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 ملخص البحث
 

هدددددبح الىل دددددحم وى حتليدددددل حمتوى كتددددداب    

الرياضدددددددددددديات للصددددددددددددف األول الثانوي يف اجلمهورية   

للرياضددددددددددديات  (NCTM)اليمنية يف ضدددددددددددوء معايري 

ك من خالل اإلجابة عن السددددددددددددد ال  املبرسدددددددددددددية  و ل

 الرئيس اآلتي:

ما مبى تضددددمو حمتوى كتاب الرياضدددديات للصددددف   

 اخلاصة باحملتوى؟ (NCTMاألول الثانوي ملعايري )

ومثددددددددددددددددل كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي م  

 كتاب التمارين عينة الىل حم وجمتمعه 

واسدددت بل الىلااحم املنهل الوصدددحي الت ليلي لوصدددف     

توى الكتدددابا واعتل الىلدددااثدددالتعريحدددات  وحتليدددل حم

والنظريدددددات واألمثلدددددة والتمدددددارين وادددددب  الت ليدددددل  

واملعايري الحرعية فئات الت ليلا واسددددددددددددت بل الىلااحم 

املتعلقددددددددة بدددددددداحملتوى   (NCTM,2000) معددددددددايري

الرياضددددددي لتا  للت ليل بعب ترعتها وعرضددددددها عل    

جمموعة من اخللاء واملت صدددددددددصدددددددددو للت كب من   

 ا  للت ليل مناسىلة األت

ومت اسدددددددددداب الثىلات باسددددددددددت بال معاتلة اإلتحا  بو 

واسددددددددددددددددددت بل الىلااحم %، 91.68احملللو ايحم بلغ 

النسددددئ املئوية والتكرارات ك سدددداليئ واصددددائيةا و ب  

 توصل الىل حم لعبت من النتائل لبرزها:

توافر بعض املعايري بنسددددددددددددددددددئ متحاوتة و  و  هنا   -

 ي: بعض املعايري مل تضمن يف الكتاب وه

الطال ة يف وجراء العمليات احلسدددددددددددددددددددددددابية وتقبير  -

معقولية احلسددددددددددابات العبتية ونتائ ها وتنمية فه  

 التىلاتيل والتوافيق كتقنيات اسابية 
وجوت ضددددددددددددددددعف يف تضددددددددددددددددمو التقنية يف احملتوى   -

 الرياضي 

تقبير نتائل املعاجلات الرمزيةا واسدددددددددددددددددددددددددددددددددت بال  -

 التمثيالت الرمزية للبوال والعال ات 

شددددددرت معب ت التاري من الرسدددددد  الىلياني والىليانات    -

العبتيةا واسدددددددت بال الرمز اجللي لتمثيل وشدددددددرت   

 العال ات والبوال 

تركيئ متثيالت لألشددددددكال ا نبسددددددية باسددددددت بال   -

 لتوات متنوعة 

اسددت بال األشددكال الىليانية كنما   حلل امل،ددكالتا   -

واسددت بال لفكار ا نبسددة حلل امل،ددكالت يف جما ت   

 لخرى مثل الرس  وا نبسة املعمارية 

تقيي  صدددددددد ة الت مينات ا نبسددددددددية باسددددددددت بال   -

ا سدددددددتب ل واللها  ونقب النقاشدددددددات املعمولة عن   

طريق الاريا واكت،دداح العال ات بو لنواا األشددكال   

 ا نبسية 

يوجب ضدددددددددددددعف كىلري يف تضدددددددددددددمو الكتاب ملعايري   -

 ن   القياس ايحم ل  معظ  معايري القياس مل تضم

ركزت التمارين واألمثلة الوارت  يف واب  اإلاصدددداء  -

عل  اساب واصائيات لساسية والتعامل م  التىلاين     

ومل تتطر  ولو بصور  مىلسطة ألي محاهي  لساسية       

عن اإلاتما تا ويالاظ ل  معظ  املعايري املتعلقة      
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بت ليدددددل الىليدددددانددددات واإلاتمدددددا ت  ري متوافر  يف  

 الكتاب املبرسي 

التقوي ا حتليدددل احملتوىا  ت المفتاحية:الكلما

الرياضددددياتا الصددددف األول الثانويااجلمهورية 

 اليمنية 

 

Abstract 

This Researh aims to Content Analysis 

of the Mathematics book in Repuplic of 

Yemen for first secondary Class in The 

light of The international Standards of 

School Mathematics This will be done 

by answering th main following 

question: 

To What extent which (NCTM) 

Standards of content are included in the 

Mathematics book  for first secondary 

Class? 

The  Mathematics book  for first 

secondary grade and the exercises  

book are the available sample. 

The Researcher uses ((NCTM),2000) 

Standards of Mathematical content as a 

tool of analysis after making  sure of A 

suitability for the analysis. 

Coefficient of reliability was computed 

by the equation of agreement between 

the analysts which equals 91.68% and 

the study come out with following 

results: 

- some Standards are reflected in the 

content but most of them are not 

included such us: 

- Compute fluently and make 

reasonable estimates 

- develop an understanding of 

permutations and combinations as 

counting techniques . 

- judge the reasonableness of numerical 

computations and their results. 

- the lack of included  technology  in 

the contents of the book. 

- use symbolic algebra to represent and 

explain mathematical relationships. 

approximate and interpret rates of 

change from graphical and numerical 

data .-  

- judge the meaning, utility, and 

reasonableness of the results of symbol 

manipulations, including those carried 

out by technology. 

- analyze properties and determine 

attributes of two- and three-dimensional 

objects. 

- explore relationships (including 

congruence and similarity) among 

classes of two- and three-dimensional 

geometric objects, make and test 

conjectures about them, and solve 

problems involving them. 

- establish the validity of geometric 

conjectures using deduction, prove 

theorems, and critique arguments made 

by others. 

- understand and represent translations, 

reflections, rotations, and dilations of 

objects in the plane by using sketches, 

coordinates, vectors, function notation, 

and matzrices; 

- use geometric ideas to solve problems 

in, and gain insights into, other 

disciplines and other areas of interest 

such as art and architecture. 

- use vertex-edge graphs to model and 

solve problems. 

- draw and construct representations of 

two- and three-dimensional geometric 

objects using a variety of tools. 

- Regarding Measurement Standards 

with the exception of the first mian 



8 

 

 

 8 

تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي يف الجمهورية اليمنية يف ضوء 
 د. محمود عبده حسن محمد العزيزي |                     للرياضيات املدرسية. (NCTM)معايير 

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020سبتمبر -يوليو( 7) د( المجل35) العدد

 

Standard , none of the others standards 

are reflected. 

 - Concerning  Data Analysis and 

Probability  the only reflected  

Standards  are those of  computing 

basic Statistics and dealing of variance, 

while others are not reflected. 

Keywords: Evaluation, Content 

Analysis, Mathematics, first secondary 

Class, Repuplic of Yemen.

 

 

 مقدبمة:

إن الكتاب املدرسي هو أحد مصادر التعلم للتلميذ ويعد يف كثري من دول العامل الثالث املصدر  

مبا يتضمنه من معرفة  - التعلم. وغالبا ما يكون الكتاباألساسي الذي يعتمد عليه مجيع التالميذ يف

ساسي الذي يعتمد عليه املعلم  حمورا للعملية التعليمية يف جمملها، إذ يعد الكتاب  املدرسي املصدر األ

يف العملية التعليمية، بل وقد يكون املصدر الوحيد كما هو احلال عليه يف اليمن،  وخاصة يف غياب 

 املكتبات املدرسية والعامة.

ويرتتب على هذا الوضع أن يصبح الكتاب املدرسي واحدا من أخطر الوثائق , واملصادر التعليمية    

 خمرجات التعليم، ممثلة يف شخصية املتعلم ونضجه العقلي والوجداني والبدني. حيث تتوقف عليه أهم 

ويعد الكتاب املدرسي من أهم وسائل تعليم املواد الدراسية بصفة عامة، فهو أداة العملية  

التعليمية، وهو الوعاء الذي ينهل منه التلميذ ما حيتاج إليه يف الدراسة، فإذا بين الكتاب على أسس 

سليمة، واحتوى مادة مفيدة، وظهر بإخراج جذاب وصيغ بأسلوب سلس مقروء، ساعد يف حتقيق  تربوية

 (.244، م1996أهداف املنهج. )أبوعمرية، 

وحيتل الكتاب املدرسي أهمية بالغة لدى الباحثني والقائمني على العملية التعليمية، باعتباره   

ثري من احلاالت، وقد ساعد الكتاب املدرسي على دعامة أساسية للتعلم، وهو املعني األغزر قوة يف ك

 (. 2، م1999حتديد املادة الدراسية األنسب لكل مرحلة من مراحل الدراسة.)عبدأيوب، 

ويؤدي كتاب الرياضيات املدرسي دورا أساسيا يف حتديد موضوعات الدراسة، ومداخل تدريسها  

جانب أنه ميثل احلد األدنى من احلقائق وأساليب تقويم حتصيل الطالب  يف  هذه املوضوعات، إىل 

واملفاهيم والعالقات الرياضية وغريها من جوانب التعلم املتعددة واليت ينبغي تزويد التلميذ بها )أبوعمرية، 

  (.245، م1996

وألن مادة الرياضيات تعد عنصرا مؤثرا فيما جيري حاليا من تطورات علمية وتكنولوجية، بل و   

تقبال، فإن هذا فرض على مناهج الرياضيات وتربوياتها أن تتجاوب مع معطيات تلك فيما هو متوقع مس

التطورات، فعصر األلفية الثالثة مبا يتميز به من غزو للفضاء وتطور وسائل االتصال وانتشار األقمار 

الصناعية والتوسع يف استخدام احلاسبات االلكرتونية...، كل ذلك فرض نفسه على طبيعة املعرفة 

لرياضية الالزمة ملواكبة هذا العصر مبتغرياته السريعة، األمر الذي يظهر معه بوضوح حاجتنا الشديدة ا
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إىل مناهج تربوية عصرية تتناسب مع حتديات القرن احلادي والعشرين، مناهج غري تقليدية، تسهم يف 

اث التغيري يف إعداد املواطن القادر على استيعاب تكنولوجيا هذا العصر، مواطن قادر على إحد

جمتمعه، ومشارك يف وضع مسرية التقدم، ويفكر بعقله ال بعقول اآلخرين، وقادر على حل مشكالت 

 جمتمعه بثقة واقتدار.  

ومن املالحظ أن التقدم العلمي له انعكاسات يف ميادين العلوم املختلفة، ولعل من أهمها 

فهي تشغل مكانة متميزة يف جمال العلم  الرياضيات اليت تعد الركن األساس يف الرتبية العلمية،

كونها لغة العلوم، وتقدم مناذج تتميز بالدقة والتجريد العالي واالستداللي، وتعد من جهة أخرى العامل 

 (.1، م2002)عيدلي، (UNESCO, 1971 , p 17)املهم يف وحدتها. 

عطي عناية فائقة لطرق واليوم يف ظل هذا التقدم، أصبح ينظر إىل الرياضيات على أنها وسيلة ت 

التفكري، وتنظيم الربهان، حيث أصبحت الرياضيات جزءا ال يتجزأ من حياة الفرد، تساعده على 

حتليل املواقف وإدراك العالقات املتداخلة بني عناصرها، بهدف مواجهة املشكالت املختلفة والتصدي 

ريات ورموزا حمددة وواضحة، وتعريفات هلا، كما ينظر هلا اآلن، بأنها لغة عاملية مبا تستخدمه من تعب

 (.2، م2003دقيقة مما يسهل التواصل الفكري بني الشعوب )القدسي، 

ومل يعد هنالك بد وقد دخل العامل القرن احلادي والعشرين من مواكبة العصر وركوب موجة 

يف النظرة إليها اإلصالح الرتبوي اليت يركبها العامل املتقدم، ففي جمال الرياضيات هناك نقلة نوعية 

وإىل مناهجها وطرق تدريسها، وقد توجت هذه النقلة باملبادئ واملعايري اليت أصدرها اجمللس القومي 

 (.1، م2004. )السواعي، م2000عام  (NCTM)ملعلمي الرياضيات يف الواليات املتحدة األمريكية 

ال بد أن خيضع جملموعة من والن الكتاب املدرسي هو الوسيط بني املعلم واملتعلم واملنهج ف   

 (.72، م2004املعايري.)إبراهيم، 

 وتعد وثيقة معايري تقويم منهج الرياضيات املدرسية   

Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics - 

مبثابة الدليل الذي أحدث  م1989عام  (NCTMاليت نشرها اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيات )   

تنظيم منهج الرياضيات يف جماالت ميكن أن  (NCTMريا هاما يف تدريس الرياضيات حيث حاول )تغ

-K-4 , 5-8 , 9)تسهم يف حتسني تعليم الرياضيات , وقد نظمت مناهج الرياضيات يف ثالثة مستويات 

 )أي من الروضة إىل الصف الرابع ومن الصف اخلامس إىل الصف الثامن ومن الصف التاسع إىل (12

الصف الثاني عشر( ومت االتفاق على ما جيب أن يتعلمه الطالب وما يستطيع تعلمه وأفضل عرض داخل 

وقد انعكس أثر تلك املعايري على  (NCTM)الصف , ومن ثم تبعت العديد من املنظمات األخرى خطى 

 National Assessment of–حتديد حمتوى الرياضيات وعلى تقوميها كما ظهر يف وثيقة 

Educational –progress Mathematics framework For the 1996-2000.  
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عبارة تستخدم كمؤشر حيدد  12حيث قسم احملتوى خلمسة أجزاء وكل جزء حيوى حوالي 

 الصف الدراسي الذي جيب تقديم املوضوع به ومتى يتم تقدميه يف املستويني امللموس واجملرد. 

  -هما:وثيقتني أخرتني  (NCTMوقد  نشر )   

 . م1991املعايري املهنية لتعليم الرياضيات  -1

 . م1995معايري تقييم الرياضيات املدرسية  -2

Professional Standards for Teaching Mathematics (1991) and Assessment 

Standards for School Mathematics (may- 1995). 

, وحتسني تعلم الرياضيات, والعدالة بني أهمية الرياضيات  -واألخرية نظمت حول ستة معايري هم: 

وثيقة  م2000عام  (NCTM)الطالب , واالنفتاح , واالستدالل الصحيح , والرتابط املنطقي ثم أضاف 

 principles and Standards for Schoolأخرى هي: مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية 
Mathematics  األسس السابقة , وختتلف عنها يف أنها تنشئ  وتلك اجملموعة من املعايري بنيت على نفس

  -تكامل بني املستويات الثالث السابقة الذكر, مع إعادة تنظيم معايري احملتوى إىل أربعة مستويات هي:

من الروضة إىل الصف الثاني، ومن الصف الثالث إىل الصف اخلامس، ومن الصف السادس إىل    

وكان اهلدف  (K-2 , 3-5 , 6-8 , 9-12)صف الثاني عشر الصف الثامن، ومن الصف التاسع إىل ال

  -هو: (NCTM)من مشروع 

تقديم منهج منسق مع العامل احلقيقي الذي فيه حيل الكمبيوتر اإلجراءات الرياضية وتتغري فيه  -1   

 الرياضيات بسرعة.

 ا.تقديم جمموعة من املعايري حتكم مراجعة منهج الرياضيات املدرسية وتقوميه -2   

 وبررت تلك املعايري باحلاجة إىل:   
 ضمان اجلودة. -1

 التعبري عن األهداف. -2
 احلث على التغيري، حيث التغري السرررررررررررررريع الواضرررررررررررررح  يف عصرررررررررررررر املعلومات واإلنرتنت.  -3

 (1، 2005)بدر،        

ياتهم وتركز املعايري على احملتوى األساسي الذي يزود الطالب مبا حيتاجونه مستقبال  يف ح   

اخلاصة واملهنية يف القرن احلادي والعشرين، حيث تعمد إىل إرساء القدرة على التفكري النقدي 

املنهجي، وتسعى إىل  تنمية مهارات البحث، وكذلك التفكري املنطقي والناقد لدى الطالب يف كافة 

ى حل املشكالت الصفوف الدراسية، وذلك للتأكد من اكتسابهم مهارة التفكري التحليلي والقدرة عل

 (.2، م2005وممارسة العمل اإلبداعي )األنصاري، 

كما أن املعايري حتث املعلم وتوجهه حنو اإلبداع يف طرق التدريس وفتح اآلفاق أمام املتعلم للبحث 

 (.2م،  2005والتجريب مبا يتناسب مع ميوله وقدراته )اجمللس األعلى للتعليم يف قطر، 
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( إىل ضرورة أن تنظر الرؤية اإلسرتاتيجية للتعليم الثانوي 205، م2003ويشري الصويف والسياني ) 

يف إمكانية تطوير مناهجه بشكل جيعلها تتجاوب مع التطورات التكنولوجية املعلوماتية والتزايد 

املتسارع للمعرفة، وان تستهدف مناهج التعليم الثانوي دعم قدرات الطالب على التساؤل الناقد وتنميتها، 

مهارات التفكري العلمي ومتسكه بهويه ذاتية مستنرية ببعدها الديين والثقايف، وأن متكن  وتكسبه

 الطالب من التعلم الذاتي.

( بأنه أضحى من الضروري على أنظمة التعليم إعادة النظر يف 6، م2004ويؤكد سعيد )

، ويتيح للطالب مناهجها وتنظيم املعارف واخلربات واملهارات على حنو يسمح بتجديدها وتعميقها

 االستزادة منها مبتابعة التعلم الذاتي. 

( أن املناهج احلالية اليت مت تطويرها وتعديلها ما تزال قاصرة وال 135، م2005ويضيف شراح )

 تراعي ظروف البيئة التعليمية وال مستويات التالميذ العلمية وال تراعي مستويات املعلمني علميا ومهنيا.

أن أصول بناء أو تطوير منهاج الرياضيات يقوم على أساسني هما: حتليل  (MSEB)كما يؤكد    

 (.8، م1995طبيعة الرياضيات وماهيتها، وحتديد أهداف تدريسها )أبو صاحل وآخرون،

( بعض املسلمات األساسية اليت متثل األسس اليت يبنى عليها أو 22 - 15، م2002ويقرتح مينا )

 سية يف املستقبل أهم هذه املسلمات:تطور يف ضوئها الرياضيات املدر

تعد الرياضيات احد اجملاالت املعرفية القائمة، ومن ثم فال ميكن النظر إليها مبعزل عن التوجهات  -   

املعرفية املعاصرة واملستقبلية يف العامل،هذا وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار النمو املتسارع يف املعرفة 

 بيقاتها.اإلنسانية والتحام املعرفة وتط
جيب أن يواكب التعليم التطورات املعرفية احلادثة،ويتطلب ذلك تناول املعرفة بصورة متكاملة  -   

والرتكيز على حل املشكالت وجتنب فكر التبسيط )االختزال( واخلطية، وهذا بدوره لن يتحقق إال 

 يم وأدواته.بإتباع طرق غري تقليدية يف التدريس وإحداث تغريات جذرية يف أساليب التقو
 Chaosتوجد حاجة إىل تطوير " رياضيات جديدة " وذلك لتمثيل " سلوك االتساق "  مثل نظرية الفوضى  -   

theory  ونظرية الكارثوCatastrophe theory   ويعترب احلد األدنى ملا ينبغي التأكيد عليه أن يكون

 دالت والعالقات اخلطية(.الطالب على وعي باملسلمات املتضمنة وحدودها )مثال يف املعا

 ال يكون الفكر حمكوما باملنطق، وإمنا األقرب إىل الصحة أن يكون املنطق حمكوما بالفكر. -   
 يعد استشراف املستقبل جزءا أساسيا من املعرفة. -   
 متعددة. تيفرتض أن يبنى تعليم املستقبل على أساس وجود ذكا وا -
لعديد من العوامل املتداخلة يف ضوء النظرة النسقية، سواء كانت يتوقف تغيري مناهج التعليم على ا -

تعليمية أو جمتمعية أو إقليمية أو إنسانية، وبالرغم من أن العوامل اجملتمعية تعد عوامل حاكمة، 

فانه يوجد دور متزايد للعوامل املتصلة بالثقافات اإلقليمية واإلنسانية، وذلك بالنظر إىل عملية 

 امية حاليا."الكوكبة " الن
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إمكانية إدخال تعديالت على نظريات الصدق الرياضي لتفادي أوجه النقد اليت توجه إىل كل منها،  -   

 وحبيث تصبح مواكبة للتغريات العلمية املعاصرة.
، م1996وتشري الدراسات التقوميية الثالث ملناهج الرياضيات املوحدة يف دول اخلليج ) 

املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج إىل أهمية تقويم مناهج ( اليت قام بها م2000،م1997

الرياضيات بعد تطبيقها من مجيع النواحي )األهداف، احملتوى، كتاب الطالب، كتاب املعلم، كتاب 

النشاط، الكفايات التدريسية للمعلم، اجتاهات الطالب حنو الرياضيات، حتصيل الطالب(.  وتؤكد 

أهمية حتليل وتقويم كتب الرياضيات املدرسية يف ضوء املعايري العاملية  م2005-2004دراسة الوهييب 

للرياضيات املدرسية. وأشارت معظم الدراسات التقوميية والتحليلية لكتب الرياضيات املدرسية يف 

، م2000،دراسة ثابت م1999، دراسة املصباحي م1983اليمن ر مثل دراسة مركز البحوث الرتبوية 

ر  إىل أن كتب الرياضيات   م2001،دراسة املسوري م2000الشامي، دراسة م2000ملقطري  دراسة ا

املدرسية مازالت حباجة إىل أعادة النظر يف حمتواها، وأوصت هذه الدراسات بإجراء دراسات حتليلية 

ت وتقوميية لكتب الرياضيات يف اجلمهورية اليمنية وفق معايري مواكبة ملتغريات العصر.  كما أوص

( إىل ضرورة تطوير مناهج الرياضيات والعلوم يف ضوء املعايري العاملية م2004دراسة أبو جاللة وآخرون )

هلذه املناهج وضرورة أن يطلع ويتدرب املعلمون واملعلمات على هذه املعايري ليتمكنوا من تطبيقها يف 

 املواقف التعليمية املختلفة.
االستغناء عن أحداهما فالتقويم يقودنا إىل التطوير،  و ألن التقويم والتطوير، عمليتان يصعب

الذي التتجلى أهميته إال بعد التقويم فلقد أصبحت قضية الكتاب املدرسي من أكثر القضايا املطروحة 

يف ساحة التطوير الرتبوي، نتيجة لألهمية الكبرية اليت ميتاز بها الكتاب املدرسي ودوره يف العملية 

ا، فهو ليس جمرد وسيلة معينة على التدريس بل هو صلب التدريس نفسه. )جميد الرتبوية بكل أبعاده

 (.12، م2000()جرب، م1982ومرسي، 

"وقد غدا تقويم الكتاب املدرسي بصورة دائمة مستمرة ضرورة أساسية ملعرفة مدى صالح املناهج    

يف كتب الرياضيات من توافر  الدراسية أو ملعرفة مدى  حتقيق األهداف الرتبوية وتظهر أهمية التقويم

املواقف التعليمية الكثرية اليت تساعد على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة من تدريس الرياضيات، 

خاصة وأنها تتضمن تلك املواقف التعليمية اليت تعمل على استيعاب املفاهيم واكتساب املهارات املطلوبة 

 (.14، م1984")الناصر،  لتحسني قدراتهم على التفكري يف حل املسائل

( على أهمية تقويم الكتب املدرسية ومتابعة أثرها يف عملية التعليم 435، م1998ويؤكد شوق )   

 والتعلم يف ضوء أهداف املنهج، إضافة إىل دراستها من قبل املختصني. 

