءات القياس فهم قابلية األشكككككككككككككك  (تلفةالمخوأنظمة وا 
 ثيلالتم اسككتخدام) ، بينما المعيار الرئيسفي عدد تكرار المؤشككرات (% 100ة )حصككل على نسككب

سكككبة لم يحقق أي ن (الرياضكككية المشككككًّلت لحل الهندسكككية والنمذجة المكاني واالسكككتدالل البصكككري 
 . في عدد تكرار المؤشرات تذكر

 رابعاا: مجال تحليل البيانات والحتمالت: 

 الوحدة الثالثة التي تحمل عنوان اإلحصاء واالحتماالت منتمية لهذا المجال.جاءت 

 .اا فرعيً ( مؤشرً 22( معايير رئيسة، تتضمن )4اشتمل مجال اإلحصاء واالحتماالت على )
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جال. ة المنتمية للمعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.8ويبين الجدول )
 حتماالتتحليل البيانات واالمحتوى كتاب الرياضيات في مجال ( فيبين نسبة توافر 8أما شكل )

 .بغض النظر عن عدد تكرارها (NCTMللصف العاشر )الجزء األول( مع مؤشرات معايير )

الت تحليل البيانات واالحتماتحليل كتاب الرياضيات في مجال نتائج  (5.9) ويبين جدول
كل ، أما شحيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،للصف العاشر )الجزء األول(

ل البيانات لمجال تحلي في عدد تكرار المؤشرات نسبة كل معيار رئيس على حدة نتائج( فيبين 9)
 .للصف العاشر )الجزء األول( واالحتماالت

 
ى ت والحتمالت في محتو (: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال تحليل البيانا5.8جدول )

 كتاب الرياضيات للصف العاشر )الجزء األول( 

ير
اي
مع

 ال

صـــياغة األســـئلة ( 5-1)
عن التي يمكن معــالجتهــا 

جـــمـــع وتـــنـــظـــيـــم طـــريـــق 
 وعرض البيانات

اســــــــــــــتـــــخـــــدام ( 5-2)
 األساليب اإلحصائية 

تـــــقـــــيـــــيـــــم ( 5-3)
الســــــــــــــــــتــــــــــدللت 
 والتنبؤات

 المفاهيم تطبيق( 5-4)

.لالحتماالت األساسية  
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(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال تحليل البيانات والحتمالت للصف العاشر )الجزء 8شكل )
 (NCTMاألول( مع مؤشرات معايير )

 

( أعًّله أن عدد المؤشرات الفرعية 8) ( وشكل5.8ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
 البيانات وعرض وتنظيم جمع طريق عن معالجتها يمكن التي األسئلة صياغةفي المعيار الرئيس 

( مؤشرات فرعية من 5(، بينما توافر )6( من أصل )4قد توافر منها ) عليها لإلجابة الصلة ذات
 .البيانات لتحليل المناسبة اإلحصائية األساليب استخدام( في المعيار الرئيس 6أصل )

لم  وتطويرها اناتالبي إلى تستند التي والتنبؤات االستدالالت تقييمأما في المعيار الرئيس 
 اهيمالمف تطبيق(، بينما في المعيار الرئيس 5) يتوافر أي مؤشر من المؤشرات الفرعية التي عددها

 (. 5( من أصل )1) فقد توافر مؤشر فرعي لًّلحتماالت األساسية

ي جزئه شر فوعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العا
في مجال تحليل البيانات واالحتماالت  NCTMاألول توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 مؤشًرا فرعًيا. 22مؤشرات من أصل  10(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب %45.45بنسبة )
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ن صياغة األسئلة التي يمك
معالجتها عن طريق جمع 

ات وتنظيم وعرض البيانات ذ
.الصلة لإلجابة عليها

ئية استخدام األساليب اإلحصا
اتالمناسبة لتحليل البيان

نبؤات تقييم االستدالالت والت
ت التي تستند إلى البيانا

وتطويرها

ة تطبيق المفاهيم األساسي
.  لالحتماالت
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 العاشر )الجزء(: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال تحليل البيانات والحتمالت للصف 5.9جدول )
 األول(

 م
والحتمالت تحليل البياناتالمجال /   

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

صكككككككياغة األسكككككككئلة التي  1
عن يمكن معكككككككالجتهكككككككا 

جككمككع وتككنككظككيككم طككريككق 
وعرض البيككككانككككات ذات 

 .الصلة لإلجابة عليها
 
 

مختلفة من الدراسكككككككككات بين أنواع  يفرق  1.1
 وأي منها يمكن اشتقاقه من اآلخر.

8 6.96 

يستخدم المعادالت اإلحصائية في  1.2
 الوصول إلى النتائج.

22 19.13 

يميز قيكككككككاس البيكككككككانكككككككات والبيكككككككانكككككككات  1.3
المنفصككككككككككككككلكككككة والتغير للبيكككككانكككككات ذات 
 المتغير الواحد أو المتغيرات المتعددة.

18 % 15.65 

المدرج التكراري والمضككككككككككلع  يسككككككككككتخدم 1.4
التكراري واألعمدة وخط االنتشككككككككار في 

 عرض البيانات.
0 % 0.00 

 األسككاسككية الوصككفية اإلحصككاءيحسككب  1.5
 )الوسط، الوسيط، المنوال(. 

17 % 14.78 

 
1،6 

اإلحصائية  يفرق بين األساليب
 0.00 % 0 البارامترية والًّلبارمترية.

 56.52 % 65 المجموع

اسكككككككككككككتخدام األسكككككككككككككاليب  2
حصكككككككككائية المناسكككككككككبة اإل

 .لتحليل البيانات

يعرض التوزيعات التكرارية ويمثلها  2.1
 ا.بيانيً 

0 % 0.00 

يقيس البيككككانككككات ذات المتغير الواحككككد  2,2
والقدرة على عرض التوزيع ووصككككككككككككف 

 المشكلة.
9 % 7.83 

 5.22 % 6 يجد معامًّلت ومعادلة االنحدار. 2.3

 13.04 % 15 يجد معامًّلت االرتباط  2.4

2.5 
 

ًّلت الخطية للبيانات يالتحو يوضككككككككككككككح 
على وكيف تؤثر  أحكككككككاديكككككككة المتغير

 واالنتشار لنزعة المركزية واالشكل 
11 % 9.57 

يستخدم اإلحصائيات المناسبة لعرض  2.6
 6.09 % 7 ومناقشة البيانات ذات المتغيرين.

 41.75 % 48 المجموع
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 م
والحتمالت تحليل البياناتالمجال /   

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

االسكككككككككككككككتكككككككدالالت تقييم  3
والتنبؤات التي تسككككككككككككككتند 

 اوتطويره إلى البيانات
 
 

لعرض التغير في المحاكاة  يسكككككككككككككتخدم 3.1
العينكككككات اإلحصككككككككككككككككككائيكككككة من مجتمع 

 إحصائي معروف 
0 % 0.00 

يوضح تمثيل العينة اإلحصائية للقيمة  3.2
 0.00 % 0 البارامترية للمجتمع.

يسككككككككككككككتخككدم توزيع العينككات كككأسكككككككككككككككاس  3,3
 لًّلستدالل الكلي. 

0
  

% 0.00 

ى التقارير المنشكككورة التي تسكككتند إل يقيم 3.4
تصككككككككككككككميم  البيككانككات من خًّلل فحص

الككككدراسككككككككككككككككككة، ومككككدى مًّلءمككككة تحليككككل 
وصككككككككككككككًّلحيككة الفرضككككككككككككككيككات ، البيككانككات

 وصحة االستنتاجات.

0 % 0.00 

يوظف تقنيات اإلحصككككككاء األسككككككاسككككككية  3.5
العملية في أماكن  لرصككككد الخصككككائص

 العمل.
0 % 0.00 

 0.00 % 0 المجموع
الككككمككككفكككككككاهككككيككككم  تككككطككككبككككيككككق 4

  .لًّلحتماالتاألساسية 
يع الفضاء العيني والتوز  يوضح مفاهيم 4.1

حكككككاالت  فيوتطبيقكككككاتهكككككا  ياالحتمكككككال
 أخرى مبسطة.

2 % 1.74 

عات توزيفي تكوين  سكككككككتخدم المحاكاةي 4.2
 احتمالية تجريبية

0 % 0.00 

ر القيمكككة المتوقعكككة ويفسكككككككككككككك يحسككككككككككككككككب 4.3
للمتغيرات العشككككككككككككككوائيككككككة في حككككككاالت 

 مبسطة
0 % 0.00 

مفككككاهيم االحتمككككال الشككككككككككككككرطي  يحلككككل 4.4
 0.00 % 0 واألحداث المستقلة

احتمال وقوع  يحدد خطوات حسككككككككككاب  4.5
 ويطبقها.  حدث مركب

0 % 0.00 

 1.74 % 2 المجموع
% 100 115 المجموع  
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كل معيار رئيس على حدة في مجال تحليل البيانات والحتمالت للصف العاشر  (: نتائج نسبة9شكل)
 )الجزء األول(

( أعًّله نتائج التحليل لمجال تحليل 9( وشكككككل)5.9ويتضككككح من خًّلل الجدول السككككابق )
 جمع ريقط عن معالجتها يمكن التي األسئلة صياغةالبيانات واالحتماالت، وأن المعيار الرئيس 

 المرتبة األولى في عدد تكرار حصككككككككل على عليها لإلجابة الصككككككككلة ذات البيانات وعرض وتنظيم
 ةالمناسكككب اإلحصكككائية األسكككاليب اسكككتخدام(، بينما المعيار الرئيس % 56.52نسكككبة )المؤشكككرات ب

(، % 41.75نسككككككبة )ب المرتبة الثانية في عدد تكرار المؤشككككككرات قد حصككككككل على البيانات لتحليل
ي عدد المرتبة الثالثة ف لًّلحتماالت على األسككككككاسككككككية المفاهيم تطبيق وقد حصككككككل المعيار الرئيس

تقييم االسكككككككككتدالالت والتنبؤات التي بينما المعيار الرئيس  ،(% 1.74نسكككككككككبة )ب تكرار المؤشكككككككككرات
 في عدد تكرار المؤشرات. وتطويرها لم يحصل على أي نسبة تستند إلى البيانات

 الثاني: الجزءنتائج 
 الجزء الثاني: العاشر للصف الرياضيات كتاب تحليل نتائج

وعند تطبيق الباحث ألداة تحليل المحتوى على كتاب الرياضيات للصف العاشر للجزء 
( NCTMالثاني ورصد النسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجاالت األربعة مع معايير محتوى )

المئوية لكل مجال من من عدمها بغض النظر عن عدد التكرارات، وحساب التكرارات والنسب 
 (: 11( و)10( وشكل )5.10المجاالت األربعة في الكتاب، فكانت النتائج كما يوضحها جدول )

56.52%

41.75%

0.00%1.74%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

كن صياغة األسئلة التي يم
معالجتها عن طريق جمع 
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.  لالحتماالت
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 الجزء الثاني() العاشرنتائج تحليل معايير المحتوى في كتاب الرياضيات للصف (: 5.10جدول )
 النسبة المئوية للتكرار تكرار المؤشرات النسبة المئوية للتوافر المجال 

% 0 0 % 0 األعداد والعمليات عليها  
% 8.11 81  23.80 %  الجبر  

% 91.89 918  94.73%  الهندسة والقياس  
% 0 0 % 0 تحليل البيانات واالحتماالت  

% 100 999 -- المجموع  
 

 

  (NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجالت األربعة مع معايير محتوى )( 10) شكل
 

 

 
 (NCTMمحتوى )معايير  النسبة المئوية لتكرار المعايير الرئيسة مع( 11) شكل
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أن كتاب الرياضيات للصف العاشر  (10) الشكل( و 5.10) السابق جدولالمن  ويتضح
بينت نتائج الدراسة أن و للمحتوى، NCTMمجاالت معايير  بعضاحتوى على  الثانيفي جزئه 

المطورة للصف العاشر توافر من حيث الوجود من عدمه وبغض محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية 
حيث  ،(%94.73( في مجال الهندسة والقياس بنسبة )NCTMالنظر عن عدد التكرارات مع معايير)

كذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس الكتاب أن  ،فرعًيا ا( مؤشرً 19من أصل ) ( مؤشًرا18يحقق المحتوى )
 ،(%23.80نسبة التوافر من عدمه في مجال الجبر وبغض النظر عن عدد التكرارات كانت بنسبة )

كذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس ( مؤشًرا فرعًيا، 21( مؤشرات من أصل )5حيث يحقق المحتوى )
بغض و  د والعمليات، وتحليل البيانات واالحتماالتاألعدا يأن نسبة التوافر من عدمه في مجال كتابال

ألنه لم  لهما حيث  لم يحقق المحتوى أي مؤشر فرعي ،(%0النظر عن عدد التكرارات كانت  بنسبة )
 .يهمايشتمل الكتاب على أي وحدة تنتمي لمجال

أن كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه ( 11( والشكل )5.10ويتضح من الجدول السابق )
في  للمحتوى، وقد حقق مجال الهندسة والقياس NCTMالثاني احتوى على مجالين من معايير 

في عدد  ( وجاء في المرتبة األولى، وحقق مجال الجبر% 91.89نسبة ) عدد تكرار المؤشرات
األعداد والعمليات عليها  (، ولم يحقق مجاال% 8.11المرتبة الثانية بنسبة ) تكرار المؤشرات

 أي نسبة تذكر في هذا الكتاب.  في عدد تكرار المؤشرات بيانات واالحتماالتوتحليل ال

قام الباحث بإيجاد نسبة كل مؤشر من المؤشرات الفرعية للمجاالت الرئيسة األربعة في محتوى 
 الجزء الثاني( وهي كما يلي: )كتاب الرياضيات للصف العاشر 

 مجال األعداد والعملياتأول: 

أظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه الثاني توافر 
(، حيث %0في مجال األعداد والعمليات بنسبة ) NCTMمن حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 هذا الكتاب. مجال فيهذا اللم يشتمل الكتاب على أي وحدة تنتمي ل
 ثانيا: مجال الجبر  

 التي تحمل عنوان الرياضيات المالية منتمية لهذا المجال. جاءت الوحدة السادسة

 .اا فرعيا ( مؤشرً 21( معايير رئيسة، تتضمن )4اشتمل مجال الجبر على )

نتمية ة المعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.11ويبين الجدول )
لصف ل الجبرمحتوى كتاب الرياضيات في مجال ( فيبين نسبة توافر 12للمجال. أما شكل )

 .بغض النظر عن عدد تكرارها (NCTM( مع مؤشرات معايير )الثانيالعاشر )الجزء 
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( نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف العاشر )الجزء 5.12ويبين جدول)
( فيبين نتائج نسبة كل 13، أما شكل )حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،الثاني(

 .مجال الجبر للصف العاشر )الجزء الثاني(ل عدد تكرار المؤشرات معيار رئيس على حدة في
(: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال الجبر في محتوى كتاب الرياضيات 5.11جدول )

 للصف العاشر )الجزء الثاني( 

يير
معا

 ال

(2-1)  )2-2( )3-2( )4-2( 

رات
ؤش

الم
 (2-1-1)
 (2-1-2)
 (2-1-3)
 (2-1-4)
 (2-1-5)
 (2-1-6)
 (2-1-7)
 (2-2-1)
 (2-2-2)
 (2-2-3)
 (2-2-4)
 (2-2-5)
 (2-2-6)
 (2-2-7)
 (2-3-1)
 (2-3-2)
 (2-3-3)
 (2-4-1)
 (2-4-2)
 (2-4-3)
 (2-4-4)
 

وافر
                      تت

وافر
 تت
 ل

                     

 

 
(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف العاشر )الجزء الثاني( مع 12شكل )

 (NCTMمؤشرات معايير )
 

ه لم يتوافر أي مؤشر ( أعًّله أن12( وشكل)5.11ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
 واالقترانات والعًّلقات األنماط في المعيار الرئيس فهم (7البالغ عددها ) من المؤشرات الفرعية

0%

28.57%

66.66%
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فهم األنماط والعالقات 
.  واالقترانات واستخدامها

تحليل المواقف والبنى 
تخدام الرياضية وتمثيلها باس
الرموز الجبرية

تمثيل العالقات الكمية 
يةباستخدام النماذج الرياض

اقات تحليل التغير في سي
مختلفة
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 اقفالمو  تحليل( مؤشرات فرعية في المعيار الرئيس 7، بينما توافر مؤشرين من أصل )واستخدامها
 .الجبرية الرموز باستخدام وتمثيلها الرياضية والبنى

 تالعًّلقا تمثيل( مؤشرات فرعية في المعيار الرئيس 3ن من أصل )افر مؤشر اوكذلك تو 
( مؤشرات فرعية 4فر مؤشر واحد فقط من أصل )اتو ، بينما الرياضية النماذج باستخدام الكمية

 .مختلفة سياقات في التغير حليلت في المعيار الرئيس

وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه 
(، %23.80بنسبة ) الجبرفي مجال  NCTMتوافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير  الثاني

 . مؤشًرا فرعًيا 21مؤشرات من أصل  5حيث يحقق محتوى هذا الكتاب 
 (: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف العاشر )الجزء الثاني(5.12جدول )

 م
 المجال / الجبر

 المؤشرات المعايير الرئيسة
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
عدالب  

 األنكككككككمكككككككاط فكككككككهكككككككم 1
 والكككككككككككككعكككككككككككككًّلقكككككككككككككات
 واالقككككككككككككتككككككككككككرانككككككككككككات

 . واستخدامها

يعمم اسككككككتخدام األنماط المحددة والمعروفة  1.1
 للدوال وتوظيفها. 

