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  الشكر و التقدير
حمـــد اهللا و اثنـــي عليـــه ؛ صـــاحب الفـــضل كلـــه و الموفـــق لكـــل خيـــر ، و بعـــد الـــصالة و أ  بعـــد أن     

 – بـإذن ربـه  ، ال يـسعني الظلمـات إلـى النـورالسالم على المعلم األول ؛ هادي البشرية و مخرجهـا مـن 
 إال أن أتقــدم بعظــيم شــكري و جزيــل امتنــاني –رج إلــى حيــز الوجــود بعــد أن أوشــكت هــذه الدراســة أن تخــ

 الــذين شــرفني "  علــى نــصار" و الــدكتور "عطــا درويــش"ذين الفاضــلين  ، الــدكتور اإلــى كــل مــن األســت
 هــذه الدراســة ، حيــث كانــا لــي نعــم المعلــم و المعــين ، فقــد قــدما لــي كــل مفيــد و أرشــداني  علــىإشــرافهما

  . الجهد منذ أن كان بذرة حتى أصبح ثمرة اي بالرأي المصيب ، فقد رعيا هذانمدبالتوجيه السديد و أ
لفرصــة و اجزيــل شــكري إلــى جامعــة األزهــر قلعــة العلــم الــشماء التــي أتاحــت لــي هــذه بكمــا أتقــدم        

 كليــة التربيــة و عمــادة و ال يفــوتني أن أتقــدم بالــشكر العظــيم إلــى لغيــري مــن أبنــاء هــذا الــشعب العظــيم ،
الدراسات العليا و كل العاملين فيهما الـذين لـم يبخلـوا علينـا مـن علمهـم الـوفير و عطـائهم المتواصـل ، و 

توجــه بالـشكر إلــى مكتبـة الجامعــة و العـاملين فيهـا الــذين فتحـوا للباحــث البـاب علــى أ أنال يفـوتني كـذلك 
  .ات و سهلوا له عمله بكل ما أوتوا من إمكاني - و لكل طالب علم -مصراعيه 

ناقـشة ملتفضلهما بأسعد عطوان  ، و الدكتور عبد الكريم لبد كما يمتد شكري إلى كل من الدكتور       
  .رائها  في إثكبر األثرأهذه الرسالة و التي سيكون لرأي كل منهما 

 الـــسادة المحكمـــين الـــذين شـــرفوني بتحكـــيم أدوات الدراســـة و أمـــدوني الـــوفير إلـــىكمـــا أتقـــدم بالـــشكر     
 مـع اتوجه بالشكر الجزيل إلى كل المعلمين و المعلمـات الـذين تعـاونوأ  ال يفوتني أنائهم الصائبة ، وبآر

  .الباحث في إجراءات التطبيق 
حـــاتم " و " ســـليمان أبــو جـــراد"  ين القـــديرين و الــزميلين الفاضـــلينكمــا أتقـــدم بالـــشكر إلــى األســـتاذ       

  . ذه الدراسة  لها بالمراجعة اللغوية قاملذين ال "فارس
 و الذي ساعد الباحث في توزيع  "حمد حمدانأ " أتقدم بالشكر الكبير إلى ابن العم العزيز ًو أخيرا      

  .، و بذل في ذلك من وقته و جهده االستبانات على بعض المدارس و جمعها 
  ُو هذا خير مكان يعترف فيه بالفضل لذويه
  و اهللا ولي التوفيق                                                                               

                                       
 الباحث                                                                                      
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  ملخص الدراسة  
 إلى مدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة فـي كتـب الرياضـيات فـي هدفت الدراسة إلى التعرف     

لمعــــــايير المجلــــــس القــــــومي األمريكــــــي لمعلمــــــي  ) 8 – 6( المنهــــــاج الفلــــــسطيني للمرحلــــــة  األساســــــية 
مـدى تـوافر المفـاهيم الرياضـية :  فـي  ، و ذلك من جـانبين ، تمثـل الجانـب األول  NCTMالرياضيات 

األعــداد ، :  فــي كتــب المرحلــة المــذكورة و ذلــك فــي خمــس مــستويات هــي NCTMالمنبثقــة مــن معــايير 
القياس ، الهندسة ، الجبـر ، اإلحـصاء و االحتمـاالت ، أمـا الجانـب الثـاني فتمثـل فـي التعـرف إلـى مـدى 

 NCTMو كيفيـة تقــديمها للطــالب مــع معــايير مطابقـة طــرق عــرض المفــاهيم الرياضـية فــي تلــك الكتــب 
  . الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية في كتب الرياضيات المدرسية 

  :       و قد تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 
ما مدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات في المرحلة األساسية العليا 

   ؟NCTMيير لمعابفلسطين 
  :  هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية منو قد انبثق     

 .؟  ) 8 – 6( ما المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب المرحلة األساسية . 1

 معـايير فـي ضـوء ) 8 – 6( ما المفاهيم الرياضـية التـي يجـب أن تتـضمنها كتـب المرحلـة األساسـية . 2
NCTM  ؟  . 

   في كتب المرحلة األساسية  NCTMلمفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير درجة توافر اما . 3
 . ؟  ) 8 – 6( 

  الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية في الكتاب المدرسي ؟ NCTMما معايير . 4

طــــرق عــــرض المفــــاهيم الرياضــــية فــــي كتــــب المرحلــــة  الخاصــــة بNCTMمــــا درجــــة تــــوافر معــــايير . 5
  .  "؟   ) 8 – 6( األساسية 

الخاصـــة بطـــرق عـــرض  NCTMتـــوافر معـــايير درجـــة هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي  .6
  .؟ ) ، ثامن ، سابع سادس (عزى لمتغير الصف ُ تالمفاهيم الرياضية

  :  ، و الخامس ، و السادس الفروض التالية ثو قد انبثق من أسئلة الدراسة الثال
 ) 8 –6( فــي كتــب المرحلــة األساســيةNCTMة مــن معــايير درجــة تــوافر المفــاهيم الرياضــية المنبثقــ. 1

  .درجة مقبولة إلى متوسطة 
  طرق عرض المفاهيم الرياضية في كتب المرحلة األساسية  الخاصة بNCTMدرجة توافر معايير . 2
  .درجة مقبولة إلى متوسطة  ) 8 – 6( 



ن  

اصة بطرق عرض المفاهيم الخ NCTMتوافر معايير درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال . 3
   .) ، ثامن ، سابع سادس (عزى لمتغير الصف ُ تالرياضية

    و قـد اتبــع الباحــث المـنهج الوصــفي التحليلــي ؛ حيـث هــو المــنهج األنـسب ألغــراض الدراســة ، و قــام 
 الباحث بإعداد ثالثة أدوات للدراسة لإلجابة عن األسئلة السابقة و التحقق من صـحة الفرضـيات  تمثلـت

 ، و اســــتبانة NCTMأداة تحليــــل المحتــــوى ، و قائمــــة المفــــاهيم الرياضـــية المنبثقــــة مــــن معــــايير : فـــي 
موجهــة للمعلمــين حــول طــرق عــرض المفــاهيم الرياضــية فــي محتــوى كتــب المرحلــة قيــد الدراســة ، وقــد تــم 

  .التأكد من صدق و ثبات أدوات الدراسة 
  : تائج من أهمها     و بعد تطبيق األدوات توصلت الدراسة إلى ن

بنسبة  ) 8 – 6(  في كتب المرحلة األساسية NCTM توفرت المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير -
  . ، و هي درجة مرتفعة  % ) 83( 
   في كتب المرحلة األساسية NCTM وجود قصور في توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير -
  . هندسة في مستويي الجبر و ال ) 8 – 6( 
 الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية في كتـب المرحلـة NCTM بلغت درجة توافر معايير -

؛ و هـي نـسبة مقبولـة إلـى % ) 95.64( حسب تقديرات المعلمين مـا نـسبته ) 8 – 6( األساسية 
  .متوسطة 

ب علـــى الـــتعلم المهـــاري و اإلجـــراءات علـــى حـــسا ) 8 – 6(  كـــان التركيـــز فـــي كتـــب المرحلـــة -
  .التعلم المفاهيمي 

  : و قد خرجت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها     
 العمل من أجل وضع معايير خاصـة بمنـاهج الرياضـيات فـي فلـسطين تـستند إلـى المعـايير الدوليـة و - 

  .NCTMخاصة معايير 

و التي هي أسـاس  االهتمام بالبناء الرياضي في مناهج الرياضيات ، و على رأسها المفاهيم الرياضية -
 .هذا البناء 

 العمــل علــى تنويــع الطــرق و االســتراتيجيات و األســاليب التــي يعرضــها الكتــاب المدرســي فــي تقديمــه -
 . في طرق عرضها NCTMللمفاهيم الرياضية بما يتناسب مع معايير 
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Summary of the Study 
    This study aimed to identify the range to which the mathematical concepts included 
in mathematics textbooks in the Palestinian curriculum for the main stage (6 - 8) to 
standards of the American National Council for Teachers of Mathematics NCTM, 
from two sides ,a first aspect is the availability of mathematical concepts emanating 
from the standards NCTM in the mentioned stage books in five levels: numbers, 
measurement, geometry, algebra, statistics and probability, The second represents the 
identification extent to which the views of mathematical concepts in these books and 
how they provide students with the standards of  NCTM for mathematical concepts in 
ways that offer in school mathematics textbooks. 
     
   The problem of the study is represented in the next major question : 

" How extent to Which Mathematical Concepts are Compatible in 
Mathematics Textbooks at the High main Stage of Palestine to Standards 

of NCTM ? " 
 

    And has emerged from this question the following sub-questions :  
1. What mathematical concepts contained in the books of the main stage 
   (6 - 8) ?  
2. What mathematical concepts that must be included in the books of the main             
stage (6 - 8) in the light of NCTM standards ?  
3. What are the availability of mathematical concepts emanating from the NCTM 
standards in the books of the main stage (6 - 8) ?  
4. What are special the NCTM standards on methods of mathematical concepts 
displayed in the textbook ?.  
5. What  is the availability of special NCTM standards for mathematical concepts in 
ways that display in the books of the main stage (6 - 8)?  
6. Are there any statistically significant differences in the availability of NCTM 
standards for mathematical concepts in ways that offer due to the variable grade 
(sixth, seventh, eighth) ? 
 
And has emerged from the third , the fifth and the sixth questions the following 
hypothesises :  
1.The availability of mathematical concepts emanating from the NCTM standards 
in the books of the main stage (6 - 8) is acceptable to medium . 
2. the availability of special NCTM standards for mathematical concepts in ways 
that display in the books of the main stage (6 - 8) is acceptable to medium.   
3. There isn't any statistically significant differences in the availability of NCTM 
standards for mathematical concepts in ways that offer due to the variable grade 
(sixth, seventh, eighth) . 
 



ع  

 
   The researcher follow the Descriptive Analytical Approach because it’s the most 
suitable approach for this study , and he has prepared three tools for the study to 
answer the previous questions and to ensure the truth of the hypothesises , and these 
tools are : an analysis of the content,  the list of mathematical concepts emanating 
from the standards of NCTM and questionnaire  for targeted teachers on the ways 
of displaying mathematical concepts in the content of books under the study phase, 
and it has been confirmed validity and stability of the study tools.                                                                 

 
   And after the application of tools, the study found the most important results:  
- Available mathematical concepts emanate from the NCTM standards in the books 
of the main stage (6 - 8) by (83%), and it is a high degree.  
- The existence of deficiencies in the availability of mathematical concepts which 
emanate from the NCTM standards in the algebra and geometry levels . 
- The degree of the availability of special NCTM standards on methods of 
mathematical concepts displayed in the books of the main  stages (6 - 8) estimates 
the rate of teachers (64.95%); and this ratio is acceptable to medium.  
- The focus was in the books of stage (6 - 8) to learn the skills and procedures at the 
expense of conceptual learning. 
  
The study had a number of recommendations including:  
 - Work to develop curriculum standards for mathematics in Palestine based on 
international standards, especially standards of NCTM.  
- Paying attention to mathematical building in the curricula of mathematics, and 
especially the mathematical concepts, which are the basis of this construction.  
- Work to diversify the procedures, strategies and methods which offered by the 
textbook in its introduction of the mathematical concepts, including commensurate 
with the NCTM standards on the methods of display. 
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  مقدمة
 حــضارات اقــاس بهــُ تالتــي هــي  إحــدى أهــم المقــاييس  و الــتعلم التعلــيم   ممــا ال شــك فيــه أن عمليــة   

 مـن يكفـل للعمليـة التعليميـة بقاءهـا و ٕاناألمم والشعوب ، فال وجـود لحـضارة أو نهـضة بـدون التعلـيم ، و
التربيـــة بنظرياتهـــا وتطبيقاتهـــا المتنوعـــة وفـــي مختلـــف مجـــاالت العمليـــة التعليميـــة نجاحهـــا هـــم التربويـــون و

ذات أهميـة بالغـة فـي تحديـد مـدى نجـاح مجتمـع مـا فـي تحقيـق و الـتعلم  عملية التعليم التعلمية ، كما أن
كمـا فـي معظـم ل المتقدمة عملية اسـتثمارية وليـست عمليـة اسـتهالكية  الدولدى أصبحت لذا فقد  ؛أهدافه

  .   أبلغ أنواع رأس المال قيمة أصبحبل و؛  ً قومياً تمويل التعليم استثماراغداالدول النامية ، ف
توقـع ُنتظر منها عوائد تفوق ما تم استثماره فيها وهـذا مـا يُومن المعروف أن أي عملية استثمارية ي      
،  طائلـة مــن أجـل وضــع نظـام تعليمــي لـه خططــه الواضـحة المعــالم ً عنــدما تـستثمر دولــة مـا أمــواالًاتمامـ

  .وهذا كله ينبع من معرفة هذه الدول بأهمية التعليم ، بعيدة المدى 
بالتـالي المجتمـع و ،   أنهـا العمليـة التـي تعـد الفـرد الـصالحفـي ًو الـتعلم أيـضاوتكمن أهمية التعلـيم       

حيــث أنهــا تنمــي قــدرات األفــراد و تــصقل مــواهبهم و تحفــظ قــيمهم و تــصون عــاداتهم و تطــور ،  منــتجال
  .معارفهم و توجههم نحو األهداف العليا لمجتمعهم 

مرحلـة التفـتح فـي حيـاة الفـرد وبدايـة  ، فهـي  من أهم مراحل التعليمساسي عتبر مرحلة التعليم األُوت      
 وهـي بـذلك تعـد أخطـر فتـرة ،هـذه الـذات نطـاق اعـة األوسـع خـارج خروجه من ضيق ذاتـه إلـى أفـق الجم

ألنهــا الفتــرة الواقعــة بــين مرحلــة الطفولــة المبكــرة حيــث يكــون اإلنــسان أشــبه بالعجينــة ؛ فــي حيــاة اإلنــسان 
 فهي بذلك تشكل قاعدة التعليم كله واألساس  ،)245 :1975، السيد(القابلة للتشكيل وبين مرحلة البلوغ 

 عليه  مراحل التعلـيم األخـرى وأولـى الخطـوات علـى طريـق التلمـذة الطويـل والـذي أصـبح اليـوم الذي تقوم
   .يمتد في حياة الفرد على مداها

 عناصـر العمليـة  أن نتطـرق إلـى عنـصر مـن أهـمن التعليم فال بد إذتحدثنا فيما سبق عن أهميةٕواذا     
 ، إلــى المتعلمــينومــات والمعــارف  المعلوفير تــأحــد أهــم مــصادر  الكتــاب المدرســي فهــوأال وهــوالتعليميــة 

فمـــن المعـــروف أن الكتـــاب المدرســـي هـــو أحـــد عناصـــر المنهـــاج بمفهومـــه الحـــديث ، كمـــا أنـــه العنـــصر 
حيـــث يعتبـــر المـــصدر األول للمعلومـــات ،  حـــسب النظـــرة التقليديـــة للتعلـــيم الوحيـــداألساســـي إن لـــم يكـــن 

و  النظـرة الحديثـة للمنهـاج أأخـذنا ٌ وسـواء ،ة لعمليـة التعلـيملطالب ومن المصادر الرئيسيابالنسبة للمعلم و
ـــه النظـــرة التقليديـــة  فـــي العمليـــة التعليميـــة يجـــب ً أساســـياً عنـــصرامثـــلفإننـــا نجـــد أن الكتـــاب المدرســـي ي ل

  .  به عند إعداده وعند استخدامه االهتمام
 المقــررات يأخــذ بــنمط واحــد مــن ًحــدا موً مركزيــاًولــو نظرنــا إلــى واقعنــا التعليمــي فإننــا ســنجده نظامــا      

 ًدرسي محوراممنهج المواد الدراسية المنفصلة الذي يتخذ من المادة المتعلمة والكتاب العليه  ُالذي يطلقو
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 ً دقيقــاًيـام علًومـن هنـا تنبـع أهميــة تحليـل مـادة الكتـاب المقـرر فــي أي تخـصص وألي مرحلـة تحلـيال؛ لـه 
 الكتـاب و موضـوعاته جميـع جوانـب ًوأن يكـون التحليـل شـامال، تربويـة الو على األساليب العلميـة ًمعتمدا

 ًانتهــاءو  ومعــارف  ،ومهــارات،  بكــل مــا يحتويــه مــن مــادة علميــة ًتــصميم مــروراال  ون اإلخــراجبدايــة مــ
، و لقــــد أدركــــت دول العــــالم المتقــــدم أهميــــة الكتــــاب باألســــئلة والتــــدريبات وأســــاليب التقــــويم المتبعــــة فيــــه 

ًعامــل رئــيس فــي نجــاح العمليــة التعليميــة ، لــذلك بــذلت جهــودا عظيمــة مــن أجــل إعــداده فــي المدرســي ك
صــورة جيــدة تمكنــه مــن أداء دوره فــي تحقيــق أهــداف المــنهج المدرســي فــرأت ضــرورة متابعــة تلــك الكتــب  

  بشكل دائم و مستمر ، حيث رأى الخبراء ضرورة مراجعة كتب الرياضيات كل خمس أو سبع سنوات 
    ) .2 :2007 ، السر( 