لتغريات العاملية ( أن عملية تقويم املناهج ومتابعتها ومواكبتها ل21، م2005ويعترب النجدي وآخرون )   

 املعاصرة خطوة أساسية يف سبيل تطوير وحتديث هذه املناهج.         
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وإميانا بأهمية كتاب الرياضيات املدرسي،وانطالقا بأن االرتقاء مبستواه له مردوده على العملية    

لتطوير التعليم الرياضيات ضمن خطتها  بالتعليمية فقد قامت وزارة الرتبية والتعليم يف اليمن بتطوير كت

املراحل التعليمية املختلفة ليتماشى مع روح العصر ومتطلباته ويواكب التطورات احلديثة  ومناهجه يف

 املتالحقة يف شتى جماالت احلياة املعاصرة. 

وللتأكد من أن عملية التطوير لكتب الرياضيات قد أدت مثارها فال بد أن يتبع عملية التطوير هذه    

والدراسة احلالية تأتي يف هذا الصدد بغرض حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف عملية تقويم، 

( للرياضيات املدرسية ملعرفة مدى تضمني معايري NCTM,2000)األول الثانوي يف ضوء املعايري العاملية 

 احملتوى يف كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي.

 
 م،كلة الىل حم:   

درسي باعتباره ترمجة وظيفية للمنهاج وأحد الوسائل الرئيسية اليت انطالقا من أهمية الكتاب امل

يعتمد عليها الطالب واملعلم واملوجه يف عملية التعليم والتعلم وملا للرياضيات من أهمية يف حياتنا املعاصرة 

أكثر مما كانت عليه يف املاضي، ونظرا لتدني مستوى الطالب يف التحصيل للرياضيات املدرسية يف 

( ودراسة احملزري م2000( ودراسة الشامي )م1994من حسب ما أكدته دراسة عبدالغفور )الي

(، فضال عما ملسه الباحث من كثرة شكوى املدرسني وأولياء األمور وما الحظه أثناء عمله م2003)

 يف التدريس.

قصى املعايري واستجابة لدعوات املنظمات واهليئات املنادية بضرورة إجراء مزيدا من البحوث اليت تت

( )اجمللس م2001وما يرتبط بها منها دعوة )اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات، معايري ومستويات، 

( )وزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة( )وزارة م2005 -2004األعلى للتعليم يف قطر،

تاب الرياضيات للصف األول الثانوي يف ضوء الرتبية والتعليم،  سلطنة عمان(، وألنه مل يتم حتليل ك

حسب علم الباحث وكون الصف األول الثانوي أساسا للمرحلة الثانوية بفرعيها   (NCTM)معايري

من أهمية يف حتسني وتطوير حمتوى كتب الرياضيات وأثره  (NCTM)العلمي واألدبي  وملا هلذه املعايري 

لباحث  ضرورة حتليل حمتوى  كتاب الرياضيات للصف على التحصيل العلمي للطالب،مما سبق رأى ا

وذلك من خالل  (NCTM) يف ضوء معايري  م2006-2005األول الثانوي يف اجلمهورية اليمنية للعام 

اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي: ما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي 

اإلجابة عن السؤال الرئيس من خالل اإلجابة عن األسئلة اخلاصة باحملتوى؟ وتتم  (NCTM)ملعايري 

 الفرعية اآلتية: 

املتعلقة باألعداد  (NCTMما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ملعايري ) -1

 والعمليات؟

 املتعلقة باجلرب؟ (NCTM)ما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ملعايري  -2
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 املتعلقة باهلندسة؟ (NCTMى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ملعايري )ما مد -3
 املتعلقة بالقياس؟ NCTM) ما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ملعايري  ) -4
( املتعلقة بتحليل (NCTMما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ملعايري   -5

 لبيانات واالحتماالت؟ا
 

 لهمية الىل حم:    

يكتسب هذا البحث أهميته من األهمية اليت حيتلها الكتاب املدرسي، ومن أهمية الرياضيات    

وتتضح  (NCTM)نفسها، ومن األهمية اليت حتتلها املعايري العاملية لتقويم كتب الرياضيات املدرسية 

  -أهمية البحث فيما يلي:

سررتجابة لالجتاهات العاملية وتوصرريات الندوات واملؤمترات اليت تدعو إىل التحليل يأتي هذا البحث ا -1

 والتقويم املستمر للمناهج بهدف تطويرها. 

قد يزود القائمني على ختطيط املناهج وتطويرها بقائمة معايري عاملية من أجل مراعاتها عند بناء                      -2

 املناهج وتطويرها وتأليف الكتب املدرسية.
 ال أمام حبوث ودراسات أخرى يف حماور خمتلفة يف ميدان تطوير مناهج الرياضيات. قد يفتح اجمل -3
يليب احتياجات املكتبة العربية من البحوث والدراسررررررات اليت تتناول حتليل كتب الرياضرررررريات يف   -4

 ضوء معايري عاملية.
 

   ابوت الىل حم: 

 اقتصر البحث على:    

والذي مت  م2006 -2005للتدريس للعام الدراسررررررري تاب الرياضررررررريات للصرررررررف األول الثانوي املقر  -1

  (. 2020م )وما زال معمواًل به حتى نشر البحث  2003-2002هر/  1424 ـ1423تطويره عام 

 2000) National Council of Teachers,(NCTM)معايري اجمللس القومي ملعلمي الرياضررريات   -3

of Mathematics Standards )  واليت تضررررمنتها وثيقة   12-9للصررررفوف  املتعلقة باحملتوى الرياضرررري

 مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية"

 Principles and Standards for School Mathematics ." 
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  مصطل ات الىل حم:

 Contentاحملتوى: 

( بأنه: " كل ما يضرررعه خمططو املناهج من خربات معرفية أو انفعالية أو 35، م1983يعرفه اجلمل) -

 يق النمو الشامل املتكامل للتلميذ طبقا لألهداف الرتبوية املنشودة ".  حركية بهدف حتق
 ( بأنه: "فقرات املادة املقررة واملوضوعة يف الكتاب املدرسي ".45، م1990ويعرفه أبو زينه ) -

( فعرفرره على أنرره: "جمموعررة املعلومررات واحلقررائق واملفرراهيم والتعميمررات  14، م1995أمررا املطلس ) -

 هات واملعتقدات واملهارات". والقيم واالجتا
(" هو نوعيررة املعررارف اليت يقع عليهررا االختيررار واليت يتم   101، م1995ويعرفرره هنرردي، وعليرران )   -

 تنظيمها على حنو معني سواء أكانت هذه املعارف مفاهيم أو حقائق أو أفكار أساسية".

عناصرررر  وي، واملتمثل يفويقصرررد به يف هذا البحث: حمتوى كتاب الرياضررريات للصرررف األول الثان       

) والذي ما  م2006-2005املعرفة الرياضررررية املقررة على طلبة الصررررف األول الثانوي للعام الدراسرررري 

 (.م2020زال معمواًل به حتى نشر البحث 
 

 Content Analysisحتليل احملتوى )املضمو (: 

ليب أخرى لتقويم املناهج ( بأنه " أسلوب يستخدم إىل جانب أسا86، م2003يعرفه اللقاني واجلمل ) -

من أجل تطويرها وهو يعتمد على حتديد أهداف التحليل  ووحدة التحليل للتوصررررل إىل مدى شرررريوع  

ظاهرة أو أحد املفاهيم أو فكرة أو أكثر،وبالتالي تكون نتائج هذه العملية، إىل جانب ما يتم                  

 لتطوير فيما بعد ". احلصول عليه من نتائج، من خالل أساليب أخرى مؤشرات حتدد اجتاه ا
 

 التعريف اإلجرائي للت ليل: د   

 (NCTM)معرفة مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات املطور للصف األول الثانوي للمعايري العاملية    

 املتعلقة بكل من األعداد والعمليات عليها، واجلرب، واهلندسة، والقياس، وحتليل البيانات واالحتماالت.

 Standardsاملعايري: 

عرف جممع اللغة العربية املعيار بأنه: منوذج متحقق أو تصررررررور ما ينبغي أن يكون عليه الشرررررريء 

 (.639، م1961ومجعه معايري )جممع اللغة العربية، 

 (.77، م1998وميثل املعيار املستوى املقبول لألداء أو ناتج التعلم )عودة،    

وصرررراف ملا ينبغي لتعليم الرياضرررريات أن ميكن ( املعايري بأنها: " عبارة عن أ,2000NCTMويعرف ) -

الطالب من معرفته والقيام به، وهي حتدد املعرفة والفهم واملهارات اليت جيب أن يكتسررربها الطلبة 

 (.40، م2007من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر".  )أبو زينة وعبابنة، 
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الطالب )املتعلم( وما ميكن أن يقوم      ( املعيار: " بأنه ما ينبغي أن يعرف     30، م2004ويعرف عبيد )  -

 بأدائه من املهارات العقلية والعملية وما يكتسبه من قيم وسلوكيات ".

( معايري احملتوى بأنها: " موجهات ملا جيب أن تتضرررمنه مناهج 17 - 16، م2004ويعرف السرررواعي ) -

 الرياضيات من مفاهيم وعمليات وخوارزميات وحقائق ". 

( املعايري: " بأنها أعلى مسرررررررررررتويات األداء اليت يطمح اإلنسررررررررررران  68، م2004كما يعرف طعيمة ) -

   للوصول إليها واليت يتم يف ضوئها تقويم مستويات األداء املختلفة واحلكم عليها".
                  

 :(NCTM)معايري * 

لمي الرياضريات  هي عبارة عن وثيقة مبادئ ومعايري للرياضريات املدرسرية أصردرها اجمللس القومي ملع      

(NCTM,2000) (.                                            7م،  2004)السواعي،  يف الواليات املتحدة األمريكية 

 )ل( اإلطار النظري للىل حم

 * ماهية الرياضيات:  

ف الرياضيات أحد املباحث األساسية احملكمة البناء يف املناهج الدراسية جلميع املراحل والصفو   

فهي علم جتريدي من إبداع العقل البشري، وتهتم من ضمن ما تهتم به باألفكار والطرائق وأمناط 

التفكري. وهي ال تكون جمموع فروعها التقليدية فحسب، فهي أكثر من علم احلساب الذي يعاجل 

سة األعداد واألرقام واحلسابات، وهي تزيد عن اجلرب، وهي أكثر من علم اهلندسة والذي هو درا

الشكل واحلجم والفضاء. وميكن إضافة علم املثلثات واإلحصاء والتفاضل والتكامل إىل هذه األفرع 

   التقليدية اليت كانت مبجموعها، حتى وقت قريب تكون علم الرياضيات.

 وأصبحت النظرة احلالية للرياضيات على أنها: 

 نسبة احتمال صحة فرضية أو قضية ما.طريقة ومنط يف التفكري، فهي تنظم الربهان املنطقي وتقرر  -

     لغة تستخدم تعابري ورموز حمددة ومعرفة بدقة فتسهل التواصل الفكري بني الناس، وتتصف بأنها  -     

 لغة عاملية معروفة بتعابريها ورموزها املوحدة عند اجلميع تقريبا.
ري غري معروفة، إىل أن تتكامل وتصل معرفة منظمة يف بنية هلا أصوهلا وتنظيمها وتسلسلها بدءا بتعاب -

 إىل نظريات وتعاميم ونتائج.
فن تتمتع جبمال يف تناسقها وترتيب وتسلسل األفكار الواردة فيها، وهي تعرب عن رأي الرياضي  -

الفنان بأكثر الطرق فعالية واقتصادا، وهي تولد أفكارا وبنى رياضية تنم عن إبداع الرياضي وقدرته 

 دس.على التخيل واحل
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(، أي التسلسل والتتابع يف األعداد واألشكال Patternsوالرياضيات تعين أيضا بدراسة األمناط ) -

والرموز، وهي تزودنا بنماذج ملواقف مادية أو حياتية، فتمثل بذلك أجزاء من احمليط املادي الذي نعيش 

 فيه.

بديهة وسعة اخليال ودقة طريقة للبحث تعتمد على املنطق والتفكري العقلي مستخدمة سرعة ال -

 املالحظة 

علم يتعامل مع الكميات اجملردة مثل العدد والشكل والرموز والعمليات ويرى بعض الرياضيني أن  -

، م2005()سالمة، 75، م1995الرياضيات هي الدراسة املنطقية للشكل والتنظيم والكم )سالمة، 

 (.20-19,  م2003( )أبو زينه ,61
 

   Standards* املعددايري    

 تعريف املعايري: 

 ( املعيار بأنه مستوى األداء املقبول أو مستوى اجلودة.80، م1985يعرف رشيد ) 

( معايري الرياضرررررريات بأنها: " أوصرررررراف ملا ينبغي لتعليم الرياضرررررريات أن  90، م2003ويعرف أبو زينة ) 

ت اليت جيب أن يكتسرررررررررربها ميكن الطالب من معرفته والقيام به، وهي حتدد املعرفة والفهم واملهارا

 الطالب من مرحلة ما قبل املدرسة وحتى الصف الثاني عشر ".
ومنذ نهاية الثمانينات من القرن العشرررررين بدأت حركة عاملية لتطوير تعليم وتعلم الرياضرررريات يف         

 ضوء معايري توضع مسبقا لرتسم مسار عملية التطوير ومتثل املعايري: 

كة من الغايات واألغراض املستهدف أن حيققها كل الطالب بدءا من مرحلة جمموعة شاملة ومتماس -

رياض األطفال وحتى نهاية الصف الثاني عشر، حبيث توجه هذه الغايات جهود واضعي املناهج وطرق 

 التدريس وأساليب التقويم لعدة عقود قادمة، خاصة عند انتقال الطالب من مرحلة إىل أخرى.

ضرررررعي سرررررياسرررررات التعليم وللقيادات الرتبوية وللمعلمني عند فح  الربامج    مصرررررادر ومرجعيات لوا  -

 التعليمية وتطويرها.

خطوطا إرشررررررررادية لبناء أطر للمنهج وتنمية مواد تعليمية ووضررررررررع أدوات للقياس والتقييم وخاصررررررررة   -

 االختبارات ونوعية األسئلة املتضمنة فيها.

  ن أفضل الطرق ملساعدة الطالب على النجاح والتفوق   مثريات لألفكار واحلوارات القومية واحمللية ع -

 (.30-29، م2004يف جماالت دراستهم.)عبيد،

 أهمية هذه املعايري تتلخ  يف اآلتي:تتلخ  و    

 عكست هذه املعايري رغبة الرتبويني يف تقديم تعليم أفضل للتالميذ. -

       ملقررات اليت تقدمها، حتى ميكن عمل أعطت هذه املعايري املناهج أساسا للتغيري والتحديث ونوع ا -

 برامج وموضوعات جديدة تستجيب بفعالية الحتياجات سوق العمل.
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  أكدت هذه املعايري على توصرررررررررررريف طرق التدريس اليت جيب أن يهتم بها املنهج لتقويم أداء املتعلم،   -

 وتقويم فعالية الربامج التعليمية املختلفة.

 توصيف أساليب التقويم اليت جيب أن يهتم بها املنهج. أكدت هذه املعايري على -
 

 * خمططات املعايري:    

 عند بناء معايري لتعليم وتعلم الرياضيات فإن وثيقة املعايري تتضمن:     

  :اجملا ت -ل    

وهذه متثل املوضوعات الكربى اليت يشمل اجملال العام أال وهو الرياضيات، وتقليديا كانت  

الفرعية هي الفروع املختلفة املعروفة: احلساب، اجلرب، اهلندسة، حساب املثلثات، التحليل اجملاالت 

 الرياضي، اإلحصاء واإلحتمال، التوبولوجي.

حديثا تتبنى فلسفة املعايري جماالت معرفية مرتبطة إرتباطا وثيقا باملعرفة الرياضية اليت جتيب عن  

ضيات؟ أي موضوعات خاصة باحملتوى، كما تتبنى جماالت تساؤل: ماذا نعلم يف الرياضيات من الريا

عقلية ومهارات أساسية عامة تستخدم يف كل املوضوعات وجماالت احملتوى وتكون ذات توجه عملياتي 

مثل مهارات: التعليل والربهنة، وحل املشكالت، والتواصل بلغة الرياضيات، والرتابطات بني الرياضيات 

ويف األنشطة احلياتية بصفة عامة، إضافة إىل مهارات استخدام واستثمار وغريها يف  العلوم األخرى 

 التكنولوجيا يف تيسري العمل الرياضي وتنمية التفكري والتحليل والبناء وإعادة تنظيم خربات التعلم.
 

 املعايري: -ب    

من املهارات ويقصد باملعيار ما ينبغي أن يعرفه الطالب )املتعلم( وما ميكن أن يقوم بأدائه     

 العقلية والعملية وما يكتسبه من قيم وسلوكيات.

  والعبارات اليت حتمل املعايري أو اليت تصاغ بها قد تصف: 

مهارة أو قدرة  على سبيل املثال: يستخدم التلميذ احلس الرياضي والتقدير التقرييب للتحقق من  -    

 بها. معقولية نتائج تعرضها شاشة اآللة احلاسبة عند العمل

هدفا عاما من أهداف تدريس جمال أو موضوع يف جمال. على سبيل املثال:  يعرف الطالب أهمية  -    

 التعبري الرمزي يف الرباهني ويف النمذجة الرياضية حلل مشكلة فيزيائية.

ية يف توصية تربط الرياضيات مبادة أخرى. على سبيل املثال: يستخدم التالميذ معادالت الدرجة الثان -    

 تطبيقات قوانني نيوتن اخلاصة بالعالقة بني السرعة والعجلة واملسافة.
 

 امل شرات: - 

مع كل معيار حتدد املؤشرات أو الدالئل اليت يتم من خالهلا التحقق من بلوغ املعيار، وتكون 

قا املؤشرات مصاغة بشكل أداء حمدد يسمح بقياسه.وتتدرج املؤشرات يف عمقها ومستوى صعوبتها وف

للمرحلة التعليمية.على سبيل املثال: حيدد التلميذ اخلصائ  املشرتكة بني املربع واملعني، كما حيدد 
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أوجه االختالف بني الشكلني، وحبيث يستطيع أن يرسم شكال على هيئة معني ولكنه ليس على هيئة 

 " مربع ".

 العالمات املرجعية: -ت

يف كل مكون من مكونات املعيار، وعند كل  وهي عبارات تصف ما جيب أن يصل إليه املتعلم

 مدى معني من صفوف املراحل التعليمية املختلفة.

 وحتدد العالمات املرجعية الفهم أو املهارة املتوقعة عند مستويات خمتلفة من الصفوف.