0 0 %  

يميز بين العًّلقككككككات واالقترانككككككات ويحول  1.2
مسككككككككككككككتخكككككدمكككككا التمثيًّلت المختلفكككككة بينهكككككا 

 للعًّلقات واالقترانات.
0 0 %  

من )في متغير واحكككككد  يحلكككككل االقترانكككككات 1.3
معدالت التغير، أصكككككككفار  اسكككككككتخدامخًّلل 

ودراسككككككككككككككككككككة االقتران، خطوط المقككككككاربككككككة، 
 سلوكها(.

0 0 %  

1.4 
 
 

 عمليككككات االتحككككاد مثككككل التحويًّلتيجري 
% 0 0 ة.لًّلقترانات المشهور  والمعكوس والتركيب  

 لتنفيككككذ تحويًّلت التكنولوجيككككا سككككككككككككككتخككككدمي  1,5
 عككلككىاالتككحكككككككاد والككتككركككيكككككككب والككمككعكككككوس 

 .تعقيًدا كثراأل العمليات
0 0 %  

لفة المختيقارن بين خصككككككككككائص االقترانات  1.6
االقترانات األسكككككية، االقترانات  يشكككككمل بما)

 ،النسككككككككككككككبيكككككككةكثيرة الحكككككككدود، االقترانكككككككات 
0 0 %  
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 م
 المجال / الجبر

 المؤشرات المعايير الرئيسة
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
عدالب  

االقترانكككككككات اللوغكككككككاريتميكككككككة، واالقترانكككككككات 
 (.الدورية

على  التي تحتوي  االقترانات تمثيل يفسككككككككككر 1.7
 متغيرين.

0 0 %  

% 0 0 المجموع  
 الكككمكككواقكككف تكككحكككلكككيكككككككل 2

والبنى الريككاضككككككككككككككيككة 
 اسكككككتخداموتمثيلها ب

 الجبرية الرموز

، لتعبيراتل صكككككككككككككيغ التكافؤمعنى  يشكككككككككككككرح 2.1
 ، والعًّلقات.والمتبايناتوالمعادالت، 

0 0 %  

معكككككككادالت، لل صككككككككككككككيغ متككككككككافئكككككككة يكتكككككككب 2.2
 .، وأنظمة المعادالتوالمتباينات

0 0 %  

أو المعككككادالت والمتبككككاينككككات ذهنيككككا حككككل ي  2,3
% 0 0 .قلمالو استخدام الورقة ب  

في حل المعادالت م التكنولوجيا دسككككككككككككككتخي 2,4
% 32.10 26 والمتباينات وانظمة المعادالت.  

يسككككككتخدم الرموز الجبرية لتمثيل وتوضككككككيح  2.5
 قات الرياضيةًّلالع

27 33.33 %  

تمثيًّلت رمزيككة متعككددة لتمثيككل سككككككككككككككتخككدم ي 2.6
 العًّلقات واالقترانات والمعدالت الزمنية.

0 0 %  

يككحكككككم عككلككى مككعككنككى ومككعككقككولككيكككككككة نككتكككككككائككج  2.7
نفيذه ما تم تبما في ذلك الرمزية  تمثيًّلتال

 .باستخدام التكنولوجيا
0 0 %  

% 65.43 53 المجموع  
العًّلقكككككككات  تمثيكككككككل 3

اسككككككككككككككتخدام ب الكمية
 النماذج الرياضية

 

في المواقف حكككككككدد العًّلقكككككككات الكميكككككككة ي 3.1
المختلفة، ونوع فئات االقترانات التي تكون 

  نموذج للعًّلقات.
19 23.46 %  

لتمثيكككككككل  سككككككككككككككتخكككككككدم التعبيرات الرمزيكككككككةي  3.2
 العًّلقات الناتجة في سياقات متعددة.

0 0 %  

 الةححول ال نطقيةاسككتنتاجات م يسككتخلص 3.3
 .نمذجتهاتم  تيال

8 9.88 %  

% 33.34 27 المجموع  
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 م
 المجال / الجبر

 المؤشرات المعايير الرئيسة
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
عدالب  

تحليل التغير في  4
 سياقات مختلفة

معدالت التغير من خًّلل الرسوم  بقر ي 4.1
% 0 0 البيانية.  

معدالت التغير من خًّلل البيانات  بقر ي 4,2
% 0 0 العددية  

معدالت التغير من خًّلل الرسوم  يفسر 4,3
 البيانية.

0 0 %  

 البياناتمعدالت التغير من خًّلل  يفسر 4,4
% 1.23 1 العددية  

% 1.23 1 المجموع  
% 100 81 المجموع  

 

 
 نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في مجال الجبر للصف العاشر )الجزء الثاني( (:13شكل)

 

( نتائج التحليل لمجال الجبر، 13( وشكككككككل)5.12ويتضككككككح من خًّلل الجدول السككككككابق )
في  لم يحقق أي نسكككككبة تذكر واسكككككتخدامها واالقترانات والعًّلقات األنماط فهموأن المعيار الرئيس 
 باسككككتخدام لهاوتمثي الرياضككككية والبنى المواقف تحليل. بينما المعيار الرئيس عدد تكرار المؤشككككرات

، بينما المعيار الرئيس في عدد تكرار المؤشككرات (% 65.43حصككل على نسككبة ) الجبرية الرموز

0%

65.43%

33.34%

1.23%
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فهم األنماط والعالقات 
.  واالقترانات واستخدامها

تحليل المواقف والبنى 
تخدام الرياضية وتمثيلها باس
الرموز الجبرية

تمثيل العالقات الكمية 
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في عدد  (% 33.34نسككككككبة )على  الرياضككككككية حصككككككل النماذج امباسككككككتخد الكمية العًّلقات تمثيل
لى نسككككككككبة ع حصككككككككلتلفة مخ سككككككككياقات في التغير ، بينما المعيار الرئيس تحليلتكرار المؤشككككككككرات

 .في عدد تكرار المؤشرات (% 1.23)
 ثالثا: مجال الهندسة والقياس 

اإلنشاءات و  ،المثلثية االقترانات :نيْ جاءت الوحدتان الرابعة والخامسة التي تحمل العنوان
 لهذا المجال. تينالهندسة منتمي

 .اا فرعيً ( مؤشرً 14( معايير رئيسة، تتضمن )4اشتمل مجال الهندسة على )

نتمية ة المعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.13ويبين الجدول )
لصف ل الهندسةات في مجال محتوى كتاب الرياضي( فيبين نسبة توافر 14للمجال. أما شكل )

 .بغض النظر عن عدد تكرارها (NCTM( مع مؤشرات معايير )الثانيالعاشر )الجزء 

تحليل كتاب الرياضيات في مجال الهندسة للصف العاشر نتائج  (5.14) ويبين جدول
 نتائج( فيبين 15، أما شكل )حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،)الجزء الثاني(

مجال الهندسة للصف العاشر )الجزء ل في عدد تكرار المؤشرات نسبة كل معيار رئيس على حدة
 .الثاني(

حيث تم  ( مؤشرات فرعية،5تضمن )ي، عيار رئيس( م2كما اشتمل مجال القياس على )
حساب التكرارات والنسب المئوية لمعرفة مدى توافر مجال القياس في محتوى كتاب الرياضيات 

 . -الجزء الثاني-اشرللصف الع

نتمية ة المعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.15ويبين الجدول )
لصف ل القياسمحتوى كتاب الرياضيات في مجال ( فيبين نسبة توافر 16للمجال. أما شكل )

 .بغض النظر عن عدد تكرارها (NCTM( مع مؤشرات معايير )الثانيالعاشر )الجزء 

تحليل كتاب الرياضيات في مجال القياس للصف العاشر نتائج  (5.16ويبين جدول)
 نتائج( فيبين 17، أما شكل )حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،)الجزء الثاني(

زء للصف العاشر )الجالقياس مجال ل في عدد تكرار المؤشرات نسبة كل معيار رئيس على حدة
 .الثاني(
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في المعايير الرئيسة لمجال الهندسة في محتوى كتاب الرياضيات  توافر المؤشرات الفرعية(: 5.13جدول )
  (الثانيللصف العاشر )الجزء 

 

 المعايير الهندسية
(3-1)  (3-2)  (3-3)  (3-4)  

رات
ؤش
(1-1-3) الم

 (3-1-2)
 (3-1-3)
 (3-1-4)
 (3-2-1)
 (3-2-2)
 (3-3-1)
 (3-3-2)
 (3-4-1)
 (3-4-2)
 (3-4-3)
 (3-4-4)
 (3-4-5)
 (3-4-6)
 

وافر
 تت

              

وافر
ال تت

 

              

 

 
(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال الهندسة للصف العاشر )الجزء الثاني( مع 14) شكل

 (NCTMمؤشرات معايير )
 

( أن جميع المؤشككككرات الفرعية 14) ( وشكككككل5.13ويتضككككح من خًّلل الجدول السككككابق )
 وثًّلثية ائيةثن الهندسية األشكال خصائص تحليل( قد توافرت في المعيار الرئيس 4البالغ عددها)

وكذلك توافرت جميع المؤشكككككككرات الفرعية  ،الهندسكككككككية العًّلقات عن رياضكككككككية حجج وتطوير البعد
 مكانيةال العًّلقات ووصككككككككككككككف المواقع تحديدالبالغ عددها مؤشككككككككككككككرين فرعيين في المعيار الرئيس 

ة توافرت جميع المؤشرات الفرعي كذلكو  ،األخرى  التمثيكككككككككككل وأنظمكككككككككككة اإلحداثية الهندسة باستخدام

100%100%100%

83.88%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

تحليل خصائص األشكال
ة البعد الهندسية ثنائية وثالثي

وتطوير حجج رياضية عن
.العالقات الهندسية

تحديد المواقع ووصف 
خدام العالقات المكانية باست

الهندسة اإلحداثية وأنظمـة
التمثيـل األخرى

تطبيق التحويالت 
والتمثيالت في تحليل
.المواقف الرياضية

ري استخدام التمثيل البص
واالستدالل المكاني 

والنمذجة الهندسية لحل 
.المشكالت الرياضية
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 فالمواق تحليككككككل في والتمثيًّلت التحويًّلت تطبيق( في المعيككككككار الرئيس 2البككككككالغ عككككككددهككككككا )
 المكاني اللاالسككككتدو  البصككككري  التمثيل اسككككتخدامتوافر في المعيار الرئيس  فضككككًًّل عن، الرياضككككية
 (.6( مؤشرات فرعية من أصل )5) الرياضية المشكًّلت لحل الهندسية والنمذجة

وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه 
في مجال الهندسة بنسبة  NCTMالثاني توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 مؤشًرا فرعًيا.  14مؤشًرا من أصل  13(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب 92.85%)

 
 (لثاني(: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الهندسة للصف العاشر )الجزء ا5.14جدول )

 م
 المجال / الهندسة

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن: النسبة مع  التكرارات ُيمك 

 البعد
تحليل خصككككككككائص  1

األشكككال الهندسككية 
ثنكككككككائيكككككككة وثًّلثيكككككككة 

 طكككويكككروتككك بكككعكككككككدالككك
 عن رياضيةحجج 

الككككككككككككككعككككككككككككككًّلقككككككككككككككات 
 الهندسية.

 
 

وثًّلثية  ثنائية شككككككككككككككالألاخصكككككككككككككائص  يحلل 1.1
 بعد.ال

117 15.44% 

 اه)بما في الهندسككككككككككية العًّلقات يسككككككككككتكشككككككككككف 1.2
ة وثًّلثية ثنائي األشكالالتطابق والتشابه( بين 

تتضكككمن هذه األشككككال  مشككككًّلت، وحل البعد
 الهندسية.

112 14.78% 

يوظف مهارات الحس الهندسككي في المناقشككة  1.3
 وبرهنة النظريات ونقد آراء اآلخرين.

128 16.89% 

 الأطو  لتحككديككد المثلثيككة العًّلقككات يسككككككككككككككتخككدم 1.4
 .الزوايا وقياسات

49 6.46% 

 % 53.57 406 المجموع

تككحكككككككديكككككككد الككمككواقككع  2
 ووصككككف العًّلقات
المكانية باسككككتخدام 

اإلحداثية  الهندسككككة
 وأنظمككككككككة التمثيككككككككل

 األخرى 

حداثياتالديكارتية حداثيات اإل مسككككككككككككككتخدي 2.1  وا 
لتحليكككككككل  الكرويكككككككةو  القطبيكككككككة :مثكككككككل ،أخرى 

 الهندسية مواقفال
43 5.67% 

الحدس ويحل مشكككككككككًّلت  يتحقق من صككككككككحة 2.2
هندسكككية في بعدين أو ثًّلثة  تتضكككمن أشككككااًل 

 أبعاد باإلحداثيات الديكارتية.
45 5.94% 

 % 11.61 88 المجموع

 التحويًّلتتطبيق  3
والكككتكككمكككثكككيكككًّلت فكككي 

)االنعكاسكككككككككككات، حويًّلت الهندسكككككككككككية الت يمثل 3.1
 %5.28 40ية شكككال الهندسكك)التوسككع( لألمددوالت ،الدورانو 
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 م
 المجال / الهندسة

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن: النسبة مع  التكرارات ُيمك 

 البعد
تككحككلككيكككككككل الككمككواقككف 

 .الرياضية
 البياني(الرسككككككككككككم باسككككككككككككتخدام  ى في المسككككككككككككتو 

 والمصفوفات.واالقترانات ، متجهاتوال
 أثرهم فلتمثيًّلت مختلفة للمسككككاعدة  مسككككتخدي 3.2

 ًّلت البسيطة وتركيباتها.يالتحو 
51 6.73% 

 % 12.01 91 المجموع

التمثيل اسكككككككككككتخدام  4
الككككككككككككككككبصكككككككككككككككككككككككككككككري 
واالسككككككككككككككككككككككككتككككككككككدالل 
المكككاني والنمككذجككة 
الهنككدسككككككككككككككيككة لحككل 
الككككككككمشككككككككككككككككككككككككككككككًّلت 

 الرياضية.
 
 

 لبعداثنائية هندسية شكال تمثيًّلت ألرسم ي 4.1
 %11.61 88 أدوات متنوعة.باستخدام 

ينشككككككككككككئ تمثيًّلت لمجسككككككككككككمات ثًّلثية األبعاد  4.2
 %0.00 0 باستخدام أدوات متعددة

ن في الفراغ مأجسككككككككككككككام ثًّلثية األبعاد  يتخيل 4.3
 .، وتحليل أجزائها المتقاطعةزوايا مختلفة

3 0.40% 

سككككككككتخدم رسككككككككومات الحد القائم لنمذجة وحل ي 4.4
 .المشكًّلت

7 0.92% 

سككككككتخدم النماذج الهندسككككككية الكتسككككككاب أفكار ي 4.5
واإلجابة عن األسئلة ذات الصلة  أكثر تعقيًدا

 بغيرها من مجاالت الرياضيات.
36 4.75% 

 المشكككككككًّلتحل األفكار الهندسككككككية ل يسككككككتخدم 4.6
واسكككككككتخدامها في التخصكككككككصكككككككات والمجاالت 

 المختلفة، مثل: الفن والهندسة المعمارية.
39 5.15% 

 % 22.83 173 المجموع
 % 100 758 المجموع
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 (: نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في مجال الهندسة للصف العاشر )الجزء الثاني(15) شكل

( نتائج التحليل لمجال الهندسة 15) ( وشكل5.14ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
المعيار الرئيس تحليل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثًّلثية البعد وتطوير حجج رياضية وأن 

في عدد تكرار  (% 53.57عن العًّلقات الهندسية قد حصل على المرتبة األولى بنسبة )
، بينما احتل المعيار الرئيس استخدام التمثيل البصري واالستدالل المكاني على الترتيب المؤشرات

 (.% 22.83بنسبة ) في عدد تكرار المؤشرات الثاني

ة في يوجاء المعيار الرئيس تطبيق التحويًّلت والتمثيًّلت في تحليل المواقف الرياضكككككككككككككك
، بينما جاء في المرتبة في عدد تكرار المؤشككرات (% 12.01نسككبة )المرتبة الثالثة وحصككل على 

 حداثيةاإل الهندسكككككككة باسكككككككتخدام يةالمكان العًّلقات ووصكككككككف المواقع تحديداألخيرة المعيار الرئيس 
 .في عدد تكرار المؤشرات (% 11.61وحصل على نسبة ) التمثيكل وأنظمكة

في محتوى كتاب الرياضيات  قياس(: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال ال5.15جدول )
 للصف العاشر )الجزء الثاني(

 المعايير
ووحدات ( فهم قابلية األشياء للقياس 4-1)

جراءات القياس المختلفة.  وأنظمة وا 

( استخدام التمثيل البصري والستدلل 4-2)
المكاني والنمذجة الهندسية لحل المشكالت 

 الرياضية.
(1-1-4) المؤشرات

 (4-2-1)
 (4-2-2)
 (4-2-3)
 (4-2-4)
 

      تتوافر 
      ل تتوافر

53.57%

11.61%12.01%

22.83%

0.00%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ل تحليل خصائص األشكا
ية الهندسية ثنائية وثالث

البعد وتطوير حجج 
رياضية عن العالقات 

.الهندسية

تحديد المواقع ووصف 
خدام العالقات المكانية باست

الهندسة اإلحداثية وأنظمـة
التمثيـل األخرى

تطبيق التحويالت 
والتمثيالت في تحليل
.المواقف الرياضية

ري استخدام التمثيل البص
واالستدالل المكاني 

والنمذجة الهندسية لحل 
.المشكالت الرياضية
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الرياضيات في مجال القياس للصف العاشر )الجزء الثاني( مع (: نسبة توافر محتوى كتاب 16شكل )
 (NCTMمؤشرات معايير )

 

( أن جميع المؤشرات الفرعية البالغ 16( وشكل)5.15ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
 ووحدات للقياس اءاألشي قابلية فهم( على الترتيب قد توافرت في المعيارين الرئيسين 4( و)1عددها)
جراءات وأنظمة  استخدامو  القياس في المًّلئمة والتقنيات األساليب تطبيق، و المختلفة القياس وا 
 يب.تعلى التر  الهندسية القياسات لتحديد الرياضية الصيغ ومعرفة القياس أدوات

وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه 
(، %100في مجال القياس بنسبة ) NCTMعدمه مع معايير  الثاني توافر من حيث الوجود من

 (.5حيث يحقق محتوى هذا الكتاب جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها )
 (الثانيللصف العاشر )الجزء  القياس(: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال 5.16جدول )

 م
 المجال / القياس

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن  المحتوى الطالب من أن:ُيمك  النسبة مع  التكرارات 

 البعد
فهم قكككككابليكككككة األشككككككككككككككيكككككاء  1

للقيككاس ووحككدات وأنظمككة 
جككككككككراءات الككككككككقككككككككيككككككككاس  وا 

 المختلفة.