مـن أهـم يعتبـر  الرياضـيات عندما كانت الكتب الدراسية تختلـف بـاختالف المباحـث ، فـإن مبحـثو      
ًما يدرسـه الطالـب فـي مختلـف مراحـل التعلـيم مـن مـواد أساسـية ، حيـث تـؤدي الرياضـيات دورا هامـا بـين  ً

فـي حاجتهـا  حيـث يـصعب  أو يـستحيل ٕالمقررات الدراسية في التعلـيم فهـي لغـة العلـوم ، وان كـل العلـوم 
ـــدون اســـتخدام أدواتهـــا ًأحيانـــا ـــل المـــصطلحات و المعـــادالت و النمـــاذج(  ب ـــر مـــن  )مث ـــر عـــن كثي  التعبي

 هـــي ملكـــة العلـــوم و خادمتهـــا فـــي نفـــس - كمـــا يقولـــون – ، فالرياضـــيات المفـــاهيم و فـــي مجـــاالت شـــتى
  .الوقت 
مجموعة المعارف و المهارات و الحقائق و النظريات و يشير محتوى منهاج الرياضيات عادة إلى       
ُحيـث يتكـون محتـوى منهـاج الرياضـيات مـن عـدة فئـات صـنفت يتعلمها الطالب في مستوى معين ، التي 

و ، الحقـــائق :  فئـــات هـــي يقـــسم محتــوى الرياضـــيات إلـــى أربـــع" روبـــرت جانييـــه"بأشــكال مختلفـــة ، فهـــذا 
   و هناك تصنيفات أخرى كتصنيفها إلى مفاهيم و تعميمات  ،و المهارات، و المبادئ  ، المفاهيم

 الباحــث التــصنيف األخيــر أنــه عملــي و قابــل للتطبيــق  مهــارات و مــسائل رياضــية ، و يــرىو) مبــادئ ( 
في المجاالت الرياضية المدرسية ، و بـالرغم مـن االتفـاق غيـر التـام حـول محتـوى منـاهج الرياضـيات إال 

 و تركة لبرنـامج الرياضـيات المدرسـية النـاجح يمكـن أن يتفـق عليـه العمـوم أنه توجد بعض الـسمات المـش
  : هذه السمات هي 

 فـي Structure of Mathematicsقدم المحتوي في تتابع وتوال بمعني أن تؤخـذ بنيـة الرياضـيات ُي -
  . الحسبان

 لكــل طالــب  مــستوي النمــو المعرفــي -نــد تخطــيط أنــشطة الرياضــيات ع-ؤخــذ فــي االعتبــار كــل مــنُي -
  . والخلفية الرياضية له

 فـي صـورة ملموسـة ثـم فـي صـورة شـبه ملموسـة ثـم فـي صـورة ًتقدم الموضوعات الرياضية الجديدة أوال -
  . مجردة
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  . يؤخذ في االعتبار تطور لغة الرياضيات ورمزيتها بصورة منتظمة -
  :ا يلي وتكون األولوية في اختيار محتوي الرياضيات للموضوعات التي تتميز بم

  . فهم البنية المختلفةيد فروع الرياضيات المختلفة وفي  في توحًتلعب دورا. 1    
 . تعد أساسية في دراسة الرياضيات وفي دراسة المواد األخرى .2

 . تعكس االهتمامات المعاصرة في الدراسة والتطبيق والبحث في مجال الرياضيات .3

ة في البناء الرياضي ، و ذلـك ألن المهـارات الرياضـية مـا و تعد المفاهيم الرياضية اللبنات األساسي     
ستخدم فــي حــل المــسائل و ُهــي إال تطبيــق لهــذه المفــاهيم ، و وضــعها فــي صــورة قواعــد و خوارزميــات تــ

المــشكالت الرياضــية المدرســية ، كمــا أن التعميمــات مــا هــي إال عبــارات رياضــية تــضع قانونــا أو قاعــدة 
المنـوفي ( ًر ، فالمفاهيم الرياضية إذا تمثل الهيكل الرئيسي للبناء الرياضـي  للعالقة بين مفهومين أو أكث

 ،2003 : 12 . (   
المفــــاهيم الرياضــــية مــــن األهميــــة بمكــــان بحيــــث ال يمكــــن أن نتــــصور محتــــوى  يــــرى الباحــــث أن و     

 الرياضية رياضيات يخلو من  توضيح الطرق الكفيلة التي تعمل على فهم و استيعاب و ترسيخ المفاهيم
وتوصيل هذه المفاهيم إلى الطالب و تلقيها ، كأساس لتعلم باقي مكونات البناء الرياضي  لدى الطالب 

ُو بنائهـــا عنـــدهم بالـــشكل الـــسليم إال إذا كـــان هـــذا المحتـــوى مبتـــورا أو ناقـــصا ، و بالتـــالي ســـيحكم عليـــه  ً ً
، نــشطة مهمــة فــي دروس الرياضــيات وتوجــد بطبيعــة الحــال أ،  بالفــشل ولــن يــؤدي الغايــة المنــشودة منــه

ن الــتعلم الروتينــي والــتعلم بــدون إدراك المفــاهيم أو البنــي ثــر أهميــة هــو نمــو المفــاهيم وذلــك ألولكــن األك
Structures ولكــن هــذه المميــزات ال ،  يمكــن أن يــوفر مميــزات علــي المــدى القــصير فــي ســرعة األداء

 تـوفير األسـاس للـتعلم المـستقبلي ، و لـذلك يـرى الباحـث ولم المفاهيم مـن حيـث بقـاء األثـر أعقارن مع تُت
أن التعرف إلى المفاهيم الرياضية في مناهج الرياضيات و كيفية عرضها و المعـايير التـي تـم صـياغتها 
ًبها و طرق توصيلها للطالب لـه أهميـة كبيـرة و يعطـي مؤشـرا هامـا علـى نوعيـة هـذه المنـاهج مـن حيـث  ً

التعرف إلى مكونات محتوى الرياضيات يجب أن تتم مقارنته بالمعايير الدولية البناء الرياضي ، كما أن 
ًو التي أصبحت مطلبا عند الكثير من الدول ، فالمعـايير الدوليـة جـاءت بعـد تجـارب واجتماعـات و بـذل 

ُللجهـد و المـال مـن أجـل الوصـول إليهـا ، كمـا تــتم مراجعتهـا و تعقـد لهـا النـدوات و تقـام عليهـا الدراســا ت ُ
   .يمن أجل تطويرها و تحسينها بما يتالءم مع عصر المعرفة و التقدم التكنولوج

 و العالميـة لمحتـوى منهـاج الرياضـيات فـي مختلـف مراحـل ُولقد وضعت قائمة مـن المعـايير الدوليـة     
 هــذه المعــايير يمكــن اســتخالص المعــايير الواجــب توافرهــا فــي المفــاهيم مــن خــاللو ، التعلــيم المدرســي 

الرياضـــية ألي مرحلـــة مـــن مراحـــل التعلـــيم المدرســـي ، و بالتـــالي التعميمـــات ، و المهـــارات ، و المـــسائل 
 أساسـها المفـاهيم الرياضـية ،  فـإذا كانـت متـوافرة - سـبق كمـا –الرياضية حيث إن هذه البنية الرياضـية 
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إن محتـوى هـذا المنهـاج ًو موزعة على المحتوى الرياضي بالشكل الـصحيح و وفقـا للمعـايير الدوليـة ،  فـ
و لعــل مــن أهــم و أبــرز المعــايير ًســيطابق المعــايير الدوليــة و التــي أصــبحت مطلبــا عنــد جميــع الــدول ، 

 ففـي العـام ،  NCTM لمعلمـي الرياضـيات يالدولية تلك المعايير المنبثقة عن المجلس القومي األمريك
 بتأسـيس فريـق عمـل  NCTM ضـيات قامت لجنة من مديري المجلس القومي لمعلمـي الريا)  1986 (

 مستويات لتعليم الرياضيات بهدف تحسين نوعية الرياضيات المدرسية ، حيـث قامـت هـذه اللجنـة إلعداد
ًبعمــل وثيقــة احتــوت علــى مجموعــة مــن المــستويات للمنــاهج المدرســية فــي المدرســة األمريكيــة بــدءا مــن 

 مـن المـستويات لتقـويم كـل مـن نوعيـة كما صممت مجموعـة، رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر 
  .المناهج المدرسية وتحصيل الطالب 

تــرك للقــائمين فــي منــاهج الرياضــيات األمــر علــى أعنتــه فــي تنفيــذها و ُبيــد أن هــذه المعــايير لــم ي      
،   للكيفية التي يمكن بموجبها تعلـم الرياضـيات وتعليمهـا وتقويمهـاً، فقد وضعت المعايير تصورا تطبيقها

    عريضة لمنهاج رياضي متوازن يقوم على النظرية والتطبيق ًكلت خطوطاوش
،  ، هــذا فــي الوقــت الــذي تــم فيــه إعــادة تحديــد دور كــل مــن الطالــب والمعلــم ) 2 : 2005الــوهيبي ،( 

و تغيــر ،   ســلبي للمعلومـات إلــى مـشارك فعــال فـي العمليــة التعليميـةٍفتغيـر دور الطالــب مـن مجــرد متلـق
ذلت فـــي صـــياغة هـــذه ُ، وقـــد بـــ ن وعـــاء ناقـــل للمعرفـــة إلـــى مرســـل يـــدير التجربـــة التعليميـــةدور المعلـــم مـــ

، إذ استغرقت صياغتها األولية ثالث سـنوات مـن العنـاء والبحـث  المعايير والتدريب عليها جهود مضنية
ــُالطــويلين وع ــيم الرياضــيات كافــة للوصــول إلــى ةقــدت لهــا اجتماعــات مطول  واجتمعــت لهــا قطاعــات تعل

    .)Zollman & Mason, 1992 : 359 (  عصر المعرفة والتطوريالئمفضل ما أ
، وهيئــة التــدريس بالمــدارس ، والمــدارس فــي القطاعــات المختلفــة ، وقــد أخــذت الواليــات األمريكيــة       

 ًهـــذه المـــستويات كمحكـــات ومعـــايير لتقـــويم المـــنهج المدرســـي وتقـــديم حلـــوال، والناشـــرون ومؤلفـــو الكتـــب 
كمـــــــا كــــــــان مـــــــن المتوقــــــــع مـــــــن هـــــــؤالء األفــــــــراد اســـــــتخدام هــــــــذه ، ت التـــــــي تواجــــــــه المـــــــنهج للمـــــــشكال

وكمعــــــايير للحكــــــم علــــــى األفكــــــار ،  كخطــــــوط عريــــــضة لتطــــــوير مــــــواد تعليميــــــة جديــــــدة  المــــــستويات
 المختلفة التي تقدمها المدرسة ، و من المعلوم أن من أهم مبررات تطوير المناهج هو التطلع  الرياضية

و إن ، مــة و الحــذو حــذوها فــي ســبيل الوصــول إلــى مكانــة مرموقــة بــين الــدول و الــشعوب للــدول المتقد
األخــذ بتجــارب اآلخــرين مــن الــدول المتقدمــة فــي العلــوم المختلفــة لهــو أمــر ضــروري و مهــم ، مــع األخــذ 

و لمــا كــان مبحــث الرياضــيات مــن أهــم المباحــث التــي بعــين االعتبــار خــصوصية المجتمــع و أهدافــه ، 
ة  مــع إضــافة الجوانــب الوجدانيــ - كمــادة علميــة – نــستفيد عنــد تطويرهــا مــن تجــارب اآلخــرين يمكــن أن

مـن تجـارب الـدول المتقدمـة ،  فـال مـانع مـن أن نـستفيد إلـى أقـصى الحـدود التي تعزز االنتماء الوطني ،
 ا يجـب أخـذه NCTMن الباحـث يـرى أن معـايير كمعـايير المجلـس القـومي لمعلمـي الرياضـيات  لذا فـإ
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دى و تــم اعتمادهــا بعــد دراســات متعمقــة و طويلــة المــصــياغتها  حيــث أنهــا معــايير تمــت فــي الحــسبان 
  . كمعايير دولية

      لكـــل مـــا ســـبق و بعـــد اطـــالع الباحـــث و خبرتـــه فـــي مجـــال تـــدريس الرياضـــيات و معرفتـــه بأهميـــة 
كيــز عليهــا مــن أهــم مطالــب المفــاهيم الرياضــية فــي البنــاء الرياضــي ، حيــث أصــبح تعلــيم المفــاهيم و التر

المختصين و صانعي القـرار و التربـويين فـي الـسنوات الـثالث األخيـرة  خاصـة فـي وكالـة الغـوث الدوليـة 
فـي أكثـر " مفاهيميـة "حيث يعمل الباحث في إحدى المدارس التابعة لها ، حيـث أن االختبـارات أصـبحت

ُ في غزة بإعداد ما يعرف باختبار ضبط التحصيل بنودها ، و لقد قام برنامج التعليم التابع لوكالة الغوث
 )MAL ( Monitoring of Learning Achievement و هي اختبارات تحاكي اختبارات الـ  ،   
 )TIMSS( الدوليـةTrend in International Mathematics and Science Study  و لقـد ، 

ًأظهرت نتائج هذه االختبارات قصورا واضحا في المعرفة ال مفاهيمية لدى الطالب ، على عكـس المعرفـة ً
رغــم ( اإلجرائيــة ، و يبــرر الخبــراء و الموجهــون ذلــك أن المعرفــة اإلجرائيــة أســهل فــي إكــسابها للطــالب 

، هــذه األمــور مــع اطــالع الباحــث  علــى أهميــة ) أنهــا معرفــة قــصيرة األمــد بالنــسبة للمعرفــة المفاهيميــة 
 كمعــايير دوليــة و اطالعــه علــى الدراســات التــي NCTMيات معــايير المجلــس القــومي لمعلمــي الرياضــ

بينت أهمية تلـك المعـايير ، أصـبح لـدى الباحـث رغبـة جـادة فـي القيـام بدراسـة متواضـعة تعنـى بالمفـاهيم 
 مــع األخــذ باالعتبــار األمــور NCTMالرياضــية المتــضمنة فــي كتــب الرياضــيات و مطابقتهــا لمعــايير 

   :ًالتالية أيضا

ًلسطيني مازال منهاجا تجريبيا المنهاج الف - ن مثـل هـذه إو لـذلك فـم ،  2000/2001منذ العـام الدراسـي ً
  . الدراسة قد تفيد و تساهم مع باقي الدراسات التي ُأجريت في تطوير هذا المنهاج 

 و األخــذ بمعــايير هــذه يقتــداء بالــدول المتقدمــة فــي عــصر المعلومــات و التطــور التكنولــوج أهميــة اإل-
  .ي مناهج  المواد العلمية و ال سميا الرياضيات الدول  ف

أهميــة المفــاهيم الرياضــية بالنــسبة للبنــاء المعرفــي الرياضــي ، فهــي اللبنــات األساســية فــي تكــوين هــذا  -
 - . البناء ، و كل ما يتم صياغته من تعميمات و مهارات و مـسائل يـرتبط و يعتمـد علـى هـذه المفـاهيم

ُو التــي تعنــى بتحليــل ) فــي حــدود علــم الباحــث (  فــي فلــسطين ل الدراســاتمــن أوائــ تعتبــر هــذه الدراســة 
الكتـــاب المدرســـي و مطابقتـــه للمعـــايير الدوليـــة بحيـــث تكـــون وحـــدة التحليـــل أحـــد أجـــزاء البنـــاء المعرفـــي 

  . ذه الدراسة المفاهيم الرياضية الرياضي و هو في ه
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سطين و لكافــة  لمنهــاج الرياضــيات فــي فلــ يــرى الباحــث ضــرورة القيــام بدراســة تحليليــة ذلــكأجــل    مــن 
تتناول بالبحـث و التحليـل سـ لذلك فإن هذه الدراسة ،  مدى مطابقتها للمعايير الدوليةالمراحل للتعرف إلى

 مـدى للمنهاج الفلسطيني ، و التعرف إلـىالمفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب المرحلة األساسية العليا 
كـم و الكيـف و كيفيــة تسلـسلها بمـا يتناسـب مـع الخـصائص النمائيـة عنــد تـوافر هـذه المفـاهيم مـن حيـث ال

 و بالتــالي مــدى مطابقتهــا للمعــايير يالطــالب و حاجــاتهم و بمــا يتناســب مــع التقــدم العلمــي و التكنولــوج
  .الدولية 

 نـواحي القـوة و جوانـب الـضعف و القـصور مـن أجـل العمـل  هذه الدراسة كذلك للتعرف إلىوتأتي       
ًو ذلك أن المنهاج الفلسطيني ال يـزال يعتبـر منهاجـا تجريبيـا يمكـن مـن خـالل مثـل هـذه ،  معالجتها على ً

  .الدراسات تطويره و العمل على تحسينه 

 أن العمليـة التعليميـة ليـست عمليـة جامـدة بـل هـي ًا فـإن هـذه الدراسـة تنبـع مـن إيمـان الباحـثوأخير      
ن هــذا النــوع مــن إبيــة حيــث يــؤثر ويتــأثر فيهــا الكــل بالكــل وحيــث عمليــة تتفاعــل فيهــا جميــع عناصــر التر

 نتـائج البحـوث و التي من ضمنها ًالدراسات يفيد في عملية تطوير المنهاج والذي له مبرراته القوية دائما
 ففي حالة إجراء البحوث المختلفة علـى جوانـب المـنهج المتعـددة فـإن نتـائج  ،والدراسات مثل هذه الدراسة

 فــي المنــاهج فــإن ذلــك يــؤدي إلــى ضــرورة تطــوير هــذا ً جوهريــاًحــوث وخاصــة إذا أظهــرت قــصوراتلــك الب
   ).25 : 1986الوكيل ، ( المنهج 
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  :مشكلة الدراسة 

 تعنى بالمفاهيم الرياضية المتضمنة يتضح مما سبق بأن هناك ضرورة ملحة إلجراء دراسة تحليلية      
 بدولة فلسطين ، و معرفة مدى توافرها ، و كيفية توزيعها خالل سنوات في كتب المرحلة األساسية العليا

 مشكلة الدراسـة  وبذلك يمكن صياغةهذه المفاهيم للمعايير الدولية ،عرض هذه المرحلة ثم مدى مطابقة 
  : التالي في السؤال الرئيس

ساسية العليا ما مدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات في المرحلة األ
  ؟ NCTMلمعايير بفلسطين 