  واعب التقبير:  -هد 

يد جدا، ممتاز. ويقصد بها عادة قواعد لقياس وتقدير أداء املتعلم، مثل ضعيف، مقبول، جيد، ج

كما حيدد احلد األدنى لقبول حتقق معيار معني، والذي قد خيتلف من معيار آلخر، أو من مرحلة 

ألخرى، كما يرتبط ذلك بالتقدم الذي حيرزه الفرد بالنسبة لنفسه وبالنسبة لالختبارات حمكية املرجع 

اسية املختلفة.كما تستخدم واليت تكون حمكاتها منبثقة من املعايري ومؤشراتها يف الصفوف الدر

وتلك اليت  %100قواعد التقدير عند تقدير إجابة تلميذ يف اختبار معني..مواصفات اإلجابة اليت تستحق 

 (.31-30، م2004تستحق أقل من ذلك. )عبيد، 
 

 * مواصحات املعايري: 

اهج الرياضيات  ال بد من حتقق املواصفات التالية ألي جمموعة من املعايري اليت توضع لتطوير من    

 يف تعليمها وتعلمها: 

 تكون قوية وتنافسية على مستوى العامل. -

 تعمل على بناء مستويات رفيعة لكل األطفال. -

 تكون مفيدة، حيث تنمي القدرات واملعارف املتطلبة للمواطنة الذكية. -

 تنمي مهارات قابلية التوظف واالستعداد للتعلم املستمر. -

 ي األمر والرأي العام بأهميتها.يشعر التلميذ وول -

 تشمل اجلوانب املعرفية واملهارية األكثر أهمية يف اجملال الذي وضعت له )الرياضيات يف حياتنا(. -

 تكون قابلة للتنفيذ وميكن إدارة العمل بها يف األوقات واجلداول الزمنية احملددة لدراسة املادة. -

التطبيق على مستوى املدرسة واإلدارة وعلى املستوى احمللي تكون قابلة للتكيف وتسمح باملرونة يف  -

 واملركزي، يف ضوء التغريات والتنوعات.

 تكون واضحة ومناسبة الهتمامات املتعلمني. -

تعكس موافقة عريضة وتأتي صورتها النهائية نتيجة تعليقات متكررة وتغذية راجعة ومراجعات  -

 العام. حتديثية من املعلمني والرتبويني والرأي
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ومن ناحية أخرى فإنه ال بد من اإلشرررررارة إىل أنه ليس باملعايري وحدها تتحسرررررن العملية التعليمية، بل      

بتوفري املتطلبات اليت تيسرررررر تطبيقها من معلم كفء ميتلك املهارات التخصرررررصرررررية والرتبوية املالئمة، 

ياق العام املناسررب داخل املدرسررة   ومواد تعليمية مشرروقة ومتطلبات تكنولوجيا التعليم، إضررافة إىل السرر 

 (.32، 2004وداخل الفصل.)عبيد، 

 (: NCTM,2000)مىلاتئ ومعايري الرياضيات املبرسية  -

  Principles and Standards for School Mathematics the 

عرب جهود متواصلة ملواجهة املطالب املتغرية للمجتمع التقين، واالستمرار بتقديم تغيريات منظمة 

. م2000"مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية " يف نيسان من عام  (NCTM)ربويات الرياضيات اصدريف ت

. وتوفر" م1989لسنة  (NCTM)إن اهلدف األساسي من هذه الوثيقة هو حتسني األهداف األصلية ملعايري 

لقطاعات احمللية، مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية " مسارا ورؤية متعمقة مع إتاحة الفرصة ملدارس ا

وللمدارس اختاذ قرارات مهمة باجتاه قضايا املناهج الدراسية، وتقدم مبادئ ومعايري الرياضيات 

)من رياض األطفال إىل الصف ( (K-12املدرسية جمموعة تفصيلية من األهداف املصممة جلميع الطلبة 

 الثاني عشر(.

يف الواليات املتحدة األمريكية  (NCTM,2000)وتدعو وثيقة اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيات  

إىل ضرورة وجود أساس عام يف الرياضيات يتعلمه مجيع الطالب، مع اإلقرار بوجود تفاوت بني الطالب، 

فهم يظهرون مواهب وقدرات خمتلفة، والطالب الذين يظهرون اهتماما يف إشغال وظائف أو أعمال يف 

يف الرياضيات جيب أن توفر هلم الفرصة والدعم الضروري املستقبل تتطلب فهما عميقا ومعرفة واسعة 

 (.37، م2007لتحقيق فهم معقول للرياضيات املهمة )أبو زينة، 

على مسلمة هامة وضرورية لتعليم  (NCTM)وتؤكد مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية 

ة رغبته يف التعلم وحب  الرياضيات املدرسية وهي إثارة فكر املتعلم، وتنمية قدراته التفكريية، وزياد

االستطالع، وزيادة قدرته على صياغة العالقات وإدراكها وحل املشكالت الرياضية وغري الرياضية، 

وتوزيع فهمه ومدركاته للرياضيات املدرسية، وتربيته على تقدير دور الرياضيات يف النهوض بالعلم 

 والتكنولوجيا.

 ة على ثالث مبادئ أساسية هي:ومن هنا جيب أن تبنى وتصمم اخلربة الرياضي

 ر الرغبة يف التحدي واالستمتاع به.1

 ر الشعور بالنجاح يف تعلم الرياضيات ألنه اكرب الدوافع الستمرارية التعلم.2

 (.1، م2001ميخائيل،  (ر تكوين صورة جيدة عن الذات.3
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عايري للعمليات على ستة مبادئ ومخسة معايري للمحتوى ومخسة م (NCTM,2000)وتشمل وثيقة     

ويشمل كل واحد من معايري املنهاج العشرة مجيع املراحل والصفوف الدراسية من مرحلة رياض األطفال 

الصف  –وجاءت هذه يف مراحل تعليمية على النحو التالي: الروضة  (K-12)إىل الصف الثاني عشر 

صف التاسع ر الصف الصف اخلامس، الصف السادس ر الصف الثامن، ال –الثاني، الصف الثالث 

  (K-2,3-5,6-8,9-12)الثاني عشر.

وتشكل املبادئ واملعايري معا رؤيا ترشد الرتبويني يف جهودهم لتحسني وتطوير تعليم الرياضيات يف     

 املدارس، وفيما يلي إجياز هلذه املبادئ واملعايري.
 

 (:NCTM ,2000)لوً  / مىلاتئ الرياضيات املبرسية 

Principles  for School Mathematics    The 

املبادئ عبارات حمددة تعكس القواعد األساسية واجلوهرية لتعليم الرياضيات ذات النوعية 

العالية وهي تتناول املساواة، املنهاج، تعليم الرياضيات، تعلم الرياضيات، تقويم تعلم الطالب، باإلضافة 

 .إىل التكنولوجيا وتوظيفها يف تعليم وتعلم الرياضيات

وسوف نتناول هذه املبادئ كل على حدة بإجياز، مع اإلشارة إىل أن قوة هذه املبادئ كموجهات  

وأدوات الختاذ القرارات يتم من خالل استخدامها جمتمعة لتطوير برامج رياضيات مدرسية ذات نوعية 

 عالية. 

 :The Equity Principleمىلبل املساوا   .1

ألساسي هلذه الرؤيا، إذ جيب أن توفر الفرص والدعم جلميع تعترب املساواة يف التعليم العنصر ا

الطالب بغض النظر عن خصائصهم الشخصية وخلفياتهم لدراسة الرياضيات وتعلمها، واملساواة ال تعين 

تلقي مجيع الطالب بنفس التعليم بل تعين توفري التسهيالت املعقولة واملناسبة حسب احلاجة لتشجيع 

 والتحصيل جلميع الطالب.الوصول إىل الرياضيات 

 وتقوم املساواة على اإلعتبارات التالية:    

 جيب أن يتعلم مجيع التالميذ الرياضيات. -
 التميز يف تعليم الرياضيات يتطلب مساواة. -
 تتطلب املساواة مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة ملساعدة اجلميع على تعلم الرياضيات. -
 والدعم للجميع معلمني وطالب. تتطلب املساواة توفري املصادر  -

 :The Curriculum Principleمىلبل املنها   .2

 Coherent"املنهاج ليس جمرد جمموعة من النشرررراطات، جيب أن يكون املنهاج مرتابطا منطقيا  

 مركزا على الرياضيات املهمة وواضحا عرب الصفوف".
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ملتاحة للطالب وما يتعلمونه، ومنهج يعترب منهاج الرياضيات املدرسية مقررا فعاال لفرص التعلم ا   

الرياضيات الفعال يركز على الرياضيات املهمة، الرياضيات اليت تعد الطالب للدراسة املستمرة وحلل 

املشكالت يف البيت ويف العمل، ويف منهاج مرتابط منطقيا ترتبط األفكار الرياضية وتبنى على بعضها 

تزداد قدراتهم على تطبيق الرياضيات، واملنهاج الواضح البعض حبيث يتعمق فهم الطالب ومعرفتهم و

واملفصل عرب الصفوف واملراحل الدراسية واملرتابط يستثري الطالب لزيادة تعلمهم لألفكار الرياضية 

 األكثر تعقيدا بينما يستمرون يف دراستهم، ويتضمن مبدأ املنهاج العناصر التالية: 

 يكون منهاج الرياضيات مرتابطا. -
 املنهاج على ما هو مهم من الرياضيات.يركز  -
 جيب أن يكون منهاج الرياضيات واضحا ومرتابطا مفصليا عرب الصفوف الدراسية. -

 

 :The Teaching Principle  مىلبل التعلي  3

"إن تعليم الرياضيات الفعال يتطلب فهما ملا يعرفه الطالب وما حيتاجون تعلمه ومن ثم توفري الفرص 

 م من اجل حتقيق تعلم جيد وفعال".والدعم الالزم هل

 ويتطلب التدريس الفعال اآلتي:

    فهم املعلم للرياضررررريات وكذلك فهم الطالب كمتعلمني إضرررررافة إىل معرفة و فهم  اسررررررتاتيجيات   -  

 التدريس.

 توفري بيئة تعليمية صفية تثري التحدي وتوفر املساعدة والدعم للمتعلمني. -

 السعي املستمر حنو التحسني. -

   :The Learning Principle  مىلبل التعلُّ  4

املعرفة اجلديدة انطالقا من اخلربة  ا"جيب أن يتعلم الطالب الرياضررررررررررررررررريات ويفهمونها وان يبنو

 واملعرفة السابقة".
يؤكد هذا املبدأ على تعلم الرياضيات بفهم وبشكل ناشط بعيدا عن السلبية والتلقي األعمى، 

التعلم( ومسؤوليته املباشرة عن  –كزية دور الطالب يف عملييت )التعليم وبهذا فان اجمللس ينادي مبر

تعلمه بإرشاد وتيسري من املعلم،ونرى هنا انسجام بني هذا املوقف وبني النظرة البنائية لتعلم الرياضيات 

 واليت ترى أن املعرفة الرياضية ال تقدم إىل الطلبة على شكل قوالب معرفية جاهزة،بل يبنيها الفرد

 باالكتشاف والعمل والتفكري ومن خالل تكوين شبكة من العالقات بني املفاهيم والعمليات املختلفة.

وإذا كان هذا هو احد وجهي هذا املبدأ، فان وجهه اآلخر يؤكد على أن مجيع الطالب 

اليت بإمكانهم تعلم الرياضيات مع الفهم، إذا فالتعلم وفق هذا املبدأ هو سلوك نشط حيدث يف البيئة 

 تؤكد على حل املشكالت والتفكري وتدعيم التفاعل والتواصل بني الطلبة.
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 و يؤكد مبدأ التعلم على االتي: 

 تعلم الرياضيات مع الفهم ضروري وأساسي. -

 يستطيع مجيع الطالب تعلم الرياضيات وفهمها. -

 :The Assessment Principle  مىلبل التقيي  5

تعلم الرياضيات املهمة، وتوفري املعلومات املفيدة للمعلمني " جيب أن تساعد عملية التقييم يف 

 والطلبة ".

أن طبيعة التقييم واسرتاتيجياته تتغري بشكل ملحوظ وجيب أن يكون التقييم أكثر من جمرد 

نقاط يف االختبار وجيب أن يكون جزءا مستمرا من التدريس الذي يوجه املعلمني يف اختاذ قرارات 

 تدريسية.

 أ التقييم على االعتبارات اآلتية:ويقوم مبد

 جيب أن يعزز التقييم تعلم الطالب. -
 مفيدة. تجيب أن يزود التقييم كال من املعلمني و الطالب مبعلوما -
 جيب أن يكون التقييم جزءا من األنشطة الصفية، ال نشاطا معزوال. -
 التقييم أداة قيمة الختاذ القرارات التعليمية.  -

   :The Technology Principle  مىلبل التكنولوجيا 6

للتكنولوجيا أهمية جوهرية يف تعليم الرياضيات وتعلمها فهي تؤثر على الرياضيات اليت جيري 

تعليمها وتدعم تعلم الطالب، فمن ناحية تساعد التكنولوجيا يف اثراء مدى ونوعية اإلستقصاء والبحث 

منظورات متعددة، ومن ناحية أخرى توفر من خالل توفري وسائل وأدوات مشاهدة األفكار الرياضية من 

فرصا للمعلمني لتكييف التدريس حسب احتياجات الطالب اخلاصة، أي أنها تسهم يف دعم التعليم 

 الفعال والتعلم املنتج.

وعالوة على ذلك فللتكنولوجيا أثر على ماهية الرياضيات اليت جيري تدريسها، وموقع هذه  

ك من خالل تعلم موضوعات يف الرياضيات وبناء أو عمل مناذج  ومتثيالت الرياضيات يف املنهاج أيضا، وذل

 لألفكار واملواقف الرياضية. 

 :(NCTM,2000)ثانيًا/ معايري الرياضيات املبرسية 

 Perfornmance Standardsومعايري العمليات  ((Content Standardsوتتكون من معايري احملتوى     

 وفيما يلي ايضاح لكل منها:
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 (:(Content Standardsل( معايري حمتوى الرياضيات املبرسية  

املعايري هي أوصاف ملا ينبغي لتعليم الرياضيات أن ميكن الطالب من معرفته والقيام به، وهي 

حتدد املعرفة والفهم واملهارات اليت جيب أن يكتسبها الطلبة من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني 

 توى مخسة جماالت وهي: عشر وتتضمن معايري احمل

 (Number and Operations)األعداد والعمليات  -

 (Algebraاجلرب ) -

  (Geometry)اهلندسة  -
 (Measurementالقياس ) -

 ((Data Analysis and Probabilityحتليل البيانات واالحتماالت  -

ومفرداته، وتتداخل وتصف معايري احملتوى ما جيب أن يتعلمه الطالب، أي تصف حمتوى املنهاج 

هذه املعايري فيما بينها بشكل واضح مما يعكس طبيعة البنية التكاملية ملنهاج الرياضيات من حيث 

 احملتوى ومن حيث العمليات أيضا.

وتشكل املعايري املرتبطة مبحتوى الرياضيات جمموعة من املبادئ املؤسسة على رؤية واسعة  

ا من خالل األهداف املرتبطة باملتعلمني، وحبوث تعليم ومرتابطة حول التدريس، وقد مت بناؤه

الرياضيات، وكذلك اخلربات املهنية، وكل معيار منها قد مت إعداده حبيث يبدأ بعبارة حول ما جيب 

أن يتضمنه منهج الرياضيات من حمتوى متبوعا بوصف ألنشطة التلميذ املصاحبة لذلك احملتوى 

 (.4، م2005طبيقية حوله )السعيد، الرياضي، ثم مناقشة تتضمن أمثلة ت

وتعد معايري احملتوى موجهات ملا جيب أن تتضمنه مناهج الرياضيات من مفاهيم وعمليات     

 وخوارزميات وحقائق.

 وفيما يلي معايري كل جمال من جماالت احملتوى اخلمسة:   

       Standards   Number and Operationsمعايري األعبات والعمليات -1   

يقدم هذا املعيار وصفا للفهم العميق لألعداد والقدرة يف التعامل مع العدد والعمليات وإجراء   

احلسابات، إضافة إىل فهم ألنظمة األعداد وتركيبها. وتشكل املفاهيم واخلوارزميات جزء مهما من 

ة العدد له موقع هذا املعيار. أن تطوير اإلحساس العددي لدى األفراد، واالنتقال إىل بدايات نظري

 مركزي يف هذا املعيار.   أما املعايري الرئيسية لألعداد والعمليات فهي:

 فه  األعبات ومتثيلها والعال ات فيما بينها وكذلك األنظمة العبتية  -ل    

أن متثيل األعداد مبواد متنوعة جيب أن يكون جزأ أساسيا من تدريس الرياضيات يف الصفوف 

لصفوف املتوسطة جيب أن يفهم الطالب أنه ميكن متثيل األعداد بطرق خمتلفة حبيث اإلبتدائية، ويف ا
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هي أمساء خمتلفة لنفس العدد، وعندما يكتسب الطالب فهما  0.75%، 75، 4/3 يدركون مثال أن

 لألعداد وكيفية متثيلها يتكون لديهم أساس لفهم العالقات بني األعداد.

 ىلاطها بىلعضها الىلعض فه  معاني العمليات وكيحية ارت -ب

جيب أن يواجه الطالب العديد من املعاني لعمليات مجع وطرح وضرب وقسمة األعداد الصحيحة 

 والطبيعية.

 الطال ة يف وجراء العمليات احلسابية والقبر  عل  عمل تقبيرات معقولة  - 

ة، وعندما تكون أن تنمية الطالقة تتطلب توازنا وارتباطا بني الفهم التصوري والقدرة احلسابي 

األساليب احلسابية اليت جرى تدريب الطلبة عليها دون فهم فإنها ستكون عرضة للنسيان أو التذكر 

بصورة غري صحيحة ؛ كما أن الفهم بدون طالقة يعيق مهارة حل املشكالت. أن اكتساب الطالقة 

اء احلسابات، وهي يف نفس احلسابية يعين أن تكون لدى الطلبة أساليب تتميز بالكفاءة والدقة يف إجر

 الوقت مدعمة بالفهم لألعداد والعمليات عليها.

 Standards  Algebraمعايري اجلل -2

يؤكد معيار اجلرب على العالقات بني الكميات مبا فيها اإلقرتانات، وطرق متثيل العالقات          

باستخدام الرموز، األمر الذي يسمح الرياضية، وحتليل التغري. وميكن التعبري عن العالقات االقرتانية 

 بالتعبري عن األفكار املعقدة بإحكام، وحتليل التغري بفعالية.

 ويتناول معيار اجلرب املعايري الفرعية اآلتية:     

 فه  األمناط  والعال ات والبوال  -ل    

يف البداية قبل  يالحظ الطالب األمناط واالنتظام وميكن وصف هذه األمناط وهذا االنتظام شفويا   

أن يبدأوا باستخدام املتغريات والتعابري اجلربية يف الصفوف الالحقة، فعلى سبيل املثال يستطيع الطالب 

بالرتكيز على كيفية احلصول على عدد ما من العدد السابق، ومن ثم ,... 7,5,3وضمن منط مثل 

 تطوير ملفهوم اإلقرتان من خالل مالحظة النمط.

 الىلن  واملوا ف الرياضية باست بال الرموز اجللية  متثيل وحتليل -ب

يتطور فهم الطالب خلصائ  األعداد تدرجييا من الروضة وحتى الصفوف العليا، ويواجه الطلبة 

صعوبات مع التعبري الرمزي وبإمكان الطلبة تطوير فهم للمتغري يبدأ من خالل التعبري عن املتغري على 

 ية.أنه شيء مكان شيء ما يف البدا

 است بال النما   الرياضية لتمثيل وفه  العال ات الكمية  - 

تعترب النمذجة الرياضية للظواهر أحد أقوى استخدامات الرياضيات ولذا جيب أن تتاح الفرصة 

جلميع الطالب يف مجيع املستويات لنمذجة العديد من الظواهر رياضيا تكون مناسبة ملستواهم، ففي 

يا مثال ميكن أن يستخدم الطالب األجسام والصور والرموز لنمذجة مواقف الصفوف اإلبتدائية الدن
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تتضمن مجع وطرح وضرب وقسمة األعداد الصحيحة، وباإلمكان منذجة مفاهيم رياضية مثل العدد 

 األولي، وقابلية القسمة واجلذر الرتبيعي وغريها.

 حتليل التاري يف سيا ات خمتلحة  -ت

غري يف الصفوف املبكرة، وفهم التغري أساس لفهم اإلقرتانات. ويالحظ من املهم البدء يف فهم الت 

 الطالب التغري يف الطول والسرعة ويف درجة احلرارة وغريها.

 Standards  Geometryمعايري ا نبسة -3 
اهلندسة هي املوضوع الرئيسي يف الرياضيات لوصف البيئة وفهمها وتنمية مهارات التفكري املنطقي  

، وتصل ذروتها يف العمل مع الرباهني يف الصفوف الثانوية، وتلعب دورا هاما يف النمذجة والتربير

الرياضية وحل املشكالت، ونشري بهذا الصدد أن التكنولوجيا تلعب دورا مهما ورئيسيا يف تعليم وتعلم 

 اهلندسة.