 يسقايوالم اتالوحد بشككككككككأن ايتخذ قرارً  1.1
 للمشكلة المتضمنة للقياس. ةالمناسب

99 61.88% 

 %61.88 99 المجموع
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ات فهم قابلية األشياء للقياس ووحدات وأنظمة وإجراء
.القياس المختلفة

س واستخدام تطبيق األساليب والتقنيات المالئمة في القيا
لقياسات أدوات القياس ومعرفة الصيغ الرياضية لتحديد ا

.الهندسية
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 م
 المجال / القياس

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن  المحتوى الطالب من أن:ُيمك   

النسبة مع  التكرارات
 البعد

تككطككبككيككق األسكككككككككككككككككككككالككيكككككككب  2
ي فوالتقنيكككككات المًّلئمكككككة 

القياس واسككككككتخدام أدوات 
القياس ومعرفة الصكككككككككككيغ 
الريككككككاضككككككككككككككيككككككة لتحككككككديككككككد 

 القياسات الهندسية.
 
 

 %0.63 1 ياسفي الق التقريبخطأ الدقة و يحلل  2.1

 ،صككككككيغ المسككككككاحات والحجم يسككككككتخدم 2.2
حجم المسكككككككككككككككككاحكككة السككككككككككككككطح و مثكككل: 

ككككككككالكككمكككخكككروط والكككككككرة شككككككككككككككككككككككككال لكككأل
 واالسطوانة.

34 21.25% 

للتقريكككككب في القيكككككاس يحكككككدد مفكككككاهيم  2.3
والحدود العليا والدنيا وأقصككككى حد في 

 القياس.
20 12.50% 

يتحقق من صحة القياسات باستخدام  2.4
 %3.75 6 الوحدات الخاصة بالقياس.

% 38.13 61 المجموع  
% 100 160 المجموع  

 
 

 
 )الجزء الثاني(نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في مجال القياس للصف العاشر -(: 17) شكل

 

( نتائج التحليل لمجال القياس أن 17( وشكل)5.16ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
جراءات وأنظمة ووحدات للقياس األشياء قابلية فهم المعيار الرئيس د تحقق ق المختلفة القياس وا 

61.88%

38.13%
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ءات فهم قابلية األشياء للقياس ووحدات وأنظمة وإجرا
.القياس المختلفة

اس تطبيق األساليب والتقنيات المالئمة في القي
ة واستخدام أدوات القياس ومعرفة الصيغ الرياضي

.لتحديد القياسات الهندسية
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 التقنياتو  األساليب ، بينما المعيار الرئيس تطبيقفي عدد تكرار المؤشرات (% 61.88)بنسبة 
 الهندسية القياسات لتحديد الرياضية الصيغ ومعرفة القياس أدوات واستخدام القياس في المًّلئمة

 .في عدد تكرار المؤشرات (% 38.13قد تحقق بنسبة )

ودمجت الدراسككككككككككككككة مجالي الهندسككككككككككككككة والقياس في مجال واحد بناًء على النظام الذي تم 
اتباعه في وضكع المنهاج الفلسكطيني المطور، وعليه فإن نتائج الدراسكة أظهرت أن محتوى كتاب 
الرياضكككككككككككككيات للصكككككككككككككف العاشكككككككككككككر في جزئه الثاني توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

NCTM ( حيث يحقق محتوى هذا الكتاب %94.73في مجال الهندسكككككككة والقياس بنسكككككككبة ،)18 
 مؤشًرا فرعّيا. 19مؤشًرا من أصل 

 ابعا: مجال تحليل البيانات والحتمالت ر 
أظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر في جزئه الثاني توافر 

في مجال تحليل البيانات واالحتماالت بنسبة  NCTMمن حيث الوجود من عدمه مع معايير 
 هذا الكتاب. مجال فيهذا اللم يشتمل الكتاب على أي وحدة تنتمي ل(، حيث 0%)

 

النتائج النهائية لنسبة توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة للمجالت األربعة في 
 يه األول والثانيأمحتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر بجز 

لنسكككككككككبة توافر المؤشكككككككككرات الفرعية في المعايير الرئيسكككككككككة وللوصكككككككككول إلى النتائج النهائية 
ام الباحث ق للمجاالت األربعة في محتوى كتاب الرياضككيات للصككف العاشككر بجزئيه األول والثاني

برصكككككككككككككككد توافر المؤشككككككككككككككر الفرعي في الكتابين مًعا أو أحدهما على األقل وفق إجراءات التحليل 
 الفصل الرابع.المتبعة في 

  (NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجالت األربعة مع معايير محتوى ) (5.17جدول )
للتوافر % المجال   

 الجزء األول
للتوافر %  

 الجزء الثاني
للتوافر %  

 للجزئين معاا
% 66.66 األعداد والعمليات عليها  0 % 66.66 %  

% 0 الجبر   % 23.80  23.80 %  
%52.63  الهندسة والقياس   %94.73  94.73 %  

% 45.45 تحليل البيانات واالحتماالت  0 % 45.45 %  
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  (NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجالت األربعة مع معايير محتوى )( 18) شكل

( 5.13و ) (5.6( و )5.4) الجداول(، وبمقارنة 18) والشكل( 5.17يتضح من الجدول )
جميع  اشتملت على أن كتب الرياضيات للصف العاشر( الخاصة بمجال الهندسة والقياس، 5.15و )

للمحتوى، وبينت نتائج الدراسة أن محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة  NCTM معايير
للصف العاشر توافر من حيث الوجود من عدمه وبغض النظر عن عدد التكرارات مع 

( مؤشرات 6( حيث يحقق المحتوى )%66.66( في مجال األعداد والعمليات بنسبة )NCTMمعايير)
وافر ت محتوى هذه الكتب ب أنكت( مؤشرات فرعية، كذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس ال9من أصل )

 في مجال الجبروبغض النظر عن عدد التكرارات  ( NCTMحيث الوجود من عدمه مع معايير ) من
، كذلك أظهرت مؤشًرا فرعًيا 21مؤشرات من أصل  5 ( حيث يحقق المحتوى % 23.80بنسبة )

نتائج الدراسة لنفس الكتاب أن نسبة التوافر من عدمه في مجال الهندسة والقياس وبغض النظر عن 
( مؤشًرا 19من أصل ) ًرا( مؤش18( حيث يحقق المحتوى )%94.73عدد التكرارات كانت بنسبة )

تائج الدراسة لنفس الكتاب أن نسبة التوافر من عدمه في مجال تحليل البيانات فرعًيا، كذلك أظهرت ن
( 10( حيث يحقق المحتوى )%45.45واالحتماالت وبغض النظر عن عدد التكرارات كانت بنسبة )

 ( مؤشًرا فرعًيا.22مؤشرات من أصل )

صف العاشر للوبذلك بينت نتائج الدراسة أن محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة 
( في المجاالت NCTMتوافر من حيث الوجود من عدمه وبغض النظر عن عدد التكرارات مع معايير)

( مؤشًرا فرعًيا وعليه 71( مؤشًرا من أصل )39حيث يحقق المحتوى ) ،(%54.92األربعة بنسبة )
لصف ل أوصت الدراسة باستكمال مؤشرات المعايير الغير متحققة في كتب الرياضيات المطورة

  العاشر.
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 ومناقشته: انيالسؤال الث على اإلجابة

( للمحتوى في كتب NCTMما مدى توافر معايير )" ينص السؤال الثالث على ما يلي:
 ؟".-الفرع العلمي-الحادي عشرالرياضيات الفلسطينية المطورة للصف 

ادها لهذا إعدولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتطبيق أداة تحليل المحتوى التي تم 
الفرع -الهدف، وتحليل كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحلة الثانوية للصف الحادي عشر

م، ومن ثم رصد 2017/2018بجزأيه األول والثاني، والتي تم تطبيقها في العام الدراسي  -العلمي
ية لكل ة المئو توافر المؤشرات الفرعية من عدمها بغض النظر عن عدد التكرارات وحساب النسب

معيار رئيس مع ما توافر من مؤشرات فرعية تابعة له، ومن ثم حساب تكرار المؤشرات الفرعية  
والنسب المئوية لكل مؤشر فرعي، ومن ثم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل معيار على حدة 

كتابين في الفي كل مجال من المجاالت لكل كتاب على حدة، ومن ثم رصد توافر المؤشر الفرعي 
 مًعا أو أحدهما على األقل وفق إجراءات التحليل المتبعة في الفصل الرابع.

 :-الفرع العلمي-: النتائج المتعلقة بالصف الحادي عشرثانياا 

 نتائج الجزء األول:

وعند تطبيق الباحث ألداة تحليل المحتوى على كتاب الرياضيات للجزء األول ورصد 
( من عدمها NCTMمجال من المجاالت األربعة مع معايير محتوى ) النسبة المئوية لتوافر كل

بغض النظر عن عدد التكرارات، وحساب التكرارات والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت 
 (:20( و)19( وشكل )5.18األربعة في الكتاب، فكانت النتائج كما يوضحها جدول )

-الفرع العلمي-الحادي عشرنتائج تحليل معايير المحتوى في كتاب الرياضيات للصف (: 5.18جدول )
 الجزء األول()

 النسبة المئوية للتكرار تكرار المؤشرات النسبة المئوية للتوافر المجال 
% 0 0 % 0 األعداد والعمليات عليها  

% 64.43 1000 61.90 % الجبر  
% 35.57 552 73.68 %  الهندسة والقياس  

% 0  0 % 0 تحليل البيانات واالحتماالت  
% 100 1552 -- المجموع  
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  (NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجالت األربعة مع معايير محتوى )( 19) شكل
 

 
الجزء ) -الفرع العلمي-الحادي عشرنتائج تحليل معايير المحتوى في كتاب الرياضيات للصف (: 20شكل )

 األول(
الحادي أن كتاب الرياضيات للصف  (19) الشكل( و 5.18)السابق جدولالمن  ويتضح

بينت و للمحتوى، NCTMمجاالت معايير  بعضفي جزئه األول احتوى على -الفرع العلمي-عشر
في -العلمي الفرع-الحادي عشرنتائج الدراسة أن محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للصف 

( NCTMن حيث الوجود من عدمه وبغض النظر عن عدد التكرارات مع معايير)توافر م جزئه األول
 ( مؤشًرا فرعًيا،21( مؤشًرا من أصل )13( حيث يحقق المحتوى )%61.90في مجال الجبر بنسبة )
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كذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس الكتاب أن نسبة التوافر من عدمه في مجال الهندسة والقياس وبغض 
( 19( مؤشًرا من أصل )14حيث يحقق المحتوى ) ،(%73.68التكرارات كانت بنسبة )النظر عن عدد 

األعداد  يكذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس الكتاب أن نسبة التوافر من عدمه في مجال مؤشًرا فرعًيا،
حيث   ،(%0وبغض النظر عن عدد التكرارات كانت  بنسبة ) والعمليات، وتحليل البيانات واالحتماالت

في هذا  لهذين المجالينألنه لم يشتمل الكتاب على أي وحدة تنتمي  ؛م يحقق المحتوى أي مؤشر فرعيل
 الكتاب.

أن كتاب الرياضيات للصف الحادي  (20)الشكل( و 5.18)السابق جدولالمن  ويتضح
 NCTMفي جزئه األول احتوى على مجالين فقط من مجاالت معايير -الفرع العلمي-عشر

 ( وجاء في المرتبة األولى% 64.43(، وقد حقق مجال الجبر نسبة )4ددها )للمحتوى التي ع
في  (%35.57، وحقق مجال الهندسة والقياس المرتبة الثانية بنسبة )في عدد تكرار المؤشرات

 األعداد والعمليات وتحليل البيانات واالحتماالت ، بينما لم يحقق مجاالعدد تكرار المؤشرات

قام الباحث بإيجاد نسبة كل مؤشر من المؤشرات الفرعية للمجاالت الرئيسة األربعة في 
 الجزء األول( وهي كما يلي: )الفرع العلمي -محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر

 أول: مجال األعداد والعمليات 

 -لميالفرع الع-أظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر
في مجال األعداد والعمليات  NCTMفي جزئه األول توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 هذا الكتاب. مجال فيهذا اللم يشتمل الكتاب على أي وحدة تنتمي ل(، حيث %0بنسبة )
 ثانياا: مجال الجبر

، والمعادالت الرياضي المنطق)التالية ن الثانية والثالثة والتي تحمل العناوين جاءت الوحدتا
 على الترتيب منتمية لهذا المجال. (والمتباينات

 .اا فرعيا ( مؤشرً 21( معايير رئيسة، تتضمن )4اشتمل مجال الجبر على )

نتمية ة الما في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفرعية من عدمه5.19ويبين الجدول )
لصف ل الجبركتاب الرياضيات في مجال  محتوى ( فيبين نسبة توافر 21للمجال. أما شكل )

بغض النظر عن عدد  (NCTM( مع مؤشرات معايير )األول)الجزء  الحادي عشر الفرع العلمي
 .تكرارها

تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف الحادي نتائج  (5.20) ويبين جدول
أما شكل  ،حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،الجزء األول()عشر الفرع العلمي 
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بر للصف مجال الجل في عدد تكرار المؤشرات نسبة كل معيار رئيس على حدة نتائج( فيبين 22)
 الجزء األول()الحادي عشر الفرع العلمي 

 
 تاب الرياضيات(: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال الجبر في محتوى ك5.19جدول )

 للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء األول( 
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(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف الحادي عشر الفرع العلمي 21شكل )

 (NCTM)الجزء األول( مع مؤشرات معايير )
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( أن جميع المؤشرات الفرعية البالغ 21( وشكل)5.19السابق )ويتضح من خًّلل الجدول 
 الرموز استخدامب وتمثيلها الرياضية والبنى المواقف تحليلتوافرت في المعيار الرئيس  (7عددها )
 والعًّلقات األنماط فهم( في المعيار الرئيس 7( مؤشرات فرعية من أصل )4، بينما توافر)الجبرية

 في المعيار الرئيس تمثيل( 3من أصل )فرعيان  بينما توافر مؤشران ،واستخدامها واالقترانات
الرياضية، ولم يتوفر أي مؤشر من المؤشرات الفرعية البالغ  النماذج باستخدام الكمية العًّلقات
 .مختلفة سياقات في التغير ( في المعيار الرئيس تحليل4عددها )

-ياضيات للصف الحادي عشر وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الر 
في مجال  NCTMفي جزئه األول توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير -الفرع العلمي
 مؤشًرا فرعًيا. 21مؤشًرا من أصل  13(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب %61.90الجبر بنسبة )

 

الفرع العلمي )الجزء (: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف الحادي عشر 5.20جدول )
 األول(

 م
 المجال / الجبر

ةالمعايير الرئيس  
 المؤشرات

ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 
 التكرارات

النسبة مع 
 البعد

 األنككككمكككككككاط فككككهككككم 1
 والككككككككككعككككككككككًّلقككككككككككات
 واالقكككككككككتكككككككككرانكككككككككات

 . واستخدامها

يعمم اسككككككككككككككتخدام األنماط المحددة والمعروفة  1.1
 للدوال وتوظيفها. 

170 17.00% 

يميز بين العًّلقككات واالقترانككات ويحول بينهككا  1.2
ا التمثيًّلت المختلفككككة للعًّلقككككات مسككككككككككككككتخككككدمككككً 
 واالقترانات.

26 2.60% 

 من خًّلل)يحلككل االقترانككات في متغير واحككد  1.3
معدالت التغير، أصكككككككفار االقتران،  اسكككككككتخدام

 ودراسة سلوكها(.خطوط المقاربة، 
32 3.20% 

1.4 
 
 

 عمليكككككات االتحكككككاد :مثكككككل ،التحويًّلتيجري 
 %0.00 0 لًّلقترانات المشهورة. والمعكوس والتركيب

تحاد لتنفيذ تحويًّلت اال التكنولوجيا سككككككتخدمي  1,5
 ثركاأل العمليككككات علىوالتركيككككب والمعكوس 

 .تعقيًدا
0 0.00% 
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 م
 المجال / الجبر

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

 بما)ة المختلفيقارن بين خصائص االقترانات  1.6
رة كثي االقترانات األسكككككككككية، االقترانات يشكككككككككمل

االقترانككككات  ،النسككككككككككككككبيككككةالحككككدود، االقترانككككات 
 (.اللوغاريتمية، واالقترانات الدورية

2 0.20% 

ى التي تحتوي عل االقترانكككات تمثيكككل يفسككككككككككككككر 1.7
 متغيرين.