  :أسئلة الدراسة 
  :في ضوء مشكلة الدراسة يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية 

   .؟  ) 8 – 6(  المتضمنة في كتب المرحلة األساسية ما المفاهيم الرياضية. 1
 معـايير فـي ضـوء  )8 – 6(  الرياضـية التـي يجـب أن تتـضمنها كتـب المرحلـة األساسـية ما المفاهيم. 2

NCTM  ؟  .  
   في كتب المرحلة األساسيةNCTMدرجة توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير ما  .3

  . ؟  ) 8 – 6 ( 
   الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية في الكتاب المدرسي ؟ NCTMما معايير  .4
اضــــية فــــي كتــــب المرحلــــة طــــرق عــــرض المفــــاهيم الري الخاصــــة بNCTMمــــا درجــــة تــــوافر معــــايير . 5

  ".  ؟   ) 8 – 6( األساسية 
الخاصـــة بطـــرق عـــرض  NCTMتـــوافر معـــايير درجـــة هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي  .6

  .؟ ) ، ثامن ، سابع سادس (عزى لمتغير الصف ُ تالمفاهيم الرياضية
  : فروض الدراسة 

ثالــث و الخــامس و الــسادس مــن اختبــار   تــسعى هــذه الدراســة فــي إطــار اإلجابــة علــى أســئلة الدراســة ال
  -: الفرضيات التالية 

   في كتب المرحلة األساسيةNCTMدرجة توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير . 1
  .درجة مقبولة إلى متوسطة  ) 8 – 6 ( 
  طرق عرض المفاهيم الرياضية في كتب المرحلة األساسية  الخاصة بNCTMدرجة توافر معايير . 2
  .درجة مقبولة إلى متوسطة  ) 8 – 6 (
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الخاصة بطرق عرض المفاهيم  NCTMتوافر معايير درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال . 3
   .) ، ثامن ، سابع سادس (عزى لمتغير الصف ُ تالرياضية

  : أهداف الدراسة 
  : تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي 

   . ) 8 – 6( كتب المرحلة األساسية منة في التعرف إلى المفاهيم الرياضية المتض. 1
فـــي  ) 8 – 6(  قائمـــة بالمفـــاهيم الرياضـــية التـــي يجـــب أن تتـــضمنها كتـــب المرحلـــة األساســـية تحديـــد. 2

  . NCTM معايير ضوء

ــــىالتعــــرف . 3 ــــة مــــن معــــايير  إل ــــاهيم الرياضــــية المنبثق ــــوافر المف ــــة NCTMدرجــــة ت ــــب المرحل ــــي كت  ف
   ). 8 – 6( األساسية

 . الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية في الكتاب المدرسي NCTMعرف إلى معايير الت. 4

ـــوافر معـــايير إلـــى  التعـــرف. 5 طـــرق عـــرض المفـــاهيم الرياضـــية فـــي كتـــب  الخاصـــة بNCTMدرجـــة ت
   ).  8 – 6( المرحلة األساسية 

  : أهمية الدراسة 
نهـا تقـوم علـى أحيـث ) ود علـم الباحـث فـي حـد(  ًتكمن أهميـة الدراسـة فـي كونهـا دراسـة حديثـة نـسبيا  -

سادس و الــسابع والثــامن  الــوفالفلــسطيني الجديــد والتجريبــي فــي مــادة الرياضــيات للــصف تحليــل المــنهج
، ، و بحيــث تكــون وحـدة التحليــل أحــد أهـم مكونــات البنــاء الرياضـي و هــي المفــاهيم الرياضــية األساسـي 

ضـــية المتـــضمنة فـــي كتـــب المرحلـــة األساســـية العليـــا   واقـــع المفـــاهيم الرياإلـــىالتعـــرف حيـــث تهـــدف إلـــى 
مطابقتها لمعـايير مدى ًللوقوف على مدى توافرها و كيفية توزيعها رأسيا على سنوات الدراسة المختلفة و 

NCTM المفـاهيم الرياضـية الواجـب توافرهـا فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل التعلـيم تحديـد قائمـة  ، و بالتالي
تشخيص جوانب القوة و جوانب القصور في توزيع  ، كما تهدف إلىالمعايير األساسية العليا حسب هذه 

، ُالمفــاهيم الرياضــية علــى هــذه المراحــل و بالتــالي العمــل علــى تطــوير المنــاهج إلصــالح الخلــل إن وجــد 
كما أن أهمية الدراسة تنبع من أهمية المفاهيم الرياضية لباقي مكونات البناء الرياضي ، و أهمية معرفة 

 .ق تدريسها و طرق عرضها في محتوى الكتاب المدرسي طر

المنـاهج وذلـك   واضـعي، و المـشرفين التربـويين ، و الطالـب و  ، المعلـم الباحث ، و هذه الدراسة تفيد-
  :لألسباب التالية 

نــسبة للباحــث فــإن أهميتهــا تنبــع مــن كونهــا دراســة تعمــل علــى تطــوير الناحيــة البحثيــة و المهنيــة بال. 1
 مقدمة ألبحاث قادمة ، و أنها قد تضيف لألدب التربوي و األبحاث التربويـة المقدمـة قد تكونث و للباح

  .في هذا الشأن و لو الشيء اليسير 
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 يــدرك مــا للمفــاهيم الرياضــية مــن أهميــة فــي بنــاء المحتــوى الرياضــي فهــي أمــا معلــم الرياضــيات فإنــه. 2
ً محتوي منهاج الرياضيات ، و بناء عليها يتم اختيار كل اللبنة األساسية التي تقوم عليها باقي تصنيفات

ن مثـل هـذه الدراسـة تبـين للمعلـم إمن المهـارات و التعميمـات و مـن ثـم المـسائل و التمـارين ، و بالتـالي فـ
و تنيــر أمامــه الطريــق عنــدما فــي عــرض المفــاهيم الرياضــية  ، المهــتم نــواحي القــوة و جوانــب القــصور 

راء المنهـاج بمـا يتوافـق مـع مـصلحة الطالـب و حاجاتـه و العمـل ثـيث يعمل على إيتعامل مع المنهاج بح
  .ُعلى تعويض نواحي القصور في المنهاج إن وجدت 

و إذا أدرك المعلــم أهميــة نتــائج مثــل هــذه الدراســة و عمــل بتوصــياتها ؛ فــإن ذلــك ســوف يعــود بــالنفع . 3
ًعلى الطالب ، حيث سيجد معلما واعيا ينـوع فـي أنـشطته  و يحبـب إليـه العمليـة التعليميـة التعلميـة بـشكل ً

 . عام و الرياضيات بشكل خاص ، و يعمل على تلبية حاجاته و استثمار قدراته 

كمــا تفيــد مثــل هــذه الدراســات المــشرفين التربــويين والقــائمين علــى العمليــة التربويــة فــي تحديــد منــاطق . 4
التالي العمل على إيجاد مواد تعويـضية لنقـاط الـضعف وب وتحديد جوانب الضعف، ها ؤالقوة وبالتالي إثرا
وتقديم التوصيات إلى ذوي الشأن ومتخذي القرار من واضعي المنـاهج و المخططـين ، وجوانب القصور 

  . لها 
ٕوانه من البديهي أنه مهما حاول واضع المنهاج أو المخطط له أن يتجنب نـواحي الـضعف أو جوانـب  -

البــد مـن أن تكــون البـدايات التجريبيــة مليئـة بهــذه الجوانـب وهــم ينتظــرون القـصور ومهمــا بـذل مــن جهـد ف
  ،دائمـــا توصـــيات ومالحظـــات مـــن القـــائمين علـــى تنفيـــذ مـــا وضـــعوه هـــم مـــن منـــاهج علـــى أرض الواقـــع

 ًا تعتبر من ضمن هـذه التوصـيات والتـي تفـتح أمـام  المخططـين آفاقـً أيضاةوبالتالي فإن مثل هذه الدراس
 التطـوير والتغييـر التـي هـي مرحلـة آتيـة بالـضرورة عنـدما تنتقـل هـذه المنـاهج مـن مرحلـة كبيرة في عمليـة

 . التجريب إلى مرحلة التعميم 

 ب المرحلـة األساسـية العليـاتقديم بعض التوصـيات والمقترحـات التـي قـد تـسهم فـي تطـوير وتحـسين كتـ -
  . في الرياضيات 

ُ دراسات أخرى تعنى بالبناء المعرفي الرياضي مـن ب إلجراءالباب أمام الباحثين الباتفتح هذه الدراسة  -
مفاهيم ، و تعميمات ، و مهارات ، و مـسائل رياضـية و لجميـع المراحـل ، كمـا تفـتح البـاب إلكمـال هـذه 

  .الدراسة حول المفاهيم الرياضية لباقي المراحل الدراسية 
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   -:حدود الدراسة 
لـى الكتـب المقـررة مـن وزارة التربيـة و التعلـيم الفلـسطينية و التـي  اقتصرت هـذه الدراسـة ع:الحد المكاني 

  .ُتدرس في كل من قطاع غزة و الضفة الغربية 
  . م 2010 / 2009 أجريت هذه الدراسة في العام الدراسي :الحد الزماني 

 فــي الرياضـــيات  ) 8 – 6(  اقتــصرت هـــذه الدراســة علــي كتـــب المرحلــة األساســـية :الحــد الموضـــوعي 
  اختار الباحث المرحلة األساسية  المتضمنة فيها و قد زأيها و دراسة و تحليل المفاهيم الرياضيةبج
  :لسببين  ) 8 – 6( 

بروز المفاهيم الرياضية بشكل قوي ابتداء من الصف السادس األساسي ، أما السبب الثاني فهو : األول 
ة ، حيــث تتمثــل هــذه المراحــل حــسب  لمراحــل التعلــيم المدرســيNCTMعتمــاد علــى تقــسيم و تــصنيف اال

NCTMو قــد  ) 12 – 9( ، ) 8 – 6(  ، ) 5 – 3( ،  ) 2 –مرحلــة مــا قبــل المدرســة ( :  كالتــالي ،
ًكونــه عمــل معلمــا لهــذه المرحلــة عــدة ســنوات و مــا زال يعلــم صــفوف  ) 8 – 6( اختــار الباحــث المرحلــة 

  .من هذه المرحلة  حتى وقت إجراء الدراسة 
تـم تحديـد عينـة الدراسـة مـن المعلمـين مـن مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة و المـدارس  : اتي الحد المؤسس

  التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، و تم استثناء معلمي المدارس الخاصة من هذه العينة
مل فـي أي ًنظرا لعدم استقرارهم و تنقالتهم بين مدارس الحكومة أو مدارس الوكالة عند الحصول على ع

  .منهما 
  :مصطلحات الدراسة 

 أسـلوب يــستخدم إلـى جانــب هبأنـ" الجمــل " ، و" اللقـاني" يعرفـه كــل مـن : )المـضمون(تحليـل المحتــوى  
ديـــد أهـــداف التحليـــل ووحـــدة ، وهـــو يعتمـــد علـــى تح ، لتقـــويم المنـــاهج مـــن أجـــل تطويرهـــا أســـاليب أخـــرى

، أو فكـرة أو أكثـر، وبالتـالي تكـون نتـائج هـذه  فـاهيم للتوصل إلى مدى شيوع ظاهرة أو أحـد الم ،التحليل
رات تحــدد اتجــاه ، مــن خــالل أســاليب أخــرى مؤشــ ، إلــى جانــب مــا يــتم الحــصول عليــه مــن نتــائج العمليــة

ًيعرفه الباحث إجرائيا بأنه التعرف إلـى المفـاهيم  ، و ) 86 : 2003 ، اللقاني والجمل (التطوير فيما بعد
  .  للمنهاج الفلسطيني في الرياضياتتب المرحلة األساسية العلياالرياضية المتضمنة في ك

الهويـدي ، (   ،  )82 : 2007عفانـة و آخـرون ، (تعريـف كـل مـن يتبنى الباحث : المفاهيم الرياضية 
عبـــارة عـــن فكـــرة أو مجموعـــة مـــن األفكـــار للمفهـــوم الرياضـــي  و يـــربط بينهمـــا علـــى أنـــه  ) 24: 2006

ًن المدركات ، و تتميز دائما بكلمة أو عبارة أو رمزا يصبح اسما للمفهوم ، و تستخدم لتبويب مجموعة م ً ً
بأنــه الوحــدة البنائيــة للرياضــيات و لكــل مفهــوم مــدلول معــين يــرتبط بــه ، فــالمفهوم فكــرة مجــردة تــشير إلــى 

  . ًشيء له صورة في الذهن و قد تعطى هذه الفكرة اسما ليدل عليها 
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 هـم فـي سـن ممـن تعلـيم موحـد تـوفره الدولـة لجميـع أبنائهـا ًلباحـث إجرائيـا بأنـه يعرفـه ا :لتعليم األساسـيا
   . و يمتد من الصف األول إلى الصف العاشر ، ، مدته عشر سنوات المدرسة

بأنهـا المرحلـة التـي تـضم الـصفوف الـسادس ، و ُ يقـصد بهـا فـي هـذه الدراسـة :المرحلة األساسـية العليـا 
يم األساسي السابق تعريفه حسب نظام الـسلم التعليمـي المتبـع فـي قطـاع غـزة السابع ، و الثامن من التعل

  .، و ذلك العتبارات خاصة بالدراسة ذكرها الباحث في حدود الدراسة و الضفة الغربية 
ُللمعيــار علــى أنهــا جملــة يــستند إليهــا فــي  ) 45 : 1995زهــران ، (  يتبنــى الباحــث تعريــف  : المعــايير

يعرفهــا   ي ضــوء مــا تتــضمنه هــذه الجملــة لمــا هــو متوقــع تحققــه لــدى المــتعلم ، و الحكــم علــى الجــودة فــ
قـوم الباحــث ي  فـي هــذه الدراسـة علـى أنهــا مجموعـة البنـود أو الــشروط أو المواصـفات التـي ســوف ًإجرائيـا

، يـــتم فـــي ضـــوئها تحليـــل محتـــوى   ، وتظهـــر علـــى شـــكل قائمـــةNCTM علـــى معـــايير ًببنائهـــا تأسيـــسا
المرحلـــة  بكتـــب رياضـــيات التعـــرف مـــن خـــالل ذلـــك علـــى المفـــاهيم الرياضـــية المتـــوفرة فيـــهالرياضـــيات و 

في ضـوء تلـك المعـايير ، كمـا األساسية العليا ، و اقتراح قائمة بالمفاهيم الواجب توفرها في هذه المرحلة 
  . الخاصة بطرق تقديم الكتاب المدرسي للمفاهيم الرياضية NCTMأن هناك معايير 

 هي مجموعة المعايير األساسية التي تستخدم في كثير من بلدان العالم لبنـاء المنهـاج :لعالميةالمعايير ا
ـــــــــاالرياضـــــــــي ـــــــــومي لمعلمـــــــــي الرياضـــــــــيات  بأنهـــــــــاً و يعرفهـــــــــا الباحـــــــــث إجرائي ـــــــــس الق           معـــــــــايير المجل

2000)NCTM), 2000 National Council of Teachers of Mathematics (. (  

  ذي تقرره وزارة التربية والتعليم  بأنه ذلك الكتاب الًيعرفه الباحث إجرائيا :  المدرسيالكتاب
، و فــي هــذه  لمواصــفات معينــة ًوتــضعه بــين أيــدي جميــع الطلبــة لدراســته مــع مدرســهم ويــتم اختيــاره طبقــا

  :ُالدراسة يقصد بالكتب المدرسية 
  . كتاب الصف السادس في الرياضيات بجزأيه -
  .ي الرياضيات بجزأيه  كتاب الصف السابع ف-
  . كتاب الصف الثامن في الرياضيات بجزأيه -

  ) :بجزأيه (لسادسكتاب الرياضيات للصف ا
 بأنه الكتاب الذي أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظات غزة والضفة ً إجرائيا الباحثعرفهيو

كتاب الرياضيات  .آلن في نسخته التجريبية وهو ا ، م وحتى اآلن2001-2000 من العام ًالغربية ابتدءا
 ) :بجزأيه(للصف السابع 

 بأنه الكتاب الذي أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظات غزة والضفة ً إجرائيا الباحثعرفهيو
  . وهو اآلن في نسخته التجريبية  ، م وحتى اآلن2002-2001 من العام ًالغربية ابتدءا
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  ) :بجزأيه (  يات للصف الثامن كتاب الرياض
 بأنه الكتاب الذي أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظات غزة والضفة ً إجرائيا الباحثعرفهيو

   . وهو اآلن في نسخته التجريبية ، وحتى اآلن م 2003- 2002 ماالغربية ابتدءا من الع
  :مجتمع الدراسة 

  : يتألف  مجتمع الدراسة من 
 فــي تدريــسهاالتــي يــتم العليــا و جميـع الكتــب الدراســية المقــررة فــي مــادة الرياضــيات للمرحلـة األساســية . 1

مدارس قطاع غزة و الضفة الغربيـة التابعـة لـوزارة التربيـة و التعلـيم الفلـسطينية و وكالـة الغـوث الدوليـة و 
 .ُما زالت تدرس حتى وقت إجراء هذه الدراسة 

 .صفوف السادس و السابع و الثامن األساسي  الرياضيات لليمعلم. 2

  :تكونت عينة الدراسة من  : لدراسةعينة ا
  .كتب الرياضيات للصفوف السادس السابع و الثامن و األساسي .1
  . الرياضيات للصفوف السادس و السابع و الثامن في محافظة خانيونس جميع معلمي. 2

   : دراسةمنهجية ال
ـــة يتـــم إتبـــاع المـــنهج الوصـــف     ـــام الباحـــث بوصـــف مقـــررات الرياضـــيات فـــي المرحل  التحليلـــي حيـــث ق

األساسية العليا و ما تتضمنه من مفاهيم رياضية و كذلك المناهج المناظرة في بعـض الـدول المتقدمـة و 
  يـتالءم أكثـر  ، و حيث أن هـذا المـنهج NCTMمطابقة ما في المنهاج الفلسطيني مع المعايير الدولية

 للمفاهيم الرياضية المتـضمنة فـي كتـب الرياضـيات  إلجراء دراسةيسعى الباحثاسة حيث مع أهداف الدر
 ، فــالمنهج NCTMفــي المرحلــة األساســية العليــا للمنهــاج الفلــسطيني و مــدى مطابقتــه للمعــايير الدوليــة 