جج رياضية عن حتليل خصائ  وصفات األشكال اهلندسية ثنائية وثالثية األبعاد وتطوير ح -أ   

 العالقات اهلندسية.

مييل الطالب بطبيعتهم إىل مالحظة األشكال ووصفها ووصف خصائصها، ويستطيع الطالب 

تعلم األشكال اهلندسية باستخدام احملسوسات؛ وبذلك تصبح دراسة خصائ  األشكال وصفاتها 

 قنعة لتخميناتهم وحلوهلم.أكثر جتريدا. ويف مجيع املستويات جيب أن يتعلم الطالب صياغة تفسريات م

 حتديد املواقع ووصف العالقات املكانية باستخدام اهلندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى. -ب   

يتعلم الطالب يف الصفوف األوىل مفاهيم املوقع النسيب مثل: فوق، خلف، قريب، بني. وبعد ذلك    

األجسام وقياس املسافة بني نقاط على يستطيعون عمل واستخدام شبكات مستطيلة لتحديد مواقع 

خطوط عمودية أو أفقية. ويف الصفوف املتوسطة والثانوية يكون املستوى اإلحداثي مفيدا الكتشاف 

وحتليل خصائ  األشكال وحتديد املواقع واملسافات، وتعمل اهلندسة اإلحداثية على الربط بني اجلرب 

 واهلندسة.

 لتحليل املواقف الرياضية واهلندسية. استخدام التحويالت والتماثل -ج   

يأتي الطالب إىل املدرسة وهم ميلكون حدسا عن كيفية حتريك األشكال وبإمكانهم استكشاف    

أنواع احلركات مثل: االنزالق واالنقالب واالنعكاس باستخدام طي األوراق أو الرسم على الورق 

 الشفاف أو املرايا.

والتفكري املكاني والنمذجة اهلندسية حلل املشكالت  Visualizationاستخدام التصور -د   

 الرياضية.

جيب أن يطور الطالب مهارات تصورية من خالل جتارب عملية مع األجسام اهلندسية، وبعد ذلك    

 بإمكان الطالب التحويل من املوقع املادي إىل التصور العقلي والنمذجة.
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 Standards  Measurementمعايري القياس -4   

القياس هو ختصي  قيمة عددية خلاصية جمسم أو شكل مثل طول قلم الرصاص، اتساع   

)مساحة( الورقة، سعة كأس أو أبريق. ويتضمن القياس على مستويات عليا ختصي  قيمة عددية 

 خلاصية موقف ما، أي أنه اقرتان من اخلاصية إىل جمموعة األعداد.

الرياضيات يف خمتلف املراحل وذلك لفائدتها العلمية وتعترب دراسة القياس مهمة يف منهاج    

وشيوعها يف خمتلف جوانب احلياة، وإضافة لذلك فهي تقدم فرصة لتعليم وتطبيق عمليات األعداد 

واألفكار اهلندسية واملفاهيم اإلحصائية واإلقرتانات، وتربز االرتباط القوي بني الرياضيات وجماالت 

 أخرى.

 س املعايري الفرعية التالية:ويتضمن معيار القيا   

 فهم خصائ  األجسام القابلة للقياس وكذلك فهم وحدات وأنظمة وعمليات القياس املختلفة. -أ   

اخلاصية القابلة للقياس هي صفة مميزة جلسم ما ميكن حتديده كميا. ويبدأ األطفال يف الصفوف    

ول، اقصر. والطول يف الصفوف الدنيا هو األوىل مبقارنة وترتيب األجسام باستخدام ألفاظ مثل: أط

حمور الرتكيز على القياس، وبتقدم الطلبة ميكن استكشاف الوزن والوقت واملساحة واحلجم، 

 وتعلم اختيار الوحدة املالئمة هو جزء رئيس من فهم القياس.

 استخدام املناسب من األساليب واألدوات واملعادالت املالئمة لتحديد القياسات.  -ب   

تتضمن أدوات القياس املسطرة، املنقلة، الساعة، وامليزان. والقوانني أو الصيغ الرياضية ميكن          

 استخدامها لقياس اخلصائ  بشكل غري مباشر مثل: قوانني احمليط واملساحة واحلجم.

 Probability Standards  Data Analysis andمعايري حتليل الىليانات وا اتما ت  -5

الطالب ملعرفة حتليل البيانات واالحتماالت ليفكروا إحصائيا، وهي مهارات ضرورية  حيتاج 

ليصبحوا مواطنني متعلمني. ومن أجل أن يفهم الطالب أساسيات األفكار اإلحصائية جيب أن يعملوا مع 

 البيانات بشكل مباشر.

 ويتضمن معيار حتليل البيانات واالحتماالت ما يلي:   

 ة ميكن حلها بالبيانات ومجع وتنظيم وعرض البيانات املالئمة لإلجابة عن هذه األسئلة.صياغة أسئل -أ   

توفر األسئلة اليت يثريها الطالب فرصة لدراسة حتليل البيانات واملفاهيم االجتماعية، وتبدأ دراسة        

 م.اإلحصاء بالتعامل مع البيانات اليت يقوم الطالب أنفسهم جبمعها بتوجيه من املعل

 إختيار واستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة لتحليل البيانات.-ب   

يبدأ الطالب بوصف البيانات ككل، وحيتاجون ألدوات لوصف هذه البيانات مثل: مقاييس         

النزعة املركزية، والتشتت، وخصائ  توزيع البيانات أو شكلها. كما جيب أن يتعلم الطالب 

 مل مقارنات إحصائية صادقة بناء على وصف البيانات.خالل سنوات الدراسة ع

 تطوير وتقييم استنتاجات وتنبؤات مبنية على البيانات. -ج    
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العناصر األساسية للتحليل اإلحصائي تتمثل يف حتديد العينة املناسبة، مجع البيانات من العينة، وصف    

تنتاجات معقولة عن اجملتمع. وجيب أن يتم العينة من خالل البيانات اليت مت مجعها، والتوصل إىل اس

 مناسبة ألعمار الطلبة وبيئاتهم. تطوير هذه املهارات عرب الصفوف من خالل مجع بيانات

 فهم وتطبيق املفاهيم األساسية يف االحتماالت. -د

يف الصفوف األوىل يكون التعامل مع االحتماالت بطريقة غري رمسية، فبإمكان الطالب فهم 

ثل الصدفة، العشوائية من خالل جتارب بأجسام حمسوسة كقطع النقد أوعلب الكربيت. مصطلحات م

 وميكن وصف أحداث على أنها مستحيلة أو تقدير نسبة احتمال حدوثها من خالل هذه التجارب.

 Perfornmance Standardsب( معايري العمليات )األداء( 
 (.69،م2006لب.)احلكمي، وهي اليت حتدد مستويات التعلم املتوقعة من الطا   

 وتتضمن معايري العمليات:   

 (Standards)   Problem Solving معايري حل املشكالت -    

 (Standards Reasoning and Proof)معايري االستدالل والربهان  -    

 (Communication Standards)              معايري التواصل  -    

 Standards    (Connections)معايري الرتابط  -   

 Representation  Standards))معايري التمثيل  -   

 وميكن الرجوع إىل املراجع املتخصصة للتوسع حول معايري العمليات؛ كونها ليست موضوع حبثنا 

 

 )ب( البراسات السابقة 

اخلارجية هدفت الدراسة إىل حتليل ونقد كتب الرياضيات املدرسية و(:م1992* تراسة لبو عمري  )

 ومناذج األسئلة املطورة يف الصف األول اإلعدادي يف مصر.

 وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي.   

وتكونت عينة الدراسة من كتاب الرياضيات املدرسي جبزئية األول والثاني، وكتيب مناذج األسئلة    

املقرر على تالميذ الصف األول اإلعدادي  املطورة اليت أعدتها وزارة الرتبية والتعليم يف الرياضيات

، وبعض كتب الرياضيات اخلارجية األكثر تداوال لدى الطالب واملعلمني يف الصف األول م91/1992

 م.91/1992اإلعدادي لعام 

واستخدمت الباحثة قائمة معايري كتب الرياضيات بهدف حتليل ونقد كتب الرياضيات املدرسية 

ة املطورة يف ضوء هذه القائمة، كما اعد استبيان للمتخصصني يف تعليم واخلارجية ومناذج األسئل

الرياضيات بهدف التأكد من صدق هذه املعايري وصالحية استخدامها، وللتأكد من الثبات قام حملل 

 آخر بتحليل ثلث املادة املراد حتليلها.
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دلة سكوت حلساب معامل الثبات معا –استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية التالية )النسب املئوية    

 بني عملييت التحليل األوىل والثانية(.

 وقد خلصت الدراسة بالعديد من النتائج يرتبط بعضها بكتاب الرياضيات املدرسي أبرزها.   

أن كتاب الرياضيات املدرسي املقرر على تالميذ الصف األول اإلعدادي من الناحية التنظيمية خيلو  –   

 يتضمن مقدمة مبوضوعات الكتاب وخيلو من قائمة املراجع اليت اعتمد عليها من األهداف وال

 املرجع.

 الكتاب بصورته احلالية مل يقدم ملخصا للمفاهيم والعالقات والقوانني والنظريات بعد كل موضوع. -   

 طريقة عرض الكتاب احلالية ال تساعد على البحث واالستقصاء. -   

 ررة ومنطية.مترينات الكتاب متك -   
 

 نتائل ترتىلط بكتئ الرياضيات اخلارجية لبرزها:     

الكتابني اخلارجيني )موضع التحليل( جيافيان حقائق تربوية مهمة يف تنمية التفكري وال يقدمان  -   

موضوعات ومترينات إثرائية تعمق املوضوعات الرياضية وليس هناك ربط للمادة الرياضية ببيئة 

 م تطبيقات رياضية بعد كل موضوع.التلميذ، ومل يقد
 

 نتائل ترتىلط بنما   األسئلة املطور  لبرزها:   

مناذج لألسئلة املطورة متيزت بأن متريناتها متدرجة من السهل إىل الصعب وأن معظمها متنوعة وغري  -   

 . متكررة وبعضها يدعو الطالب إىل تفسري خطوات احلل، وتشجع على تنمية التفكري لدى الطالب

أن مناذج األسئلة املطورة مضافا إليها مترينات واختبارات الكتاب املدرسي تناست دعوة الطالب  -   

إىل تفسري خطوات حل التمرين وخطوات برهان القانون أو النظرية، وأن التمرينات مل يصاحبها إال 

املفاهيم والقوانني  القليل من اإلرشادات للحل، وأن االختبارات متنوعة وتراعي التوازن يف أسئلة

والنظريات، ويف أسئلة املستويات املعرفية املتنوعة، إال أن مناذج األسئلة املطورة والكتاب املدرسي 

 مل يتضمنا مناذج من امتحان األعوام السابقة واالمتحانات اخلاصة ببعض املدارس.

ستة من كتب الرياضيات هدفت الدراسة إىل اختبار ومراجعة نوعية لSusan Rok  (1992 :)تراسة * 

املعدة لتدريس الصف السابع واملعتمدة للتدريس يف بعض الواليات األمريكية )كاليفورنيا، ويسك 

ونسن، شيكاغو( يف ضوء عدة معايري وحمكات تتعلق باحملتوى الرياضي،   كما هدفت الدراسة إىل 

احملتوى يف ضوء املعايري  تكوين وتطوير اختبار حمكي لكتب املرحلة املتوسطة يقوم على حتليل

 السابقة.

وتكونت عينة الدراسة من ست من كتب الرياضيات املعدة لتدريس الصف السابع واملعتمدة للتدريس    

 يف بعض الواليات األمريكية.
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واستخدمت الدراسة معايري وحمكات تتعلق باجلانب الرياضي مشتقة مباشرة من املعايري الصادرة    

 ملعلمي الرياضيات األمريكي كأداة للدراسة. عن اجمللس القومي

واعتمدت الدراسة وحدات التحليل اآلتية:  الصفحة، جمال األعداد النسبية للقيام بتحليل كمي  

ونوعي للكتب الستة، كما أن إجراءات الدراسة متت على عدة مراحل حيث قام الباحث بدراسات 

دوات باإلضافة لتنقيحها وإيصاهلا ألفضل صورها، استطالعية اهلدف منها التأكد من صدق وثبات األ

 وبعد تطبيق االختبار على الكتب الستة توصل الباحث إىل النتائج التالية:

 اخلروج بأداة للضبط ميكن أن تستخدم الختبار كتب املرحلة املتوسطة. -

 أن نوعية احملتوى املعروض فقري جدا بالنسبة للنموذج املطور من املعايري. -

هدفت الدراسة إىل حتديد ومقارنة التقديرات الكتابية )املسائل املعدة  مIrvin B.B (1993:)اسة تر *

يف كتب الرياضيات لتقييم قدرة الطالب على الكتابة الرياضية( الواردة يف الكتب قيد 

ة الدراسة،حيث اتبع الباحث أسلوب حتليل احملتوى من ناحية عدد الواجبات الكتابية ونوعها واملعد

لتقييم الطلبة واملتوفرة يف كل كتاب من الكتب املقررة لتدريس الرياضيات، ثم قارن الباحث بني 

الواجبات الكتابية املتوفرة بالكتب والتوصيات الصادرة عن اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات 

(NCTM) .وخصوصا ما يتعلق مبعيار الرياضيات كلغة اتصال 

ة من كتب الرياضيات من الصف السادس إىل الصف الثامن وتكونت عينة الدراسة من أربع

، كما استخدم الباحث معايري التحليل الصادرة م1990واملقررة يف مدارس تكساس للعام الدراسي 

( أداة لدراسته، واستخدم الباحث النسب املئوية وسيلة  (NCTMعن اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات 

 إحصائية لدراسته.

 ة لعب  نتائل منها:وخلصت البراس

 من الواجبات الكتابية يف كتاب الطالب حتقق اهلدف املرجو منها. %(90 -% 80)أن  -

 %(.66 -%14)نسبة حتقق التوصيات الصادرة عن املعايري ترتاوح بني  -
 

هبفت البراسددددة وى حتليل احملتوى املتعلق ملل املسددددائل  مGomez Gonzalez.R (1994 :)* تراسددددة 

 من كتئ الرياضيات للمرالة الثانوية لثالث كتئ 

وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات للصفوف التاسع، العاشر، احلادي عشر.، واعتمدت    

الدراسة على أسلوب التحليل النوعي للمحتوى وذلك عن طريق وصف الوضع القائم يف الكتب فيما 

  يتعلق حبل املسألة  وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج منها:

 إن حل املسالة يف هذه الكتب ضعيف جدا مقارنة مبا نصت عليه املعايري احلديثة. -

إن الرتكيز األكرب كان منصبا على اإلجراءات واملهارات، ومثل هذا الرتكيز ال يكفي لعمل  -

 اجتاهات اجيابية حنو الرياضيات.
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ياضيات املطورة واملقررة على هدفت الدراسة إىل حتليل حمتوى كتب الر (:م1997* تراسة لبو موس  )

طالب الصفوف األساسية من اخلامس إىل الثامن يف األردن يف ضوء املعايري العاملية ملناهج الرياضيات 

للمرحلة األساسية.   وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: إىل أي مدى يعكس حمتوى 

اخلامس إىل الثامن املعايري األساسية والواجب  كل كتاب من كتب الرياضيات املدرسية من الصف

 توافرها يف كتب الرياضيات املدرسية يف ضوء النظرة العاملية ملناهج الرياضيات؟ 

وتكون جمتمع الدراسة من كتب الرياضيات املقررة على الطالب يف الصفوف من اخلامس إىل  

راسة وقد طور الباحث أداة للتحليل الثامن األساسي , وكانت عينة الدراسة هي نفسها جمتمع الد

اشتملت األداة على املعايري الشكلية للكتاب واليت احتوت على معايري خاصة بكل من   )مقدمة 

الكتاب، األهداف، عرض املادة التعليمية، اإلخراج( كما اشتملت األداة على معايري املادة التعليمية 

ضي، االستدالل الرياضي( كما اعتربت الصفحات )حل املسالة، االتصال الرياضي، الرتابط الريا

 والتمارين كوحدات للتحليل، واستخدمت النسب املئوية وسيلة إحصائية للدراسة.

وأظهرت النتائج أن الكتب من اخلامس إىل الثامن حققت النسب اآلتية بالنسبة للمعايري الشكلية  

 %(. 65,6% ,  71,8% ,  69%,  62,5) وهي على الرتتيب

تبني النتائج أن عددا كبريا من األنشطة واملسائل قد أبرزت الرياضيات ككل متكامل  كما

وبرز ذلك من خالل ربط املعرفة املفاهيمية باملعرفة اإلجرائية , ومن خالل ربط املوضوعات يبعضها 

 البعض.

ن مرحلة هدفت الدراسة إىل حتليل وتقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني م ل(:2000* تراسة ثابت )

  التعليم األساسي يف اجلمهورية اليمنية.

أسلوب  –احملتوى –ومت حتليل حمتوى الكتاب وفق اجملاالت اخلمسة اليت حددتها الدراسة: املقدمة    

اإلخراج.كما مت التقويم وفق تقديرات املوجهني واملعلمني  –التقويم  –عرض املادة التعليمية يف الكتاب 

ما عدا املقدمة،وكذا تقديرات أولياء األمور للكتاب عامة. كما حاولت الدراسة عن اجملاالت السابقة 

معرفة تقديرات املوجهني واملعلمني حول مدى حتقق أهداف تدريس الرياضيات للصف الثاني يف 

 الكتاب، ويف ضوء حتصيل الطالب.

تلميذ وتلميذة   1500و  معلما ومعلمة، 42وموجه تربويا،  18مدرسة و  12وتكونت عينة الدراسة من    

 ولي أمر. 36و
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 وتكونت لتوات البراسة من:   

معيار )فقرة(  موزعة على جماالت التحليل  90معايري خاصررة بتحليل الكتاب املدرسرري تكونت من  .1

 اخلمسة.

معيار كونها ذات إجابات حمددة ال  12اسررتبانه مت بنائها على أسرراس املعايري السررابقة وبعد حذف    .2

 اثنان. خيتلف فيها
 استبانه خاصة بأولياء األمور ملعرفة تقديراتهم للكتاب مت إعدادها من قبل الباحثة. .3
( هدف وسيط لتدريس الرياضيات للصف     20استبانه عرضت على املوجهني واملعلمني حتتوي على )   .4

 الثاني.
 استبانه عرضت على املوجهني واملعلمني حتتوي على أهداف االختبار وفقراته. .5
 صيلي طبق على عينة التالميذ.اختبار حت .6

وقد مت التأكد من صدق كل أدوات الدراسة وذلك بعرضها على عدد من احملكمني املتخصصني 

 يف املادة التعليمية ويف املناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم، وكذلك من املوجهني واملعلمني.

 مت اساب الثىلات ألتوات البراسة عل  الن و التالي:  

استخدام التجزئة النصفية لالستبانة املشتملة على معايري التقويم واستبانه أولياء األمور واالستبانة . ب1   

اخلاصة باألهداف الوسيطة.أما معايري التحليل فقد اكتفي بثبات معايري استبانه التقويم الحتوائها على 

 املعايري نفسها.
 بار وفقراته.. باستخدام طريقة إعادة االختبار ألهداف االخت2   

وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج حيث أوضحت هذه النتائج أن املتوسطات العامة جملاالت 

 تقويم الكتاب كانت كما يلي:

 %(،70)التقويم بنسبة  %(،72)، أسلوب العرض بنسبة %(66)حتققت معايري احملتوى بنسبة    

 %(.70)ل بدرجة فوق املتوسطة بنسبة ومجيعها حتققت يف الكتاب كك %(71)بنسبة  جواإلخرا

هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى اتساق مادة اإلحصاء الواردة يف حمتوى  ل(:2001* تراسة عابب )

كتب الرياضيات املدرسية مبختلف مراحل الدراسة قبل اجلامعية يف سلطنة عمان مع معايري اإلحصاء 

تقوميها والصادرة عن اجمللس القومي ملعلمي الواردة ضمن معايري مناهج الرياضيات املدرسية و

الرياضيات يف الواليات املتحدة األمريكية , وذلك من خالل حتليل حمتوى اإلحصاء الوارد يف هذه 

الكتب. وتناولت الدراسة كتب الرياضيات يف سلطنة عمان للصفوف من األول وحتى العاشر وللصفني 

وقد اختريت وحدة اإلحصاء يف  م2001-2000ام الدراسي احلادي عشر والثاني عشر للقسم العلمي للع

تلك الكتب حيثما وردت وأسفرت نتائج الدراسة عن مدى التوافق بني احملتوى  واملعايري يرتاوح بني 
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متوسط وضعيف، وخلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات يف ضوء النتائج كان من أهمها ضرورة 

وى اإلحصائي بكتب الرياضيات وبني معايري مناهج الرياضيات احلاجة إىل تضييق اهلوة بني احملت

 املدرسية.