0 0.00% 

 23 % 230 المجموع

 المواقف تحليكككككككل 2
والبنى الرياضككككككككية 
وتكككككككمكككككككثكككككككيكككككككلككككككككهككككككككا 

 الرموز استخدامب
 الجبرية

لتعبيرات، ل التككككككافؤصككككككككككككككيغ معنى  يشككككككككككككككرح 2.1
 ، والعًّلقات.والمتبايناتوالمعادالت، 

94 9.40% 

، ايناتوالمتبمعادالت، لل صكككيغ متكافئة يكتب 2.2
 .وأنظمة المعادالت

94 9.40% 

أو ا المعككككككادالت والمتبككككككاينككككككات ذهنيككككككا حككككككل ي  2,3
 %11.00 110 .قلمالو استخدام الورقة ب

المعكككادالت في حكككل م التكنولوجيكككا دسككككككككككككككتخكككي 2,4
 %4.20 42 والمتباينات وانظمة المعادالت.

يسككككككككككككتخدم الرموز الجبرية لتمثيل وتوضككككككككككككيح  2.5
 قات الرياضيةًّلالع

200 20.00% 

تمثيًّلت رمزيككككة متعككككددة لتمثيككككل سككككككككككككككتخككككدم ي 2.6
 العًّلقات واالقترانات والمعدالت الزمنية.

129 12.90% 

 ًّلتتمثييحكم على معنى ومعقوليكككة نتكككائج ال 2.7
ما تم تنفيذه باسككككككككككككككتخدام بما في ذلك الرمزية 

 .التكنولوجيا
77 7.70% 

 74.6 % 746 المجموع

العًّلقكككككات  تمثيكككككل 3
اسكككككككتخدام ب الكمية

 النماذج الرياضية
 

في المواقف المختلفة، حدد العًّلقات الكمية ي 3.1
ونوع فئكككككككات االقترانكككككككات التي تكون نموذج 

  للعًّلقات.
1 0.10% 

ًّلقات لتمثيل الع سكككككككككتخدم التعبيرات الرمزيةي  3.2
 %2.30 23 الناتجة في سياقات متعددة.
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 م
 المجال / الجبر

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

 ةحالحول ال نطقيةاسككككككككتنتاجات م يسككككككككتخلص 3.3
 .نمذجتهاتم  تيال

0 0.00% 

 2.40 % 24 المجموع 

تحليل التغير في  4
 سياقات مختلفة

معدالت التغير من خًّلل الرسوم  بقر ي 4.1
 %0.00 0 البيانية.

معدالت التغير من خًّلل البيانات  بقر ي 4,2
 العددية

0 0.00% 

معدالت التغير من خًّلل الرسوم  يفسر 4,3
 البيانية.

0 0.00% 

معدالت التغير من خًّلل البيانات  يفسر 4,4
 %0.00 0 العددية

% 0 0 المجموع  
  1000 المجموع

 

 
مجال األعداد والعمليات للصف الحادي عشر (: نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في 22) شكل

 الفرع العلمي )الجزء األول(
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( نتائج التحليل لمجال القياس أن 22( وشكل)5.20ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
حصل على  ةالجبري الرموز باستخدام وتمثيلها الرياضية والبنى المواقف تحليلالمعيار الرئيس 

 مفه، بينما حصل المعيار الرئيس في عدد تكرار المؤشرات (% 74.60المرتبة األولى بنسبة )
في عدد تكرار  (% 23على المرتبة الثانية بنسبة ) واستخدامها واالقترانات والعًّلقات األنماط

في عدد تكرار  (% 2.40، وجاء المعيار الرئيس في المرتبة الثالثة وحصل على نسبة )المؤشرات
في  نسبة لم يحصل على أي مختلفة سياقات في التغير تحليل، بينما المعيار الرئيس المؤشرات

 . عدد تكرار المؤشرات

 مجال الهندسة والقياس  :ثالثاا 

 جاءت الوحدة األولى التي تحمل عنوان المتجهات والهندسة الفراغية منتمية لهذا المجال.

 .اا فرعيا ( مؤشرً 14( معايير رئيسة، تتضمن )4اشتمل مجال الهندسة على )

نتمية ة المعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.21ويبين الجدول )
لصف ل الهندسة( فيبين نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال 23للمجال. أما شكل )

بغض النظر عن عدد  (NCTMالحادي عشر الفرع العلمي )الجزء األول( مع مؤشرات معايير )
 .تكرارها

( نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف الحادي عشر 5.22دول)ويبين ج
( 24كل )، أما شحيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،الجزء األول()الفرع العلمي 

للصف  لهندسةمجال ال في عدد تكرار المؤشرات فيبين نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة
 الجزء األول()الحادي عشر الفرع العلمي 

 .( مؤشرات فرعية5تضمن )ي، ينرئيس ينمجال القياس على معيار  كما اشتمل

نتمية ة المعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.23ويبين الجدول )
لصف ل القياس( فيبين نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال 25للمجال. أما شكل )

بغض النظر عن عدد  (NCTMالحادي عشر الفرع العلمي )الجزء األول( مع مؤشرات معايير )
 .تكرارها

( نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف الحادي عشر 5.24ويبين جدول)
( 26كل )، أما شحساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات حيث تم ،الجزء األول()الفرع العلمي 
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لصف ل القياسمجال في عدد تكرار المؤشرات لفيبين نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة 
 .الجزء األول()الحادي عشر الفرع العلمي 

 
يات كتاب الرياض(: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال الهندسة في محتوى 5.21جدول ) 

 للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء األول( 
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(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال الهندسة للصف الحادي عشر الفرع العلمي 23شكل )

 (NCTM)الجزء األول( مع مؤشرات معايير )
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( أن جميع المؤشرات الفرعية البالغ 23( وشكل)5.21ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
 وثًّلثية نائيةث الهندسية األشكال خصائص تحليل ن الرئيسينمعياريال( توافرت في 2( و)4)عددها
 تحليل يف والتمثيًّلت الهندسية، وتطبيق التحويًّلت العًّلقات عن رياضية حجج وتطوير البعد

 .الرياضية على الترتيب المواقف

 ووصف المواقع الرئيس تحديد ( في المعيار2( من أصل )1)فرعيبينما توافر مؤشر   
مؤشرات فرعية  (5)األخرى، وتوافر  التمثيكل وأنظمكة اإلحداثية الهندسة باستخدام المكانية العًّلقات

 الهندسية جةوالنمذ المكاني واالستدالل البصري  التمثيل ( في المعيار الرئيس استخدام6من أصل )
 .الرياضية المشكًّلت لحل

وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر الفرع العلمي 
في مجال الهندسة بنسبة  NCTMفي جزئه األول توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 مؤشًرا فرعًيا. 14مؤشًرا من أصل  12(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب 85.71%)
 

يل كتاب الرياضيات في مجال الهندسة للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء (: نتائج تحل5.22جدول )
 األول(

 م
 المجال / الهندسة

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

تحليل خصكككككائص  1
األشكال الهندسية 
ثنككككككائيككككككة وثًّلثيككككككة 

 طككويككروتكك بككعكككككككدالكك
ريككاضككككككككككككككيككة حجج 
الككككعككككًّلقكككككككات  عككككن

 الهندسية.
 
 

 %16.30 88 عد.بوثًّلثية ال ثنائية شكالألاخصائص  يحلل 1.1

لتطابق ا ها)بما في الهندسكية العًّلقات يسكتكشكف 1.2
عد، ثنائية وثًّلثية الب األشكككككككككككالوالتشككككككككككابه( بين 

 تتضمن هذه األشكال الهندسية. مشكًّلتوحل 
86 15.93% 

المناقشكككككككة يوظف مهارات الحس الهندسكككككككي في  1.3
 وبرهنة النظريات ونقد آراء اآلخرين.

86 15.93% 

 أطوال لتحككككديككككد المثلثيككككة العًّلقككككات يسككككككككككككككتخككككدم 1.4
 %5.56 30 .الزوايا وقياسات

 53.72 % 290 المجموع
تحكككككككديكككككككد المواقع  2

 ووصف العًّلقات
المكانية باستخدام 

حككداثيككات الككديكككارتيككة حككداثيككات اإل مسككككككككككككككتخككدي 2.1 وا 
 واقفملتحليككل ال الكرويككةو  القطبيككة :مثككل ،أخرى 

 الهندسية
60 11.11% 
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 م
 المجال / الهندسة

ةالمعايير الرئيس  المؤشرات 
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

 اإلحداثية الهندسة
 وأنظمكككككككة التمثيكككككككل

 األخرى 

يتحقق من صكككككككككككككحة الحدس ويحل مشككككككككككككككًّلت  2.2
تتضكككككككمن أشككككككككااًل هندسكككككككية في بعدين أو ثًّلثة 

 أبعاد باإلحداثيات الديكارتية.
0 0.00% 

 %11.11 60 المجموع

ت التحويًّلتطبيق  3
والككتككمككثككيككًّلت فككي 
تحليكككككككل المواقف 

 .الرياضية

)االنعكاسكككككككككككككككات، حويًّلت الهندسككككككككككككككية الت يمثل 3.1
 شككككككال الهندسكككككية)التوسكككككع( لألمددوالت الدوران،و 

 الرسككككككككككككككم البيكاني(بكاسككككككككككككككتخكدام  ى في المسككككككككككككككتو 
 واالقترانات والمصفوفات.، متجهاتوال

7 1.30% 

 أثر فهملتمثيًّلت مختلفة للمسكككككككككاعدة  مسكككككككككتخدي 3.2
 البسيطة وتركيباتها. ًّلتيالتحو 

17 3.15% 

 4.45 % 24 المجموع

التمثيل اسكككككككككتخدام  4
الككككككككككككككبصككككككككككككككككككككككككككككري 
واالسككككككككككككككككككككككتكككككككككدالل 
المكاني والنمذجة 
الهنككدسككككككككككككككيككة لحكل 
الكككككككمشككككككككككككككككككككككككككككًّلت 

 الرياضية.
 
 

 عدثنائية البهندسية شكال رسم تمثيًّلت ألي 4.1
 %13.89 75 أدوات متنوعة.باستخدام 

 ينشككككككككككككككئ تمثيًّلت لمجسككككككككككككككمككات ثًّلثيككة األبعككاد 4.2
 %4.81 26 باستخدام أدوات متعددة

وايا في الفراغ من ز أجسكككام ثًّلثية األبعاد  يتخيل 4.3
 .، وتحليل أجزائها المتقاطعةمختلفة

41 7.59% 

سكككككككككككككتخدم رسكككككككككككككومات الحد القائم لنمذجة وحل ي 4.4
 .المشكًّلت

0 0.00% 

كثر أسكتخدم النماذج الهندسكية الكتسكاب أفكار ي 4.5
عن األسككككئلة ذات الصككككلة بغيرها  واإلجابة تعقًيدً 

 من مجاالت الرياضيات.
22 4.07% 

المشككككككككككًّلت حل األفكار الهندسكككككككككية ل يسكككككككككتخدم 4.6
واسكككككككككككتخدامها في التخصكككككككككككصكككككككككككات والمجاالت 

 المختلفة، مثل: الفن والهندسة المعمارية.
2 0.37% 

%30.73 166 المجموع  
% 100 540 المجموع  
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معيار رئيس على حدة في مجال الهندسة للصف الحادي عشر الفرع العلمي نتائج نسبة كل -(: 24) شكل

 )الجزء األول(

( نتائج التحليل لمجال الهندسة أن 24( وشكل)5.22ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
 رياضية ججح وتطوير البعد وثًّلثية ثنائية الهندسية األشكال خصائص تحليلالمعيار الرئيس 

، في عدد تكرار المؤشرات (% 53.72حصل على المرتبة األولى بنسبة ) الهندسية العًّلقات عن
 لحل لهندسيةا والنمذجة المكاني واالستدالل البصري  التمثيل استخدامبينما حصل المعيار الرئيس 

 .في عدد تكرار المؤشرات (% 30.73على المرتبة الثانية بنسبة ) الرياضية المشكًّلت

 باستخدام يةالمكان العًّلقات ووصف المواقع تحديدعيار الرئيس وجاء في المرتبة الثالثة الم
في عدد تكرار  (% 11.11وحصل على نسبة ) األخرى  التمثيكل وأنظمكة اإلحداثية الهندسة

 الرياضية لمواقفا تحليل في والتمثيًّلت التحويًّلت تطبيق، بينما حصل المعيار الرئيس المؤشرات
 .في عدد تكرار المؤشرات (% 4.45على المرتبة الرابعة بنسبة )

(: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال القياس في محتوى كتاب الرياضيات 5.23جدول )
 للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء األول( 

( 1-4) المعايير  (4-2 )  
(1-1-4) المؤشرات

 (4-2-1)
 (4-2-2)
 (4-2-3)
 (4-2-4)
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(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال القياس للصف الحادي عشر الفرع العلمي 25شكل )

 (NCTM)الجزء األول( مع مؤشرات معايير )
 

يد قد ( أن المؤشر الفرعي الوح25( وشكل)5.23ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
جراءات القياس المختلفة، في المعيار الرئيس فتوافر  هم قابلية االشياء للقياس ووحدات وأنظمة وا 

 اتوالتقني األساليب تطبيق( في المعيار الرئيس 4( فقط من أصل )1بينما توافر مؤشر فرعي )
 .الهندسية القياسات لتحديد الرياضية الصيغ ومعرفة القياس أدوات واستخدام القياس في المًّلئمة

وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر الفرع 
في مجال القياس  NCTMالعلمي في جزئه األول توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 مؤشرات فرعية. 5(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب مؤشرين من أصل %40بنسبة )
 

الرياضيات في مجال القياس للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء (: نتائج تحليل كتاب 5.24جدول )
 األول(

 م
 المجال / القياس

 ةالمعايير الرئيس
 المؤشرات

ن المحتوى الطالب من أن:  التكرارات ُيمك 
النسبة 
 مع البعد

فهم قابلية األشككياء  1
للقيكككككاس ووحكككككدات 
جراءات  وأنظمككككة وا 
 القياس المختلفة.

 

 ةالمناسككككككككككككككب قاييسوالم اتالوحد بشككككككككككككككأن ايتخذ قرارً  1.1
 للمشكلة المتضمنة للقياس.

9 75.00% 

 % 75 9 المجموع
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س واستخدام تطبيق األساليب والتقنيات المالئمة في القيا
لقياسات أدوات القياس ومعرفة الصيغ الرياضية لتحديد ا
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 م
 المجال / القياس

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة  التكرارات
 مع البعد

تطبيق األسكككككككككاليب  2
والتقنيات المًّلئمة 
فككككككككي الككككككككقككككككككيككككككككاس 
واسكككككككككككتخدام أدوات 
القيكككككككاس ومعرفكككككككة 
الصككككيغ الرياضككككية 
لتحديد القياسككككككككككات 

 الهندسية.
 

 %0.00 0 في القياس التقريبخطأ الدقة و يحلل  2.1

مسكككككاحة مثل:  ،صكككككيغ المسكككككاحات والحجم يسكككككتخدم 2.2
ككككككالمخروط والكرة شككككككككككككككككككككال لألحجم الالسككككككككككككككطح و 
 واالسطوانة.

3 25.00% 

يحكككدد مفكككاهيم للتقريكككب في القيكككاس والحكككدود العليكككا  2.3
 والدنيا وأقصى حد في القياس.

0 0.00% 

يتحقق من صككككككككحة القياسككككككككات باسككككككككتخدام الوحدات  2.4
 %0.00 0 الخاصة بالقياس.

% 25 3 المجموع  
% 100 12 المجموع  

 

 

للصف الحادي عشر الفرع العلمي  قياس(: نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في مجال ال26شكل)
 )الجزء األول(

 

( نتائج التحليل لمجال القياس أن 26( وشكل)5.24ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
جراءات وأنظمة ووحدات للقياس األشياء قابلية فهمالرئيس  المعيار صل على ح المختلفة القياس وا 

، بينما حصل في عدد تكرار المؤشرات (% 75بنسبة ) في عدد تكرار المؤشرات المرتبة االولى
 ومعرفة ياسالق أدوات واستخدام القياس في المًّلئمة والتقنيات األساليب تطبيقالمعيار الرئيس 
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بنسبة  راتفي عدد تكرار المؤش على المرتبة الثانية الهندسية القياسات لتحديد الرياضية الصيغ
 .في عدد تكرار المؤشرات (% 25)

ودمجت الدراسككككككككككككككة مجالي الهندسككككككككككككككة والقياس في مجال واحد بناًء على النظام الذي تم 
اتباعه في وضكع المنهاج الفلسكطيني المطور، وعليه فإن نتائج الدراسكة أظهرت أن محتوى كتاب 

في جزئه األول توافر من حيث الوجود من -الفرع العلمي-الرياضكككككككككيات للصكككككككككف الحادي عشكككككككككر
(، حيث يحقق محتوى %73.68مجال الهندسككككة والقياس بنسككككبة ) في NCTMعدمه مع معايير 

 مؤشًرا فرعّيا. 19مؤشًرا من أصل  14هذا الكتاب 

 رابعاا: مجال تحليل البيانات والحتمالت

 -لميالفرع الع-الحادي عشرأظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتاب الرياضيات للصف 
تحليل البيانات في مجال  NCTMجزئه األول توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير  في

هذا  مجال فيهذا اللم يشتمل الكتاب على أي وحدة تنتمي ل(، حيث %0بنسبة ) واالحتماالت
 الكتاب.