الوصــفي التحليلــي يتميــز بأنــه أســلوب للوصــف ، و بأنــه أســلوب موضــوعي ، و مــنظم ، و بأنــه أســلوب 
  .، ولذلك فإن هذا المنهج هو المالئم ألغراض الدراسة  ) 9 : 2000حسب اهللا ، ( ي ، و علمي كم

  : إجراءات الدراسة 
  : بالخطوات التالية لإلجابة على األسئلة المتضمنة في مشكلة الدراسة قام الباحث

   .تب المدرسية الكو تقويماالطالع على األدب التربوي واالتجاهات المعاصرة في مجال تحليل  .1
 .لكتاب المدرسي  و التقويمية لاالطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بالدراسات التحليلية .2

 فـــي المفـــاهيم الرياضـــية المتـــضمنة فـــي كتـــب المرحلـــة األساســـية العليـــا فـــي تحديـــد محـــاور الدراســـة   .3
 .المنهاج الفلسطيني 

  .ااضيات و طرق تدريسه  التعرف على التطورات الحديثة في علم الري.4

  .  دراسة االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية العليا .5
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 . دراسة متعمقة للمفاهيم الرياضية من حيث تعريفها و تصنيفها و طرق و استراتيجيات تدريسها.6

رحلــة األساســية   دراســة خطــة المنهــاج الفلــسطيني للوقــوف فيهــا علــى أهــداف تــدريس الرياضــيات للم.7
  .العليا 

الرياضــية بحيــث تكــون وحــدة التحليــل المفــاهيم  ) 8 – 6(  تحليــل محتــوى كتــب الرياضــيات للمرحلــة .8
 . المتضمنة فيها 

الرياضــــيات المدرســــية و ترجمتهــــا و بنــــاء قائمــــة بالمفــــاهيم فــــي  NCTM  الحــــصول علــــى معــــايير .9
  .ًناء على تلك المعايير ب ) 8 – 6( الرياضية الواجب توافرها في المرحلة 

  .تحكيم قائمة المفاهيم المقترحة و صياغتها بصورتها النهائية . 10
ًمـع تلـك التـي تـم بناؤهـا تأسيـسا  ) 8 – 6( مطابقة المفاهيم المتضمنة فـي كتـب المرحلـة األساسـية . 11

  . ، و هذه المطابقة من حيث توافر هذه المفاهيم في تلك الكتب  NCTMعلى معايير 
 الخاصـــة بطـــرق عـــرض الكتـــاب المدرســـي للمفـــاهيم الرياضـــية و NCTMالحـــصول علـــى معـــايير . 12

  .كيفية تقديمها للطالب ، و ترجمة هذه المعايير و تحكيمها 
 حـول كيفيـة تقـديم المحتـوى للمفـاهيم الرياضـية ألخـذ  NCTM تحتوي على معـايير ة  إعداد استبان.13

للمفــــاهيم  ) 8 – 6( حتــــوى الرياضــــي فــــي كتــــب المرحلــــة وجهــــة نظــــر المعلمــــين فــــي كيفيــــة عــــرض الم
  . في هذا الجانب  NCTMًالرياضية بناء على معايير 

تحكــيم االســتبانة و عرضــها علــى متخصــصين فــي المنــاهج و طــرق تــدريس الرياضــيات و بعــض . 14
  .الموجهين التربويين 

  .، و التحقق من صحة الفروض  اإلجابة على أسئلة الدراسة -15
 .تحليل وتفسير النتائج التي تم التوصل إليها  -16

  .تقديم المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج التي تم رصدها  -17
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة
  

  :يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة و قد قسمها الباحث الى ثالثة محاور رئيسية 

يـــل كتـــب الرياضـــيات المدرســـية حـــسب معـــايير المجلـــس القـــومي دراســـات تناولـــت بالبحـــث تحل: ًأوال * 

   . NCTMاالميريكي لمعلمي الرياضيات 

  .تعقيب على دراسات المحور األول * 

وجهـــات نظـــر لرياضـــيات المدرســـية بحـــسب معـــايير و تحليـــل كتـــب ابحـــثدراســـات تناولـــت بال: ًثانيـــا * 

  .متنوعة 

  .تعقيب على دراسات المحور الثاني * 

  . المفاهيم الرياضية و البناء الرياضيدراسات تناولت بالبحث :  ًثالثا* 

  .تعقيب على دراسات المحور الثالث * 

  .تعقيب عام على الدراسات السابقة * 
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  -: مة مقد
    لقد شهدت العقود الثالثة الماضية العديد من الدراسات في مجال تقـويم منـاهج الرياضـيات وبنائهـا و 

التعلـــيم العـــام ، إلـــى جانـــب تقـــويم الكتـــب الخاصـــة بهـــا علـــى المـــستويات العربيـــة و تطويرهـــا فـــي مراحـــل 
العالمية ، و إن كل الدراسـات تؤكـد أهميـة مثـل هـذه البحـوث و تحـث علـى االسـتمرار فـي إجرائهـا بـشكل 
متواصــل لمــا للرياضــيات مــن أهميــة بالغــة فــي جميــع ميــادين الحيــاة ، و فــي هــذا البنــد ســيتناول الباحــث 

  :هذه الدراسات العربية و األجنبية ،و قد قسمها الباحث إلى ثالثة محاور رئيسية بعض 
دراســـات تناولـــت بالبحـــث تحليـــل كتـــب الرياضـــيات المدرســـية حـــسب معـــايير المجلـــس القـــومي : ًأوال * 
   . NCTMريكي لمعلمي الرياضيات ماأل
وجهـــات نظـــر حـــسب معـــايير ولرياضـــيات المدرســـية ب تحليـــل كتـــب ابالبحـــثدراســـات تناولـــت : ثانيـــا * 

  .متنوعة 
  .المفاهيم الرياضية و البناء الرياضيدراسات تناولت بالبحث : ًثالثا * 

ً  ثم أعطى الباحث تعقيبا بعد اإلنتهاء من كل محور يتضمن السمات المشتركة بـين هـذه الدراسـات ، و 
ذه الدراسـات و هـذه الدراسـة ، و نقاط االختالف ، و نقاط اإلتفاق ، و نقاط االختالف و االتفاق  بـين هـ

ما يميز هذه الدراسة عن غيرها ، و ما استفاده الباحث من هذه الدراسات ، و في النهاية أعطى الباحث 
ًتعقيبا عاما على هذا الفصل  ً.  

  و لقد اعتمد الباحث عند ترتيب هذه الدراسات أن يكون الترتيب من الدراسة األحدث حسب تاريخ هـذه 
  .الدراسة 
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دراســـات تناولـــت بالبحـــث تحليـــل كتـــب الرياضـــيات المدرســـية حـــسب معـــايير المجلـــس القـــومي : ًأوال 
  - :  NCTMريكي لمعلمي الرياضيات ماأل
  - ) :2007أبو عمرة ، (  دراسة .1

هـــدفت الدراســـة إلـــى الكـــشف عـــن مـــدى مطابقـــة وثيقـــة و كتـــب الرياضـــيات فـــي المنهـــاج الفلـــسطيني     
  . العالمية في مجالي الهندسة و القياس للمرحلة األساسية العليا في محافظة غزةNCTMلمعايير 

      و قــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي الدراســة ، و اســتخدمت لــذلك ثــالث أدوات ،  
 NCTM، أما األداة الثانية فكانت إعداد قائمة معايير ) المضمون ( كانت األولى أداة تحليل المحتوى 

 في صورتها باللغة االنجليزية حيث قامت الباحثة بترجمتها و عرضـها علـى مجموعـة مـن المختـصين ، 
 الــصادرة  NCTMأمـا األداة الثالثــة فكانـت اســتبانة و تتكــون مـن أربعــة معــايير أساسـية و هــي معــايير 

  . عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في مجال الهندسة 
 في وثيقة منهاج الرياضيات في مجالي  NCTNحثة الى أن درجة توافر معايير    و قد توصلت البا  

من مجموع %  )  78( الهندسة و القياس للصفوف الدراسية السابع ، و الثامن ، و التاسع كانت بنسبة 
المواصفات ، و بحسب اتجاهات افراد العينة فإن درجة توافر المعايير في كتب الرياضيات في المجالين 

و قد أوصـت الدراسـة .        من مجموع المواصفات % ) 77( مذكورين لكل الصفوف الثالثة كانت ال
  : بعدة توصيات من أهمها ما يلي 

إنشاء جمعية لمعلمي الرياضيات تـشمل الـضفة الغربيـة و قطـاع غـزة لكـل مرحلـة علـى حـدة للحـصول  -
  .على معايير علمية محلية في الرياضيات 

  .ذه الدراسة في تطوير المنهاج الفلسطيني اإلستفادة من ه-
  .  NCTM إجراء بحوث على منهاج الرياضيات من خالل تحليل محتواه في ضوء معايير -
  - ) :2007التميمي ، ( دراسة . 2

 المتعلقــة بتــدريس الرياضــيات مــن NCTMهــدفت الدراســة إلــى إظهــار مــدى أهميــة تــوافر معــايير      
 ، و إجـــراء مقارنـــة علميـــة للبرمجيـــات التعليميـــة المـــستخدمة فـــي تـــدريس وجهـــة نظـــر معلمـــى الرياضـــيات

الرياضـــيات فـــي الـــدول المختـــارة ، كمـــا هـــدفت الدراســـة إلـــى إجـــراء مقارنـــة علميـــة عـــن مـــدى تـــوفر البنيـــة 
  .التحتية الالزمة الستخدام التعليم االلكتروني بالدول المختارة 

  مدارس و  ) 3( يليلي ، و تكونت عينة الدراسة من     و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التح 
برمجيــات  ) 5( ًمعلمــا و  ) 19( مــدارس و  ) 7( برمجيــات فــي الــسعودية ، و  ) 5( ًمعلمــا و  ) 17( 

  برمجيات في ماليزيا و يكون بذلك المجموع ) 3( ًمعلما و  ) 16( مدارس و  ) 3( في االردن ، و 
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برمجيـة ، و قـد أعــد الباحـث اسـتبانة وفـق أسـئلة الدراســة  و  ) 13 ( ًمعلمـا و ) 52( مدرسـة و  ) 13( 
  .أهدافها

 لـدى NCTM     و قد توصلت الدراسة إلى العديـد مـن النتـائج مـن أهمهـا وجـود وعـي بأهميـة معـايير 
  . معلمي الرياضيات في الدول الثالث  ، و أفضلية معلمي ماليزيا في توافر هذه المعايير 

لدراسة باإلهتمام باستخدام التعليم االلكتروني في تدريس الرياضيات في ضـوء معـايير     و قد أوصت ا
NCTM مــن خــالل تــشجيع المعلــم و الطالــب علــى ذلــك ، و قيــام الــشركات و الجهــات المهتمــة بإنتــاج 

  . البرمجيات و اإلفادة من تجربة ماليزيا في هذا المجال حسب ما أظهرته نتائج الدراسة 
   - ) :2006قاط ، م( دراسة . 3

 فــي منــاهج الرياضــيات  NCTMإلــى التعــرف إلــى درجــة أهميــة و تــوافر معــايير هــدفت الدراســة      
الحاليــة للــصفوف الــسابع و الثــامن و التاســع األساســي ، و ذلــك مــن وجهــة نظــر المعلمــين و المــشرفيين 

  .ي محافظات غزة التربويين في المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم الفلسطينية ف
   و قد اتبع الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي ، و كانـت أداة الدراسـة عبـارة عـن اسـتبانة تحتـوى علـى  

ًثالثة عشر معيارا رئيسيا ،  يندرج تحت كل منها مجموعة من المؤشرات التي تمثل هذا المعيار ، و قـد  ً
 باإلضـافة الـى جميـع المـشرفيين التربــويين مـن المعلمــين و المعلمـات ) 100( تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

  .ًمشرفا  ) 11( في مادة الرياضيات في محافظات غزة و عددهم 
و قد توصلت الدراسة إلى أن جميع المعايير حصلت على درجة أهميـة عاليـة مـن وجهـة نظـر عينـة     

  .توسط الدراسة ، بينما كانت درجة توفر هذه المعايير في المناهج الحالية أقل من الم
  :    و قد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها ما يلي 

  . في بناء و تطوير مناهج الرياضيات للصفوف السابع ، و الثامن ، والتاسع NCTM إعتماد معايير-
   .  NCTM تقويم مناهج الرياضيات الحالية في ضوء قائمة معايير -
  .  المتعلمين  إئراء المناهج الحالية بالمهارات و ربطها ببيئة-
  - ) : 2006الوالي ، ( دراسة . 4

هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن مــستوى الجــودة فــي درجــة تــوافر معــايير المجلــس القــومي لمعلمــي      
 فــي موضــوعات اإلحــصاء المتــضمنة فــي كتــب الرياضــيات للمرحلــة األساســية فــي NCTMالرياضــيات 

  .شر األساسي فلسطين و ذلك من الصفوف األول األساسي الي العا
   و قد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل موضوعات اإلحصاء في الكتب   

  ، كـذلك قامـت  NCTMالسابق ذكرها ، مستخدمة في ذلك أداة تحليل تم بناؤها باإلعتماد على معايير
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لمعــايير للكــشف عــن مــدى الباحثــة باســتطالع  آراء عينــة مــن مــشرفي الرياضــيات مــن خــالل قائمــة مــن ا
  .  في موضوعات اإلحصاء  NCTMتوافر معايير 

   و قد تكونت عينة الدراسة من وحدات اإلحـصاء المتـضمنة فـي كتـب الرياضـيات للمرحلـة األساسـية   
ـــة عـــشوائية مـــن مـــشرفي الرياضـــيات ، و  ـــى عين ـــى الـــصف العاشـــر ، باإلضـــافة إل مـــن الـــصف األول إل

  . و النسب المئوية و الرتب كمعالجات إحصائية استخدمت الباحثة التكرارت
  فـي موضـوعات  NCTM   و قد كشفت الدراسة عن تـدني مـستوى الجـودة فـي درجـة تـوافر معـايير   

اإلحـــصاء المتـــضمنة فـــي كتـــب المرحلـــة األساســـية فـــي فلـــسطين ، و الـــبعض منهـــا لـــم يـــصل إلـــى الحـــد 
  . ًالمقبول به تربويا 

  : دة توصيات من أهمها ما يلي    و قد أوصت الدراسة بع  
  . ضرورة بناء منهاج اإلحصاء وفق معايير الجودة لكل مرحلة تعليمية -
 اإلهتمام بالجوانب الوظيفية و التطبيقية من خالل تضمين األنشطة العلمية المرتبطة بالحياة ، و عدم -

  .اإلقتصار على الجانب المعرفي فقط 
   - ) :2005الوهيبي ، ( دراسة . 5
    هدفت الدراسة إلى تحليل محتوي الهندسة بكتب رياضيات التعليم األساسي للحلقة األولى   
ُ بــسلطنة عمــان ، و قــد NCTMفــي ضــوء المعــايير العالميــة ) الــصفوف األول إلــى الرابــع االبتــدائي ( 

  . للمعلماقتصرت عملية التحليل على كتاب الطالب دون دليل المعلم أو أي تعميمات أو نشرات توجيهية
   و قد شملت عينة الدراسة المحور الثالث بكل كتاب من كتب الرياضيات للحلقـة األولـى مـن التعلـيم   

األساســـي و الـــذي يمثـــل الهندســـة ، و اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي و ذلـــك مـــن خـــالل 
 محتوى الهندسة لكتب الحلقة أسلوب تحليل المحتوى ، و قد تم إعداد قائمة بالمعايير الواجب توافرها في

 ثم مطابقـة مـا هـو متـوافر مـع هـذه المعـايير ، و NCTMًاألولى من التعليم األساسي بناء على معايير 
  .ُأعدت الباحثة استبانه ذات سلم خماسي من واحد إلى خمسة و وزعت على مشرفات الرياضيات 

وى الهندسـة بكتـب صـفوف الحلقـة األولـى و قد توصـلت الدراسـة إلـى أن درجـة تـوافر المعـايير بمحتـ     
من التعليم األساسي كانت متوسطة بحيث توزعت المعايير بدون تـوازن حـسب درجـة توافرهـا بـين الكبيـرة 
ًجــدا و القليلــة ، أمــا تقــديرات المحللــين علــى درجــة تــوافر المعــايير فقــد كانــت قليلــة و هــذا يــدل علــى عــدم 

  .إثراء محتوى الهندسة بهذه المعايير 
  :و قد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها ما يلي      

   .تضمين كتب الحلقة األولى من التعليم األساسي أنشطة ولو بسيطة عن التحويالت الهندسية -
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 الهندســـية لتلميـــذ الحلقـــة األولـــى مـــن التعلـــيم األساســـي حـــول خـــط التماثـــل ةالمفاهيميـــتعميـــق المعرفـــة  -
   . وتطابق الشكلين

   .ام بالجوانب الوظيفية التطبيقية لمحتوى الهندسة وعدم االقتصار على الجانب المعرفي فقطاالهتم -
مراعاة توافر المعايير المتعلقة بتحديد ووصف المواقع والمسارات وتغيير االتجاه والمسافة لألشياء في  -

   .الفراغ المكاني
  -) :C 2004السواعي ، ( دراسة . 6

  فـي مـدارس اإلمـارات ، و الكـشف عـن  NCTMاسـة مـدى تطبيـق معـايير هـدفت الدراسـة إلـى در     
 و خاصـة معيـار حـل  NCTMمعتقدات معلمي الرياضيات في اإلمارات العربيـة المتحـدة حـول معـايير 

المسألة و االستدالل و التواصل و ممارستهم لهذه العمليات ، كما هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين 
  .اسات الفعلية في التدريس الصفي المعتقدات و الممار

األولــى مقيــاس معتقــدات :    و اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي وتكونــت أدوات الدراســة مــن أداتــين   
المعلمـــين حـــول حـــل المـــسألة و اإلســـتدالل و التواصـــل ، و الثانيـــة حـــول التوجهـــات الحديثـــة فـــي تـــدريس 