هدفت الدراسة إىل حتليل حمتوى اهلندسة بكتب رياضيات احللقة  ل(:2005-2004* تراسة الوهييب )

 . (NCTM)األوىل من التعليم األساسي بسلطنة عمان يف ضوء  املعايري العاملية للرياضيات املدرسية   

ت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وقامت الباحثة باإلطالع على املعايري العاملية وقد استخدم

يف اهلندسة للمرحلة من رياض األطفال إىل الصف الثاني    (Standards (NCTM)للرياضيات املدرسية 

(K-2)  فرها ومت إعداد قائمة باملعايري الواجب توا (5-3)واملرحلة من الصف الثالث إىل الصف اخلامس

يف حمتوى اهلندسة لكتب الرياضيات احللقة األوىل من التعليم األساسي وقد اشتملت قائمة املعايري على 

( معيارا مقسمة على أربعة حماور واستخدمت هذه القائمة كبطاقة حتليل حمتوى حسب نظام 21)

 ليكارت اخلماسي.

ق هلن تدريس مادة الرياضيات وقد قامت الباحثة بتدريب مخس مشرفات ملادة الرياضيات، قد سب

 يف مدارس سلطنة عمان وهلن من الكفاءة واخلربة ما يؤهلهن للتحليل.

وأبرزت نتائج الدراسة أن املتوسط العام لتوافر املعايري بكتب صفوف احللقة األوىل للمحاور األربعة    

ما مع خط  سري املعايري  ترتاوح بني القليلة واملتوسطة، مما يعكس عدم اتساق حمتوى اهلندسة إىل حد

 .(NCTM)العاملية للرياضيات املدرسية  

 منه ية الىل حم ووجراءاته

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته إلجراء هذا البحث، حيث مت حتليل  منهل الىل حم: -1

 (NCTM)يف ضوء معايري   م2006-2005الدراسيكتاب الرياضيات للصف األول الثانوي للعام 

 .م2000للرياضيات املدرسية 

والذي  م2006-2005كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي  املقر للتدريس عام  جمتم  الىل حم: -2

مع كتاب التمارين )والذي ما زال معمواًل به حتى نشر هذا البحث   م2003-2002مت تطويره يف العام  

 (.م2020

 البحث.جمتمع البحث كامال ميثل عينة  عينة الىل حم: -3 

 Principlesاستخدم الباحث يف هذا البحث وثيقة مبادئ و معايري الرياضيات املدرسية  لتا  الىل حم: -4 

and Standards for School Mathematics.  املعدة من قبل اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات

(NCTM) ,2000). 
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 وهي:  12-9للصفوف  Content Standardsوقد اقتصر البحث على معايري احملتوى    

   Number and Operations Standardsمعايري األعداد والعمليات عليها  -   
      وتضمنت ثالثة معايري رئيسية  وتسعة معايري فرعية.   

  Standards    Algebraالجبرمعايري   -   

 وتضمنت أربعة معايري رئيسية وأربعة عشر معيارا فرعيا.   

 Standards Geometryدسة معايري  اهلن -   

  وتتضمن أربعة معايري رئيسية وثالثة عشر معيارا فرعيا.   

 Measurement Standardsمعايري القياس  -   

 ويتضمن معياريني رئيسيني ومخسة معايري فرعية.   

 Probability Standards  Data Analysis andمعايري حتليل البيانات واالحتماالت  -   

 أربعة معايري رئيسية وتسعة عشر معيارا فرعيا. وتتضمن   

معيارا وتتحقق من خالل املعايري الفرعية هلذه املعايري  17جمموع املعايري الرئيسية جلميع الفروع =    

 معيارا. 60واليت جمموعها = 

املعايري إىل اللغة االجنليزية، ومت حتليل كتاب الرياضرريات املطور للصررف  وقد قام الباحث برتمجة هذه 

 األول الثانوي يف ضوئها.

وقد اعترب الباحث هذه املعايري فئات للتحليل واعتربالتعريفات والنظريات والتمارين واألمثلة الواردة                   

 يف الكتاب املدرسي وكتاب التمارين وحدات للتحليل.
 

  ثىلات الت ليل:   

للتأكد من ثبات التحليل قام الباحث بتحليل كتاب الرياضيات املدرسية للصف األول الثانوي  

باالستعانة مبحلل آخر لديه اخلربة بهذه املعايري حيث وقد مت تدريبه على التحليل يف ضوء املعايري العاملية 

، إضافة إىل تدريب الباحث له م2006أثناء دراسته لربنامج املاجستري بكلية الرتبية جامعة صنعاء للعام 

الكتاب حيث قام الباحث بتحليل الكتاب كامال مع كتاب التمارين وقام احمللل اآلخر أيضا بتحليل 

 كامال مع كتاب التمارين. 

 ومت حساب الثبات باستخدام معادلة االتفاق بني احملللني وهي:

 100× + عبت مرات ا ختالح( معامل الثىلات = )عبت مرات ا تحا  / عبت مرات ا تحا     

وقد مت حساب معامل الثبات لكل قسم على حدة ومن ثم إجياد املتوسط هلذه املعامالت إلجياد 

 معامل الثبات على النحو التالي:

 %28 91=  100( × 195/  178معامل الثىلات لألعبات والعمليات = )   
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 %68 89=  100( × 465/  417معامل الثىلات لل ل = )

 %5 98=  100( × 134/  132مل الثىلات للهنبسة = )معا

 %  39 80=  100( × 51/ 41معامل الثىلات للقياس = )

 %  55 98=  100( × 69/  68معامل الثىلات لت ليل الىليانات واإلاتما ت = )

 ومت حساب معامل الثبات جلميع األقسام كالتالي:

وهو مؤشررر جيد %  68 91=  5( / 55 98+  39 80+  5 98+  68 89+  28 91معامل الثىلات = )

 يدل على ثبات التحليل، وبناء على ذلك أصبحت األداة جاهزة للتطبيق.

 ( يوضح ذلك:1واجلدول رقم )

 ( جبول است را  معامل الثىلات 1جبول ر   )

 معامل الثىلات اجملدددال ل

 %91.28 األعداد والعمليات 1

 %89.68 اجلرب 2

 %98.5 اهلندسة 3

 %80.39 سالقيا 4

 %98.55 حتليل البيانات واالحتماالت 5

 %91.68 معامل الثىلات الكلي 

 

 وجراءات الت ليل: -5   

بعد أن تأكد الباحث من مناسبة األداة وتدريب شخ  آخر على عملية التحليل قام الباحث واحمللل    

التعريفات والنظريات واألمثلة اآلخر بقراءة الكتاب قراءة فاحصة مع كتاب التمارين والتدقيق يف مجيع 

 والتمارين وتصنيف وحدات الكتاب حيث مت التصنيف على النحو اآلتي:

 وحدتي القوى واجلذور، املتجهات )أعداد وعمليات(. -

 املنطق الرياضي، التطبيقات، احلدوديات، البنى اجلربية، املعادالت واملرتاجحات )جرب(. -

 حساب املثلثات )هندسة(.اهلندسة اإلحداثية والتحويالت،  -

القياس: ال يوجد وحدة خاصة بالقياس كبقية الفروع ولكنه يوجد بعض األمثلة أشارت للقياس يف  -

 الوحدات األخرى.)ينظر مناقشة النتائج( 
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 وحدة اإلحصاء )حتليل البيانات واالحتماالت(. -

لوحدات حسب التصنيف السابق  وقام الباحث بعد التعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين يف ا   

 ( يوضح ذلك: 2واجلدول اآلتي )

( جبول تصنيف وابات الكتاب وفق اجملا ت اخلمسة للمعايري م  عبتالتعريحات 2جبول ر   )

 والنظريات  واألمثلة والتمارين ونسىلها املئوية 

 الوابات اجملال ل

التعريحات  عبت

والنظريات واألمثلة 

 والتمارين

 يةالنسىلة املئو

 %21.88 237 املتجهات -القوى واجلذور  - األعداد والعمليات  1

 املنطق الرياضي. - اجلرب  2

 التطبيقات. -

 احلدوديات. -

 البنى اجلربية. -

 املعادالت واملرتاجحات.  -

495 45.71% 

اهلندسة اإلحداثية  - اهلندسة 3

 والتحويالت. 

 حساب املثلثات. -

254 23.45% 

 %3.97 43 يوجد وحدة خاصة بالقياسال  القياس 4

حتليل البيانات  5

 واالحتماالت

 االحصاء. -

 
54 4.99% 

 %100 1083 اجملمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع

   

يار فئة للتحل                            بار املع باعت حدة  يل لكل فرع على  بالتحل باحث  بدأ ال مارين  لة والت عد األمث عد  يل،  وب

 والتعريف والنظرية واملثال أو التمرين الوارد يف الكتاب أو كتاب التمارين وحدة التحليل. 
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 األساليئ اإلاصائية: -6

 استخدم الباحث النسب املئوية والتكرارات ومعامل االتفاق بني احملللني لقياس ثبات التحليل.

 نتائل الىل حم ومنا ،تها

صررررول عليها من عملية التحليل  اليت قام بها الباحث، واليت من سرررريتم عرض نتائج البحث اليت مت احل

 خالهلا مت اإلجابة عن سؤال البحث الرئيس اآلتي:

املتعلقة باحملتوى  (NCTM)س/ ما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ملعايري 

 الرياضي؟ 

 أسئلة البحث الفرعية كما يلي:واإلجابة عن السؤال الرئيس تتحقق من خالل اإلجابة عن   

 لو  / النتائل املتعلقة مبعايري األعبات والعمليات: 

لإلجابة عن سؤال البحث األول: ما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ملعايري     

(NCTM)  املتعلقة باألعداد والعمليات؟ 
 

 نستعرض النتائل اآلتية:

تصررررررنيف وحداته، مت تصررررررنيف وحدتي املتجهات، القوى واجلذور )أعداد  بعد اإلطالع على الكتاب و

يف الكتاب  196وعمليات( وبعد حسررررررررررررررررررررراب عددالتعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين وجد أنها 

تعريف ونظرية ومثال ومترين، قام الباحث  237يف كتاب التمارين  أي ما جمموعه  41واملدرسرررررررررري   

ريات واألمثلة والتمارين يف ضرررررروء املعايري العاملية، حيث وقد حدد اجمللس بتحليل هذه التعريفات والنظ

 القومي ملعلمي الرياضيات ثالثة معايري رئيسية لألعداد والعمليات عليها هي: 

 فهم األعداد وطرق متثيلها والعالقات فيما بينها واألنظمة العددية. -1

 ببعضها البعض.فهم معاني العمليات احلسابية وكيفية ارتباطها  -2

 حيسب بطالقة ويعمل تقديرات معقولة. -3

 ويندرج حتت كل معيار من هذه املعايري الرئيسية عدد من املعايري الفرعية

 يوضح نتائج عملية التحليل.  (3)واجلدول اآلتي 
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ف والنظريات ( نتائل الت ليل املتعلقة مبعايري األعبات والعمليات عليها اجملموا الكلي للتعاري3جددبول )

 237واألمثلة والتمارين  = 

 املعايري الحرعية املعيار الرئيسي ل

التعاريف والنظريات 

واألمثلة والتمارين 

 للمعايري الحرعية

التعاريف والنظريات 

واألمثلة والتمارين 

 للمعايري  الرئيسية

ترتيئ 

املعايري 

 الرئيسية
 النسىلة العبت النسىلة العبت

فهم األعررداد  1

طررررررررررررررررررق و

متثيلررررررررهررررررررا 

والعالقرررررررات 

فيمرررا بينهرررا  

واألنظمررررررررررة 

 العددية.

1 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
4 

تنميرررررررة فهم أعمق 

لألعرررررداد الكبرية  

جدا والصرررغرية جدا 

 ومتثيالتها املختلفة.

 

يقارن خصرررررررررررائ  

األرقررررررام وأنظمررررررة 

األعرررداد مبرررا فيهرررا  

األعداد النسررررررررررربية 

واحلقيقيرررررة، وفهم  

األعررررداد املركبررررة  

لمعررادالت كحلول ل

من الرردرجررة الثررانيررة  

اليت ليس هلررا حلول 

 حقيقية.

 

يفهم املتجهرررررررررررات 

واملصررررررررررررررررررررفوفات 

كرررنرررظرررم هلررررررررررررا   

خصرررررررررررررائ  نظام 

 األعداد احلقيقية.

 

يسررررررررتخدم ويناقش 

نظريررررررة األعررررررداد   

لتوضرررررريح العالقات 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 
 صفر

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.14% 

 

 

 

 
 صفر

 الثاني 18.14% 43
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املتضرررررررررررررمنة مجيع 

 األعداد.

فهم معاني  2

العمليات 

احلسابية 

وكيفية 

ارتباطها 

ببعضها 

 البعض.

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

يقدر نتائج العمليات 

كالضرب والقسمة   

وحسررررررررررابات القوى 

 واجلذور.

 

تررنررمرريرررررررررررررة فررهررم     

اخلصررررررررررررررررررررررائ  

والتمثيالت لعمليرررررة 

مجع وضررررررررررررررررررررب 

املررررررتررررررجرررررهررررررررررررات   

 واملصفوفات.

 

تنميررة فهم التبرراديررل 

نيات  والتوافيق كتق

 حسابية.

70 
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 صفر

29.54% 

 

 

 

 

 

 

17.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفر

 األول 46.84% 111

حيسرررررررررررررررب  3

بطالقررررررررررررة     

ويرررعرررمررررررررررررل  

تقررررررررررديرات  

 معقولة.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

ينمي الطالقرررررررة يف  

إجراء العمليررررررررررررات 

احلسررابية مع األرقام   

احلقيقيررة واملتجهررات  

واملصررررررررررررررررررررررررفوفات   

باسرررتخدام احلسررراب 

الذهين وحسرررررررررررررراب 

لم     الرو  رقررررررررررررررة والرقر

للحاالت البسرررررررررريطة   

والتقنيررررررة للحرررررراالت 

 األكثر تعقيدا.

 

يقررررررررردر معقوليرررررررررة   

احلسررررررررابات العددية  

 ونتائجها.

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 صفر

10.13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 صفر

 الثالث 10.13% 24
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بينها  ( أن املعيار الرئيسي األول: فهم األعداد وطرق متثيلها والعالقات فيما3يالحظ من اجلدول )   

 واألنظمة العددية. يندرج ضمنه أربعة معايري فرعية وهي:

 تنمية فهم أعمق لألعداد الكبرية جدا والصغرية جدا ومتثيالتها املختلفة. -1

( أن تكرار وجود املعيار = صفر، ونسبته املئوية = صفر أي أن املعيار غري متوافر 3يالحظ من اجلدول )

من يف كتب الرياضيات للمرحلة األساسية حسب علم الباحث يف الكتاب املدرسي باعتباره مض

 واطالعه.

يقارن خصائ  األرقام وأنظمة األعداد مبا فيها األعداد النسبية واحلقيقية، وفهم األعداد  -2

 املركبة كحلول للمعادالت من الدرجة الثانية اليت ليس هلا حلول حقيقة.

عيار = صفر، ونسبته املئوية = صفر وهذا ال يعين عدم ( أن تكرار هذا امل3كذلك يالحظ من اجلدول )

توفر املعيار يف كتب الرياضيات يف اليمن فهو غري موجود يف كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي 

لكن اجلزء األول من املعيار " يقارن خصائ  األرقام وأنظمة األعداد مبا فيها األعداد النسبية 

لرياضيات للمرحلة األساسية حسب علم الباحث واطالعه، بينما اجلزء واحلقيقية " متوافر يف كتب ا

الثاني من املعيار " فهم األعداد املركبة كحلول للمعادالت من الدرجة الثانية اليت ليس هلا حلول حقيقة 

" فهو موجود يف كتاب الرياضيات للصف الثالث الثانوي حسب علم الباحث واطالعه على الكتب 

 املدرسية.

 يفهم املتجهات واملصفوفات كنظم هلا خصائ  نظام األعداد احلقيقية. -3

من جمموع عدد التعاريف % 18.14أي ما نسبته  43( أن تكرار وجود هذا املعيار 3يالحظ من اجلدول )

والنظريات والتمارين واألمثلة لألعداد والعمليات وهذا يعين أن املعيار متوافر ولكن للمتجهات فقط 

 فوفات موجودة يف الصف الثاني الثانوي.بينما املص

 يستخدم ويناقش نظرية األعداد لتوضيح العالقات املتضمنة مجيع األعداد. -4

( أن تكرار وجود املعيار = صفر، ونسبته = صفر أي أن املعيار غري متوافر وهذا 3يالحظ من اجلدول )

 يشري إىل عدم تضمني هذا املعيار يف احملتوى الرياضي.

ما يتعلق باملعيار الرئيسي الثاني لألعداد والعمليات وهو: يفهم معاني العمليات احلسابية وكيفية وفي   

 ارتباطها ببعضها البعض.
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 ويندرج ضمن هذا املعيار ثالثة معايري فرعية وهي: 

 يقدر نتائج العمليات كالضرب والقسمة وحسابات القوى واجلذور. -1

رب والقسمة فهي موجودة يف كتب الرياضيات للمرحلة األساسية، بالنسبة لتقدير نتائج عمليات الض

من جمموع عدد األمثلة % 42.17أي ما نسبته  70أما حسابات القوى واجلذور فهي متوافره بتكرار 

 والتمارين املتعلقة باألعداد والعمليات عليها.

 وبصورة عامة يعد املعيار متوافر بالنسبة للقوى واجلذور.

 اخلصائ  والتمثيالت لعملية مجع وضرب املتجهات واملصفوفات.تنمية فهم  -2

إال أن هذا متعلق جبمع وضرب % 17.3أي ما نسبته  41( أن تكرار هذا املعيار 3يالحظ من اجلدول )

املتجهات، أما بالنسبة للمصفوفات فهي موجودة يف كتاب الرياضيات للصف الثاني الثانوي، وبصورة 

 ر بالنسبة جلمع وضرب املتجهات.عامة يعد املعيار متواف

 تنمية فهم التباديل والتوافيق كتقنيات حسابية. -3

( أن تكرار املعيار = صفر ونسبته = صفر، فهو غري موجود يف الصف األول 3يالحظ من اجلدول )

الثانوي، وبصورة عامة غري موجود كتقنيات حسابية يف مجيع املراحل الدراسية رغم أنها موجودة 

 ظري يف كتاب الراضيات للصف الثالث الثانوي.بشكل ن

وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي الثالث لألعداد والعمليات عليها وهو:حيسب بطالقة ويعمل تقديرات 

 معقولة. ويتضمن هذا املعيار معيارين فرعيني وهما:
 

ملصفوفات ينمي الطالقة يف إجراء العمليات احلسابية مع األرقام احلقيقية واملتجهات وا -1

 باستخدام احلساب الذهين وحسابات الورقة والقلم للحاالت البسيطة والتقنية للحاالت األكثر تعقيدا.

ولكن هذا فيما خي  إجراء % 10.13أي ما نسبته  24المعيار( أن تكرار هذا 3يالحظ من اجلدول )

بة إلجراء العمليات احلسابية العمليات احلسابية على املتجهات باستخدام الورقة والقلم فقط، أما بالنس

على األعداد احلقيقية فهو موجود يف كتب الرياضيات للمرحلة األساسية، أما بالنسبة للجزء املتعلق 

باملصفوفات فهو موجود يف الصف الثاني الثانوي، ومجيع ما سبق باستخدام الورقة والقلم، أما بالنسبة 

 راحل.الستخدام التقنية فهو غري متوافر يف مجيع امل

 يقدر معقولية احلسابات العددية ونتائجها. -2



42 

 

 

 42 

تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي يف الجمهورية اليمنية يف ضوء 
 د. محمود عبده حسن محمد العزيزي |                     للرياضيات املدرسية. (NCTM)معايير 

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020سبتمبر -يوليو( 7) د( المجل35) العدد

 

( أن تكرار هذا املعيار = صفر، ونسبته = صفر وهذا يعين عدم توافر 3يالحظ من اجلدول )

 املعيار يف الكتاب.

التعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين تركز على  ( بصورة عامة أن معظم3يالحظ من اجلدول )

فيما حصل على املرتبة الثانية املعيار %  46.84أي ما نسبته  111اني حيث بلغ عددها املعيار الرئيسي الث

وأتي % 18.14أي ما نسبته  43التعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين  الرئيسي األول حيث بلغ عدد

ألمثلة والتمارين يف املرحلة الثالثة واألخرية املعيار الرئيسي الثالث حيث بلغ عدد التعريفات والنظريات وا

 %.  10.13أي ما نسبته  24

 ثانيا / النتائل املتعلقة مبعايري اجلل:

ما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي  ”ولإلجابة عن سؤال البحث الثاني   

 املتعلقة باجلرب؟ "  (NCTM) ملعايري

 نستعرض النتائج اآلتية:

التالية على أنها جرب وهي: املنطق الرياضي، التطبيقات، املعادالت  قام الباحث بتصنيف الوحدات    

واملرتاجحات، البنى اجلربية، كثريات احلدود، ومت عدالتعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين يف هذه 

تعريف ونظرية  495يف كتاب التمارين أي ما جمموعه  93يف الكتاب املدرسي و  402الوحدات فبلغت 

 رين، وقد حدد اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات أربعة معايري رئيسية للجرب هي:ومثال ومت

 يفهم األمناط والعالقات والدوال. -1

 ميثل وحيلل البنى واملواقف الرياضية باستخدام الرموز اجلربية. -2

 يستخدم النماذج الرياضية لتمثيل وفهم العالقات الكمية. -3

 تلفة.حتليل التغري يف سياقات خم -4

( يوضح نتائج 4ويتضمن كل معيار من هذه املعايري الرئيسية عدد من املعايري الفرعية. واجلدول اآلتي رقم )

  عملية  التحليل
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املتعلقة مبعايري اجلل اجملموا الكلي للتعاريف والنظريات واألمثلة  التحليل( نتائل 4جدبول )

 495والتمارين  = 

املعيار  ل

 الرئيسي
  الحرعيةاملعايري

التعاريف 

والنظريات 

واألمثلة 

والتمارين 

 للمعايري الحرعية

التعاريف والنظريات 

واألمثلة والتمارين 

 للمعايري  الرئيسية

ترتيئ 

املعايري 

 الرئيسية

 النسىلة العبت النسىلة العبت

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يفهم األمناط 

والعالقات 

 والدوال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

2 

 
 

 
3 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

يعمم مناذج باسررررررررررتخدام 

دوال صررررررررررررررررررحية ودوال 

 ضمنية.

 

يفهم العالقرررات والررردوال  

وخيتار التمثيل املناسرررررررب 

 هلما.

 

حيلررررررل دوال ذات متغري 

واحرررررد برررررإجيررررراد اجلزء   

املرررقرررطررروع مرررن احملرررور 

 الصادي، أصفار الدالة.  

 

يفهم ويقوم بتحويالت            

مثرررل تركيرررب الررردوال،    

مع اسرررتخدام    واملعكوس

التقنيرررررة كلمرررررا أمكن  

 ذلك.

 

 صفر

 

 

 

70 

 

 

 

 

109 
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 صفر

 

 

 

14.14% 

 

 

 

 
 

22.02% 

 

 

 
 

 

9.29% 

 

 

 

 

 

 

298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول
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5 

 

 

 

 

 

 
6 

 

يفهم ويقارن خصرررررررررائ  

أنواع من الررررردوال مثرررررل  

الدوال األسررررية وكثريات 

احلدود والنسرررررررررررررررررررررررربية 

 واللوغارمتية والدورية.

 

يفسررر متثيالت الدوال يف 

 متغريين.

73 

 

 

 

 

 

 صفر

 

14.75% 

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

2 

ميثررررل وحيلرررل  

الررررررررربرررررررررنرررررررررى 

واملررررررررواقررررررررف  

الرياضررررررررررررررية  

باسررررررررررررتخدام  

الررررررررررررمررررررررررروز 

 اجلربية.

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
 

4 

 

يفهم معنى أشكال 

التعبريات املتساوية والغري 

متساوية واملعادالت 

 العالقات.و

 

يكتب أشكال 

متكافئة وغري متكافئة 

للمعادالت وأنظمتها، 

وحلها بطالقة ذهنيا، أو 

باستخدام الورقة والقلم 

يف احلاالت البسيطة 

وباستخدام التقنيات يف 

 مجيع احلاالت.

 

يستخدم الرمز اجلربي 

لتمثيل وشرح العالقات 

 الرياضية.

 

يستخدم متثيالت رمزية 

ت متنوعة مثل املعادال

81 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 صفر

 

16.36% 

 

 

 

 

 

 

7.07% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.21% 

 

 

 

 

 صفر

 

 ثانيال 24.65% 122
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5 

 

 

البارا مرتية والغري بارا 

 مرتية للدوال والعالقات.

 

يقدر املعنى والفائدة 

واملعقولية لنتائج 

املعاجلات الرمزية 

متضمنة تلك اليت أجنزت 

 بواسطة التقنية.

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

3 

 

يسررررررررررررررررتخدم  

الرررنرررمرررررررررررررراذج  

الرياضررررررررررررررية  

لتمثيرررررل وفهم 

العالقررررررررررررررات   

 الكمية.

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

التعرف على العالقررررررات 

الكمية األسرررررراسررررررية يف  

مواقف خمتلفة.ويصررررررنف   

الررررردوال اليت ميكن أن 

 تكون منوذج للعالقات.

 

يسررررررتخدم تعبريات رمزية 

متضرررمنا أشررركال لدوال  

متصرررررررررلة وغري متصرررررررررلة 

لتمثيررل عالقررات تظهر يف 

االت خمتلفررررررررررة، جمرررررررررر

ويسرررررررررررررررررتخل  معقولية 

الررنررتررررررررررررررائررج لررلررمررواقررف  

 املنمذجة.

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 غري حمقق صفر  صفر

حتليررررل التغري   4

يف سرررررررررياقات 

 خمتلفة.

يقدر ويشررررررررررررررح معدالت  1

التغري من الرسرررررم البياني  

 والبيانات العددية.

 الثالث 1.62% 8 1.62% 8
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يار الرئيسي األول من معايري اجلرب وهو: فهم األمناط والعالقات ( أن املع4يالحظ من اجلدول )   

 والدوال،  ويندرج ضمن هذا املعيار ستة من املعايري الفرعية وفيما يلي استعراض لنتائج التحليل:  

 يعمم مناذج باستخدام دوال صرحية ودوال ضمنية. -1   

= صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار ( أن تكرار وجوده = صفر، ونسبته 4يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي. 

 يفهم العالقات والدوال وخيتار التمثيل املناسب هلما. -2   

من جمموع %  14.14مرة أي ما نسبته  70لقد تكررت األمثلة والتمارين اليت تناولت هذا املعيار    

 املعيار يف الكتاب املدرسي.األمثلة والتمارين لوحدات اجلرب وهذا يدل على توافر 

 حيلل دوال ذات متغري واحد بإجياد اجلزء املقطوع من احملور الصادي، أصفار الدالة. -3   

من جمموع % 22.02مرة أي ما نسبته  109لقد تكررت األمثلة والتمارين اليت تناولت هذا املعيار    

 يار يف الكتاب املدرسي.األمثلة والتمارين لوحدات اجلرب وهذا يدل على توافر املع

 يفهم ويقوم بتحويالت مثل تركيب الدوال، واملعكوس مع استخدام التقنية كلما أمكن ذلك. -4   

 

من جمموع أمثلة ومتارين % 9.29أي ما نسبته  46( أن تكرار هذا املعيار بلغ 4يالحظ من اجلدول )   

دم استخدام التقنية، وهذا يشري إىل وجود ضعف اجلرب وهذا يدل على توافر املعيار إال أنه من املالحظ ع

 يف ربط الرياضيات بالوسائل التقنية اليت تسهل فهم واستيعاب الرياضيات املدرسية.

يفهم ويقارن خصائ  أنواع من الدوال مثل الدوال األسية وكثريات احلدود والنسبية واللوغارمتية  -5   

 والدورية.

وهذا ال يعين توافر املعيار % 14.75أي ما نسبته  73هذا املعيار بلغ  ( أن تكرار4يالحظ من اجلدول )   

بصورة جيدة ألن التكرارات حسبت لفهم خصائ  الدوال األسية وكثريات احلدود فقط أما بالنسبة 

لبقية الدوال مثل اللوغارمتية والدورية والنسبية فهي موجودة يف الصف الثاني الثانوي، أما فيما خي  

بني خصائ  الدوال السابقة مجيعها فهو غري متوافر يف أي من كتب الرياضيات املدرسية، املقارنة 

 وهذا يشري إىل وجود ضعف فيما يتعلق باملقارنة بني الدوال من حيث خصائصها املختلفة.

 يفسر متثيالت الدوال يف متغريين. -6   

فر وهذا يدل على عدم توافر ( أن تكرار هذا املعيار = صفر، ونسبته = ص4يالحظ من اجلدول )

 املعيار يف الكتاب املدرسي، أي أن هناك ضعف يف تفسري متثيالت الدوال يف متغريين.
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وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي الثاني من معايري اجلرب وهو: ميثل وحيلل البنى واملواقف الرياضية    

عايري الفرعية وفيما يلي استعراض لنتائج باستخدام الرموز اجلربية، وقد تضمن هذا املعيار مخسة من امل

 حتليل هذه املعايري:

 يفهم معنى أشكال التعبريات املتساوية والغري متساوية واملعادالت والعالقات. -1   

وهذا يشري إىل توافر % 16.36أي ما نسبته  81( أن تكرار هذا املعيار بلغ 4يالحظ من اجلدول )   

 املعيار يف الكتاب.

ب أشكال متكافئة وغري متكافئة للمعادالت وأنظمتها، وحلها بطالقة ذهنيا، أو يكت -2   

 باستخدام الورقة والقلم يف احلاالت البسيطة وباستخدام التقنيات يف مجيع احلاالت.

وهذه التكرارات والنسبة  %7.07أي ما نسبته  35( أن تكرار هذا املعيار بلغ 4يالحظ من اجلدول )   

أشكال متكافئة وغري متكافئة للمعادالت وحلها باستخدام الورقة والقلم فقط، أما متعلقة بكتابة 

بالنسبة لنظم املعادالت فهي موجودة يف الصف التاسع والصف الثاني الثانوي، وبالنسبة حلل املعادالت 

لكتاب أو نظم املعادالت بطالقة ذهنيا أو باستخدام التقنيات يف مجيع احلاالت فهذا غري متوافر يف ا

 املدرسي هلذا الصف أو غريه من الصفوف.

 يستخدم الرمز اجلربي لتمثيل وشرح العالقات الرياضية. -3   

وهذا يشري إىل توافر  %1.12أي ما نسبته  6( أن تكرارات هذا املعيار بلغت 4يالحظ من اجلدول )   

 املعيار ولكن بنسبة قليلة جدا مقارنة بغريه من املعايري. 

 خدم متثيالت رمزية متنوعة مثل املعادالت البارا مرتية والغري بارا مرتية للدوال والعالقات.يست -4   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر، ونسبته = صفر وهذا يشري إىل أن املعيار غري 4يالحظ من اجلدول )   

املدرسية  موجود يف الكتاب، وحسب اطالع الباحث فاملعيار غري موجود يف بقية كتب الرياضيات

 أيضا.

 يقدر املعنى والفائدة واملعقولية لنتائج املعاجلات الرمزية متضمنة تلك اليت أجنزت بواسطة التقنية. -5   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر، ونسبته = صفر وهذا يدل على عدم توافر 4يالحظ من اجلدول )   

 املعيار يف الكتاب املدرسي.
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لرئيسي الثالث من معايري اجلرب وهو:يستخدم النماذج الرياضية لتمثيل وفهم وفيما يتعلق باملعيار ا   

العالقات الكمية، ويتضمن هذا املعيار معيارين فرعيني وفيما يلي استعراض لنتائج حتليل هذين 

 املعيارين:

 التعرف على العالقات الكمية األساسية يف مواقف خمتلفة.ويصنف الدوال اليت ميكن أن تكون -1   

 منوذج للعالقات.

( أن تكرار هذا املعيار = صفر، ونسبته = صفر أي أن املعيار غري متوافر يف 4يالحظ من اجلدول )   

 الكتاب املدرسي.

يستخدم تعبريات رمزية متضمنا أشكال لدوال متصلة وغري متصلة لتمثيل عالقات تظهر يف  -2   

 املنمذجة. جماالت خمتلفة، ويستخل  معقولية النتائج للمواقف

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر أي أن املعيار غري متوافر 4كذلك يالحظ من اجلدول )   

يف الكتاب املدرسي.وألن هذين املعيارين ميثالن املعيار الرئيسي ونسبتهما = صفر فيعد املعيار الرئيس 

 أيضا غري متوافر.

 ن معايري اجلرب وهو: حتليل التغري يف سياقات خمتلفة.وفيما يتعلق باملعيارالرئيسي الرابع م   

 ويتضمن معيار فرعي واحد وفيما يلي نتائج حتليل هذا املعيار:   

 يقدر ويشرح معدالت التغري من الرسم البياني والبيانات العددية. -1   

ر املعيار وهذا يشري إىل تواف %1.62ونسبته = 8( أن تكرار هذا املعيار = 4ويالحظ من اجلدول)

ولكن بالنسبة لتقدير معدالت التغري من الرسم البياني والبيانات العددية، أما بالنسبة لشرح معدالت 

 التغري فهو غري متوافر.

( بصورة عامة أن معظمالتعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين يف هذه 4يالحظ من اجلدول )

فيما حصل على %  60.20أي ما نسبته  298عددها  الوحدة تركز على املعيار الرئيسي األول حيث بلغ

أي ما  122املرتبة الثانية املعيار الرئيسي الثاني حيث بلغ عددالتعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين 

وحصل على املرتبة الثالثة املعيار الرئيسي الرابع حيث بلغ عددالتعريفات والنظريات %. 24.64نسبته 

ويأتي يف املرتبة األخرية املعيار الرئيسي الثالث حيث أنه مل  %.1.61أي ما نسبته  8واألمثلة والتمارين 

يوجد أي تعريف أو نظرية أو مترين أو مثال مرتبط به أي أن نسبة حتققه تساوي صفر. وهذا يعين عدم 

 حتقق املعيار.
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 ثالثا / النتائل املتعلقة مبعايري ا نبسة:

لث: ما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثا

 املتعلقة باهلندسة؟  (NCTM)ملعايري 

 نستعرض النتائج اآلتية:

قام الباحث باالطالع على وحدات الكتاب ومت تصنيف وحدتي حساب املثلثات واهلندسة اإلحداثية 

ثلة والتمارين الواردة يف هاتني الوحدتني والتحويالت ضمن اهلندسة، ومت عدالتعريفات والنظريات واألم

تعريف ونظرية ومثال  254لكتاب التمارين أي ما جمموعه  65وللكتاب املدرسي  189حيث بلغت 

 ومترين وقد حدد اجمللس القومي أربعة معايري رئيسية للهندسة هي:

رياضية عن العالقات حتليل خصائ  وصفات األشكال اهلندسية ثنائية وثالثية األبعاد وتنمية حجج  -1

 اهلندسية.

 حتديد املواقع ووصف العالقات املكانية باستخدام اهلندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى. -2

 تطبيق هندسة التحويالت واستخدام مفهوم التناظر لتحليل املواقف الرياضية واهلندسية. -3

 حلل املشكالت. استخدام التصور واالستدالل املكاني والنمذجة اهلندسية -4

ويتضمن كل معيار من املعايري الرئيسية عدد من املعايري الفرعية واجلدول التالي يوضح نتائج 

 التحليل. 
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( نتائل الت ليل املتعلقة مبعايري ا نبسة اجملموا الكلي للتعاريف والنظريات واألمثلة 5جدبول )

 254والتمارين = 

 حرعيةاملعايري ال املعيار الرئيسي ل

التعاريف 

والنظريات 

واألمثلة 

والتمارين 

 للمعايري الحرعية

التعاريف 

والنظريات 

واألمثلة والتمارين 

 للمعايري  الرئيسية

ترتيئ 

املعايري 

 الرئيسية

 النسىلة العبت النسىلة العبت

حتليل خصررائ    1

وصررررررررررررررررررررررفات 

األشررررررررررررررررركال 

اهلندسرررررية ثنائية 

وثالثيرررة األبعررراد  

وتنميرررررررررة حجج 

رياضررررررررررررررية عن 

لررررعررررالقرررررررررررررات  ا

 اهلندسية.

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

4 

حيلل خصرررررائ  وحيدد 

صفات األشكال ثنائية    

 وثالثية األبعاد.

 

يكتشرررررررررررررف العالقات 

)شرررررررررراملة التناسررررررررررب  

والتشرررررررررررررابه( بني أنواع 

األشكال ثنائية وثالثية  

 األبعاد.

 

يقيم صررررررحة التخمينات 

اهلندسررررررية باسررررررتخدام  

االسررررررررررررتدالل والربهان 

لة وينقد النقاشات املعمو

 عن طريق الغري.

يسررررررررررررررررررتخدم عالقات 

حسررراب املثلثات لتحديد 

 قياس األطوال والزوايا.

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

26 

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

10.24% 

 الثالحم 10.24% 26
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حتررررديررررد املواقع  2

ووصررررررررررررررررررررررررف 

الررررعررررالقرررررررررررررات  

املكررررررررررانيررررررررررة  

باسرررررررررررررررررتخدام 

اهلندسررررررررررررررررررررررة 

اإلحررررررررررداثيرررررررررة  

وأنظمررة التمثيررل  

 األخرى.

1 
 

 

 

 

 

 

2 

يسررررررررررررررتخدم إحداثيات 

ديكرررارتيرررة أو أنظمرررة     

إحررررداثيررررة أخرى مثررررل  

األنظمة القطبية لتحليل    

 أوضاع هندسية خمتلفة.

 

يتحقق من التخمينررررات  

وحيل املشررررررررررررررررركالت 

لألشررررررررررررررررررركال ثنائية 

وثالثيرررة األبعررراد املمثلرررة 

برررررررررراإلحررررررررررداثيررررررررررات   

 الديكارتية.

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

9.84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.30% 

 الثاني 16.14% 41

يق هندسرررررررة تطب 3

الررررتررررحررررويررررالت    

واسرررررررررررررررررتخدام 

مفهوم التنررررراظر 

لتحليررررل املواقف 

الرياضرررررررررررررررررررية 

 واهلندسية.

1 
 

 

 

 

 

 

 

2 

يفهم وميثل االنسرحابات  

واالنعكاسررررررررررررررررررررررررات 

والررررردورانرررررات وتكبري  

األشرررركال يف املسررررتوى 

باسرررررررتخدام املخططات 

 واملتجهات ورموز الدالة.

 

يسرررررررررررررررررتخدم متثيالت 

متنوعة للمسررررررررراعدة يف 

فهم نترررررائج التحويالت 

 البسيطة وتصنيفها. 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفر

17.72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفر

 األول 17.72% 45

اسررررررررررررررررررررتخدام  4

التصررررررررررررررررررررررررور 

واالسررررررررررررررتدالل 

املررررركرررررررررررررانرررري  

1 
 

 

 

يرسرم ويركب متثيالت  

لألشررررركال اهلندسرررررية  

ثنررائيررة وثالثيررة األبعرراد     

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 الراب  7.87% 20
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والنمررررررررررذجرررررررررة  

اهلندسررررررررية حلل 

 املشكالت.

 

 

 
 

2 
 

 

 
3 
 

 

 
 

4 
 

 

 

 

 

 

5 

باسرررررررررررررررررررتخدام أدوات 

 متنوعة.

 

ور أشررررررررررركال يتصررررررررررر

وفضرررررراءات بثالثة أبعاد 

من رسرررررررررررررررررم منظوري 

خمتلف وحيلل أقسررامهم 

 املتقاطعة.

 

يستخدم أشكال بيانية    

مضرررررررلعة كنماذج حلل  

 املشكالت.

 

يسرررررررتخدم األشررررررركال 

اهلندسررررررية للتعرف على 

املفررراهيم واإلجرررابرررة عن 

األسررررررررررررررئلة يف أماكن 

 أخرى من الرياضيات.

 

يسررررررررررررررررررررتخدم أفكار 

اهلنردسررررررررررررررررررررررررررة حلل    

ول املشررركالت واحلصررر 

على فهم واضررح وقواعد 

وجمررراالت أخرى مهمرررة  

مثل الرسرررررم واهلندسرررررة 

 املعمارية. 

 
 صفر

 

 

 
 

 صفر

 

 

 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 
 

 صفر

 
 صفر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صفر

 

 

 

 
 

7.87% 

 

 

 

 

 

 
 

 صفر
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يل خصائ  وصفات ( أن املعيار الرئيسي األول من معايري اهلندسة وهو: حتل5يالحظ من اجلدول )   

األشكال اهلندسية ثنائية وثالثية األبعاد وتنمية حجج رياضية عن العالقات اهلندسية. ويتضمن هذا 

 املعيار أربعة معايري فرعية وفيما يلي استعراض لنتائج حتليل هذه املعايري.

 حيلل خصائ  وحيدد صفات األشكال ثنائية وثالثية األبعاد. -1   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر، ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر 5) يالحظ من اجلدول   

املعيار، وحسب اطالع الباحث فإن األشكال ثنائية وثالثية األبعاد مت تناوهلا يف كتب الرياضيات 

 املدرسية للمرحلة األساسية.

 ة وثالثية األبعاد.يكتشف العالقات )شاملة التناسب والتشابه( بني أنواع األشكال ثنائي -2   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر، ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر 5يالحظ من اجلدول )   

املعيار، وحسب اطالع الباحث فإن األشكال ثنائية وثالثية األبعاد والتناسب والتشابه مت تناوهلا يف 

 كتب الرياضيات املدرسية للمرحلة األساسية.

التخمينات اهلندسية باستخدام االستدالل والربهان وينقد النقاشات املعمولة عن طريق  يقيم صحة -3   

 الغري.

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 5يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 الزوايا.يستخدم عالقات حساب املثلثات لتحديد قياس األطوال و -4   

وهذا يشري إىل توافر املعيار يف % 10.24ونسبته  26( أن تكرار هذا املعيار 5يالحظ من اجلدول )   

 الكتاب املدرسي.

وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي الثاني من معايري اهلندسة وهو: حتديد املواقع ووصف العالقات املكانية    

ل األخرى، يتضمن هذا املعيار إثنني من املعايري الفرعية وفيما باستخدام اهلندسة اإلحداثية وأنظمة التمثي

 يلي استعراض لنتائج حتليل هذين املعيارين:

يستخدم إحداثيات ديكارتية أو أنظمة إحداثية أخرى مثل األنظمة القطبية لتحليل أوضاع هندسية  -1   

 خمتلفة.

وهذا يشري إىل توافر املعيار يف  %9.84ه ونسبت 25( أن تكرار هذا املعيار = 5يالحظ من اجلدول )   

 الكتاب املدرسي.
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يتحقق من التخمينات وحيل املشكالت لألشكال ثنائية وثالثية األبعاد املمثلة باإلحداثيات  -2   

 الديكارتية.

وهذا يشري إىل أن املعيار  %6.30ونسبته =  16( أن تكرار وجود املعيار = 5يالحظ من اجلدول )   

 كن ذلك لألشكال ثنائية األبعاد فقط أما بالنسبة لألشكال ثالثية األبعاد فهو غري متوافر.متوافر ول

وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي الثالث من معايري اهلندسة وهو: تطبيق هندسة التحويالت واستخدام    

 مفهوم التناظر لتحليل املواقف الرياضية واهلندسية.

 فرعيني فيما يلي استعراض لنتائج حتليل هذين املعيارين:  ويتضمن هذا املعيار معيارين   

يفهم وميثل االنسحابات واالنعكاسات والدورانات وتكبري األشكال يف املستوى باستخدام  -1   

 املخططات واملتجهات ورموز الدالة.

املعيار  وهذا يشري إىل توافر% 17.72ونسبته  45( أن تكرار هذا املعيار = 5يالحظ من اجلدول )   

لكن ذلك بالنسبة لالنسحابات واالنعكاسات أما بالنسبة للدورانات وتكبري األشكال يف املستوى 

 فموجود يف املرحلة األساسية.

 يستخدم متثيالت متنوعة للمساعدة يف فهم نتائج التحويالت البسيطة وتصنيفها. -2   

ته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار ( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسب5يالحظ من اجلدول )   

 يف الصف األول الثانوي لكنه موجود يف املرحلة األساسية.

وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي الرابع من معايري اهلندسة وهو: استخدام التصور واالستدالل املكاني    

ري الفرعية وفيما يلي والنمذجة اهلندسية حلل املشكالت، ويتضمن هذا املعيار مخسة من املعاي

 استعراض لنتائج التحليل:

 يرسم ويركب متثيالت لألشكال اهلندسية ثنائية وثالثية األبعاد باستخدام أدوات متنوعة. -1   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل أن املعيار غري 5يالحظ من اجلدول )   

سبة لعملية رسم األشكال ثنائية وثالثية األبعاد فهو موجود يف املرحلة متوافر يف الكتاب املدرسي، وبالن

 األساسية، أما تركيب هذه األشكال فهو غري موجود يف الكتاب املدرسي.

 يتصور أشكال وفضاءات بثالثة أبعاد من رسم منظوري خمتلف وحيلل أجزاءهم  املتقاطعة. -2   
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عيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل أن املعيار غري ( أن تكرار هذا امل5يالحظ من اجلدول )   

 متوافر.

 يستخدم أشكال بيانية مضلعة كنماذج حلل املشكالت. -3   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل أن املعيار غري 5يالحظ من اجلدول )   

 متوافر يف الكتاب املدرسي.

ندسية للتعرف على املفاهيم واإلجابة عن األسئلة يف أماكن أخرى من يستخدم األشكال اهل -4   

 الرياضيات.

وهذا يشري إىل توافر املعيار يف  %7.87ونسبته =  20( أن تكرار هذا املعيار = 5يالحظ من اجلدول )   

 الكتاب املدرسي.

االت أخرى مهمة يستخدم أفكار اهلندسة حلل املشكالت واحلصول على فهم واضح وقواعد وجم -5   

 مثل الرسم واهلندسة املعمارية. 

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم وجوده يف 5يالحظ من اجلدول )   

 الكتاب املدرسي.

ويالحظ من اجلدول بصورة عامة أن معظمالتعريفات والنظريات والتمارين واألمثلة تركز على املعيار    

فيما حصل على املرتبة الثانية املعيار %.17.72أي ما نسبته  45ثالث حيث بلغ عددها الرئيسي ال

بينما %16.14أي ما نسبته  41الرئيسي الثاني حيث بلغ عددالتعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين 

 26والتمارين حصل املعيار الرئيسي األول على املرتبة الثالثة حيث بلغ عددالتعريفات والنظريات واألمثلة 

ويأتي يف املرتبة األخرية املعيار الرئيسي الرابع حيث بلغ عددالتعريفات والنظريات  %10.24أي ما نسبته 

 %.7.87أي ما نسبته  20واألمثلة والتمارين 
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 رابعا / النتائل املتعلقة مبعايري القياس: 

كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع " ما مدى تضمني حمتوى     

 املتعلقة بالقياس؟ "  (NCTMملعايري  )

 نستعرض النتائج اآلتية:

من خالل فح  الباحث لوحدات الكتاب املدرسي الحظ أنه ال يوجد وحدة خاصة بالقياس وأدواته 

وبعد التدقيق  نظرا ألنه سبق وأن درست مثل هذه الوحدات يف املرحلة األساسية من التعليم األساسي،

التعريفات  يف التعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين يف الكتاب الحظ الباحث أن هناك بعض

والنظريات واألمثلة والتمارين تطرقت للقياس مثل قياس الزوايا بالتقدير الستيين والدائري وبعض 

 ا:األطوال واملساحات وقد حدد اجمللس القومي معياريني رئيسيني للقياس هم

 فهم خصائ  األجسام القابلة للقياس وكذلك فهم وحدات وأنظمة وعمليات القياس املختلفة. -1

 استخدام املناسب من األساليب واألدوات والصيغ لتحديد القياسات.  -2

 ( يوضح نتائج عملية التحليل:  6واجلدول اآلتي رقم )

الكلي للتعاريف والنظريات واألمثلة  ( نتائل عملية الت ليل املتعلقة بالقياس اجملموا6جدبول )

 43والتمارين = 

 م
املعيار 

 الرئيسي

املعايري 

 الحرعية

التعاريف 

والنظريات 

واألمثلة 

والتمارين 

للمعايري 

 الحرعية

التعاريف 

والنظريات 

واألمثلة 

والتمارين 

للمعايري  

 الرئيسية

الرتتيئ 

للمعايري 

 الرئيسية

 النسىلة العبت النسىلة العبت

1 

 

 

فهم خصررررائ   

األجسام القابلة  

لرررلرررقررريرررررررررررراس    

وكرررذلرررك فهم  

وحدات وأنظمة   

وعررمررلرريررررررررررررات   

يتخررررررررذ قرارات  1

حول الوحرررررردات 

واملرررقرررررررررررررايرريررس   

 املناسبة.

 األول 95.35% 41 95.35% 41
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الرررررقررررريررررررررررررراس 

 املختلفة.

اسرررررررررررررررررتخدام  2

املناسرررررررررررب من 

األسرررررررررررررررراليب 

واألدوات 

الصررريغ لتحديد 

 القياسات. 

1 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
 

4 

حيلرررررل الررررردقرررررة  

واخلطررأ احملتمرل  

يف حرررررررررررررراالت 

 القياس.

يفهم ويسررررررتخدم 

صررررريغ املسررررراحة  

ألوجه األشرركال 

اهلندسرررررررررررررررررررررية 

وحجمها شررررراملة  

املررخررروطررررررررررررات  

واالسررررررررررطوانات 

واألشررررررررررررررركال 

 الكروية.
 

يطبق مفررررررراهيم 

غري منطيررررررة يف 

الررتررقرررررررررررررديرررات  

الرررررردوريررررررة على 

حرررررردود علويررررررة  

وسررررفلية وحتديد 

 وظائف املقياس.

 

يسرررررررتخدم وحدة 

حتليرررررررل للتحقق 

من حسرررررررررررررررراب  

 ملقياس.ا

 صفر

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 
 صفر

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 صفر

 صفر

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

 صفر

 غري حمقق صفر صفر
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( أن املعيار الرئيسي األول وهو: فهم خصائ  األجسام القابلة للقياس وكذلك 6يالحظ من اجلدول )   

واحدا وفيما يلي فهم وحدات وأنظمة وعمليات القياس املختلفة، يتضمن هذا املعيار معيارا فرعيا 

 استعراض لنتائج التحليل:

 يتخذ قرارات حول الوحدات واملقاييس املناسبة. -1   

% 95.35أي ما نسبته  41( أن هذا املعيار موجود يف بعض الوحدات بتكرار 6يالحظ من اجلدول )   

 ولكنه ليس ضمن وحدة خاصة بالقياس، ومل يتطرق جلميع وحدات القياس وكيفية استخدامها

وأنظمة القياس املختلفة. ومن خالل اطالع الباحث رأى أن معظم وحدات القياس مضمنة يف كتاب 

 الفيزياء للصف األول الثانوي مع أنظمة القياس.

وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي الثاني من معايري القياس وهو: استخدام املناسب من األساليب واألدوات    

 ضمن هذا املعيار أربعة من املعايري الفرعية وفيما يلي نتائج التحليل:  والصيغ لتحديد القياسات، ويت

 حيلل الدقة واخلطأ احملتمل يف حاالت القياس. -1   

( أن تكرار املعيار = صفر ونسبته = صفر، وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 6يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

احة ألوجه األشكال اهلندسية وحجمها شاملة املخروطات واالسطوانات يفهم ويستخدم صيغ املس -2   

 واألشكال الكروية.

( أن تكرار املعيار = صفر ونسبته = صفر، وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 6يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي، إال أنه موجود يف كتب الرياضيات املدرسية للمرحلة األساسية.

 طبق مفاهيم غري منطية يف التقديرات الدورية على حدود علوية وسفلية وحتديد وظائف املقياس.ي -3   

( أن تكرار املعيار = صفر ونسبته = صفر، وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 6يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 يستخدم وحدة حتليل للتحقق من حساب املقياس. -4   

( أن تكرار املعيار = صفر ونسبته = صفر، وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 6اجلدول ) يالحظ من   

 يف الكتاب املدرسي.

وبصورة عامة يعد املعيار الرئيسي الثاني من معايري القياس غري موجود يف كتاب الرياضيات املدرسي    

 للصف األول الثانوي. 
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 لىليانات وا اتما ت:خامسا / النتائل املتعلقة مبعايري حتليل ا

ولإلجابة عن سؤال الدراسة اخلامس " ما مدى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي 

 ( املتعلقة بتحليل البيانات واالحتماالت؟ "((NCTM)ملعايري 

 نستعرض النتائج التالية:

حتليل البيانات قام الباحث بتصنيف وحدات الكتاب فوجد وحدة اإلحصاء فقط ترتبط بفرع    

يف كتاب  42واالحتماالت، وقام الباحث بعد التعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين الواردة فبلغت 

تعريف ونظرية ومثال ومترين، وقد حدد اجمللس  54يف كتاب التمارين أي ما جمموعه  12احلصة و

 حتماالت وهي:القومي ملعلمي الرياضيات أربعة معايري رئيسية لتحليل البيانات واال

 صياغة أسئلة ميكن حلها بالبيانات، ومجع وتنظيم وعرض البيانات لإلجابة عليها. -1

 اختيار واستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة لتحليل البيانات. -2

 تطوير وتقييم استنتاجات وتنبؤات مبنية على البيانات اليت مت جتميعها. -3

 يف االحتماالت. فهم وتطبيق املفاهيم األساسية -4

( يوضح نتائج عملية 7ويتضمن كل معيار من هذه املعايري عدد من املعايري الفرعية، واجلدول اآلتي رقم )

 التحليل.

( نتائل عملية الت ليل املتعلقة بت ليل الىليانات وا اتما ت اجملموا الكلي للتعاريف 7جدبول )

 54والنظريات واألمثلة والتمارين = 

 ل
املعيار 

 لرئيسيا
 املعايري الحرعية

التعاريف 

والنظريات 

واألمثلة 

والتمارين 

 للمعايري الحرعية

التعاريف 

والنظريات 

واألمثلة والتمارين 

 للمعايري  الرئيسية

الرتتيئ 

للمعايري 

 الرئيسية

 النسىلة العبت النسىلة العبت

صرررياغة أسرررئلة   1

ميكن حلرررهرررا  

بررررالبيررررانررررات،    

ومجع وتنظيم 

وعرررررررررررررررررررررض 

1 

 

 
 

2 

 

 

يفهم االختالفررررررات بني  

 أنواع الدراسات املختلفة.

 

يررررررعرررررررف ممرررررريررررررزات  

الدراسات املصممة جيدا 

 صفر

 

 

 صفر

 

 

 صفر

 

 

 صفر

 

 

 األول 77.78% 42
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البيرررررررررانرررررررررات  

 إلجابة عليها.ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

شرررراملة الدور العشرررروائي  

 يف اإلحصاء والتجارب.

 

يفهم معنى القيرررررررررراس 

وتصررررررررررررررررررنيف البيانات 

ومفهوم املتغري األحررررادي 

 والثنائي.

 

يفهم املررررررررررردرجرررررررررررات  

ارية واملستطيالت  التكر

البيانية واملضرررررررررررررررررررررررلع  

التكراري ويسرررررررتعملهم 

 لعرض البيانات.

 

حيسررررررررب إحصررررررررائيات  

أسرررراسررررية، ويفهم الفرق 

 بني اإلحصاء والبارامرت.

 

 

 صفر

 

 

 

 صفر

 

 

 

 
42 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

77.78% 

اخرررررتررررريرررررررررررررار   2

واسرررررررررررررتخدام 

األسرررررررررررررررراليب 

اإلحصررررررررررررائية 

ئمة لتحليل    املال

 البيانات.

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

للبيانات أحادية القياس، 

يكون قرررررررررررادرا على 

التعرررررامرررررل مع التبررررراين  

وعرض التوزيع ويصررررررف 

شررررررررررركله وحيسرررررررررررب  

 إحصائيات خمتصرة.

للبيررانررات ثنررائيررة القيرراس 

يتعامل مع )االنتشررررررررررار(  

يصرررررف شررررركله، حيدد 

معرررررررامالت االحنررررررردار   

27 

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 الثاني 50% 27
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

ومعررررررامالت االرتبرررررراط  

ما األدوات مسرررررررررررررررررتخد

 التقنية.

 

يوضررررح ويصررررنف بيانات  

ثنائية عندما حتتوي على     

تصررررررررررررررررنيف واحد على 

 األقل.

 

يررررررررررررردرك كيرف أن    

التحويالت اخلطيررررررررررررة 

للبيررانررات األحرراديررة تؤثر    

على الشرررررركل واملركز 

 واالنتشار.

 

حيدد األمناط )النماذج(      

يف البيرررانرررات الثنرررائيرررة،  

ويوجد الدوال النموذجية      

هلررررررررذه البيررررررررانررررررررات،   

يالت اليت ميكن والتحو

 أن تنمذج.

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

تطوير وتقييم       3

اسرررررررررررتنتاجات 

وتنبؤات مبنيرررة 

على البيرررانرررات  

الرررررررررررررريت مت  

 جتميعها.

1  

 

 

 

 

 

يسرررررررررررررررررررتعمل ختمينات 

الكتشررررررررررررررررررراف العينة  

ملتغرية من اإلحصررررررررائية ا

جمتمع معروف، ويبين 

 توزيعات املعاينة.

 

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 غري حمقق صفر صفر
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

يفهم كيف تعكس            

اإلحصررررائيات البسرررريطة  

قيم املعاينة ويسرررررررررتخدم  

توزيع املعاينة كأسررررراس 

 لالستدالل غري احلقيقي.

 

يقيم التقارير املنشررررررررورة 

معتمرررردة على بيررررانررررات   

الختبارات تصرررررررررررررررررميم 

الدراسررررررررات ومناسرررررررربة 

حتليل البيانات وصررررررردق 

 النتائج.

 

كيفية اسرررررررتخدام   يفهم

التقنيات األسرررررررراسررررررررية  

لإلحصررررررراء كوسررررررريط  

للعمليات املميزة مبكان   

 العمل.

 

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

 صفر

 

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 

 صفر

فهم وتطبيق            4

املررفررررررررررررراهرريررم   

األسرررراسررررية يف  

 االحتماالت.

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

يفهم مفاهيم فضرررررررررررررراء 

والررترروزيررع   الررعرريررنرررررررررررررة  

االحتمالي وبناء فضرررررررراء 

عينرررررات وتوزيعهرررررا على 

 حاالت بسيطة.

 

يسرررررررررررررتخدم أشرررررررررررررياء 

حمسرروسررة لبناء توزيعات  

 احتمالية جتريبية.

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 صفر

 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 غري حمقق صفر صفر
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

حيسرررررب ويفسرررررر القيمة  

املتوقعرررررررررررررة للمتغريات          

العشررررررررروائية يف احلاالت 

 البسيطة.

 

يفهم مفررراهيم االحتمرررال 

الشرررررررررررررررطي واحلوادث 

 املستقلة.

 

يفهم كيف حيسرررررررررررررب  

 دثة مركبة.احتمال حا

 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 صفر

 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 صفر

 

( أن املعيار الرئيسي األول من معايري حتليل البيانات واالحتماالت وهو: صياغة 7يالحظ من اجلدول )   

عليها، ويتضمن هذا املعيار مخسة  أسئلة ميكن حلها بالبيانات، ومجع وتنظيم وعرض البيانات لإلجابة

 من املعايري الفرعية وفيما يلي استعراض لنتائج التحليل:

 يفهم االختالفات بني أنواع الدراسات املختلفة. -1   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم وجود املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 يعرف مميزات الدراسات املصممة جيدا شاملة الدور العشوائي يف اإلحصاء والتجارب. -2   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم وجود املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 ائي.يفهم معنى القياس وتصنيف البيانات ومفهوم املتغري األحادي والثن -3   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم وجود املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.



64 

 

 

 64 

تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي يف الجمهورية اليمنية يف ضوء 
 د. محمود عبده حسن محمد العزيزي |                     للرياضيات املدرسية. (NCTM)معايير 

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020سبتمبر -يوليو( 7) د( المجل35) العدد

 

 يفهم املدرجات التكرارية واملستطيالت البيانية واملضلع التكراري ويستعملهم لعرض البيانات. -4   

صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم وجود املعيار  ( أن تكرار هذا املعيار =7يالحظ من اجلدول )   

يف الكتاب املدرسي، إال أن هذا املعيار متوافر يف كتب الرياضيات املدرسية للمرحلة األساسية حسب 

 علم الباحث واطالعه.

 حيسب إحصائيات أساسية، ويفهم الفرق بني اإلحصاء والبارامرت. -5   

وهذا يشري إىل توافر املعيار %  77.78ونسبته =  42هذا املعيار =  ( أن تكرار7يالحظ من اجلدول )   

بصور جيدة، ولكن فيما يتعلق حبساب إحصائيات أساسية، أما بالنسبة لفهم الفرق بني اإلحصاء 

 والبارامرت فهو غري موجود يف الكتاب املدرسي. 

واالحتماالت وهو: اختيار واستخدام  وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي الثاني من معايري حتليل البيانات   

األساليب اإلحصائية املالئمة لتحليل البيانات، ويتضمن هذا املعيار مخسة من املعايري الفرعية وفيما يلي 

 استعراض هلذه النتائج: 

يكون قادرا على التعامل مع التباين وعرض التوزيع ويصف شكله وحيسب إحصائيات خمتصرة  -1   

 القياس. للبيانات أحادية

ولكن ذلك حلساب إحصائيات % 50ونسبته =  27( أن تكرار هذا املعيار = 7يالحظ من اجلدول )   

خمتصرة والقدرة على التعامل مع التباين، أما بالنسبة لعرض التوزيع ووصف شكله فهو غري موجود يف 

 الكتاب املدرسي.

دار ومعامالت االرتباط للبيانات ثنائية يتعامل مع )االنتشار( يصف شكله، حيدد معامالت االحن -2   

 القياس مستخدما األدوات التقنية.

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 يوضح ويصنف بيانات ثنائية عندما حتتوي على تصنيف واحد على األقل. -3   

يالحظ من اجلدول أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار يف    

 الكتاب املدرسي.

 يدرك كيف أن التحويالت اخلطية للبيانات األحادية تؤثر على الشكل واملركز واالنتشار. -4   
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ر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار ( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صف7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

حيدد األمناط )النماذج( يف البيانات الثنائية، ويوجد الدوال النموذجية هلذه البيانات، والتحويالت  -5   

 اليت ميكن أن تنمذج.