 تائج الجزء الثاني:ن

رصد و  وعند تطبيق الباحث ألداة تحليل المحتوى على كتاب الرياضيات للجزء الثاني
( من عدمها NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجاالت األربعة مع معايير محتوى )

بغض النظر عن عدد التكرارات، وحساب التكرارات والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت 
 (:28( و)27( وشكل )5.25األربعة في الكتاب، فكانت النتائج كما يوضحها جدول )

-الفرع العلمي-الحادي عشرائج تحليل معايير المحتوى في كتاب الرياضيات للصف نت(: 5.25جدول )
 (الثانيالجزء )

 النسبة المئوية للتكرار تكرار المؤشرات النسبة المئوية للتوافر المجال 
 %  17.26 344 77.77 %  األعداد والعمليات عليها

 %  66.98 1335 61.90 %  الجبر
 %  0.00 0 % 0 الهندسة والقياس

 %  15.76 314 50 % تحليل البيانات واالحتماالت
% 100 1993 -- المجموع  
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  (NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجالت األربعة مع معايير محتوى )( 27) شكل
 

 
الجزء ) -الفرع العلمي-الحادي عشرنتائج تحليل معايير المحتوى في كتاب الرياضيات للصف (: 28شكل )

 األول(
الحادي أن كتاب الرياضيات للصف  (27)الشكل( و 5.25)السابق جدولالمن  ويتضح

بينت و للمحتوى، NCTMمجاالت معايير  معظماحتوى على  الثانيفي جزئه -الفرع العلمي-عشر
في -العلمي الفرع-الحادي عشرنتائج الدراسة أن محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للصف 

( NCTMتوافر من حيث الوجود من عدمه وبغض النظر عن عدد التكرارات مع معايير) ثانيال جزئه
( 9من أصل )ات ( مؤشر 7حيث يحقق المحتوى ) ،(%77.77بنسبة ) عداد والعملياتفي مجال األ
 برجكذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس الكتاب أن نسبة التوافر من عدمه في مجال ال ،مؤشرات فرعية

77.77%

61.90%

0%

50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

ماالتتحليل البيانات واالحتالهندسة والقياسالجبراألعداد والعمليات عليها
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( مؤشًرا من أصل 13حيث يحقق المحتوى ) ،(%61.90النظر عن عدد التكرارات كانت بنسبة )وبغض 
( مؤشًرا فرعًيا، كذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس الكتاب أن نسبة التوافر من عدمه في مجال 21)

حيث  لم يحقق المحتوى أي  ،(%0وبغض النظر عن عدد التكرارات كانت  بنسبة ) الهندسة والقياس
هرت ، كذلك أظفي هذا الكتاب لهذا المجالألنه لم يشتمل الكتاب على أي وحدة تنتمي  ؛ؤشر فرعيم

نتائج الدراسة لنفس الكتاب أن نسبة التوافر من عدمه في مجال تحليل البيانات واالحتماالت وبغض 
( 22( مؤشًرا من أصل )11حيث يحقق المحتوى ) ،(% 50النظر عن عدد التكرارات كانت بنسبة )

 .مؤشًرا فرعًيا

أن كتاب الرياضيات للصف الحادي  (28)الشكل( و 5.25)السابق جدولالمن  ويتضح
مجاالت المحتوى من مجاالت معايير معظم في جزئه الثاني احتوى على -الفرع العلمي-عشر

NCTM ( وقد حقق مجال الجبر 4للمحتوى التي عددها ،) نسبة في عدد تكرار المؤشرات
دد في ع وجاء في المرتبة األولى، وحقق مجال األعداد والعمليات المرتبة الثانية( % 66.98)

مجال  في عدد تكرار المؤشرات (، وجاء في المرتبة الثالثة%17.26نسبة ) تكرار المؤشرات
بينما لم يحقق مجال الهندسة  ،(% 15.76تحليل البيانات واالحتماالت الذي حصل على نسبة )

 ذكر.والقياس أي نسبة ت

قام الباحث بإيجاد نسبة كل مؤشر من المؤشرات الفرعية للمجاالت الرئيسة األربعة في 
 الفرع العلمي )الجزء الثاني( وهي كما يلي: -محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر

 :أول: مجال العداد والعمليات عليها

  والمتسلسًّلت منتمية لهذا المجال.جاءت الوحدة الخامسة التي تحمل عنوان المتتاليات 
 .( مؤشرات فرعية9( معايير رئيسة، تتضمن )3اشتمل مجال األعداد والعمليات على )

نتمية ة المالمعايير الرئيس ( توافر المؤشرات الفرعية من عدمها في5.26ويبين الجدول )
 ملياتاألعداد والع( فيبين نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال 29للمجال. أما شكل )

بغض النظر  (NCTM( مع مؤشرات معايير )الثانيللصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء 
 .عن عدد تكرارها

( نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف الحادي 5.27) ويبين جدول
، أما شكل تللمؤشراحيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية  ،(الثانيالجزء )عشر الفرع العلمي 

ألعداد افي مجال  في عدد تكرار المؤشرات ( فيبين نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة30)
 .(الثانيالجزء )للصف الحادي عشر الفرع العلمي  والعمليات
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(: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال األعداد والعمليات في محتوى كتاب 5.26جدول )
 يات للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء الثاني( الرياض

ير 
عاي
الم

فــــــهــــــم األعــــــداد  (1-1) 
ــــات بينهــــا  وتمثيلهــــا والعالق
 ونظم األعداد المختلفة

فهم معنى العمليات  (1-2)
الحسابية وكيفية ارتباطها 

 ببعض.

القدرة على  (1-3)
عطاء  الحساب بسهولة وا 

 تقديرات منطقية

ت 
شرا

مؤ
(1-1-1) ال
 (1-1-2)
 (1-1-3)
 (1-2-1)
 (1-2-2)
 (1-2-3)
 (1-3-1)
 (1-3-2)
 (1-3-3)
 

وافر
          تت

 ل
وافر

تت
 

         

 

 
(: نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال األعداد والعمليات للصف الحادي عشر الفرع 29) شكل

 (NCTMالعلمي )الجزء الثاني( مع مؤشرات معايير )
 

( أن جميع المؤشرات الفرعية 29) ( وشكل5.26)ويتضح من خًّلل الجدول السابق 
( تحققت في المعيار الرئيس القدرة على الحساب بسهولة وا عطاء تقديرات منطقية، 3)البالغ عددها 

مؤشرات فرعية في كل من المعيارين فهم األعداد وتمثيلها  3( من أصل 2بينما توافر مؤشر عدد )
 ببعض. اطهاارتب وكيفية الحسابية العمليات وفهم معنى والعًّلقات بينها ونظم األعداد المختلفة،

66.66%66.66%
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ينها فهم األعداد وتمثيلها والعالقات ب
.ونظم األعداد المختلفة

كيفية فهم معنى العمليات الحسابية و
.ارتباطها ببعض

القدرة على الحساب بسهولة 
وإعطاء تقديرات منطقية
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وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر الفرع 
في مجال األعداد  NCTMالعلمي في جزئه الثاني توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

مؤشرات  9مؤشرات من أصل  7(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب %77.77والعمليات بنسبة )
 فرعية. 
(: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال األعداد والعمليات للصف الحادي عشر الفرع العلمي 5.27جدول )

 )الجزء الثاني(

 م
 المجال / األعداد والعمليات

المعايير 
 ةيسالرئ

 المؤشرات
ن المحتوى الطالب من أن:  التكرارات ُيمك 

النسبة مع 
 البعد

 األعكككككككداد فكككهكككم 1
 وتكككككمكككككثكككككيكككككلكككككهكككككككا

 بينها والعًّلقات
نككظككم األعكككككككداد و 

 .المختلفة

 ادً ج والصكككككغيرة اجدً  الكبيرة األعداد ماهية يحدد 1.1
 .لتمثيلها المختلفة والطرائق

0 0.00% 

بما في ذلك خواص وأنظمة األعداد  بينيقارن  1.2
 األعداد الكسرية والحقيقية.

15 4.66% 

 والمصككككككككككككفوفات المتجهات يشككككككككككككرح التعامل مع 1.3
 .الحقيقة األعدادلها بعض خصائص  كأنظمة

1 0.31% 

 4.97 % 16 المجموع

2 
 
 
 
 

 مكككككعكككككنكككككى فكككككهكككككم
 الكككككككعكككككككمكككككككلكككككككيكككككككات

 وكيفية الحسكابية
ارتكككككككككبكككككككككاطكككككككككهكككككككككا 

 .ببعض
 

 ، واألسككسوالقسككمة ،ضككربال عمليات يدرك أثر 2.1
 %27.64 89 .ةمقادير الكميالعلى  والجذور المختلفة

يطور فهمه لخصائص جمع وضرب المتجهات  2.2
 والمصفوفات وكيفية تمثيلها.

1 0.31% 

 %0.00 0 ة.كطرق حسابيالتباديل والتوافيق  يستخدم 2.3

 27.95 % 90 المجموع

3 
 

الكككككقكككككككدرة عكككككلكككككى 
ة سهولب الحساب
تقديرات  وا عطاء
 منطقية

يجري العمليات الحسكككككككابية مع األعداد الحقيقية  3.1
 %31.68 102 والمتجهات والمصفوفات بسهولة.

يسكككككككتخدم بكفاءة الحسكككككككابات العقلية وحسكككككككابات  3,2
 %35.09 113 الورقة والقلم.

 %0.31 1 .يعطي تقديرات تقترب من اإلجابات الصائبة 3.3

 % 67.08 216 المجموع
 % 100 322 المجموع
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(: نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في مجال األعداد والعمليات للصف الحادي عشر الفرع 30شكل )
 العلمي )الجزء الثاني(

( نتائج التحليل لمجال األعداد 30) ( وشكل5.27ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
على  منطقية حصل تقديرات وا عطاء بسهولة الحساب على الرئيس القدرة والعمليات أن المعيار

 ، بينما حصل المعيار الرئيس فهمفي عدد تكرار المؤشرات (%67.08المرتبة األولى بنسبة )
في عدد  (% 27.95بة الثانية بنسبة )ببعض على المرت ارتباطها وكيفية الحسابية العمليات معنى

 والعًّلقات يلهاوتمث األعداد ، وجاء في المرتبة الثالثة واألخيرة المعيار الرئيس فهمتكرار المؤشرات
  .في عدد تكرار المؤشرات (%4.97المختلفة وحصل على نسبة ) األعداد ونظم بينها

 ثانيا: مجال الجبر

جاءت الوحدة السادسة والسابعة التي تحمل العناوين التالية: القطوع المخروطية، والنهايات 
( 21( معايير رئيسة، تتضمن )4اشتمل مجال الجبر على )  واالتصال منتمية لهذا المجال.

 .اا فرعيا مؤشرً 

نتمية ة المعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.28ويبين الجدول )
( فيبين نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف 31للمجال. أما شكل )

بغض النظر عن عدد  (NCTMمعايير )( مع مؤشرات الثانيالحادي عشر الفرع العلمي )الجزء 
 .تكرارها
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( نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف الحادي 5.29) ويبين جدول
أما شكل  ،حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،(الثانيالجزء )عشر الفرع العلمي 

بر للصف مجال الجفي عدد تكرار المؤشرات ل ( فيبين نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة32)
 .(الثانيالجزء )الحادي عشر الفرع العلمي 

 

(: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال الجبر في محتوى كتاب الرياضيات 5.28جدول )
 للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء الثاني( 

يير
معا

 ال

(2-1)  )2-2( )3-2( )4-2( 

رات
ؤش

الم
 (2-1-1)
 (2-1-2)
 (2-1-3)
 (2-1-4)
 (2-1-5)
 (2-1-6)
 (2-1-7)
 (2-2-1)
 (2-2-2)
 (2-2-3)
 (2-2-4)
 (2-2-5)
 (2-2-6)
 (2-2-7)
 (2-3-1)
 (2-3-2)
 (2-3-3)
 (2-4-1)
 (2-4-2)
 (2-4-3)
 (2-4-4)
 

وافر
 تت

                     

 ل 
وافر

تت
 

                     

 

 
الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء الثاني(  الجبرمجال توافر محتوى كتاب الرياضيات في  (: نسبة31شكل )

 (NCTMمع مؤشرات معايير )
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يةباستخدام الرموز الجبر
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( أن جميع المؤشرات الفرعية البالغ 31( وشكل)5.28ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
 الرموز استخدامب وتمثيلها الرياضية والبنى المواقف تحليل في المعيار الرئيس وافرت( ت7)عددها 
 تمثيل( في المعيار الرئيس 3، وكذلك توافرت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها )الجبرية

 .الرياضية النماذج باستخدام الكمية العًّلقات

 والعًّلقات األنماط فهم( في المعيار الرئيس 7( مؤشرات فرعية من أصل )3بينما توافر )
( في 4، بينما لم يتوافر أي مؤشر فرعي من المؤشرات البالغ عددها )واستخدامها واالقترانات

 .مختلفة سياقات في التغير تحليلالمعيار الرئيس 

وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر الفرع 
 الجبرفي مجال  NCTMمع معايير  توافر من حيث الوجود من عدمه ثانيالعلمي في جزئه ال

  مؤشًرا فرعًيا. 21من أصل  امؤشرً  13(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب %61.90بنسبة )
 

(: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال الجبر للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء 5.29جدول )
 الثاني(

 م
 المجال / الجبر

المعايير 
 ةالرئيس

 المؤشرات
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

 األنكككمكككككككاط فكككهكككم 1
 والكككككككككعكككككككككًّلقكككككككككات
 واالقككككككككتككككككككرانككككككككات

 . واستخدامها

يعمم استخدام األنماط المحددة والمعروفة للدوال  1.1
 وتوظيفها. 

175 13.11% 

يميز بين العًّلقكككككات واالقترانكككككات ويحول بينهكككككا  1.2
ا التمثيًّلت المختلفككككككة للعًّلقككككككات مسككككككككككككككتخككككككدمككككككً 
 واالقترانات.

178 13.33% 

من خًّلل )يحلككككل االقترانككككات في متغير واحككككد  1.3
معدالت التغير، أصكككككككككككككفار االقتران،  اسكككككككككككككتخدام

 ودراسة سلوكها(.خطوط المقاربة، 
76 5.69% 

1.4 
 
 

 عمليكككككككات االتحكككككككاد :مثكككككككل ،التحويًّلتيجري 
 %0.00 0 المشهورة. لًّلقترانات والمعكوس والتركيب

اد لتنفيذ تحويًّلت االتح التكنولوجيا سككككككككككككككتخدمي  1,5
 كثراأل العمليكككككككات علىوالتركيكككككككب والمعكوس 

 .تعقيًدا
0 0.00% 
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 م
 المجال / الجبر

المعايير 
 ةالرئيس

 المؤشرات
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

 بما)المختلفة يقارن بين خصكككككككككككككائص االقترانات  1.6
االقترانات األسككككككككككككككية، االقترانات كثيرة  يشككككككككككككككمل

 االقترانكككككككات ،النسككككككككككككككبيكككككككةالحكككككككدود، االقترانكككككككات 
 (.اللوغاريتمية، واالقترانات الدورية

42 3.15% 

التي تحتوي على  االقترانككككككات تمثيككككككل يفسككككككككككككككر 1.7
 متغيرين.

88 6.59% 

 % 559 المجموع
41.87 

 المواقف تحليكككككككل 2
والبنى الرياضككككية 
وتكككككككمكككككككثكككككككيكككككككلكككككككهكككككككا 

تخكككككككدامبككككككك  اسككككككككككككككك
 الجبرية الرموز

لتعبيرات، ل صككككككككككككككيغ التككككككككافؤمعنى  يشككككككككككككككرح 2.1
 والعًّلقات. ،والمتبايناتوالمعادالت، 

53 3.97% 

، اتوالمتباينمعادالت، لل صككككككككككككككيغ متكافئة يكتب 2.2
 %6.67 89 .وأنظمة المعادالت

تخدام اسككككأو با المعادالت والمتباينات ذهنيا حل ي  2,3
 %7.42 99 .قلمالو الورقة 

في حككككككل المعككككككادالت م التكنولوجيككككككا دسككككككككككككككتخككككككي 2,4
 %2.62 35 والمتباينات وانظمة المعادالت.

يسككككككككككككككتخككدم الرموز الجبريككة لتمثيككل وتوضككككككككككككككيح  2.5
 قات الرياضيةًّلالع

179 13.41% 

تمثيًّلت رمزية متعددة لتمثيل العًّلقات سكككتخدم ي 2.6
 واالقترانات والمعدالت الزمنية.

74 5.54% 

 تمثيًّلتيحكم على معنى ومعقوليككككككة نتككككككائج ال 2.7
مككا تم تنفيككذه بككاسككككككككككككككتخككدام بمككا في ذلككك الرمزيككة 

 .التكنولوجيا
4 0.30% 

 % 533 المجموع
39.93 

العًّلقكككات  تمثيكككل 3
 اسكككتخدامب الكمية

الككككككككككككككنككككككككككككككمككككككككككككككاذج 
 الرياضية

 

في المواقف المختلفكككة، حكككدد العًّلقكككات الكميكككة ي 3.1
ونككوع فككئكككككككات االقككتككرانكككككككات الككتككي تكككككون نككمككوذج 

  للعًّلقات.
40 3.00% 

ات لتمثيككل العًّلقكك سككككككككككككككتخككدم التعبيرات الرمزيككةي  3.2
 الناتجة في سياقات متعددة.