  .ًمعلما و معلمة  ) 338( الرياضيات ، و قد تكونت عينة الدراسة من 
  :     و توصلت الدراسة الى النتائج التالية  
  .ًيوجد ارتباط دال إحصائيا بين معتقدات المعلمين وممارساتهم الصفية  -
                . ممارســة المعلمــين لعمليــات حــل المــسائل و االســـتدالل و التواصــل لــم تــرق إلــى مــستوى معتقـــداتهم -

ارســـة المعلمـــين لمعتقـــداتهم و تـــوفير األمـــور التـــي تكفـــل لهـــم ذلـــك ، كمـــا و أوصـــت الدراســـة بـــضرورة مم
  . و خاصة فيما يتعلق بحل المسألة NCTMأوصت بضرورة االهتمام بمعايير 

   - ) :2004صبيح ، ( دراسة . 7
ُردن وفق نموذج طور في ضوء لى تحليل و تقويم كتب الرياضيات المدرسية في األإهدفت الدراسة      

، و قـد كانـت و حـدة التحليـل هـي الهندسـة و القيـاس و العمليـات المرتبطـة بهمـا فـي    NCTM معايير
  .تلك الكتب من الصف السادس إلى الصف العاشر األساسي 

  و قـــد اتبعـــت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي ، و كانـــت األداة المـــستخدمة فـــي الدراســـة هـــي أداة   
  .تحليل المحتوى  

  : الدراسة إلى النتائج التالية و قد توصلت     
 نتائج تحليل الكتب لدراسة مدى التوافق بين المحتوى و المعايير كانت تتراوح ما بين كبيـر فـي بعـض -

  . ًاألحيان و متوسطة أحيانا و قليل في أغلب األحيان 
ُ بعض المعايير لم تجد لها موقعا يذكر في مجالي الهندسة و القياس - ً.  
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 الدراسة بضرورة توافر المعايير العالمية في كتب الرياضيات في األردن و خاصة فـي      و قد أوصت
  .مجالي الهندسة و القياس و التي تمت عليهما الدراسة 

   - ) :2001عابد ،  ( دراسة . 8
هــدفت الدراســة إلــى تقــصي مــدى توافــق مــادة اإلحــصاء المتــضمنة فــي كتــب الرياضــيات فــي مراحــل      

ُة عمــــان مــــع معــــايير اإلحــــصاء الــــواردة ضــــمن معــــايير منــــاهج الرياضــــيات المدرســــية لـــــ التعلــــيم بــــسلطن
NCTM  ألنـه يـرى أنهـا أنـسب و أكثـر تفـصيال مـن معـايير 1989 ، و قد اختـار الباحـث معـايير سـنة ً

 ، و اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ، حيــث قــام بتحليــل محتــوى مقــررات اإلحــصاء فــي 2000
  .ت  كتب الرياضيا

 مـا بـين 1989 للعـام  NCTMو قـد توصـلت الدراسـة إلـى أنـه يوجـد توافـق بـين المحتـوى و معـايير     
  .متوسط و ضعيف 

ًو قد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في تأكيد الجانب اإلحـصائي متمـثال فـي تحليـل البيانـات      
  .و اإلحتماالت في محتوى مناهج الرياضيات المدرسية 

  - ) :  Kulm & others , 2000  ) (2000كولم و آخريين ،( ة دراس. 9
ُهــدفت الدراســة إلــى مطابقــة عــدد مــن كتــب الجبــر التــي تــدرس فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بــشكل     

   .  NCTMواسع في جميع المراحل التعليمية مع معايير 
لدراسة معيار الجبر لتحليل محتوى تلك     و قد اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ، و استعملت ا

  .الكتب 
  :     و قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

  . أن الكتب تعمل بشكل جيد في ربط الطالب بمسائل ذات قيمة من خالل الوسائل و األنشطة -
  . أن هذه الكتب تعمل على تطور العالقات الجبرية و تمثيل الكميات -
مــــن القــــيم الجماليــــة تتركــــز فــــي وحــــدات المجموعــــات ، و العالقــــة ، و التطبيــــق ، و  هنــــاك مجموعــــة -

  .االنعكاس ، و االنسحاب ، حيث ظهرت القيم الجمالية فيها بشكل صريح 
ً ال يبدي المعلمون اهتماما واضحا في تدريس هذه القيم - ً ُ.  
كل صـريح ، أو بطـرق و أسـاليب  إن المعلم و الكتاب غير كافيين لتقديم أهـداف المجـال الوجـداني بـش-

  .تقودهم إلى تقديم تعلم وجداني و فعال في منهج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين 
    . NCTM و قد أوصت الدراسة بضرورة تطوير كتب الجبر لتوافق متطلبات 
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   - ) :1999أبو علوان ، ( دراسة . 10
جدانية في منهج الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في    هدفت الدراسة إلى التعرف إلى جوانب التعلم الو  

  ، كمـا هـدفت إلـى تحديـد  مـدى اهتمـام معلمـي الرياضـيات بتـدريس NCTMُسلطنة عمان من منظـور 
جوانــب الــتعلم الوجدانيــة فــي مــنهج الرياضــيات بالمرحلــة اإلعداديــة ، مــع تــضمين مــستحدثات فــي تعلــيم 

انــب الوجدانيــة ، و قــد اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي  فــي الجوNCTMالرياضــيات مثــل بعــض معــايير 
ًمعلما و معلمة  ) 50( التحليلي ، و استخدم تحليل المحتوى كأداة للدراسة ، و تكونت عينة الدراسة من 

 NCTMللرياضيات بمحافظة مسقط ، و ركزت الدراسة على منهاج الصف الثاني اإلعدادي و معايير 

  . المرتبطة بالمحتوى 
  :د توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها     و ق

  .ً وجود المحتوى الوجداني بشكل عام كان ضعيفا في منهاج الرياضيات -
ً معلمـــو الرياضـــيات ال يبـــدون اهتمامـــا واضـــحا فـــي تـــدريس الجوانـــب الوجدانيـــة المتـــضمنة فـــي منهـــاج - ً

  .الرياضيات 
داني فـي تـدريس الرياضـيات ، مـع األخـذ بعـين     و قد أوصت الدراسة بـضرورة االهتمـام بالجانـب الوجـ
   .NCTMاإلعتبار المعايير الدولية في ذلك و على رأسها معايير 

   ) :  Smith , 1997  ) ( 1997سميث ، ( دراسة . 11
بالواليات المتحدة " جورجيا"هدفت الدراسة إلى تقويم أنواع األسئلة في فصول الرياضيات في والية       

و مدى اتساق تقويم المعلمين من خالل تقاريرهم و التقويم النهائي مع المعايير التي وضعها األمريكية ، 
   . NCTMالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

 و قــــد اتبــــع الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي ، و شــــملت عينــــة الدراســــة أســــئلة الرياضــــيات مــــن     
ًسؤاال ، كما تكونت العينة أيضا  ) 1354( ئلة الحضانة و حتى الصف الخامس ، و بلغ عدد هذه االس ً

مـــن المدرســـين ، و اســـتخدم الباحـــث التكـــرارات و النـــسب المئويـــة كأســـاليب إحـــصائية ، و  ) 52( مـــن 
  .ُتكونت أدوات الدراسة من أداتين األولى ألنواع االسئلة ، و الثانية أداة وجهت للمدرسين  

ًت التحريريــة هــي أكثــر أنمــاط التقــويم إســتخداما فــي مــدارس    و قــد توصــلت الدراســة إلــى أن اإلمتحانــا
  .، كما احتوت بعض أنواع التقويم على األسئلة الشفهية ، و األسئلة المفتوحة " جورجيا "والية 

ً   و قــد أوصــت الدراســة بــضرورة إتــساق أنــشطة التقــويم ســواء أكانــت تكوينيــة ، أم نهائيــة مــع معــايير   
  .تقييم مبحث الرياضيات 
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   - ) :1997خصاونة و أبو موسى ، ( دراسة  . 12
   هـــدفت الدراســــة إلـــى تحليــــل محتـــوى كتــــب الرياضــــيات المطـــورة و المقــــررة علـــى طــــالب الــــصفوف   

األساســية مــن الــصف الخــامس و حتــى الــصف الثــامن فــي المملكــة االردنيــة الهاشــمية ، و ذلــك بهــدف 
ي ضوء المعايير العالمية لمنـاهج الرياضـيات و معـايير الكشف عن مدى توافر المعايير األساسية فيها ف

NCTM  و خاصة معيار حل المسألة الرياضية و اإلتصال الرياضي ،  .  
    و قـــد اتبـــع الباحثـــان المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي ، و تـــم لـــذلك إعـــداد أداة تحليـــل المحتـــوى ، و قـــد   

  .اضية ، و اإلتصال الرياضي حل المسألة الري: اشتملت على معياريين أساسيين  و هما 
  : و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية       

  . توفر المسائل الروتينية و غير الروتينية في جميع الكتب التي شملتها الدراسة -
  . ال وجود لمسائل إبداعية في أي كتاب -
يـة مهـارات اإلتـصال  عدم توفر نشاطات مخصصة للترجمة الرياضية بـصورة واضـحة و مقـصودة لتنم-

  .الرياضي 
      و قد أوصـت الدراسـة بـضرورة اإلهتمـام بالمـسائل الرياضـية ، و العمـل علـى اسـتخدام نمـاذج اللغـة 

  . الرياضية من أجل تنمية القدرة على اإلتصال الرياضي 
   -) :Gonzales , 1994  ) ( 1994جونزاليز ، ( دراسة . 13
وى الرياضيات للصفوف التاسع ، العاشر ، و الحادي عشر في ضوء   هدفت الدراسة إلى تحليل محت  

   .  NCTMمعيار حل المسألة الرياضية كأحد معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
و قد اتبع الباحث أسلوب التحليل النوعي للمحتوى و ذلك مـن خـالل وصـف الوضـع الحـالي للكتـب      

  . فيما يتعلق بحل المسألة الرياضية 
  :      و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

ً كـان التركيـز األكبـر فـي محتـوى الكتـب التــي تـم تحليلهـا منـصبا علـى اإلجـراءات و المهـارات ، و هــذا -
  .ٍغير كاف لعمل إتجاهات إيجابية نحو الرياضيات 

معــايير المجلــس القــومي ً إن حــل المــسألة الرياضــية كــان ضــعيفا فــي تلــك الكتــب بالنــسبة لمــا تتطلبــه -
   .  NCTMلمعلمي الرياضيات 

    و قد أوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بمعيار حل المـسألة الرياضـية فـي محتـوى منـاهج الرياضـيات 
   .  NCTMفي ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
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   - ) : AL-Tammar , 1991 ) ( 1991التمار ،  ( دراسة . 14
 مريكـي لمعلمـي الرياضـيات معـايير منهـاج المجلـس القـومي األ تحديد مدى تـوافرت الدراسة إلىهدف     

 )NCTM ( 1989االبتدائيـة ، و  ، في منهاج الرياضيات المدرسـية المطبقـة فـي الكويـت فـي المرحلـة 
ي اقتــراح طــرق لتحــسينه و تطــويره مــن وجهــة نظــر التربــويين ، و فــي ذلــك اتبــع الباحــث المــنهج الوصــف

  .التحليلي 
ًمـشرفا تربويـا و  ) 20( ًمعلمـا و  ) 403(      و تكونـت عينـة الدراسـة مـن  ًخبيـرا ، و اســتخدم  ) 14( ً

، مـع تعـديل و إعـادة صـياغة و تجزئـة لـبعض الفقـرات  ) NCTM( الباحث استبانة مشتقة من معايير 
ليـل التبـاين األحـادي للمقارنـة ، و استخدم الباحث اإلحصاء الوصفي لتلخيص االستجابات ، و كذلك تح

  .بين المجموعات الثالثة 
  :      و قد توصلت الدراسة إلى 

 إن منهاج الرياضيات الحالي في الكويت لم يلتفت إلى هذه المعـايير ، و خاصـة فـي حـل المـشكالت - 
 العشري ، ، وافتقار المنهاج الحالي إلى موضوعات االحتماالت ، و تحليل البيانات ، و موضوع النظام

  .و استخدام اآللة الحاسبة 
ً أشـــارت تقـــديرات المـــربين إلـــى أن الوقـــت المخـــصص لتـــدريس الرياضـــيات قـــصير جـــدا ، و أن الكتـــب -

 الصفية غير مالئمـة ، و أن المنهـاج يفتقـر لبـرامج خاصـة للطـالب ضـعاف التحـصيل ةالمدرسية و البيئ
  .و أنه يوجد عجز في الوسائل التعليمية 

و تطبيقهـــا فـــي منـــاهج الرياضـــيات ، و  ) NCTM(  الدراســـة بـــضرورة االهتمـــام بمعـــايير    و أوصـــت
إجــراء المزيــد مــن البحــوث لبــاقي المراحــل الدراســية و مطابقتهــا مــع تلــك المعــايير ، مــع لفــت االنتبــاه إلــى 

  .أهمية هذه المعايير 
   - ) : Jetton , 1991 ) ( 1991جيتون ، ( دراسة . 15

ســـة إلـــى التعـــرف إلـــى حـــل المـــسألة الرياضـــية كمعيـــار لمنـــاهج الرياضـــيات ، و كأحـــد هـــدفت الدرا     
 ، و قـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج  NCTMالمعـــايير الـــصادرة عـــن المجلـــس القـــومي لمعلمـــي الرياضـــيات 

  .الوصفي التحليلي 
ت مــن األولــى و قــد هــدفت إلــى تقيــيم منهــاج الرياضــيا:  و قــد ُأجريــت الدراســة علــى ثالثــة مراحــل     

خالل إجراء مقابالت شخصية مـع معلمـي الرياضـيات ، أمـا الثانيـة فهـدفت إلـى تنفيـذ تجربـة مـع التركيـز 
علــى معيــار حــل المــسألة الرياضــية ، و اســتغرقت هــذه المرحلــة تــسعة أســابيع ، أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد 

  .شملت عملية مسح لما تم انجازه 
  : و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي      
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  .ً إن تقييم المعلميين لمنهاج الرياضيات في معيار حل المسألة الرياضية كان ضعيفا -
 بصفة عامة فإن النتائج كانت إيجابية لـصالح تطبيـق المعـايير الـصادرة عـن المجلـس القـومي لمعلمـي -

   .  NCTMالرياضيات 
كأحـد المعـايير الـصادرة عـن      و قد أوصـت الدراسـة بـضرورة اإلهتمـام بمعيـار حـل المـسألة الرياضـية 

   .  NCTMالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
   - ) : smith , 1989 ) ( 1989سميث ، ( دراسة . 16
قائمة على معايير المجلس القومي " تطبيقات رياضية " هدفت الدراسة إلي تقييم ستة أنماط لبرنامج     

 التعلــيم األساســي فــي الواليــات المتحــدة   للــصفوف األساســية مــن مرحلــة NCTMلمعلمــي الرياضــيات 
  .األمريكية 

و قــد اتبــع الباحــث المــنهج التجريبــي ، حيــث قــام بتعيــين مجمــوعتين إحــداهما ضــابطة ، و األخــرى      
  .تجريبية تم اختيارهما بشكل عشوائي من مناطق مختلفة من الواليات المتحدة األمريكية 

ن مـن خاللـه و بعـد تطبيقـه أن نجـاح الطلبـة فـي حـل المـسألة و قد تم تطبيق إختبار تحصيلي و تبـي    
الحياتية ظهر من خالل المهارة التي اكتسبوها في حل المسألة الرياضية ، و استخدام الـسببية ، و اللغـة 

و قــد أظهــر البرنــامج المــستخدم فــي هــذه الدراســة بــصورة . الرياضــية ، و المقــدرة الرياضــية بــشكل عــام 
 و كيفيـة اسـتخدام  NCTMصادرة عن المجلس القوي األمريكي لمعلمـي الرياضـيات واضحة المعايير ال

  .هذه المعايير في التطبيقات 
   - ) : Ashton , 1988 ) ( 1988أشتون ، ( دراسة . 17

 و مـــدى "كولومبيـــا" للـــصف الـــسادس فـــي "ةقدمـــتالرياضـــيات الم"لـــى تقـــويم برنـــامج إهـــدفت الدراســـة      
 ، و مـدى تـأثير البرنـامج علـى رفـع  NCTMمجلـس القـومي لمعلمـي الرياضـيات معـايير الترابطهـا مـع 

  .مستوى التحصيل عند الطالب 
ًطالبـــا و طالبـــة  فـــي  ) 58( و قـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج التجريبـــي ، و تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن      

الث مـدارس إبتدائيـة فـي ثـ" الرياضيات المتقدمة"مجموعة تجريبية شاركت في دراسة إستطالعية لبرنامج 
ـــا و طالبـــة فـــي مجموعـــة ضـــابطة ، و روعـــي أن تكـــون المجموعتـــان متـــشابهتان مـــن  ) 29( ، و  ُطالب ً

  . الناحية اإلقتصادية و اإلجتماعية 
  : وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي      

ثير كبيـر للـصف الـسادس كـان لـه تـأ" الرياضـيات المتقدمـة" إن التأكيد على حل المشكالت في برنامج -
  .في رفع مستويات التحصيل في المفاهيم و التطبيقات 
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، و أن نتـــائج الدراســـة " الرياضـــيات المتقدمـــة" إن الوضـــع الـــصفي يعتمـــد علـــى المـــشاركة فـــي برنـــامج -
   . NCTMإتفقت مع المعايير التي وضعها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

كيـز علـى أسـلوب حـل المـشكالت فـي تعلـيم الرياضـيات ،    وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام و التر
  . الخاصة بحل المشكالت و المسائل الرياضية NCTMو مراعاة معايير 

  
  -) : المحور االول (  تعقيب على الدراسات السابقة 

 معــايير عالميــة و موضــوعية و يجــب NCTMلــى اعتبــار معــايير ع تفقــت جميــع الدراســات الــسابقةإ -
  .األخذ بها 

 فــي تقــويم كتــب الرياضــيات ، و تــم اعتمــاد NCTMاعتمــدت جميــع الدراســات الــسابقة علــى معــايير  -
هذه المعـايير عنـد إعـداد أداة تحليـل المحتـوى ،  أواالسـتبانة ، حيـث انبثقـت هـذه االسـتبانات مـن معـايير 

NCTM.   
اسـات العربيـة فـي دراسـة  انقسمت الدراسات السابقة إلى دراسات عربية و دراسات أجنبية ، فتمثلت الدر-