افر املعيار ( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم تو7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي الثالث من معايري حتليل البيانات واالحتماالت وهو: تطوير وتقييم    

استنتاجات وتنبؤات مبنية على البيانات اليت مت جتميعها، ويتضمن هذا املعيار أربعة من املعايري الفرعية 

 وفيما يلي توضيح لنتائج التحليل: 

 يستعمل ختمينات الكتشاف العينة اإلحصائية املتغرية من جمتمع معروف، ويبين توزيعات املعاينة. -1   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

عاينة ويستخدم توزيع املعاينة كأساس يفهم كيف تعكس اإلحصائيات البسيطة قيم امل -2   

 لالستدالل غري احلقيقي.

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

ل البيانات يقيم التقارير املنشورة معتمدة على بيانات الختبارات تصميم الدراسات ومناسبة حتلي -3   

 وصدق النتائج.

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 يفهم كيفية استخدام  التقنيات األساسية لإلحصاء كوسيط للعمليات املميزة مبكان العمل. -4   

ار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار ( أن تكر7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.
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مما سبق يتضح أن املعيار الرئيسي الثالث من معايري حتليل البيانات واالحتماالت غري موجود ألن مجيع    

 املعايري الفرعية املرتبطة به غري حمققه.

لرابع من معايري حتليل البيانات واالحتماالت وهو: فهم وتطبيق املفاهيم وفيما يتعلق باملعيار الرئيسي ا   

األساسية يف االحتماالت، ويتضمن هذا املعيار مخسة من املعايري الفرعية، وفيما يلي توضيح لنتائج 

 التحليل:

 يطة.يفهم مفاهيم فضاء العينة والتوزيع االحتمالي وبناء فضاء عينات وتوزيعها على حاالت بس -1   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 يستخدم أشياء حمسوسة لبناء توزيعات احتمالية جتريبية. -2   

م توافر املعيار ( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عد7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 حيسب ويفسر القيمة املتوقعة للمتغريات العشوائية يف احلاالت البسيطة. -3   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 واحلوادث املستقلة.يفهم مفاهيم االحتمال الشرطي  -4   

( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم توافر املعيار 7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

 يفهم كيف حيسب احتمال حادثة مركبة. -5   

افر املعيار ( أن تكرار هذا املعيار = صفر ونسبته = صفر وهذا يشري إىل عدم تو7يالحظ من اجلدول )   

 يف الكتاب املدرسي.

وبشكل عام يتضح مما سبق أن املعيار الرئيسي الرابع غري موجود يف كتاب الرياضيات املدرسي    

للصف األول الثانوي ألن مجيع املعايري الفرعية اليت حتققه غري موجودة، ولكنه موجود يف كتاب 

 عيار الفرعي الثاني فهو غري موجود.الرياضيات املدرسي للصف الثالث الثانوي، ما عدا امل
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التعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين تركز على  ( بصورة عامة أن معظم7يالحظ من اجلدول )   

أي  42التعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين  املعيار اخلامس من املعيار الرئيسي األول حيث بلغ عدد

التعريفات  الرئيسي الثاني يف املرتبة الثانية حيث بلغ عددبينما يأتي املعيار %.77.78ما نسبته 

ويأتي املعياران الثالث والرابع يف املرتبة الثالثة حيث %.50أي ما نسبته  27والنظريات واألمثلة والتمارين 

 أنهما غري متحققان. 

 مل ص النتائل:   

 لو : ما يتعلق باألعبات والعمليات    

عايري مت تناوهلا يف صفوف سابقة وبعضها مت التطرق اليها يف صفوف بصورة عامة يوجد بعض امل 

الحقة للصف األول الثانوي وبعضها توافرت بنسب متفاوتة وقد مت ايضاح ذلك أثناء عرض النتائج، كما 

يوجد بعض املعايري مل تضمن يف كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي رغم أهميتها وإن مت التطرق 

صف فبشكل ضعيف مثل: الطالقة يف إجراء العمليات احلسابية وتقدير معقولية  لبعضها يف أي

 احلسابات العددية ونتائجها وتنمية فهم التباديل والتوافيق كتقنيات حسابية.

وتوضح نتائج التحليل وجود ضعف يف استخدام التقنية عند تدريس الرياضيات رغم أهميتها، كما    

 رياضي.أنها ال تضمن يف احملتوى ال

 ثانيا: ما يتعلق باجلل    

على الرغم من كثرة التعريفات والنظريات واألمثلة والتمارين يف اجلرب إال أنها مل حتقق املعايري   

بالصورة املطلوبة، فبعضها حتقق بنسب متفاوتة كما هو موضح يف عرض النتائج. وبالرغم من إشارة 

من معيار إال أنه من املالحظ وجود ضعف كبري يف استخدام  معايري اجلرب إىل استخدام التقنية يف أكثر

التقنية يف حمتوى الكتاب وعند تدريسه، ويالحظ أيضا وجود ضعف يف تقدير نتائج املعاجلات الرمزية، 

واستخدام التمثيالت الرمزية للدوال والعالقات، وشرح معدالت التغري من الرسم البياني والبيانات 

 لرمز اجلربي لتمثيل وشرح العالقات والدوال.العددية، واستخدام ا

 ثالثا: ما يتعلق با نبسة    

توافرت بعض املعايري بنسب متفاوتة حسب ما مت إيضاحه أثناء عرض النتائج إال أن نتائج التحليل     

يف ضوء املعايري أكدت على عدم تضمني حمتوى اهلندسة على تركيب متثيالت لألشكال اهلندسية 

أدوات متنوعة، كما يوجد ضعف يف استخدام األشكال البيانية كنماذج حلل املشكالت،  باستخدام

واستخدام أفكار اهلندسة حلل املشكالت يف جماالت أخرى مثل الرسم واهلندسة املعمارية، كما 

يوجد ضعف يف تقييم صحة التخمينات اهلندسية باستخدام االستدالل والربهان ونقد النقاشات املعمولة 

 طريق الغري، واكتشاف العالقات بني أنواع األشكال اهلندسية. عن
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 رابعا: مايتعلق بالقياس    

من خالل نتائج حتليل املعايري املتعلقة بالقياس الحظ الباحث عدم توافر معايري القياس ما عدا     

ك أنه يوجد ضعف املعيار األول رغم وجود أمثلة متعلقة به إال أنها ال تغطيه بالكامل، نستنتج من ذل

 كبري يف تضمني الكتاب ملعايري القياس.  

  خامسا: ما يتعلق بت ليل الىليانات واإلاتما ت   

ركزت التعريفات والنظريات والتمارين واألمثلة الواردة يف وحدة اإلحصاء على حساب إحصائيات     

أساسية عن اإلحتماالت، ويالحظ أساسية والتعامل مع التباين ومل تتطرق ولو بصورة مبسطة ألي مفاهيم 

 أن معظم املعايري املتعلقة بتحليل البيانات واإلحتماالت غري متوافره يف الكتاب املدرسي.

 التوصيات:   

 يف ضوء ما سبق إيضاحه من نتائج الدراسة يوصي الباحث باالتي:   

منها لتبسيط املفاهيم  ضرورة إدراج التقنية يف حمتوى كتب الرياضيات املدرسية واإلستفادة -1   

 واحلقائق الرياضية واهلندسية.

 ينبغي تضمني أمثلة ومتارين يف الكتاب تنمي لدى الطالب كيفية حل املشكالت. -2   

تضمني الكتاب أمثلة ومتارين وأنشطة وتدريبات تنمي الطالقة يف إجراء العمليات احلسابية  -3   

 ا.وتقدير معقولية احلسابات العددية ونتائجه

ينبغي تضمني الكتاب املدرسي الوسائط التعليمية اليت تساعد على استيعاب املفاهيم الرياضية  -4   

 واهلندسية، كاستخدام قطع معينة يستطيع التلميذ بواسطتها عمل أشكال متنوعة.

من اإلهتمام بالقياس وفهم وحدات وأنظمة وعمليات القياس املختلفة  وكيفية استخدام املناسب  -5   

 أدوات القياس.

 مراعاة كل ما هو حديث عند بناء وتصميم الكتاب املدرسي. -6   

 بناء معايري يتم يف ضوئها تأليف الكتب املدرسية يف اجلمهورية اليمنية. -7   

 تدريب املعلمني وتأهيلهم للتدريس وفق نظام املعايري. -8   

الثة: معايري كتب الرياضيات املدرسية، معايري إعداد اإلستفادة من املعايري العاملية جبوانبها الث -9   

 املعلم، معايري التقويم، وحماولة تطبيقها كمنظومة.
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 املقرتاات:   

 لضرورة استكمال حتليل وتقويم كتب الرياضيات املدرسية يقرتح الباحث االتي:    

الصرررفوف واملراحل يف  إجراء دراسرررات حتليلية تقوميية لكتب الرياضررريات املدرسرررية يف خمتلف     -1   

 ضوء املعايري العاملية للرياضيات املدرسية.

إجراء دراسررات حتليلية تقوميية لكتب الرياضرريات املدرسررية يف ضرروء املعايري العاملية وفق معايري    -2   

 احملتوى، ومعايري اإلجراءات.

سية يف ضوء املعايري    إجراء دراسات حول كيفية التطبيق الفعلي لتدريس مناهج الرياضيات املدر    -3   

 العاملية، وحتقيقها وفق واقع مدارسنا.

بناء معايري لكتب الرياضيات املدرسية يف بالدنا باالستفادة من املعايري العاملية واملعايري اليت       -4

 وضعتها بعض الدول اإلسالمية والعربية.   
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 املراج 

 ل د املراج  العربية: 

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت.5ط القاموس احمليط،(: م1996، جمد الدين الفريوز )أبادي -

 جملة الرتبية، ،الكتاب املدرسي والوسائط التعليمية االلكرتونية م(: 2004إبراهيم، عبد الفتاح ) -

 ، السنة السابعة، البحرين.13وزارة الرتبية والتعليم، العدد 

، دار الفرقان للنشر 4ط ،ياضيات مناهجها وأصول تدريسهاالر (:م1990أبو زينة، فريد كامل ) -

 والتوزيع، عمان، األردن.

، مكتبة الفالح للنشر 2ط مناهج الرياضيات املدرسية وتدريسها،(: م2003أبو زينة، فريد كامل ) -

 والتوزيع، الكويت.

، ت للصفوف األوىلمناهج تدريس الرياضيا(: م2007عبابنة،عبداهلل يوسف ) -أبو زينة، فريد كامل  -

 ، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن.1ط

تقويم منهاج العلوم للصفني األول والثاني من املرحلة (: م2004أبو جاللة، صبحي محدان وآخرون ) -

 جملة القراءة واملعرفة، ،األوىل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ضوء املعايري العاملية ملناهج العلوم

 .152-125ص، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.38العدد 

،  وزارة 1ط مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها، (:م1995أبو صاحل، حممد صبحي وآخرون ) -

 الرتبية والتعليم، اليمن.

، مكتبة 1، طوحبوث(الرياضيات الرتبوية )دراسات (: م1996أبو عمرية، حمبات حممود حافظ ) -

 (.291-223صالدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر،)

، مكتبة الدار تعليم الرياضيات بني النظرية والتطبيق م(:2000أبو عمرية،حمبات حممود حافظ ) -

 العربية للكتاب، القاهرة، مصر. 

ن اخلامس إىل حتليل كتب الرياضيات املطورة للصفوف م(: م1997أبو موسى، مفيد أمحد أمني ) -

، رسالة ماجستري غري منشورة، الثامن األساسي يف األردن يف ضوء املعايري العاملية ملناهج الرياضيات

 كلية الرتبية.جامعة الريموك ,األردن

  .(NCTM)التقنية ومعايري(: م2005بدر، حممود إبراهيم حممد ) -

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/index.asp  
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تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني من مرحلة التعليم  (:م2000ثابت، زهراء أمحد عوض ) -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عدن، اليمن.األساسي يف اجلمهورية اليمنية

ر تقويم كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي العلمي من وجهة نظ(: م2000جرب، بسام خليل امحد ) -

 رسالة ماجستري غري منشورة،القدس، فلسطني. ،املعلمني واملعلمات يف حمافظات وسط وجنوب فلسطني

 ، مطابع دار الشعب، األردن.2طحنو منهج تربوي معاصر، م(: 1983اجلمل، جناح يعقوب  ) -

ارة ، وز129العدد  جملة املعرفة،آفاق جديدة يف التقويم الرتبوي،(: م2006احلكمي، علي صديق ) -

  . 73-64صالرتبية والتعليم، اململكة العربية السعودية. 

، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، العني.اإلمارات مبادئ القياس والتقويم(: م1985رشيد، فخري ) -

 العربية املتحدة. 

"  تطوير برنامج إعداد املعلم جبامعة صنعاء يف ضوء املعايري العاملية (:م2004سعيد، ردمان حممد ) -

 ، اليمن. 1، العدد 1اجمللد  جملة جامعة صنعاء للعلوم الرتبوية والنفسية، ،تصور مقرتح "

 ،  كلية الرتبية،جامعة املنوفية،مصر. املعايري املهنية للمعلمم(:  2005السعيد، رضا مسعد ) -

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id 

 املنوفية،مصر.   كلية الرتبية، جامعةاحلس العددي،  (:م 2005السعيد، رضا مسعد ) -

      http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id          

 كلية الرتبية، جامعة املنوفية، مصر.  التواصل الرياضي،م(:  2005السعيد، رضا مسعد ) -

   http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asb?id 

مؤمتر املستويات املعيارية  تفعيل املعايري القومية يف املدرسة املصرية، (:م2005السعيد، رضا مسعد ) -

 ، مصر.ومناهج التعليم

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id 

 ية، مصر.  كلية الرتبية، جامعة املنوف املعايري القومية للتعليم، (:م2005السعيد، رضا مسعد ) -

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id         

املؤمتر ، منوذج منظومي ثالثي البعد لتنظيم حمتوى املناهج الدراسية (:م2004السعيد، رضا مسعد ) -

 ، مصر.ي يف التدريس والتعلمالرابع للمدخل املنظوم

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id=27 

 كلية الرتبية جامعة املنوفية، مصر.  ،تقويم أداء معلم الرياضيات م(:2005السعيد، رضا مسعد ) -

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id=39 

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id
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، دار الفجر 1ط ،طرق تدريس الرياضيات بني النظرية والتطبيق (:م1995سالمة، حسن علي ) -

 للنشر والتوزيع،القاهرة، مصر                        

، دار الفجر للنشر 1ط ،تاجتاهات حديثة يف تدريس الرياضيا (:م2005سالمة، حسن علي ) -

 والتوزيع، القاهرة، مصر.

،  دار القلم،  1، ط يات للقرن احلادي والعشرينتعليم الرياض(: م2004السواعي، عثمان نايف ) -

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة. 

، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، 1ط معلم الرياضيات الفّعال، (: م2004السواعي، عثمان نايف ) -

 اإلمارات العربية املتحدة. 

ايري اجمللس القومي ملعلمي مدى حتقق مع (:م2004الغزو، عماد حممد ) -السواعي، عثمان نايف  -

اجمللة العربية للرتبية  ،الرياضيات يف برنامج الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية من وجهة نظر الطالبات

 ، العدد اخلامس، األكادميية العربية للرتبية اخلاصة، الرياض.اخلاصة

، 21، العدد العصرجملة شؤون  ،خطوات تطوير املناهج يف اليمن (:م2005شراح اهلل، حيي حممد ) -

 ، اليمن.136-123ص 

تقويم مناهج الرياضيات للصفوف األربعة األوىل يف مرحلة (: م2000الشامي، صاحل حممد امحد ) -

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة بغداد،  ،التعليم األساسي باجلمهورية اليمنية

 العراق. 

احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف ضوء التوجهات  االجتاهات(: م1998شوق، حممود امحد ) -

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.1ط ،اإلسالمية

، حنو رؤية إسرتاتيجية للتعليم الثانوي  (:م2003السياني، محود حممد ) - الصويف، حممد عبد اهلل -

 ، اليمن.211-182ص، 31العدد  جملة الثوابت،

، استخداماته –أسسه  –ليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية  مفهومه حت (:م2004طعيمة، رشدي أمحد ) -

 دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

مدى اتساق حمتوى اإلحصاء يف كتب الرياضيات املدرسية بسلطنة  (:م2001عابد، عدنان سليم ) -

 ، القاهرة. 4، اجمللد جملة تربويات الرياضياتعمان مع معايري اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات.
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تقويم كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي العلمي من  (:م1999عبد أيوب، عبد الكريم حممد ) -

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  ،وجهة نظر املشرفني واملعلمني والطلبة يف مشال فلسطني

 الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني. 

األخطاء الشائعة يف إجراء العمليات احلسابية لتالميذ  (:م1994يد )عبد الغفور، أزهار عبد اجمل -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة بغداد، العراق.املدرسة املوحدة يف اليمن

، تعليم الرياضيات جلميع األطفال يف ضوء متطلبات املعايري وثقافة التفكري(:  م2004عبيد، وليم ) -

 سرية للنشر والتوزيع والطباعة , عمان , األردن.، دار امل1ط 

الرتكيبية يف تدريس الرياضيات على  –اثر الطريقة التحليلية (: م2002عيدلي، امحد ناجي علي ) -

، رسالة ماجستري غري حتصيل طالب الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي باجلمهورية اليمنية

 اليمن.منشورة، كلية الرتبية، جامعة صنعاء، 

تعليم الرياضيات للمرحلة  (:م2004الفريد  ستيف، وجاي س بوزامينتري ؛ ترمجة: حسن مظفر الرزو ) -

 دار الكتاب اجلامعي، العني. ،الثانوية، أساليب ووحدات اثرائية

مستويات التفكري اهلندسي لدى طالب كلية الرتبية  (:م2003القدسي، عادل عبداهلل طارش ) -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، صنعاء.هايل وفقا لنموذج فان

معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج (: م2003اجلمل، علي أمحد ) -اللقاني، أمحد حسني  -

 ، عامل الكتب، القاهرة، مصر.3، طوطرق التدريس

الروضة إىل الصف الثاني معايري مناهج الرياضيات من م(:  2004اجمللس األعلى للتعليم يف قطر ) -

              http://www.education.gov.qa   عشر.

 ، القاهرة، مصر. 2(: املعجم الوسيط، اجلزء م1961جممع اللغة العربية ) -

اثر استخدام ثالث طرق عالجية يف إطار  (:م2003احملزري، عبد اهلل عباس مهدي عبداهلل ) -

، طالب املرحلة األساسية يف مادة الرياضيات واجتاهاتهم حنوها إسرتاتيجية إتقان التعلم على حتصيل

 رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة بغداد، العراق.

دراسة حتليلية وميدانية حول واقع تعليم الرياضيات يف املدرسة (: م1983مركز البحوث الرتبوية ) -

 ، وثيقة غري منشورة، عدن.املوحدة

دراسة تقوميية ملناهج الرياضيات املوحدة يف  (:م1996بي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج )املركز العر -

 ، الكويت.(6 -1دول اخلليج العربية )املرحلة االبتدائية الصفوف 
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التقويم الشامل ملناهج الرياضيات املوحدة  م(: 1997املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ) -

 ، الكويت." 9 -7 دول اخلليج العربية، الصفوف " للمرحلة اإلعدادية يف

دراسة تقوميية ملناهج الرياضيات املوحدة يف  (:م2000املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ) -

 ، الكويت.املرحلة الثانوية، الصفان العاشر واحلادي عشر دول اخلليج العربية،

املفاهيمي املقرتح ملنهاج الرياضيات يف اليمن يف ضوء اإلطار (: م2001املسوري، حممد حسن عبده ) -

، رسالة دكتوراه غري منشوره، كلية الرتبية حنتوب، جامعة عدد من املعايري العربية والعاملية

 اجلزيرة،السودان.

دور مناهج الرياضيات مبرحلة األساس يف حتقيق أهدافها   (:م1999املصباحي، حممد حامد عمر ) -

 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، حنتوب، السودان. ،يمنيةباجلمهورية ال

 .،  املنار للطباعة، صنعاء، اليمنحتليل املناهج(: م1995املطلس، عبده حممد غامن ) -

 مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية. املقبل، عبد اهلل بن صاحل: -

http://www.almekbel.net/Turaiky2.htm 

تقويم كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي يف اجلمهورية (:  م2000أمحد عثمان  )املقطري، طه  -

 رسالة ماجستري غري منشورة،  كلية الرتبية، جامعة اجلزيرة، مجهورية السودان. ،اليمنية

اجلمعية  ،خلفية نظرية مقرتحة للبحث الرتبوي يف تعليم الرياضيات (:م2002مينا، فايز مراد ) -

 .بويات الرياضيات املؤمتر العلمي السنوي الثانياملصرية لرت

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id=19 

تقويم كتاب الرياضيات للصف األول املتوسط يف العراق يف ضوء (: م1984الناصر، إقبال علي ) -

شورة، كلية الرتبية، رسالة ماجستري غري من ،األهداف اخلاصة من وجهة نظر املدرسني واملدرسات

 جامعة بغداد، العراق.

اجتاهات حديثة يف تعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية وتنمية (: م2005النجدي ؛ أمحد وآخرون ) -

 ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.1ط التفكري والنظرية البنائية،
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