98 7.34% 
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 م
 المجال / الجبر

المعايير 
 ةالرئيس

 المؤشرات
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

 تيلا حالةحول ال نطقيةاسكككتنتاجات م يسكككتخلص 3.3
 .نمذجتهاتم 

87 6.52% 

 % 225 المجموع
16.86 

تحليل التغير  4
في سياقات 

 مختلفة

 %0.60 8 معدالت التغير من خًّلل الرسوم البيانية. بقر ي 4.1

من خًّلل البيانات معدالت التغير  بقر ي 4,2
 العددية

2 0.15% 

 %0.60 8 معدالت التغير من خًّلل الرسوم البيانية. يفسر 4,3

معدالت التغير من خًّلل البيانات  يفسر 4,4
 العددية

0 0.00% 

1.35% 18 المجموع  
% 100 1335 المجموع  

 

 
الحادي عشر الفرع العلمي (: نتائج نسبة كل معيار رئيس على حدة في مجال الجبر للصف 32شكل )

 )الجزء الثاني(
 

( نتائج التحليل لمجال الجبر وقد 32) ( وشكل5.29ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
بة واستخدامها على المرتبة األولى بنس واالقترانات والعًّلقات األنماط حصل المعيار الرئيس فهم

41.87%
39.93%

16.86%

1.35%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

فهم األنماط والعالقات 
.  واالقترانات واستخدامها

تحليل المواقف والبنى
تخدام الرياضية وتمثيلها باس
الرموز الجبرية

تمثيل العالقات الكمية
يةباستخدام النماذج الرياض

اقات تحليل التغير في سي
مختلفة
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 بنىوال المواقف الرئيس تحليل، بينما حصل المعيار في عدد تكرار المؤشرات (% 41.87)
في عدد  (% 39.93الجبرية على المرتبة الثانية بنسبة ) الرموز باستخدام وتمثيلها الرياضية

 .تكرار المؤشرات

الرياضية  ماذجالن باستخدام الكمية العًّلقات جاء في المرتبة الثالثة المعيار الرئيس تمثيل
 ، بينما حصل المعيار الرئيس تحليلشراتفي عدد تكرار المؤ  (% 16.86وحصل على نسبة )

في عدد تكرار  (% 1.35مختلفة على المرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة ) سياقات في التغير
 .المؤشرات

 ثالثا: مجال الهندسة والقياس

لمي الفرع الع-أظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر
في مجال الهندسة والقياس  NCTMفي جزئه الثاني توافر من حيث الوجود من عدمه مع معايير 

 هذا الكتاب. مجال فيهذا اللم يشتمل الكتاب على أي وحدة تنتمي ل(، حيث %0بنسبة )
 ات والحتمالترابعا: مجال تحليل البيان

  جاءت الوحدة الرابعة التي تحمل عنوان االحتماالت واإلحصاء منتمية لهذا المجال.
 .اا فرعيا ( مؤشرً 22( معايير رئيسة، تتضمن )4اشتمل مجال اإلحصاء واالحتماالت على )

نتمية ة المعية من عدمها في المعايير الرئيس( توافر المؤشرات الفر 5.30ويبين الجدول )  
يانات تحليل الب( فيبين نسبة توافر محتوى كتاب الرياضيات في مجال 33للمجال. أما شكل )

 (NCTM( مع مؤشرات معايير )الثاني)الجزء الفرع العلمي -حادي عشرللصف ال واالحتماالت
 .بغض النظر عن عدد تكرارها

صف ات للتحليل كتاب الرياضيات في مجال األعداد والعملي( نتائج 5.31) ويبين جدول
 ،حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمؤشرات ،(ثاني)الجزء ال الفرع العلمي-حادي عشرال

مجال ل في عدد تكرار المؤشرات نسبة كل معيار رئيس على حدة نتائج( فيبين 34أما شكل )
 الفرع العلمي )الجزء الثاني(.-تحليل البيانات واالحتماالت في الصف الحادي عشر
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(: توافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة لمجال تحليل البيانات والحتمالت في محتوى 5.30جدول )
 كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء الثاني( 

ير 
عاي
الم

 

(5-1)  (5-2)  (5-3)  (5-4)  

رات
ؤش

الم
 (5-1-1)
 (5-1-2)
 (5-1-3)
 (5-1-4)
 (5-1-5)
 (5-1-6)
 (5-2-1)
 (5-2-2)
 (5-2-3)
 (5-2-4)
 (5-2-5)
 (5-2-6)
 (5-3-1)
 (5-3-2)
 (5-3-3)
 (5-3-4)
 (5-3-5)
 (5-4-1)
 (5-4-2)
 (5-4-3)
 (5-4-4)
 (5-4-5)
 

وافر
                       تت

وافر
 تت
 ل

                      

 

 
حادي الللصف مجال تحليل البيانات والحتمالت توافر محتوى كتاب الرياضيات في  (: نسبة33شكل)

 (NCTM( مع مؤشرات معايير )الثاني)الجزء  عشر الفرع العلمي

 

( أن المعيار الرئيس تطبيق المفاهيم 33( وشكل)5.30ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
ن: ان الرئيسا(، بينما المعيار 5من أصل ) ( مؤشرات فرعية4األساسية لًّلحتماالت توافر فيهم )

 لإلجابة ةالصل ذات البيانات وعرض وتنظيم جمع طريق عن معالجتها يمكن التي األسئلة صياغة
( مؤشرات فرعية 3هما )البيانات توافر ب لتحليل المناسبة اإلحصائية األساليب استخدام، و عليها

50%50%

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ن صياغة األسئلة التي يمك
معالجتها عن طريق جمع 
وتنظيم وعرض البيانات
.ذات الصلة لإلجابة عليها

استخدام األساليب 
ليل اإلحصائية المناسبة لتح

البيانات

نبؤات تقييم االستدالالت والت
ات التي تستند إلى البيان

وتطويرها

ة تطبيق المفاهيم األساسي
.  لالحتماالت
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 تقييم( مؤشرات فرعية في المعيار الرئيس 5(، بينما توافر مؤشر وحيد من أصل )6من أصل )
 .وتطويرها البيانات إلى تستند التي والتنبؤات االستدالالت

وعليه فإن نتائج الدراسة أظهرت أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر الفرع 
في مجال تحليل  NCTMمن عدمه مع معايير العلمي في جزئه الثاني توافر من حيث الوجود 

 مؤشًرا فرعًيا.  22مؤشًرا من أصل  11(، حيث يحقق محتوى هذا الكتاب %50البيانات بنسبة )
 

(: نتائج تحليل كتاب الرياضيات في مجال تحليل البيانات والحتمالت للصف الحادي عشر 5.31جدول )
 الفرع العلمي )الجزء الثاني(

 م
 والحتمالت تحليل البياناتالمجال / 

المعايير 
 ةالرئيس

 المؤشرات
ن المحتوى الطالب من أن: النسبة مع  التكرارات ُيمك 

 البعد
صككككككككككككككيكككككاغكككككة  1

األسككئلة التي 
يكككككككككككمكككككككككككككككككككككككن 
معكككككككالجتهكككككككا 
عكككن طكككريكككق 
جمع وتنظيم 
وعكككككككككككككككككككككككرض 
الككككبككككيكككككككانكككككككات 
ذات الصككككككلة 
لككككككككإلجككككككككابككككككككة 

 .عليها
 
 

مختلفككة من الككدراسككككككككككككككككات وأي منهككا بين أنواع  يفرق  1.1
 يمكن اشتقاقه من اآلخر.

0 0.00% 

يستخدم المعادالت اإلحصائية في الوصول إلى  1.2
 النتائج.

0 0.00% 

يميز قياس البيانات والبيانات المنفصككككككككككككككلة والتغير  1.3
 للبيانات ذات المتغير الواحد أو المتغيرات المتعددة.

79 25.16% 

 المككككدرج التكراري والمضككككككككككككككلع التكراري  يسككككككككككككككتخككككدم 1.4
 واألعمدة وخط االنتشار في عرض البيانات.

1 0.32% 

)الوسكككككط،  األسكككككاسكككككية الوصكككككفية اإلحصكككككاءيحسكككككب  1.5
 %15.29 48 الوسيط، المنوال(. 

 
1،6 

البارامترية اإلحصائية  يفرق بين األساليب
 %0.00 0 والًّلبارمترية.

 40.77 % 128 المجموع

اسككككككككككككككتخكككككككدام  2
األسكككككككككككككككاليككب 
اإلحصككككككككائية 
المنكككاسككككككككككككككبكككة 

 %1.59 5 .ايعرض التوزيعات التكرارية ويمثلها بيانيً  2.1

يقيس البيككككانككككات ذات المتغير الواحككككد والقككككدرة على  2,2
 عرض التوزيع ووصف المشكلة.

39 12.42% 

 %0.00 0 يجد معامًّلت ومعادلة االنحدار. 2.3

 %0.00 0 يجد معامًّلت االرتباط  2.4
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 م
 والحتمالت تحليل البياناتالمجال / 

المعايير 
 ةالرئيس

 المؤشرات
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

النسبة مع  التكرارات
 البعد

لكككككتكككككحكككككلكككككيكككككككل 
 البيانات

 
 

2.5 
 

 ًّلت الخطية للبيانات أحادية المتغيريالتحو يوضككككككح 
 %0.00 0 نتشار وااللنزعة المركزية واعلى الشكل وكيف تؤثر 

يسككككككتخدم اإلحصككككككائيات المناسككككككبة لعرض ومناقشككككككة  2.6
 البيانات ذات المتغيرين.

20 6.37% 

 20.38 % 64 المجموع

تكككككككككقكككككككككيكككككككككيكككككككككم  3
االسككتدالالت 
والكككككتكككككنكككككبكككككؤات 
التي تسكككككككككتند 
 إلى البيانات

 وتطويرها
 
 

لعرض التغير في العينككككات المحككككاكككككاة  يسككككككككككككككتخككككدم 3.1
 %0.00 0 اإلحصائية من مجتمع إحصائي معروف 

يوضكككككككح تمثيل العينة اإلحصكككككككائية للقيمة البارامترية  3.2
 %0.00 0 للمجتمع.

 %0.00 0 يستخدم توزيع العينات كأساس لًّلستدالل الكلي.  3,3

التقارير المنشككككورة التي تسككككتند إلى البيانات من  يقيم 3.4
تصميم الدراسة، ومدى مًّلءمة تحليل  خًّلل فحص

وصككككككككككككككحكككة وصككككككككككككككًّلحيكككة الفرضككككككككككككككيكككات ، البيكككانكككات
 االستنتاجات.

1 0.32% 

يوظف تقنيات اإلحصككككككككككككاء األسككككككككككككاسككككككككككككية لرصككككككككككككد  3.5
 %0.00 0 الخصائص العملية في أماكن العمل.

 %0.32 1 المجموع

 تكككككككطكككككككبكككككككيكككككككق 4
الككككمككككفكككككككاهككككيككككم 
األسككككككككاسككككككككية 
  .لًّلحتماالت

 يتمالاالحالفضككككككاء العيني والتوزيع  يوضككككككح مفاهيم 4.1
 حاالت أخرى مبسطة. فيوتطبيقاتها 

36 11.46% 

توزيعككات احتمككاليككة في تكوين  سككككككككككككككتخككدم المحككاكككاةي 4.2
 تجريبية

20 6.37% 

 ر القيمة المتوقعة للمتغيرات العشكككوائيةويفسككك يحسكككب 4.3
 مبسطةفي حاالت 

60 19.11% 

 %1.59 5 مفاهيم االحتمال الشرطي واألحداث المستقلة يحلل 4.4

 احتمال وقوع حدث مركب يحدد خطوات حسكككككككككككاب  4.5
 ويطبقها. 

0 0.00% 

%38.53 121 المجموع  
% 100 314 المجموع  
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مجال تحليل البيانات والحتمالت للصف  نسبة كل معيار رئيس على حدة في نتائج (:34شكل )
 الحادي عشر الفرع العلمي )الجزء الثاني(

 

جال تحليل ( نتائج التحليل لم34) ( وشكل5.31ويتضح من خًّلل الجدول السابق )
 جمع ريقط عن معالجتها يمكن التي األسئلة صياغةالمعيار الرئيس  واالحتماالت حصلالبيانات 
في  (% 40.77على المرتبة األولى بنسبة ) عليها لإلجابة الصلة ذات البيانات وعرض وتنظيم

على  تالحتماال األساسية المفاهيم تطبيق، بينما حصل المعيار الرئيس عدد تكرار المؤشرات
 .في عدد تكرار المؤشرات (% 38.53المرتبة الثانية بنسبة )

على  تالبيانا لتحليل المناسبة اإلحصائية األساليب استخداموحصل المعيار الرئيس 
 ييمتق، بينما حصل المعيار الرئيس في عدد تكرار المؤشرات (% 20.38المرتبة الثالثة بنسبة )

رة بنسبة على المرتبة الرابعة واالخي وتطويرها البيانات إلى تستند التي والتنبؤات االستدالالت
 .في عدد تكرار المؤشرات (% 0.32)
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وافر المؤشرات الفرعية في المعايير الرئيسة للمجالت األربعة في تالنتائج النهائية لنسبة 
 بجزأيه األول والثاني-الفرع العلمي-الحادي عشر محتوى كتاب الرياضيات للصف 

لنسكككككككككبة توافر المؤشكككككككككرات الفرعية في المعايير الرئيسكككككككككة وللوصكككككككككول إلى النتائج النهائية 
 جزأيهب-الفرع العلمي-الحادي عشككككككككر للمجاالت األربعة في محتوى كتاب الرياضككككككككيات للصككككككككف 

قام الباحث برصككككككككد توافر المؤشككككككككر الفرعي في الكتابين مًعا أو أحدهما على األقل  األول والثاني
 ع.وفق إجراءات التحليل المتبعة في الفصل الراب

  (NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجالت األربعة مع معايير محتوى ) (5.32جدول )
للتوافر % المجال   

 الجزء األول
للتوافر %  

 الجزء الثاني
للتوافر %  
ين معااأللجز   

% 0  األعداد والعمليات عليها  77.77 %  77.77 %  
% 61.90 الجبر    61.90 %   71.42 %  
والقياسالهندسة    73.68%  0 %   73.68 %  

% 0 تحليل البيانات واالحتماالت  50 %  50 %  

  

 
  (NCTMالنسبة المئوية لتوافر كل مجال من المجالت األربعة مع معايير محتوى )( 35) شكل

( الخاصة 5.28( و )5.19(، وبمقارنة الجداول )35) والشكل( 5.32يتضح من الجدول )
 انيبجزأيه األول والث-الفرع العلمي-الحادي عشر ، أن كتب الرياضيات للصف الجبربمجال 

للمحتوى، وبينت نتائج الدراسة أن محتوى كتب الرياضيات  NCTMاشتملت على جميع معايير 
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ر من حيث تواف بجزأيه األول والثاني-الفرع العلمي-الحادي عشر الفلسطينية المطورة للصف 
( في مجال األعداد NCTMظر عن عدد التكرارات مع معايير)الوجود من عدمه وبغض الن

( مؤشرات فرعية، 9( مؤشرات من أصل )7حيث يحقق المحتوى ) ،(%77.77والعمليات بنسبة )
أن محتوى هذه الكتب توافر من حيث الوجود من عدمه  للكتب نفسهاكذلك أظهرت نتائج الدراسة 

 ،(% 71.42التكرارات في مجال الجبر بنسبة )(  وبغض النظر عن عدد NCTMمع معايير )
مؤشًرا فرعًيا، كذلك أظهرت نتائج الدراسة لنفس  21من أصل  ( مؤشًرا15)حيث يحقق المحتوى  

الكتاب أن نسبة التوافر من عدمه في مجال الهندسة والقياس وبغض النظر عن عدد التكرارات 
( مؤشًرا فرعًيا، كذلك 19ا من أصل )( مؤشرً 14حيث يحقق المحتوى ) ،(%73.68كانت بنسبة )

أن نسبة التوافر من عدمه في مجال تحليل البيانات  للكتب نفسهاأظهرت نتائج الدراسة 
( 11حيث يحقق المحتوى ) ،(%50واالحتماالت وبغض النظر عن عدد التكرارات كانت بنسبة )

 ( مؤشًرا فرعًيا.22من أصل ) امؤشرً 

لحادي عشر امحتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للصف وبذلك بينت نتائج الدراسة أن 
توافر من حيث الوجود من عدمه وبغض النظر عن عدد  األول والثاني بجزأيه-الفرع العلمي-

( حيث يحقق المحتوى %66.19( في المجاالت األربعة بنسبة )NCTMالتكرارات مع معايير)
( مؤشًرا فرعًيا وعليه أوصت الدراسة باستكمال مؤشرات المعايير 71( مؤشًرا من أصل )47)

 .ل والثانياألو  بجزأيه -الفرع العلمي-الحادي عشر الغير متحققة في كتب الرياضيات المطورة 

 توصيات الدراسة: 
 :صي بما يلييو  ثفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباح

مؤشرات المعايير غير المتحققة في كتب الرياضيات المطورة بصفي العاشر استكمال  -1
 والحادي عشر الفرع العلمي.