  في فلسطين ، و دراسة  ) 2006الوالي ، (،  ) 2006مقاط ، ( ،  ) 2007أبو عمرة ، ( كل من 
  ُفي سلطنة عمان ، و دراسة  )  1999أبو علوان ، ( ،  ) 2001عابد ، ( ،  ) 2005الوهيبي ، ( 
 ) 2002، الـسواعي( اسة في األردن ، و در)  1997خصاونة و أبو موسى ، ( ،  ) 2004صبيح ، ( 

 ) 2007 التميمي،(في الكويت ، و دراسة  )  1991 ، التمار( في اإلمارات العربية المتحدة ، و دراسة 
 & Kulm( فـي كـل مـن الـسعودية و األردن و ماليزيـا  ، أمـا الدراسـات األجنبيـة فكانـت دراسـة كـل مـن

others , 2000   ( ،  )Gonzales , 1994  ( ، )Jetton , 1991 (  ، )Smith , 1989 ( فـي ،
  . في كولومبيا  ) Ashton , 1988( الواليات المتحدة األمريكية ، و دراسة 

ُ تعتبر هذه الدراسة من ضمن الدراسـات التـي ُأجريـت فـي فلـسطين ، إال أنهـا تختلـف مـن حيـث تناولهـا -
ألعـداد و العمليـات عليهـا ، ا: للمفاهيم الرياضية في جميع فروع الرياضيات و في خمس مستويات هي 

  . القياس ، الهندسة ، الجبر ، و االحصاء و االحتماالت 
 إتفقـــت أغلـــب الدراســـات الـــسابقة فـــي هـــدف الدراســـة مـــن حيـــث كونـــه تقـــويم و تحليـــل كتـــب و منـــاهج -

ً ، إال أنها اختلفت فـي كيفيـة تناولهـا للمعـايير ، فمـثال اقتـصرت دراسـة NCTMالرياضيات وفق معايير 
  على تحليل محتوى الهندسة و القياس في المنهاج الفلسطيني ، أما دراسة  ) 2007: أبو عمرة ( 
 ) 2005الوهيبي ، ( فاقتصرت على تحليل محتوى االحصاء ، بينما تناولت دراسة  ) 2006الوالي ، ( 

نة و أبو خصاو( ُتحليل محتوى الهندسة في سلطنة عمان لبعض المراحل الدراسية ، في حين أن دراسة 
قامت بتحليل و تقويم مناهج الرياضيات في ضوء معيار حل المسألة الرياضية كأحد  ) 1997موسى ، 
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) Smith , 1989( ، بينمـا سـعت دراسـة  )  Gonzales , 1994(   ، كـذلك دراسـة NCTMمعـايير 
  على الطلبة ، فيما قيمت دراسة " تطبيقات رياضية " إلى تقييم ستة أنماط من برنامج 

 )Ashton , 1988 (  القـائم علـى معـايير " الرياضـيات المتقدمـة"برنـامجNCTM  و مـدى تـأثيره علـى
  .تحصيل الطلبة

بأنهــا هــدفت إلــى عمــل مقارنــة علميــة للبرمجيــات المــستخدمة فــي  ) 2007التميمــي ، ( تميــزت دراســة  -
زت بأنهـــا درســـت  فتميـــ ) 2004الـــسواعي ، (   دراســـة   ، أمـــاNCTMتـــدريس الرياضـــيات مـــن منظـــور

 ، و مـــدى تطبـــيقهم لهـــا فـــي الغرفـــة الـــصفية ، بينمـــا تميـــزت NCTMمعتقـــدات المعلمـــين حـــول معـــايير 
  .NCTMبأنها تسعى إلى تطوير الجوانب الوجدانية من منظور معايير ) 1999أبو علوان ، ( دراسة 

) Smith , 1989(مـنما عدا دراسـة كـل  التحليلي، استخدمت جميع الدراسات السابقة المنهج الوصفي-
 ، )Ashton , 1988 (  فقد استخدمتا المنهج التجريبي.  
 اســتخدمت معظـــم الدراســـات الـــسابقة أداة تحليـــل المحتـــوى ، و الـــبعض اســـتخدم بجانـــب األداة الـــسابقة -

   . NCTMاالستبانة و كلها تنبع من معايير 
  .و مشرفين و معلمين و طالب  تنوعت العينات المختارة  في الدراسات السابقة ما بين خبراء -
  .ً تنوعت المعالجات االجصائية وفقا لطبيعة المشكلة و هدف الدراسة و األدوات المستخدمة -
 وجــــود قــــصور و خلــــل فــــي منــــاهج - و خاصــــة العربيــــة منهــــا - أظهــــرت معظــــم الدراســــات الــــسابقة -

قـــصور  ) 2006الي ، الـــو( ً ، فمـــثال أظهـــرت دراســـة NCTMالرياضـــيات و عـــدم توافقهـــا مـــع معـــايير 
ـــم تحقـــق الحـــد األدنـــى  محتـــوى االحـــصاء فـــي فلـــسطين للمرحلـــة األساســـية ، و أن مواضـــيع االحـــصاء ل

   ، كذلك فقد أظهرت دراسة كل منNCTMالمقبول من مستوى الجودة من منظور معايير 
راوح مـا ُفي سلطنة عمـان أن محتـوى االحـصاء و الهندسـة يتـ ) 2001عابد ، ( ،  ) 2005الوهيبي ، ( 

  .بين المتوسط و الضعيف 
 أظهرت بعض الدراسات األجنبية أن الدراسات المطبقة على الطلبة الذين درسوا بالبرامج القائمـة علـى -

 تميـــزوا فـــي أدائهـــم عـــن أقـــرانهم الـــذين يدرســـون بالمنهـــاج العـــادي ، و ذلـــك فـــي دراســـة NCTMمعـــايير 
)Smith , 1989. (  
الـسابقة فـي كيفيـة إعـداد أدوات الدراسـة ، و اختيـار العينـة  ، و التعامـل  استفاد الباحـث مـن الدراسـات -

و فــي كيفيــة تحليــل و تفــسير   ، و تحديــد األســاليب االحــصائية المناســبة للدراســة ،NCTMمــع معــايير 
  .النتائج 

 ، و NCTM يعتبر الباحث أن هذه الدراسة مكملة للدراسـات التـي ُأجريـت فـي فلـسطين حـول معـايير -
 - و كذلك فـي الـدول العربيـة - من منظور مختلف ، فكل الدراسات السابقة التي تمت في فلسطين لكن
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 ، إال أن هـــذه NCTMًتناولــت فرعــا مـــن فــروع الرياضــيات و قامـــت بتحليــل محتــواه فـــي ضــوء معــايير 
تعــرف لل ) 8 – 6( الدراســة تناولــت بالبحــث و التحليــل المفــاهيم الرياضــية المتــضمنة فــي كتــب المرحلــة 

 فـي تلـك الكتـب و ذلـك فـي جميـع فـروع NCTMإلى مدى توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة مـن معـايير 
األعـــداد و :   هـــي مـــستويات NCTMالرياضـــيات و هـــي تقـــع فـــي خمـــس مـــستويات حـــسب تـــصنيف 

العمليـــات عليهـــا ، القيـــاس ، الهندســـة ، الجبـــر ، و االحـــصاء و االحتمـــاالت ، هـــذا مـــن ناحيـــة ، و مـــن 
 الخاصــة بطــرق NCTMاحيــة أخــرى فقــد هــدفت الدراســة كــذلك إلــى التعــرف إلــى درجــة تــوافر معــايير ن

  .عرض المفاهيم الرياضية في تلك الكتب 
 اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث حدود الدراسة و عينتها ، و تشابهت مـع معظمهـا -

  .في المنهج و األدوات 
ا قامـت بإعـداد قائمـة مقترحـة مـن المفـاهيم الرياضـية التـي يجـب أن تتـضمنها  تميزت هذه الدراسـة بأنهـ-

األعــداد و العمليــات عليهـــا ، :   فــي مـــستويات NCTMفــي ضـــوء معــايير  ) 8 – 6( كتــب المرحلــة  
  .القياس ، الهندسة ، الجبر  ، و االحصاء و االحتماالت 
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وجهـــات نظـــر كتـــب الرياضـــيات المدرســـية بحـــسب معـــايير و تحليـــل دراســـات تناولـــت بالبحـــث: ثانيـــا 

   -:متنوعة
   ) : 2008أبو الوفا ، ( دراسة . 1

     هدفت الدراسـة إلـى تقـويم جـودة كتـابي الرياضـيات للـصفين الثـامن و التاسـع األساسـيين بفلـسطين ، 
  ابين من جوانبه الستة كما هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تقديرات المشرفيين و المعلمين التقويمية للكت

 – العناصـــر المـــساندة للكتـــاب – الـــصور و الرســـومات اإليـــضاحية – التقـــويم – األنـــشطة –المحتـــوى ( 
، و قــد تــم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة العينــة العــشوائية مــن مجتمــع ) المظهــر العــام و اإلخــراج الفنــي 

ًمعلمـا و معلمــة للــصف ) 267(ألساســي ، و ًمعلمـا و معلمــة للــصف الثـامن ا ) 286( الدراسـة و البــالغ 
التاسـع األساســي فـي محافظــات غــزة مـوزعين علــى المـدارس الحكوميــة و المــدارس التابعـة لوكالــة الغــوث 

ًمــشرفا ، وبلــغ عــدد المعلمــين فــي  ) 20( الدوليــة ، باإلضــافة إلــى المــشرفيين التربــويين و البــالغ عــددهم 
ًمعلمــا و معلمــة للــصف التاســع ، و اعتبــر  ) 143( الثــامن ،و ًمعلمــا و معلمــة للــصف  ) 134( العينــة 

  .ًمشرفا  ) 20( الباحث أن جميع المشرفيين التربويين هم عينة الدراسة و البالغ عددهم 
فقــرة موزعــة علــى الــستة مجــاالت الــسابق  ) 116(      و تكونــت أداة الدراســة مــن اســتبانة عــدد فقراتهــا 

  .  دراسته المنهج الوصفي المسحي ذكرها ، و قد إتبع الباحث في
  :     و قد توصلت الدراسة الى ما يلي 

،بينمــا % ) 65(  بلــغ متوســط تقــديرات المــشرفين التقويميــة اإلجماليــة لكتــاب الــصف الثــامن األساســي -
  .، و هي نسبة متوسطة  % ) 60( بلغت لكتاب الصف التاسع 

، بينمــا % ) 58( اليــة لكتــاب الــصف الثــامن األساســي  بلــغ متوســط تقــديرات المعلمــين التقويميــة اإلجم-
  . و هو تقدير متدني  % ) 56( بلغت لكتاب الصف التاسع 

  :      و قد أوصت الدراسة في ضوء ذلك بما يلي 
 ضرورة تطوير  كتـابي الرياضـيات للـصفين الثـامن و التاسـع وفـق معـايير الجـودة التـى وردت فـي أداة -

  .الدراسة 
  .تمرار في عملية تقويم الكتب المدرسية لتطويرها و تحسينها  ضرورة اإلس-
   ) :2007السر ، ( دراسة . 2

 متوســـطات تقـــديرات المعلمــين التقويميـــة لتنظـــيم محتــوى كتـــب الرياضـــيات لـــى معرفــةإهــدفت الدراســـة    
و   ، للــصفوف الــسابع و الثــامن و التاســع بمحافظــات غــزة فــي ضــوء نظريــات الــتعلم و التعلــيم المعرفيــة
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لتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، و أعد الباحث استبانة شـملت معـايير تنظـيم 
  المحتوى المشتقة من نظريات التعلم و التعليم المعرفية ، ثم تم تطبيقها على العينة و المكونة من 

  .ًمعلما و معلمة  ) 185( 
  :    و قد توصلت الدراسة الى ما يلي 

انت تقديرات المعلمين التقويمية للكتب الثالثة أقرب  للحد األدنى من المستوى المتوسط ، مما يعنـي  ك-
  . أن المعلمين غير راضيين بشكل عام عن الكتب الثالثة 

 بينـــت الدراســـة أن الكتـــب الثالثـــة تعـــاني مـــن الـــضعف ، و أنهـــا ال تراعـــي النمـــو الخلقـــي للمتعلمـــين و -
وجــود ضــعف فــي ارتبــاط خبــرات المحتــوى الرياضــي بميــولهم و اهتمامــاتهم ، و حاجــاتهم ، وبينــت كــذلك 

  .ضعف ارتباط المحتوي مع محتوى المواد الدراسية األخرى 
  :      و قد أوصت الدراسة بما يلي 

 تطـوير كتـب الرياضـيات الثالثـة بحيـث يحقـق محتواهــا معـايير تنظـيم المحتـوى وفـق نظريـات الــتعلم و -
  .ية التعليم المعرف

 تبني رؤية واضحة تستند إلى نظريات التعلم و التعليم ، خاصة تلك التي تنتمي إلـى االتجـاه المعرفـي -
  .، و ذلك عند بناء كتب الرياضيات و تطويرها 

  . توسيع مجال البحث ليشمل باقي الصفوف التي لم تشملها الدراسة -
   ) : 2007الحالق ، ( دراسة . 3
تقويم كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي في فلـسطين فـي ضـوء المعـايير    هدفت الدراسة إلى   

المحلية و العالمية ، كما هدفت إلـى التعـرف إلـى التقـديرات التقويميـة للمعلمـين و الطلبـة لجوانـب الكتـاب 
، و معرفــة مــدى ) المحتــوى ، االنــشطة  و الوســائل ، وســائل التقــويم، شــكل الكتــاب و إخراجــه (األربعــة 

  .وافر المعايير المحلية و الدولية في الكتاب ت
من % ) 50(   و قد إتبع الباحث المنهج الوصفي و األسلوب المسحي ، و تكونت عينة الدراسة من   

معلمــي الرياضــيات للــصف الــسابع األساســي فــي المــدارس الحكوميــة و المــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث 
ًا و معلمـة  ، و تـم اختيـار العينـة بطريقـة عـشوائية عنقوديـة ، معلمـ ) 108( الدولية ، حيث بلغ عـددهم 

ًطالبـا و طالبـة ، و تكونـت أداة الدراسـة مـن قائمـة مـن المعـايير المحليـة  ) 618( كما تكونت العينة من 
  .و العالمية تم توزيعهما في استبانتين إحداهما للمعلم ، و الثانية للطالب 

  : تائج التالية و قد توصلت الدراسة إلى الن     
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، أمــــا متوســــط % ) 62(  كــــان متوســــط تقــــديرات المعلمــــين التقويميــــة اإلجماليــــة للكتــــاب قيــــد الدراســــة -
، و هـــي تقـــديرات تقـــع فـــي بدايـــة الحـــد األدنـــى % ) 64( تقـــديرات الطلبـــة التقويميـــة اإلجماليـــة فقـــد كـــان 

  . ًالمقبول تربويا 
  .وقعت ضمن عدم الرضا المتوسط  نسبة توافر المعايير المحلية و العالمية - 

    وقــد أوصــت الدراســة بــضرورة إعــادة النظــر فــي كتــاب الرياضــيات للــصف الــسابع األساســي بجميــع 
  . جوانبه ، و ضرورة تجريب الكتاب قبل طباعته بصورته النهائية 

  - ) :2006الخزندار ، ( دراسة . 4
لــسطين للمرحلــة األساســية العليــا فــي ضــوء   هــدفت الدراســة إلــى تقــويم محتــوى كتــب الرياضــيات فــي ف  

، و اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، و استخدمت أداة تحليـل المحتـوى و التـي " برونر" نظرية 
االستعداد للتعلم ، و التمثيـل المعرفـي ، : و التي شملت " برونر " تضم المعايير المقترحة حسب نظرية 
 قـد اسـتحدمت الباحثـة التكـرارت و النـسب المئويـة و األوزان النـسبية و عرض الخبـرات  ، و التعزيـز ، و

  . كأساليب احصائية 
  :  و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي     

ًفي محتوى كتـب الرياضـيات للمرحلـة األساسـية العليـا نـسبا " برونر "  كانت نسب توافر معايير نظرية -
  .متوسطة 

  .في موضوعاتها " برونر "  توافر معايير نظرية   إن هذه الكتب تعاني من نقص حاد في-
  :      و قد أوصت الدراسة بما يلي  

  .  ضرورة تطوير مناهج الرياضيات في ضوء نتائج الدراسة  -
  . ضرورة إعادة النظر في تقويم محتوى كتب الرياضيات في ضوء نظريات التعلم االخرى -
   - ) :2005الجراح ، ( دراسة . 5
في ضوء متطلبـات ردنية الهاشمية لى تقويم محتوى كتب الرياضيات في المملكة األإالدراسة هدفت      

العولمــة ، و قــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي ، و كانــت أداة الدراســة عبــارة عــن إســتبانة 
اعدته فــي تهــدف إلــى معرفــة بعــض المفــاهيم الــواردة فــي المنهــاج و التــي ينبغــي أن يتعلمهــا الطالــب لمــس

  . مواجهة بعض قضايا العولمة 
  :     و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي 

  . لم يرد أي من المفاهيم الواردة في المعيار سواء في عرض المادة أو من خالل األمثلة و التدريبات-
 قصور المحتوى الرياضي للمناهج الحالية عن توظيف الرياضيات في توعية المتعلمين ببعض قضايا -

  . العولمة 
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    و قـد أوصـت الدراســة بـضرورة أن تحتـوي منــاهج الرياضـيات علـى المواضــيع التـي تـساعد المتعلمــين 
  . على التعرف بأهم قضايا العولمة 

   ) :2004دياب ، ( دراسة . 6
  هـدفت الدراســة إلــى تقــويم جــودة كتــب الرياضــيات فــي المنهــاج الفلــسطيني المقــررة علــى طلبــة قطــاع    

 قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، و استخدم بطاقة تقدير جودة الكتاب المدرسـي ، غزة ، و
  . ًمعلما و معلمة من معلمي الرياضيات في قطاع غزة  ) 60( و قد اختار لذلك عينة مكونة من 

  :    وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي 
  . ًوجود عدد من الفقرات دون المستوى المقبول تربويا -

ــــة - ــــة للمعلمــــين و التقــــديرات التقويمي ــــة إحــــصائية بــــين التقــــديرات التقويمي  عــــدم وجــــود فــــروق ذات دالل
 . للمعلمات لكتب الرياضيات قيد الدراسة 

  .  و قد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في تقويم الكتب المدرسية في ضوء معايير الجودة  
  - ) :2004البيك ، ( دراسة . 7

ـــى تقـــويم محتـــوى كتـــب الرياضـــيات المتخصـــصة مـــن وجهـــات نظـــر المـــشرفيين    هـــد    فت الدراســـة إل
  . األكاديميين وفق المعايير المعمول بها في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين في منطقة رام اهللا 

ًا معيـار ) 46(    و قد اتبع الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي ، و اسـتخدم لـذلك اسـتبانة تحتـوى علـى   
فــي صــورتها النهائيــة ، و تكونــت عينــة الدراســة مــن مجموعــة مــن المــشرفين األكــاديميين ، و قــد إقتــصر 

  . تحليل المحتوى ، التحليل الرياضي ، المعادالت التفاضلية : التحليل على المقررات التالية 
  :    و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي  
قديرات المشرفيين علـى معـايير إعـداد مقـررات الرياضـيات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ت-

  .ًوفقا لكل مقرر دراسي على حدة 
  .  بلغت مجمل تقديرات المشرفيين ما بين المتوسط و العالي -
 وجود بعض القصور في بعض الوحدات ، وتمثل هذا القصور في المراجـع ، عـرض المـادة العلميـة ، -

  . و التقويم الذاتي 
   - ) :2003الحربي ، ( دراسة . 8
 هــدفت الدراســة إلــى معرفــة مــدى إرتبــاط مــنهج الهندســة فــي الرياضــيات فــي مــدارس التعلــيم العــام فــي   

  .في تدريس الهندسة" فان هيل " و مستويات و مراحل " بياجيه " المملكة العربية السعودية بمراحل 
 فـي كتـاب الـصف األول المتوسـط ، و فـي "مبادئ الهندسـة المـستوية"  و قد قام الباحث بتحليل وحدة   

  .ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
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  : و توصلت الدراسة إلى ما يلي     
إبتعاد منهاج الهندسة في هذا المستوى عن أسلوب إقليدس المبني على البـديهيات ، و التعريفـات ، و  -

   . النظريات ، و البراهين 
  .األول و الثاني " فان هيل "حدة المدروسة و بين مستويات  وجود ارتباط كبير بين الو -

  :      و قد أوصت الدراسة بما يلي 
  . ضرورة إجراء دراسات تهتم بالتنفيذ الفعلي لتدريس الهندسة -
  .  ضرورة دراسة تحركات المعلمين و الطالب داخل الصف -
   ) : 2002المالكي ، ( دراسة . 9
كتاب الرياضيات بالنسبة للقسم األدبي ، و اقتراح يد مدى مناسبة و مالءمة ت الدراسة إلى تحدفهد     

المحتـوى الرياضــي المناسـب للــصفين الثـاني و الثالــث الثـانوي ، كمــا هـدفت إلــى تقـويم كتــاب الرياضــيات 
  .للقسم األدبي في دولة قطر 

الحــسابية ، و اإلنحــراف   و قــد اتبعــت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي ، و اســتخدمت المتوســطات   
  .المعياري ، و اإلختبارات 

و قد توصلت الدراسـة إلـى أن محتـوى منهـاج الكتـاب ينمـي التفكيـر اإلبـداعي ، و التفكيـر الناقـد ، و     
يراعي الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين ، كمـا أنـه يركـز علـى الكيـف ال علـى الكـم ، كمـا أن الكتـاب مرفـق 

  .لول التدريبات الصفية معه دليل المعلم ، و ح
   - ) :2002شومان ، ( دراسة . 10
  هدفت الدراسة إلـى تقـويم منهـاج الرياضـيات للـصف الـسادس األساسـي بمحافظـة غـزة حـسب معـايير   

األهـــداف ، و المحتـــوى ، و األســـاليب ، و الوســـائل ، و أســـاليب : أعـــدها الباحـــث و قـــد شـــمل التقـــويم 
  .التقويم 

حــــث المـــنهج الوصــــفي التحليلــــي ، و تكـــون مجتمــــع الدراســــة مـــن جميــــع المعلمــــين و و قـــد اتبــــع البا    
ّالمعلمــات الــذين يدرســون الرياضــيات للــصف الــسادس األساســي ، و قــد تــم اختيــار عينــة عــشوائية مــنهم 

اإلستبانة ، و بطاقة المالحظة ، و تحليل : لتمثل عينة الدراسة ، و إستخدم الباحث ثالث أدوات و هي 
  . ى المحتو

  : و توصلت الدراسة الى ما يلي     
  .ًو هو أقل من الحد المقبول تربويا % ) 57(  بلغ مجموع األهداف في الجزء األول من الكتاب -
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ً أمــا مــن حيــث المحتــوى فقــد أظهــرت الدراســة أنــه حــصل علــى نــسبة أقــل مــن الحــد المقبــول تربويــا فــي -
ي الجـــزء الثـــاني ، و هـــي نـــسبة تقـــع ضـــمن الحـــد فـــ% ) 61( الجـــزء األول ، بينمـــا حـــصل علـــى نـــسبة 

  .ًالمقبول تربويا 
فـي الجـزء % ) 59( فـي الجـزء األول ، و % ) 61(  أما األساليب و الطـرق فقـد حـصلت علـى نـسبة -

  .ًالثاني ، و هي بذلك لم تصل إلى الحد األدنى المقبول تربويا 
محتــــوى ، و الطــــرق ، و األســــاليب عنــــد     و قــــد أوصــــت الدراســــة بــــضرورة اإلهتمــــام باألهــــداف ، و ال

  .تطوير المنهج ، و عمل المزيد من الدراسات التقويمية لباقي مراحل التعليم في محافظات غزة 
   ) : 2001الشراري ، ( دراسة . 11

هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط في المملكة العربية السعودية من      
  .معلمينوجهة نظر ال

و قــد اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ، و شــملت عمليــة التقــويم جميــع جوانــب المــنهج ، و       
ًمعلما ،  ) 66( كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة قام بتطويرها الباحث ، و تكونت عينة الدراسة من 

يـــة ، و النــــسب المئويـــة كأســــاليب و قـــد اســــتخدم الباحـــث المتوســــطات الحـــسابية ، و اإلنحرافــــات المعيار
  . إحصائية 

  :    و توصلت الدراسة إلى ما يلي   
  . أن القيمة التقديرية للكتاب بصورة إجمالية كانت إيجابية -
  .  وجود ضعف في محتوى الكتاب من حيث تركيز الكتاب على أساليب البرهان الرياضي -

تــب قيــد الدراســة ، و إجــراء مزيــد مــن الدراســات   و قــد أوصــت الدراســة بــضرورة العمــل علــى تطــوير الك
  .لتقويم باقي كتب المراحل المختلفة 

   - ) :2000روفائيل و يوسف ، ( دراسة . 12
هدفت الدراسة إلى معرفة مـدى إتـساق منهـاج الرياضـيات فـي المرحلـة الثانويـة العامـة فـي جمهوريـة      

  .مصر العربية مع تحديات القرن الحادي و العشرين 
  و قد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ، و كانت أدوات الدراسة عبارة عن بطاقـة المالحظـة ،   

  .و اإلستبانة 
  : و توصلت الدراسة الى ما يلي     

ـــة الثانويـــة العامـــة فـــي مـــصر ال تواجـــه تحـــديات القـــرن الحـــادي و - ـــاهج الرياضـــيات فـــي المرحل  إن من
  .العشرين 

  . لم يتم تطويرها منذ فترة كبيرة بالرغم من أهمية عملية التطوير  إن تلك المناهج -
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   و قــد أوصــت الدراســة بــضرورة تطــوير منهــاج الرياضــيات فــي المرحلــة الثانويــة العامــة بمــا يــتالءم مــع 
  .تحديات القرن الحادي و العشرين 

   ) : 1999الشامي ، ( دراسة . 13
ضـــيات للـــصفوف األربعـــة األولـــى مـــن التعلـــيم األساســـي فـــي    هـــدفت الدراســـة إلـــى تقـــويم منهـــاج الريا  

األهــــداف ، و المحتــــوى ، و األنــــشطة ، و الوســــائل ، و : جمهوريــــة الــــيمن ، و شــــملت عمليــــة التقــــويم 
  .الكتاب المدرسي ، و أساليب التقويم 

لتجريبي ،    و قد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، كما اعتمد جانب من دراسته على المنهج ا  
و قد استخدم الباحث اإلستبانة ، و اإلختبـارات التحـصيلية كـأدوات للدراسـة ، و قـد تكونـت عينـة الدراسـة 

ًمشرفا تربويا ، و ) 25( ًمعلما و معلمة ، و ) 70( من    . ًتلميذا  ) 1040( ً
  : و توصلت الدراسة إلى ما يلي     

ً التالميــذ ، كمــا أن المحتــوى لــم يكــن مالئمــا  وجــود بعــض المواضــيع فــي المحتــوى أعلــى مــن مــستوى-
  .للزمن المقرر تنفيذه فيه 

 وجود ضعف عام فـي إجـراء العمليـات الحـسابية و خاصـة فـي الكـسور ، و تمثيـل األعـداد علـى خـط - 
  .األعداد عند التالميذ 

  . ضعف في تأهيل المعلمين و اتباع الطرق التقليدية -
  . في معظمها و ال تراعي الفروق الفردية  أما األهداف فكانت غير واقعية-

  و قــد أوصــت الدراســة بــضرورة االهتمــام باســتخدام طــرق و أســاليب غيــر تقليديــة ، و اســتخدام أســاليب 
  .التقويم المناسبة  

   ) : 1998حمدان ، ( دراسة . 14
 و طلبـتهم    هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الجبـر للـصف التاسـع مـن وجهـة نظـر معلمـي الرياضـيات  

  . بمحافظات غزة ، و شملت عملية التقويم جوانب المنهاج األربعة
   و قـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي ، و تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن معلمـــي الرياضـــيات   

للصف التاسع ، و قد تم اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية ، و كانت أدوات الدراسـة عبـارة عـن اسـتبانة 
  .قة مالحظة ، و أداة تحليل المحتوى و بطا

  :    و توصلت الدراسة إلى ما يلي   
  .ً، و هي نسبة غير مقبولة تربويا % ) 58(  كان متوسط تقديرات المعلمين اإلجمالي للكتاب -
  .، و هي نسبة متوسطة و لكنها تمثل عدم الرضا% ) 66(  كانت تقديرات الطلبة اإلجمالية للكتاب -
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ً فــي المحتــوى مــن حيــث اســتخدام الكتــاب افكــارا جديــدة لتثبيــت بعــض المهــارات كاأللغــاز  وجـود ضــعف-
  .على حساب مهارات أكثر أهمية 

 عدم شمولية التقويم و المسائل لواقع الطلبـة ، و وجـود قـصور فـي إخـراج الكتـاب مـن حيـث األلـوان و -
  .الرسومات و الغالف 

نهــاج للمــستويات المختلفــة ، و الفــروق الفرديــة ، واالهتمــام     و قــد أوصــت الدراســة بــضرورة مراعــاة الم
  .بمحتوى الكتاب و ربطه بواقع الطلبة ، و االهتمام بإخراج الكتاب و تصميمه 

   - ) :1997الدواهيدي ، ( دراسة . 15
ــيم       هــدفت الدراســة إلــى تقــويم كتــب الرياضــيات المدرســية للــصفوف الثالثــة األخيــرة مــن مرحلــة التعل
فـي محافظـات غـزة مـن وجهـة نظـر المعلمـين فـي )  الرابع ، و الخـامس ، و الـسادس (  ساسية الدنيا األ

  .ضوء معايير الكتاب الجيد و التي تم تحديدها في هذه الدراسة 
و قد اتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي ، و كانـت أداة الدراسـة اسـتبانة تـم توزيعهـا علـى عينـة      

مدرسـة يمثـل معلموهـا  ) 182( مدرسة مـن أصـل  ) 54( نة من معلمي الرياضيات في الدراسة و المكو
ًمعلمـا و معلمـة مـوزعين  ) 158( ًمجتمع الدراسة ، و قد تم اختيار العينة عشوائيا و بلغ عـدد المعلمـين 

اب هـو ًعلى قطاع غزة ، و قد اعتبر الباحث أن المستوى المقبول تربويا لمتوسـط تقـديرات المعلمـين للكتـ
 )50. ( %  
  :    و قد توصلت الدراسة الى النتائج التالية   
حـــسب ( هـــو مقبـــول تربويـــاً ، و %) 57(كتـــاب الـــصف الرابـــع كانـــت  أن متوســـط تقـــديرات المعلمـــين ل-

  ) .الباحث 
  . ًو هي نسبة مقبولة تربويا  %)56( أما متوسط تقديرات المعلمين لكتاب الصف الخامس فقد كانت-
وهـــي نـــسبة غيـــر مقبولـــة %) 46(ســـط تقـــديرات المعلمـــين لكتـــاب الـــصف الـــسادس فقـــد بلغـــت  أمـــا متو-

  .ًتربويا
  :     و قد أوصت الدراسة  بما يلي 

  . ضرورة إعادة النظر في كتاب الصف السادس بشكل جذري -
 تـــشكيل لجـــان مـــن المعلمـــين ، و المـــشرفين التربـــويين ، و الخبـــراء ، و المتخصـــصين مـــن الجامعـــات -
  . فلسطينية في محافظات غزة لتحليل مناهج الرياضيات و تقويمها و دراستها ال

  - ) :1997خليفة ، ( دراسة . 16
و الوقــوف علــى أهــم ، هــدفت الدراســة إلــى تقــويم كتــب الرياضــيات للمرحلــة الثانويــة فــي قطــاع غــزة      

  . وجهة نظر المعلمين نقاط القوة و الضعف من
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معلـم و معلمـة )  105  (عينـة الدراسـة مـنمنهج الوصفي التحليلي ، و تكونت و قد اتبع الباحث ال     
 الباحــث كــأداة للدراســة اســتبانة ذات فــي ثالثــين مدرســة ثانويــة بمحافظــاتي غــزة و خــانيونس ، و اســتخدم

ســلم اســتجابي خماســي مــن واحــد إلــى خمــسة مكونــة مــن قائمــة معــايير أعــدها الباحــث لغــرض الدراســة 
 طـرق التعلـيم – و التربـوي ي األساس السيكولوج–المحتوى الرياضي :  مجاالت هي موزعة على خمسة

  . لغة الكتاب و إخراجه – توظيف التقنيات التربوية –و التعلم 
   و قــد توصــلت الدراســة إلــى أن درجــة تــوافر المعـــايير الجيــدة فــي كتــب الرياضــيات بالمرحلــة الثانويـــة 

، و أنها بذلك تفتقـر إلـى أهـم المعـايير و المواصـفات % ) 56(غ بقطاع غزة من وجهة نظر المعلمين بل
الجيـــــدة ، كمـــــا كـــــشفت الدراســـــة عـــــن أن كتـــــب الرياضـــــيات بالمرحلـــــة الثانويـــــة تفتقـــــر ألهـــــم المعـــــايير و 

  . المواصفات الجيدة و ال يحقق محتواها أهداف تدريس الرياضيات في التعليم الثانوي 
يرهـا ، و أوصـى بالقيـام بالمزيـد مـن الدراسـات التقويميـة لتـشمل كتـب ً    و قد اقترح الباحث تـصورا لتطو

ــيم العــام ، و دراســات تكــشف الــصعوبات التــي يواجههــا  الرياضــيات بالمرحلــة األساســية مــن مراحــل التعل
  .المعلمون خالل تدريسهم لكتب الرياضيات 

   - ) :1996الديب و ضبيط ، ( دراسة . 17
 فــي جميــع المراحــل التعليميــة فــي 1996نهــاج الرياضــيات المــستخدم عــام هــدفت الدراســة إلــى تقيــيم م    

  . الضفة الغربية و قطاع غزة ، و مقارنتها ببعض المقاييس العالمية 
    و قـد اتبـع الباحثـان المـنهج الوصـفي التحليلـي ، و اسـتخدم الباحثـان ورش العمـل و االسـتبانات التــي 

ًمعلمـا و معلمـة ، و قـد قـام الباحثـان بمقارنـة  ) 149(  عـددهم تم توزيعهـا علـى عينـة مـن المعلمـين يبلـغ
ًمقاييس المنهاج المستخدم حاليا بمقـاييس منهـاج الرياضـيات فـي بعـض الـدول المتقدمـة مثـل الـسويد ، و 

، و مقـــــاييس المنهـــــاج " فرجينيـــــا" الواليـــــات المتحـــــدة االمريكيـــــة ، و بالـــــذات المنهـــــاج المتبـــــع فـــــي واليـــــة 
  .البريطاني

  :  و قد توصلت الدراسة الى ما يلي    
 اعتمــد المنهـــاج علــى أســـلوب التلقــين و الحفـــظ و وضــع القـــوانين العامــة للطلبـــة لحفظهــا دون إعطـــاء -

  .الطلبة الفرصة الكتشافها 
  . عدم وجود ترابط أو توازن بين الموضوعات الرياضية المختلفة -
  . للبرهان المنطقي  إغفال المنهاج موضوع البرهان الرياضي ، و إهماله-
  . خلو المنهاج من النشاطات التدريبية -
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     و قد أوصت الدراسة بضرورة تصميم منهاج خاص في الرياضيات يحقق أهداف التربيـة ، و يكـون 
ًمــشابها ألهــداف الرياضــيات فــي الــدول المتقدمــة ، و أن يــرتبط المنهــاج ارتباطــا وثيقــا بالبيئــة و المجتمــع  ً ً

  . التكنلوجيا و ربط المنهاج بها مع التركيز على
   - ) :1996الصوص ، ( دراسة . 18
   هــدفت الدراســة إلــى تقــويم كتــب الرياضــيات المدرســية فــي مرحلــة التعلــيم األساســية العليــا مــن وجهــة   

  ) .نابلس ( نظر المعلمين و المعلمات في فلسطين في محافظات الشمال في الضفة الغربية 
ث المـنهج الوصــفي التحليلــي ، و تكونـت عينــة الدراســة مـن معلمــي الرياضــيات فــي      و قـد اتبــع الباحــ

مدرسـة لإلنـاث بـشكل عـشوائي  ) 22( مدرسة للذكور ، و  ) 28( مدرسة ثانوية و أساسية منها  ) 50(
ًمعلمــا و  ) 200( مــن محافظــات جنــين ، و طــولكرم ، و قلقيليــة ، و نــابلس ، و بلــغ عــدد أفــراد العينــة 