الحادي لصفي العاشر و  ضرورة إعادة النظر في مواطن الضعف والفقر في كتب الرياضيات -2
 .القوة وتعزيز نقاط عشر الفرع العلمي

 NCTMى معايير عقد دورات وورش عمل بهدف إطًّلع المعلمين والمختصين عل -3
 .العالمية لتدريس الرياضيات

 ضرورة إطًّلع المختصين بالمناهج الدراسية على المعايير العالمية للتطوير المناهج -4
.NCTM 
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 :مقترحات الدراسة
  :يليما  قترح الباحثيفي ضوء نتائج وتوصيات الدراسة 

إجراء دراسات لتقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للمراحل التعليمية المختلفة في   -1
 . NCTMضوء معايير 

إجراء دراسات لتقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للمراحل التعليمية المختلفة في  -2
 .NCTMضوء معايير عالمية أخرى غير معايير 

 ومعايير عالمية أخرى.  NCTMإجراء دراسات مقارنة بين معايير  -3
 ىمناهجها عل بناء إجراء دراسات مقارنة مع محتوى كتب الدول المجاورة التي اعتمدت في -4

 .NCTMأساس معايير
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. NCTMوء معايير تحليل كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي في ضم(. 2016جواد، سمر. )
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456 
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6-37. 
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 جامعة األزهر بغزة، فلسطين.   .)رسالة ماجستير غير منشورة( .(2000

تقويم كتاب الرياضيات للصف األول متوسط في المملكة العربية م(. 2016الشمري، سلمان. )
مجلة كلية  .السعودية من وجهة نظري المعلمين والمعلمات في محافظة حفر الباطن

عدد ال ،التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، كلية التربية األساسية، جامعة بابل
 (29-3ص ) ،(28)

تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي في المملكة م(. 2015الشهري، عبد هللا. )
عدد لا. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، NCTMالعربية السعودية في ضوء معايير 

 .220 – 191(، ص 68)

 وءتحليل محتوى مقررات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ض(. م2017الشهري، مانع. )
ة الدولية التربوية . المجل(TIMSSمتطلبات الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات )

  .64-43، ص(1)عدد ال(، 6)مجلد الالمتخصصة، جامعة الملك خالد، 
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)رسالة  .تقويم منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف السادس األساسيم(. 2002) .شومان، عايش
 الجامعة اإلسًّلمية بغزة، فلسطين. . ماجستير غير منشورة(

طور  نموذج وفق األردن في المدرسية الرياضيات كتب وتقويم تحليل .(م2004) .أماني صبيح،
 جامعة .(منشورة غير دكتوراه رسالة) .األمريكية والعمليات المحتوى  معايير ضوء في

 .األردن العليا، للدراسات عمان العربية

تقويمية لمنهج العروض للمرحلة الثانوية في محافظات غزة من  دراسةم(. 2009صًّلح، جواد. )
 زة. ، الجامعة اإلسًّلمية بغ(رسالة ماجستير غير منشورة) .وجهة نظر معلمي اللغة العربية

 االنجلو مكتبة: القاهرة .1ط. وتقويمها صناعتها: التعليمية المناهج(. م2006. )محمود الضبع،
 .المصرية

 .القاهرة: دار الفكر العربي .تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية (. م2004طعيمة، رشدي. )

تحليل محتوى اإلحصاء واالحتماالت في مناهج المدرسة األردنية وفق م(. 2004) .طيطي، سعيد
وبناء نموذج  2000لعام  NCTMمعايير المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات 

كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان  . منشورة()رسالة دكتوراه غير  .لتطويرها
 العربية للدراسات العليا. 

مدى تضمن كتب الرياضيات المطورة للصفين الثالث والرابع م(. 2018) .العاصي، إسًّلم
)رسالة ماجستير غير  .NCTMاألساسي لمعايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 

 زة، فلسطين. الجامعة اإلسًّلمية بغ. منشورة(

 ةاألساسي للمرحلة الرياضيات تدريس وأساليب مناهج م(.2007) .محمد والعبسي، محمد عباس،
 .والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار :عمان. الدنيا

مستوى جودة محتوى موضوعات "الجبر" المتضمنة في كتب م(. 2011) .عبد اللطيف، أحمد
الرياضيات المدرسية بفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلم الرياضيات 

NCTM)جامعة األزهر بغزة، فلسطين. . . )رسالة ماجستير غير منشورة 
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ات الرياضيمدى توافق محتوى تحليل البيانات واالحتماالت في كتب م(. 2015عبد، إيمان. )
 (.NCTMللصفوف الرابع حتى السادس في األردن مع معايير الرياضيات العالمية )

 .233-212ص  (،2)عدد ال(، 10)مجلد المجلة جامعة الخليل للبحوث، 

عليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة ت .(م2004)عبيد، وليد. 
 ر والتوزيع.عمان: دار المسيرة للنش .التفكير

دار المسيرة  . عمان:2. طتعليم الرياضيات لجميع األطفال (.م2010). وليم تواضروس ،عبيد
 .للنشر والتوزيع

(. تقييم كتب الرياضيات في المرحلة االبتدائية في دولة الكويت في م2007العجمي، فيصل. )
 .منشورة( )رسالة ماجستير غير .NCTMضوء المعايير العالمية لمناهج الرياضيات 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. 

غزة: كلية التربية الجامعة . 1. طالمنهاج المدرسي (.م2004). فتحية عزو واللولو، عفانة،
 .اإلسًّلمية

 . غزة: مطبعة مقداد.3. طتخطيط المناهج وتقويمهام(. 1996عفانة، عزو. )

 .مكتبة آفاق غزة: .3ط. للرياضيات الحديثةالتدريس االستراتيجي م(. 2009عفانة، عزو. )

تحليل محتوى موضوعات الهندسة في كتب م(. 2015عليات، إبراهيم والدويري، أحمد. )
الرياضيات المدرسية للمرحلة األساسية المتوسطة في األردن في ضوء المعايير العالمية 

(NCTM, 2000)،(3)عدد ال(، 42)مجلد الالجامعة األردنية،  . مجلة العلوم التربوية ،
 .765 – 747ص

عمان: مكتبة المجتمع العربي  .1ط .طرق تدريس العلوم(. م2005). صًّلح الدين ،العمرية
 للنشر

تحليل كتب الرياضيات في المرحلة المتوسطة بالكويت في ضوء م(. 2014العنزي، عامر. )
، مصر-مجلة عالم التربية .معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في أمريكا

 .261-209(، ص45دد)عال، (15لد)مجال
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مستوى جودة كتب الرياضيات الفلسطينية في مرحلة التعليم . (م2007) .عودة، رحمة والشقرة، مها
تطوير مناهج  –المؤتمر العلمي التاسع عشر  .NCTMاألساسي في ضوء معايير 

مصرية للمناهج وطرق التدريس. رقم مصر، الجهة ال –التعليم في ضوء معايير الجودة 
 1717-1670، ص(19)المؤتمر 

 تقويم أداء معلمي العلوم الطبيعة بالمرحلة المتوسطةم(. ٢٠١٠). سعيدالغامدي، 
 لية التربية،ك(. رسالة دكتوراه غير منشورة. )علميةفي ضوء المعايير العالمية للتربية ال

 .مكة المكرمة ،أم القرى  جامعة

تقويم منهج التكنولوجيا وتنمية التفكير في ضوء معايير الجودة م(. 2006فتح هللا، مندور. )
(، العدد 2المجلد )، مجلة رسالة الخليج العربي، بالتعليم العام في جمهورية مصر العربية

 .131-59(، ص104)

 .المواصفات، المسؤولياتالمعايير، الجودة في التعليم: المفاهيم، م(. 2008). سهيلة الفتًّلوي،
 .الشروق  عمان: دار

تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية م(. 2011فرج هللا، عبد الكريم. )
. مجلة الجامعة بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة

 . 776-733ص (،2)عدد ال(، 19)مجلد ال، اإلسًّلمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(

(. تحليل محتوى كتب الرياضيات في المرحلة االبتدائية م، أ2012قاسم، بشرى والعبودي، أحمد. )
مجلة العلوم . (NCTM, 2000في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات )

 .294-281صاإلنسانية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية.

بناء معايير لتطوير مناهج الرياضيات للمرحلة م، ب(. 2012)قاسم، بشرى والعبودي، أحمد. 
عدد اللعراق، ا جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات،. االبتدائية في ضوء المعايير العالمية

 .262 –224ص  (،25)

تحليل محتوى الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء م(. 2013القحطاني، وضحى بنت حمد. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. TIMSSمتطلبات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسًّلمية.
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تقويم فاعلية كتاب الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي م(. 2012القضاة، أحمد. )
ألردن من خًّلل مستوى تحصيل الطلبة ألهداف المنهاج وآراء المعلمين )التوجيهي( في ا
 .313-279(، ص4)عدد ال، (28)مجلد المجلة جامعة دمشق،  والطلبة بالكتاب.

دراسة تقويمية لمحتوى كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة في ضوء م(. 2015كاظم، سمر. )
 الجامعة المستنصرية. . ورة()رسالة ماجستير غير منش .معايير الجودة العالمية

(. مستوى جودة موضوعات الهندسة المتضمنة في كتب رياضيات مرحلة م2009كساب، سناء. )
)رسالة  .التعليم األساسي بفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات

 الجامعة اإلسًّلمية بغزة، فلسطين.  .ماجستير غير منشورة(

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في  .(م2003والجمل، علي أحمد )اللقاني، أحمد حسين 
 القاهرة: عالم الكتب. .3. طالمناهج وطرق التدريس

مستوى جودة مناهج الرياضيات الفلسطينية في ضوء معايير المجلس م(. 2007ماجد، الديب. )
مان معايير ض-. المؤتمر العلمي السنوي الثانيNCTMالقومي لمعلمي الرياضيات 

 جامعة المنصورة، مصر. الجودة واالعتماد في التعليم النوعي بمصر والوطن العربي.
 .329-309، ص(2)عدد ال(، 1)مجلد ال

تحليل محتوى الهندسة في مقرري الرياضيات للصف األول والثاني م(. 2008) .المحمدي، فهد
لمعلمي  الوطني األمريكيالمتوسط في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير المجلس 

  .جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. . )رسالة ماجستير غير منشورة(الرياضيات

 حول اإلصًّلح التعليمي القائم على المستويات المعيارية .م، يوليو(2010محمود، حسين. )
 مإصًّلح التعليورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الخامس )مستقبل  ".للجودة: "دراسة تحليلية

م مصر، القاهرة: المركز العربي للتعلي–العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى( 
 .)أسد( والجامعة العربية المفتوحة والتنمية

المنهج الدراسي واأللفية الجديدة، مدخل إلى تنمية اإلنسان م(. 2002محمود، صًّلح الدين. )
 لنشر.القاهرة: دار قاهرة ل .العربي وارتقائه
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 دراسة تقويمية لكتب علم االحياء وعلم األرض بالمرحلةم(. 2000المخًّلفي، عبد هللا. )
 غير كتوراهد رسالة. )البيولوجيةالثانوية في الجمهورية اليمينة في ضوء قضايا المجتمع 

 .، كلية التربية، جامعة المستنصرية(منشورة

 وزارة التربية والتعليم اليمنية، اليمن. .تصميم المنهاجم(. 1993مرعي، توفيق وآخرون. )

المناهج التربوية الحديثة، مفاهيمها وعناصرها وأسسها  .م(2004مرعي، توفيق والحيلة، محمد. )
 .عمان: دار المسيرة.4. طوعملياتها

 ضوء في المعلم إلعداد علمية ضوابط. يوليو( 27-26م، 2005) هللا عبد الشيماء المغربي،
 طرق و  للمناهج المصرية للجمعية عشر السابع العلمي المؤتمر. المعياريةالمستويات 

 المعيارية.  والمستويات التعليم مناهج: التدريس

الرياضيات الفلسطينية واإلسرائيلية للصف السابع األساسي في م(. 2016مقاط، محمد سليم. )
-مجلة تربويات الرياضيات (" دراسة مقارنة".NCTM, 200ضوء معايير عمليات )

 .286-253، ص(3)عدد ال، (19)مجلد ال ،مصر

تقويم كتاب الرياضات للصف السادس م(. 2014المنصوري، مشعل والدويلة، عبد الرحمن. )
من وجهة  NCTMبدولة الكويت في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

-835(، ص 1(، ج)157عدد )الر، مص التربية )جامعة األزهر(مجلة . نظر المعلمين
867. 

، 2000مبادئ ومستويات الرياضيات المدرسية  م، فبراير(.2001). ديسقورس ميخائيل ،ناجي
 .22-21 ص جمعية تربويات الرياضيات العلمي السنوي،ر المؤتم

 على وثيقة منهج الرياضيات في المملكة NCTMمعايير مطابقة (. م2005) .النذير، محمد
 .ماوالمواءمة بينه والقياس، السعودية للمرحلة المتوسطة في مجالي الهندسةالعربية 

، (3)مجلدلا ،مصر –مناهج التعليم والمستويات المعيارية  –المؤتمر العلمي السابع عشر 
 .854-882، ص (17)عدد ال
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يات الرياض منهاج محتوى  في المتضمنة الجبرية المفاهيم مطابقة مدى(. م2011. )علي نصار،
 مصر،-والمعرفة القراءة مجلة NCTM. لمعايير العليا األساسية للمرحلة الفلسطيني

 .44-19 ص (،119)عددال

مستوى جودة موضوعات اإلحصاء المتضمنة في كتب الرياضيات مرحلة م(. 2006الوالي، مها. )
)رسالة  .التعليم األساسي لفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات

 الجامعة اإلسًّلمية بغزة، فلسطين. (. ماجستير غير منشورة

. فلسطين: وزارة التربية (. وثيقة الرياضياتم2016وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. )
 والتعليم، مركز المناهج.

وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج  م(.2016وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. )
 . فلسطين: وزارة التربية والتعليم.لوطنيةا

 . القاهرة: مكتبة األنجلو.المناهجم(. 1996الوكيل، حلمي والمفتي، محمد.  )

االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج م(. 2005) ن. حس حلمي ومحمود، الوكيل،
 .دار الفكر العربي القاهرة:. ) األساسالتعليم  مرحلة) األولى المرحلة

تقويم أداء مدرسي الرياضيات للمرحلة الثانوية على ضوء المعايير م(. 2015الونوس، رويدا. )
مجلة جامعة تشرين للبحوث  المهنية المعاصرة )دراسة ميدانية في محافظة حمص(.

-25، ص(1عدد )ال(، 37مجلد )ال ،سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية –والدراسات العلمية 
44. 

لقومي ا المجلس معايير في رياضيات بكتب الهندسة محتوى  تحليلم(. 2005) .حفيظة الوهيبي،
جامعة  .(منشورة غير ماجستير رسالة) .عمان ُ سلطنة فيNCTM)) الرياضيات لمعلمي
 مان.عُ قابوس، 
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 مالحقال

 ( قائمة بأسماء المحكمين:1ملحق رقم )
 مكان العمل الدرجة العلمية االسم 

يسأستاذ دكتور في المناهج وطرق التدر  سهيل ذياب 1  جامعة غزة 

يسأستاذ دكتور في المناهج وطرق التدر  عطا حسن درويش 2 األزهرجامعة    

سيأستاذ دكتور في المناهج وطرق التدر  محمد أبو شقير 3  الجامعة اإلسًّلمية 

 جامعة األقصى أستاذ المناهج وطرق تدريس المشارك خالد فايز عبد القادر 4

 جامعة األقصى أستاذ المناهج وطرق تدريس المشارك ماجد حمد حامد الذيب 5

وطرق تدريس المشاركأستاذ المناهج  عبد الكريم فرج هللا 6  جامعة األقصى 

مناهج وطرق تدريس دكتوراه محمود الحمضيات 7  جامعة غزة 

وزارة التربية -رئيس قسم المناهج  دكتوراه مناهج وطرق تدريس سمية سالم النخالة 8
-والتعليم  

وكالة الغوث وتشغيل مدرس في  دكتوراه مناهج وطرق تدريس أشرف يوسف أبو عطايا 9
 الًّلجئين

 وكالة الغوث وتشغيل الًّلجئين دكتوراه مناهج وطرق تدريس محمد نعيم ابو سكران 10

 وزارة التربية والتعليم دكتوراه مناهج وطرق تدريس هاني عبد القادر االغا 11

وزارة التربية -رئيس قسم اإلشراف  ماجستير مناهج وطرق تدريس محمود أمين مطر 12
-والتعليم  

سليمان األغامراد هارون  13 رئيس قسم االمتحانات في مديرية  ماجستير مناهج وطرق تدريس 
 الوسطى
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 :الصورة النهائية لتحليل بطاقة المحتوى  (2ملحق رقم )

 الجكككككامعكككككة اإلسككككًّلميككككككة ككك غكككككككككككككككككككككزة
 عمادة البحث العلمي والدراسكات العليا

 ككككككككككككككككليكككككككككككككككككككككة التكككككككككربيكككككككككككككككككككككككككة
 قسككم المنككككككاهككككج وطككككرق التككككككدريكس

  الدكتور الفاضل: ..................................... حفظه/ها هللا
 السًّلم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد

 ة تحليل المحتوى الموضوع / تحكيم أدا

 تقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة يقوم الباحث بإجراء دراسة تكميلية بعنوان
وذلك لنيل درجة الماجستير في قسم المناهج ؛ "( NCTMللمرحلة الثانوية في ضوء معايير)

 وطرق التدريس من الجامعة اإلسًّلمية.
لة محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية المطورة للمرحوتتطلب الدراسة من الباحث القيام بتحليل 

ن عملية التحليل تتطلب تحديد فئة التحليل، فقد اعتمد الباحث في تحليله معايير أ بماالثانوية و 
والخاصة بمحتوى كتب الرياضيات المطورة لصفي  NCTM)المجلس القومي لمعلمي الرياضيات )

 العاشر والحادي عشر.

 ،تلك المعايير بمساعدة المشرف واالستعانة برسائل وأبحاث الباحثين السابقينقام الباحث بترجمة و 
تكونت المعايير من خمسة مجاالت وهي: األعداد والعمليات عليها، الجبر، الهندسة، حيث 

 القياس، اإلحصاء واالحتماالت. 

بداء الرأي و ونرجو من سيادتك كمختص في الرياضيات التكرم باالطًّلع على أداة تحليل المحتوى  ا 
 فيها من حيث: 

 التأكد من صحة الترجمة وسالمة وتوحيد المصطلحات الرياضية.  -
 مدى مالءمة المعايير لتكون مؤشرات لتحليل المحتوى. -
 إمكانية الحذف أو اإلضافة أو التعديل. -

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

 الباحث:      

 محمد عبد المحسن أبو الروس
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 معايير المحتوى الرياضي                             

 م
 رأي المحكم ومقترحاته المجال / األعداد والعمليات

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

التعديل  غير مالئم مالئم
 المقترح

 وتمثيلهككككككا األعككككككداد فهم 1
نظم و  بينهككككككا والعًّلقككككككات

 .األعداد المختلفة

  الكبيرة األعكككككداد مكككككاهيكككككة يحكككككدد 1.1
 والككطككرائككق اجكككككككدا  والصككككككككككككككككغككيككرة

 لتمثيلها. المختلفة

   

خواص وأنظمكككككككة  يقكككككككارن بين 1.2
األعكككداد بمكككا في ذلكككك األعكككداد 

 الكسرية والحقيقية.

   

 المتجهات يشككككككككككككككرح التعامل مع 1.3
 لها بعض كأنظمة والمصفوفات

 الحقيقة. خصائص األعداد

   

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الككعككمككلككيكككككككات مككعككنككى فككهككم
ها ارتباط وكيفية الحسابية
 .ببعض

 

 عكككككككككمكككككككككلكككككككككيكككككككككات يكككككككككدرك أثكككككككككر 2.1
، واألسكككككككس والقسكككككككمة الضكككككككرب،

ير مقادالعلى  والجذور المختلفة
 .ةالكمي

   

يطور فهمه لخصائص جمع  2.2
وضرب المتجهات والمصفوفات 

 وكيفية تمثيلها.

   

التبككككاديككككل والتوافيق  يسككككككككككككككتخككككدم 2.3
 كطرق حسابية.

   

3 
 

الككككككككككككككقككككككككككككككدرة عككككككككككككككلككككككككككككككى 
 سككهولة وا عطاءب الحسككاب

 تقديرات منطقية

يجري العمليات الحسككككككككككككككابية مع  3.1
األعكككككداد الحقيقيكككككة والمتجهكككككات 

 والمصفوفات بسهولة.

   

يسككككككككككككككتخدم بكفاءة الحسككككككككككككككابات  3,2
 العقلية وحسابات الورقة والقلم.

   

يعطي تقديرات تقترب من  3.3
 .اإلجابات الصائبة
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 م
 رأي المحكم ومقترحاته الجبرالمجال / 

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

التعديل  غير مالئم مالئم
 المقترح

 والعًّلقككات األنمككاط فهم 1
 . واستخدامها واالقترانات

يعمم اسكككككتخدام األنماط المحددة  1.1
 والمعروفة للدوال وتوظيفها. 

   

ات واالقترانككيميز بين العًّلقككات  1.2
مسككككككككككككككتخكككككككدمكككككككا ويحول بينهكككككككا 

التمثيًّلت المختلفككككككة للعًّلقككككككات 
 واالقترانات.

   

يحلل االقترانات في متغير واحد  1.3
معدالت  اسككككككككككككككتخداممن خًّلل )

الكتكغكيكر، أصكككككككككككككككفكككككككار االقكتكران، 
ودراسكككككككككككككككككككة خطوط المقككككككاربككككككة، 

 سلوكها(.

   

1.4 
 
 

 :مككككثكككككككل ،يككككجككككري الككككتككككحككككويككككًّلت
 والتركيكككككككب عمليكككككككات االتحكككككككاد

 لًّلقترانات المشهورة. والمعكوس

   

يكككذ لتنف التكنولوجيكككا يسككككككككككككككتخكككدم  1,5
تحويًّلت االتحكككككككاد والتركيكككككككب 

 الككعككمككلككيكككككككات والككمككعكككككوس عككلككى
 تعقيًدا. األكثر

   

يقارن بين خصكككائص االقترانات  1.6
االقترانات  يشككككككمل بما)المختلفة 

األسككككككككككككككيكككككككة، االقترانكككككككات كثيرة 
 النسككككككككككككككبيككة،الحككدود، االقترانككات 

االقككتككرانكككككككات الككلككوغكككككككاريككتككمككيكككككككة، 
 (.واالقترانات الدورية

   

تي ال االقترانككات تمثيككل يفسككككككككككككككر 1.7
 تحتوي على متغيرين.

   

والبنى  المواقف تحليكككككككل 2
الريككككككاضككككككككككككككيككككككة وتمثيلهككككككا 

 الجبرية الرموز استخدامب

 صككككككككككككككيغ التكافؤمعنى  يشككككككككككككككرح 2.1
لككككتككككعككككبككككيككككرات، والككككمككككعكككككككادالت، لكككك

 ، والعًّلقات.والمتباينات
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 م
 رأي المحكم ومقترحاته الجبرالمجال / 

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

التعديل  غير مالئم مالئم
 المقترح

دالت، معالل صيغ متكافئة يكتب 2.2
 .، وأنظمة المعادالتوالمتباينات

   

المعككككادالت والمتبككككاينككككات حككككل ي  2,3
 .قلمالو استخدام الورقة أو با ذهنيا 

   

 في حككلسككككككككككككككتخككدم التكنولوجيككا ي 2,4
المعككادالت والمتبككاينككات وانظمككة 

 المعادالت.

   

يسكككككككتخدم الرموز الجبرية لتمثيل  2.5
 قات الرياضيةًّلوتوضيح الع

   

تمثيًّلت رمزية متعددة سكككككتخدم ي 2.6
لتمثيكككككل العًّلقكككككات واالقترانكككككات 

 والمعدالت الزمنية.

   

يحكم على معنى ومعقوليكككككككة  2.7
ما في بالرمزية  تمثيًّلتنتائج ال
مككا تم تنفيككذه بككاسككككككككككككككتخككدام ذلككك 

 .التكنولوجيا

   

 العًّلقككككات الكميككككة تمثيككككل 3
اسككككككككككككككتخكككككككدام النمكككككككاذج بككككككك

 الرياضية
 

في حكككككككدد العًّلقكككككككات الكميكككككككة ي 3.1
المواقف المختلفككككة، ونوع فئككككات 
االقترانكككككككات التي تكون نموذج 

  للعًّلقات.

   

 سككككككككككككككتخككككدم التعبيرات الرمزيككككةي  3.2
لتمثيككككل العًّلقككككات النككككاتجككككة في 

 سياقات متعددة.

   

 يةنطقاسككككككتنتاجات م يسككككككتخلص 3.3
 .نمذجتهاتم  تيال حالةحول ال

   

اقات في سيتحليل التغير  4
 مختلفة

معدالت التغير من خًّلل  بقر ي 4.1
 الرسوم البيانية.

   

معدالت التغير من خًّلل  بقر ي 4,2
 البيانات العددية
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 م
 رأي المحكم ومقترحاته الجبرالمجال / 

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

التعديل  غير مالئم مالئم
 المقترح

معدالت التغير من خًّلل  يفسر 4,3
 الرسوم البيانية.

   

معدالت التغير من خًّلل  يفسر 4,4
 البيانات العددية

   

 

 م
 المحكم ومقترحاتهرأي  المجال / الهندسة

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن: التعديل  غير مالئم مالئم ُيمك 

 المقترح
تحليل خصككائص األشكككال  1

الهندسككككككككككككككية ثنائية وثًّلثية 
حكككجكككج  طكككويكككروتككك بكككعكككككككدالككك

العًّلقككات  عن ريككاضككككككككككككككيككة
 الهندسية.

 
 

 يةثنائ شكككالألاخصككائص  يحلل 1.1
 بعد.وثًّلثية ال

   

 ةالهندسكككككي العًّلقات يسكككككتكشكككككف 1.2
ين التطابق والتشابه( ب ها)بما في

 ،ثنائية وثًّلثية البعد األشكككككككككككككال
تتضككككككككككمن هذه  مشكككككككككككًّلتوحل 

 األشكال الهندسية.

   

يوظف مهارات الحس الهندسكككي  1.3
في المناقشكككككككككة وبرهنة النظريات 

 ونقد آراء اآلخرين.

   

 المثلثيككككة العًّلقككككات يسككككككككككككككتخككككدم 1.4
 .االزواي وقياسات أطوال لتحديد

   

ووصككككككككككككككف تحككديككد المواقع  2
الكككمكككككككككككانكككيكككككككة  الكككعكككًّلقكككككككات

 بكككاسككككككككككككككتخكككدام الهنكككدسككككككككككككككككة
 اإلحداثية وأنظمكككة التمثيكككل

 األخرى 

ة الديكارتيحداثيات اإل مسككككككككككتخدي 2.1
حككداثيككات   القطبيككة :مثككل أخرى وا 

 مككواقككفلككتككحككلككيكككككككل الكك الكككككرويكككككككةو 
 الهندسية

   

يتحقق من صحة الحدس ويحل  2.2
مشككككككككككككًّلت تتضكككككككككككمن أشككككككككككككااًل 
هنككدسككككككككككككككيككة في بعككدين أو ثًّلثككة 

 أبعاد باإلحداثيات الديكارتية.
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 م
 المحكم ومقترحاتهرأي  المجال / الهندسة

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

التعديل  غير مالئم مالئم
 المقترح

الكككككتكككككحكككككويكككككًّلت تكككككطكككككبكككككيكككككق  3
تككحككلككيكككككككل والككتككمككثككيككًّلت فككي 

 .الرياضيةالمواقف 

حويًّلت الهنككككدسككككككككككككككيككككة الت يمثككككل 3.1
 ،الكككككككدورانو )االنعككككككككاسككككككككككككككككككككات، 

شكككككككككككككككككال )التوسككككككككككككككع( لألمككددوالت
تخدام باس ى في المستو الهندسية 

 ،متجهكككاتوال الرسككككككككككككككم البيكككاني(
 والمصفوفات.واالقترانات 

   

تمثيًّلت مختلفكككككككة  مسككككككككككككككتخكككككككدي 3.2
ت ًّليالتحو  أثرفهم لللمسككككككككككاعدة 

 البسيطة وتركيباتها.

   

 التمثيل البصكككري اسكككتخدام  4
واالسككككككككككككككتكككككككدالل المككككككككاني 
والنمذجة الهندسكككككككككككككية لحل 

 المشكًّلت الرياضية.
 
 

ية هندسشكال رسم تمثيًّلت ألي 4.1
 أدواتباستخدام  البعدثنائية 

 متنوعة.

   

ينشككككككككككككككئ تمثيًّلت لمجسككككككككككككككمات  4.2
ثًّلثية األبعاد باسككككككككتخدام أدوات 

 متعددة

   

لفراغ في اأجسككككام ثًّلثية األبعاد  يتخيل 4.3
، وتحليككككل أجزائهككككا من زوايككككا مختلفككككة

 .المتقاطعة

   

سككككتخدم رسككككومات الحد القائم لنمذجة ي 4.4
 .وحل المشكًّلت

   

سكككككتخدم النماذج الهندسكككككية الكتسكككككاب ي 4.5
أكثر تعقيككككككدًا واإلجككككككابككككككة عن أفكككككككار 

األسككككككككككككككئلككة ذات الصككككككككككككككلككة بغيرهككا من 
 مجاالت الرياضيات.

   

حككل األفكككار الهنككدسككككككككككككككيككة ل سككككككككككككككتخككدمي 4.6
تخكككككككدامهكككككككا في المشكككككككككككككككًّلت  واسكككككككككككككك

التخصككككككككصككككككككات والمجاالت المختلفة، 
 مثل: الفن والهندسة المعمارية.
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 م
 رأي المحكم ومقترحاته / القياس المجال

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن: التعديل  غير مالئم مالئم ُيمك 

 المقترح
 فهم قابلية األشياء للقياس 1

ووحكككككككككدات وأنكككككككككظكككككككككمكككككككككة 
جككككككككراءات الككككككككقككككككككيككككككككاس  وا 

 المختلفة.

 اتالوحككككد بشككككككككككككككككككأن ايتخككككذ قرارً  1.1
 للمشكككككككككككلة ةالمناسككككككككككب قاييسوالم

 للقياس.المتضمنة 

   

تككطككبككيككق األسكككككككككككككككككككككالككيكككككككب  2
والتقنيككككككات المًّلئمككككككة في 
القياس واسككككككككتخدام أدوات 
القياس ومعرفة الصكككككككككككككيغ 
الريككككككاضككككككككككككككيككككككة لتحككككككديككككككد 

 القياسات الهندسية.
 

التقريككب في خطككأ الككدقككة و يحلككل  2.1
 القياس

   

صكككككككككككيغ المسكككككككككككاحات  يسكككككككككككتخدم 2.2
مسكككككككاحة السكككككككطح والحجم مثل: 

كككالمخروط شكككككككككككككككككال لألحجم الو 
 واالسطوانة.والكرة 

   

يحدد مفاهيم للتقريب في القياس  2.3
والحدود العليا والدنيا وأقصكككككككككككككى 

 حد في القياس.

   

يتحقق من صكككككككككككحة القياسكككككككككككات  2.4
باسككككككككككتخدام الوحدات الخاصككككككككككة 

 بالقياس.

   

 

 م
 رأي المحكم ومقترحاته المجال / تحليل البيانات والحتمالت

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن: التعديل  غير مالئم مالئم ُيمك 

 المقترح
صككككككككككياغة األسككككككككككئلة التي  1

عن يمكن معكككككككالجتهكككككككا 
جكككمكككع وتكككنكككظكككيكككم طكككريكككق 

وعرض البيككككككانككككككات ذات 
 .الصلة لإلجابة عليها

 
 

مختلفكككككككة من بين أنواع  يفرق  1.1
الككككدراسككككككككككككككككككات وأي منهككككا يمكن 

 اشتقاقه من اآلخر.

   

اإلحصائية يستخدم المعادالت  1.2
 في الوصول إلى النتائج.

   

يميز قيككاس البيككانككات والبيككانككات  1.3
المنفصككككلة والتغير للبيانات ذات 
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 م
 رأي المحكم ومقترحاته المجال / تحليل البيانات والحتمالت

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

التعديل  غير مالئم مالئم
 المقترح

المتغير الواحكككككككد أو المتغيرات 
 المتعددة.

يسككككككككككككككتخكككككككدم المكككككككدرج التكراري  1.4
والمضككككككككككككككلع التكراري واألعمككككدة 
وخط االنتشكككككككككككككككككككككار في عرض 

 البيانات.

   

 الوصككككككككفية اإلحصككككككككاءيحسككككككككب  1.5
)الوسكككككط، الوسكككككيط،  األسكككككاسكككككية
 المنوال(. 

   

 
1،6 

ية اإلحصائ يفرق بين األساليب
 البارامترية والًّلبارمترية.

   

اسككككككككككككككتخككدام األسكككككككككككككككاليككب  2
اإلحصككككككككككككائية المناسككككككككككككبة 

 لتحليل البيانات
 
. 

يعرض التوزيعات التكرارية  2.1
 ويمثلها بيانيا.

   

يقيس البيكككككككانكككككككات ذات المتغير  2,2
لقكككككككدرة على عرض  الواحكككككككد وا

 التوزيع ووصف المشكلة.

   

يككجكككككككد مككعكككككككامككًّلت ومككعكككككككادلكككككككة  2.3
 االنحدار.

   

    يجد معامًّلت االرتباط  2.4
2.5 
 

ًّلت الخطيكككككككة يالتحو يوضككككككككككككككح 
يف وك للبيككانككات أحككاديككة المتغير

والنزعكككككة على الشككككككككككككككككككككل تؤثر 
 واالنتشار المركزية 

   

ة المناسكككبيسكككتخدم اإلحصكككائيات  2.6
لعرض ومناقشكككككككككة البيانات ذات 

 المتغيرين.

   

تككقككيككيككم االسككككككككككككككككتكككككككدالالت  3
 والتنبؤات التي تسككتند إلى

 وتطويرها البيانات

 لعرض التغيرالمحاكاة  يسككتخدم 3.1
في العينككات اإلحصككككككككككككككككائيككة من 

 مجتمع إحصائي معروف 
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 م
 رأي المحكم ومقترحاته المجال / تحليل البيانات والحتمالت

 المؤشرات ةالمعايير الرئيس
ن المحتوى الطالب من أن:  ُيمك 

التعديل  غير مالئم مالئم
 المقترح

 
 

يوضح تمثيل العينة اإلحصائية  3.2
 للقيمة البارامترية للمجتمع.

   

يسكككتخدم توزيع العينات كأسكككاس  3,3
 لًّلستدالل الكلي. 

   

التقكككككارير المنشككككككككككككككورة التي  يقيم 3.4
تسككككككككككككتند إلى البيانات من خًّلل 
فحص تصككككميم الدراسككككة، ومدى 
مًّلءمكككككككة تحليكككككككل البيكككككككانكككككككات، 

وصككككحة وصككككًّلحية الفرضككككيات 
 االستنتاجات.

   

يوظف تقنيكككككككات اإلحصكككككككككككككككككككككاء  3.5
األسكككككاسكككككية لرصكككككد الخصكككككائص 

 العملية في أماكن العمل.

   

ة المفاهيم األساسيتطبيق  4
  لًّلحتماالت.

 الفضكككككاء العيني يوضكككككح مفاهيم 4.1
اتهكككا وتطبيقككك ياالحتمكككالوالتوزيع 

 حاالت أخرى مبسطة. في

   

في تكوين  سككككككككككككككتخككدم المحككاكككاةي 4.2
 توزيعات احتمالية تجريبية

   

 ر القيمة المتوقعةويفسكككك يحسككككب 4.3
للمتغيرات العشكككوائية في حاالت 

 مبسطة

   

مفاهيم االحتمال الشككرطي  يحلل 4.4
 واألحداث المستقلة

   

احتمال  يحدد خطوات حسككككككاب  4.5
 ويطبقها.  وقوع حدث مركب

   

 