المظهــر العــام : ، و أعــد الباحــث اســتبانة كــأداة للدراســة موزعــة علــى ســتة مجــاالت رئيــسية هــي معلمــة 
 تنميـة – وسـائل التقـويم – األساليب و الوسـائل و األنـشطة – محتوى الكتاب – مقدمة الكتاب –للكتاب 

  . الكتاب التجاهات الطلبة 
  :     و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

ًتقــديرات التقويميــة للمعلمــين و المعلمــات أعلــى مــن المــستوى المقبــول تربويــا فقــد كــان متوســط  كانــت ال-
  ، و العاشر ) 5,226( ، و التاسع  ) 58,224( ، و الثامن  ) 16,239( تقدير كتاب الصف السابع 

اضــيات ، و أن هــذه النتــائج تبــين أن كتــب الري ) 192( ً، حيــث المــستوى المقبــول تربويــا  ) 14,223( 
  .األربعة قد حصلت على نسبة مقبولة من المعلمين و المعلمات مما يدل على صالحيتها للتعليم 

      و قــد أوصــت الدراســة بــضرورة إجــراء المزيــد مــن الدراســات ، و ضــرورة عقــد دورات و لقــاءات بــين 
ة تعليميـة واضعي المناهج و مصمميها و بين المعلمين ، و ضرورة وضع خالصـات فـي نهايـة كـل وحـد

، و زيــادة عــدد الحــصص المقــررة لكــل صــف فــي مبحــث الرياضــيات ، و إبــراز دور العــرب و المــسلمين 
  .في مجال الرياضيات 

   - ) :1994السر ، ( دراسة . 19
   هــدفت الدراســة إلــى تقــويم كتــاب الرياضــيات للــصف التاســع األساســي مــن وجهــة نظــر المعلمــين و   

ـــرة الطلبـــة بمحافظـــة عمـــان فـــي الم ـــر الخب ـــى دراســـة أث ـــة الهاشـــمية ، كمـــا هـــدفت الدراســـة إل ملكـــة األردني
التدريــسية ، و المؤهــل العلمــي علــى تقــديرات المعلمــين ، و أثــر مــستوى التحــصيل علــى الطلبــة ، و قــد 

  .شمل التقويم جوانب المنهج االربعة 
 واحـدة للمعلمـين و الثانيـة    و قد اتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي ، و أعـد الباحـث إسـتبانتين ،  

  .ًطالبا و طالبة  ) 520( ًمعلما و معلمة ، و  ) 64( للطلبة ، و تكونت عينة الدراسة من 
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  : و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي   
  ،  بينما كانت عند الطلبة بنسبة% ) 74(  بلغ متوسط تقديرات المعلمين التقويمية للكتاب -

  .ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المعلمين و الطلبة ، كما و ظهرت فروق %) 72 ( 
عدم وجود أثر للخبرة التدريسية علـى تقـديرات المعلمـين ، ووجـود أثـر للمـستوى التحـصيلي للطلبـة علـى -

  .تقديراتهم التقويمية 
  أن الكتــاب يعــاني مــن نقــاط ضــعف مــن أهمهــا كثافــة المــادة التعليميــة ، ضــعف ارتبــاط مــادة الكتــاب-

بـــالخبرات العلميـــة و بحاجـــات الطلبـــة ، عـــدم التـــشويق فـــي عـــرض المـــادة التعليميـــة ، و عـــدم التنـــوع فـــي 
  .األنشطة المقدمة 

  .  و قد أوصت الدراسة بضرورة تطوير و تحسين الكتاب ، و إشراك  المعلمين في إعداد المناهج 
   - ) :1993أبو عميرة ، ( دراسة . 20
  ل كتب الرياضيات المدرسية و الخارجية و نقدها للصف األول اإلعدادي   هدفت الدراسة إلى تحلي   
في جمهورية مصر العربية في ضوء معايير أو مواصفات الكتاب المدرسي الجيد ،  ) السابع األساسي ( 

  .دون التعرض لمعايير إخراج الكتاب 
مـة مـن المعـايير تـشمل المحتـوى      وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، و أعدت الباحثـة قائ

الرياضــي ، و تنظــيم المحتــوى ، و طريقــة العــرض و التمرينــات ، و قــد تكونــت عينــة الدراســة مــن كتــب 
ـــات و هـــي  ـــسابع األساســـي ، و شـــملت ثـــالث فئ ـــابي الرياضـــيات المدرســـيين : الرياضـــيات للـــصف ال كت

ها اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس األعلــى المقــررين مــن قبــل الــوزارة ، و نمــاذج األســئلة المطــورة التــي أعــدت
التي وافقت الوزارة علـى تـداولها ، ) التجارية (لإلمتحانات و التقويم في الوزارة ،و بعض الكتب الخارجية 

  .و قد قامت الباحثة بتحليل مضامين هذه الكتب 
  :     و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي 

ضمن مقدمـــة بموضـــوعاته ، كمـــا أنـــه يخلـــومن قائمـــة  كتـــاب الرياضـــيات يخلـــو مـــن األهـــداف و ال يتـــ-
  .المراجع 

  . طريقة عرض الكتاب ال تساعد على البحث و االستفسار ، و أن تمرينات الكتاب متكررة و نمطية-
 أما فيما يخص بعض الكتب الخارجية فقد جـاءت بموضـوعات و تمرينـات إئرائيـة تعمـق الموضـوعات -

عرض المفاهيم و النظريات بـصورة حلزونيـة ، إال أنهـا تفتقـر إلـى ربـط الرياضية ، و تميزت بالتدرج في 
  .المادة ببيئة الطالب 

     و قــــد أوصــــت الدراســــة بــــضرورة أن يــــتم إعــــداد كتــــب الرياضــــيات مــــن خــــالل فريــــق متعــــاون مــــن 
المتخصصين في ضوء المعايير التي توصلت إليها الباحثة ، و أن يحتـوى الكتـاب علـى مقدمـة و قائمـة 
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ــا لمراجع لكــل مــن المعلــم و الطالــب ، و ضــرورة أن يحتــوي الكتــاب علــى األهــداف ، و معالجــة المــادة ب
  .العلمية في صورة مواقف و مشكالت 

  - ) : Suin Wei , 1993 ) (1993سيون وي ، ( دراسة . 21
فورنيــا هــدفت الدراســة إلــى مقارنــة منهــاج الرياضــيات فــي الــصين الــشعبية مــع قرينــه فــي واليــة كالي      

األمريكية لتحديد مجاالت التشابه و االختالف األساسية إلمكانية تغيير منهاج الرياضيات و تطويره فـي 
  .الصين ، و قد شملت الدراسة منهاج المرحلة الثانوية 

 قام بوصف و تحليل مقررات الرياضـيات فـي كـل ث و قد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، حي  
  .ية كاليفورنيا االمريكية من الصين و وال

و توصلت الدراسة إلى وجود نقاط اتفاق و نقاط اختالف ، و منهـا محتـوى الرياضـيات و تخطيطـه      
و التركيز على تدريس الرياضيات ، و استنتج الباحث أن مـن العوامـل األساسـية فـي تطـوير الرياضـيات 

طــالب علــى فهــم المفــاهيم الرياضــية ، و أن ظــروف المدرســة و الوضــع االجتمــاعي فــي البلــد ، و قــدرة ال
  .التقنية الحديثة تحدث فروق في تعليم و تعلم الرياضيات 

    و قـــد أوصـــت الدراســـة بـــضرورة  تقـــديم محتـــوى جديـــد لرياضـــيات متميـــزة ، و تبنـــي سلـــسلة منـــاهج   
مدرســية لتقابــل الرياضــيات فــي المــدارس العليــا بكاليفورنيــا ، و تطــوير مختلــف أنــواع كتــب الرياضــيات ال

  . في التدريس داخل الفصولاحاجات الطالب في المناطق المختلفة ، و الطموح في استخدام التكنولوجي
  - ) :Oconnor,1991 ) ( 1991أوكنور ، ( دراسة . 22
   هــدفت الدراســة إلــى تقــويم كتــب الرياضــيات المدرســية للــصفين الــسابع و الثــامن مــن أربــع سلــسالت   

، كمــا هــدفت الدراســة إلــى تعزيــز هــذه الكتــب ) قابليــة القــراءة ( هدف التقــويم اإلنقرائيــة رياضــية ، و اســت
بمفـردات جديــدة و ذلــك بهـدف تحديــد طريقــة يمكــن تطويرهـا لمــساعدة المــربين فــي تقـويم الكتــب مــن أجــل 

مـنهج اختيارها لتكون مناسـبة و مالئمـة بـصورة تناسـب مـستوى قـراءة الطلبـة ، و فـي ذلـك اتبـع الباحـث ال
  .الوصفي التحليلي 

  .لحساب درجة االنقرائية  " Dale-Chll"      و قد استخدم الباحث معادلة 
  :     و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي 

ً كان مستوى اإلنقرائية في خمسة من بين ثمانية كتب صعبا ، و أعلـى مـن مـستوى الطلبـة المقـدم لهـم -
  .هذه الكتب 

  . إحصائية بين الكتب قيد الدراسة في مستوى صعوبة إنقرائيتها  ال توجد فروق ذات داللة-
  .   و قد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام الناشرين و المعلمين بلغة الرياضيات في الكتب المدرسية
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  - ) : Robitali , 1986 ) ( 1986روبيتالي ، ( دراسة . 23
فـي الفتـرة مـا بـين عـامي " ة الثانيـة للرياضـيات الدراسـة الدوليـ" هدفت الدراسـة إلـى تقـديم تقريـر عـن      

ً م ، و التـي نظمــت تحــت رعايـة الرابطــة الدوليــة للتقيـيم التعليمــي فــي عـشرين بلــدا منهــا 1982 – 1980 ُ
ًو قــد تــضمنت الدراســة فحــصا متعمقــا لمنــاهج الرياضــيات علــى  كنــدا ، و الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، ً

ُمقرر ، و المنهج المطبق ، و المنهج المحصل لفئتين عمريتين من طلبة المنهج ال: مستويات ثالثة هي 
  .السنة األولى و السنة الثانية من التعليم الثانوي ، و في ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

   و قـــــد تكونـــــت أدوات الدراســـــة مـــــن اســـــتبانة ، و اختبـــــارات تحـــــصيلية ، باالضـــــافة إلـــــى إختبـــــارات   
 و تكونــت عينــة الدراســة مــن المعلمــين مــن خــالل تعبئــة اإلســتبانات ، و الطلبــة مــن خــالل تشخيــصية ،

  .اإلختبارات التحصيلية 
  :  و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي    
  . وجود تباين كمي و نوعي في الموضوعات الداخلة ضمن الدراسة في مقررات الدول المشاركة-
رأيهـم بـأن األسـلوب % ) 70تـصل نـسبتهم الـى ( أمريكـا الـشمالية  أبدى أغلبية كبيرة من المعلمين في -

علـى أن % ) 75تصل الى ( ُالمستخدم في تعليم الهندسة هو أسلوب تقليدي ، ووافقت نسبة كبيرة منهم 
  .استخدام العينات و النماذج العملية ضروري لتدريس الهندسة 

  . موضوعات الدراسة  وجود إختالف في أساليب المعلمين في التدريس بإختالف-
   - ) :1985أبو زينة  ، ( دراسة . 24
   هدفت الدراسة إلى تحليـل المهـارات األساسـية لمـنهج الرياضـيات فـي األردن و مـدى تـوفر المهـارات   

  األساسية الالزمة للمواطن في هذا المنهج ، و قد ُأجريت الدراسة على عينة مكونة من 
ف الـــسادس االبتـــدائي بمحافظــة عمـــان ، و قـــد اتبــع الباحـــث المـــنهج ًتلميــذا مـــن تالميـــذ الــص ) 1892( 

  .الوصفي التحليلي 
  :      وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 توجد بعض الموضوعات التي لم تنل حقها من االهتمـام و العنايـة ، مثـل نظريـة األعـداد و القيـاس و –
هج غير عادل و غير متوازن في إعطائه االهتمام الكافي العالقات و التطبيقات ، باإلضافة إلى أن المن

  .أو توزيعه للموضوعات األساسية 
ً، أوالها المعلمون اهتماما أكبر ، و جاءت % ) 41( أعطى المنهج مكانة خاصة للعمليات الحسابية  -

  شكال الهندسية ، تالها في المقام الثالث المفاهيم و األ% ) 22( األعداد و الترقيم في المقام الثاني 
 )15. ( %  
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 تبين للباحـث أن هنـاك اختالفـات جوهريـة بـين المكانـة التـي خصـصها المـنهج لـبعض الموضـوعات و -
  .األهمية العلمية لهذه الموضوعات 

     و قد أوصت الدراسة بأنه لعالج األزمة الحالية يجب الوقوف على الممارسات الـصفية للمعلمـين  ، 
و القوة في أدائهم و تدريبهم على مهارات التدريس الالزمة ، و إعادة النظر و تشخيص مواطن الضعف 

في المادة التعليمية ، و توزيع المهـارات األساسـية علـى الـصفوف المختلفـة حـسب األهميـة الخاصـة بكـل 
  .موضوع ، و سد الفجوات ، و محو القفزات التي أشار إليها الباحث في دراسته 

  - ) :1984،  عبد العزيز (دراسة . 25
   هدفت الدراسة إلى تقويم مناهج الرياضيات في المدارس المتوسـطة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية ،   

و قـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي ، و كانـــت أدوات الدراســـة عبـــارة عـــن مقـــابالت شخـــصية 
ُة ، حيث طبقت هذه األدوات على للمعلمين ، و استبانات مغلقة للطالب ، و اختبارات األداء التشخيصي

مـــن المعلمــين و الطـــالب فـــي المرحلــة المتوســـطة بالمملكـــة و التــي تـــدرس الرياضـــيات  ) 52( عينــة مـــن
  .الحديثة 

  :     و كان من أهم نتائج الدراسة ما يلي 
 وجــود بعــض جوانــب القــوة و بعــض جوانــب الــضعف فــي المــنهج الجديــد فــي مــصطلحات المحتــوى و -

  .بنائه 
  .كانت هناك بعض االتجاهات السلبية من المعلمين و الطلبة تجاه المناهج الجديدة  -
  . رفض أولياء األمور للمناهج الجديدة -

ً   و قـــد اقتـــرح الباحـــث بعـــض التعـــديالت لتحـــسين المـــنهج الجديـــد و بنائـــه ، مطالبـــا بمزيـــد مـــن الجهـــد 
  .التعليمي و تحسين العوامل المحيطة 

   - ) : Rasch , 1983  ) ( 1983 راسك ،( دراسة . 26
بتدائيــة فــي الواليــات المتحــدة تقــويم كتــب الرياضــيات المدرســية فــي المرحلــة االإلــى  الدراســة هــدفت      

 الرياضــيات الحديثــة  فــيًموضــوعا)  125  (خدمت لهــذا الغــرض قائمــة تتكــون مــنُاألمريكيــة ، و قــد اســت
 قــد تــم فحــص كتــب الرياضــيات فــي المرحلــة االبتدائيــة تمثــل الخطــوط العريــضة و األساســية للتحليــل ، و

  .من الصف األول إلى الصف السادس ، و قد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
ًموضــوعا لــم  ) 17( ًموضــوعا قــد اختفــت مــن هــذه الكتــب ، و  ) 29( و قـد أشــارت النتــائج إلــى أن     

 ال تــــزال تتلقـــى معالجــــات شـــاملة فــــي الــــصف موضـــوعات ) 3( يتبناهـــا الناشــــرون علـــى اإلطــــالق ، و 
ُموضوعا ال تزال في الكتاب المدرسي و لكنها نقلت إلى عرض التمهيد و التقديم ،  ) 49( السادس ، و  ً



 43

ً عامـا ، و المواضـيع التـي ال تـزال تتلقـى معالجـات شـاملة 20موضوعا بقيت فـي الكتـب لمـدة  ) 79( و 
  .امها كانت في الهندسة و المعادالت و استخد

تمـــرين علـــى األقـــل فـــي هـــذه السلـــسلة مـــن الكتـــب  ) 6000( و أوضـــحت الدراســـة أنـــه يوجـــد حـــوالي    
  . خضعت لمعالجة الرياضيات الحديثة 

  
  -) :المحور الثاني (  تعقيب على الدراسات السابقة 

رياضـيات  تؤكد جميع الدراسات السابقة علـى ضـرورة االسـتمرار فـي التحليـل و تقـويم كتـب و منـاهج ال-
  .في المراحل الدراسية المختلفة 

 إنقسمت الدراسات السابقة إلى دراسات عربية و شملت الدول العربية التالية ، فلسطين و هي دراسـات -
  ، ) 2006الخزندار ، ( ،  ) 2007الحالق ، ( ،  ) 2007السر ، ( ،  ) 2008أبو الوفا ، ( كل من 

  ،  ) 1998حمدان ، ( ،  ) 2002شومان ، ( ،  ) 2004دياب ، ( ،  ) 2004البيك ، ( 
،  ) 1996الصوفي ، ( ، ) 1996الديب و ضبيط ، ( ،  ) 1997خليفة ، ( ،  ) 1997الدواهيدي ، ( 

، ،  ) 1993أبــو عميــرة ، ( ،  ) 2000روفائييــل ويوســف ، : ( مــصر و تمثلــت فــي دراســات كــل مــن 
عبـــد العزيـــز ، ( ،  ) 2001الـــشراري ، ( ، )  2003: الحربـــي : ( الـــسعودية و هـــي دراســـات كـــل مـــن 

،  ) 2002: المـــالكي ( ، قطـــر و هـــي دراســـة  )  1999الـــشامي ، ( ،  الـــيمن و هـــي دراســـة  ) 1984
،  ) 1985: أبـو زينـة ( ،  ) 1994الـسر ، ( ،  ) 2005: الجـراح : ( األردن  و هي دراسات كل مـن 

المتحــــدة االمريكيــــة و تمثلــــت فــــي دراســــات كــــل مــــن الواليــــات : و كــــان مــــن الدراســــات األجنبيــــة الــــدول 
)Oconnor , 1991 (  ،  )Rasch , 1983 (   و كندا و تمثلت في دراسـة ، )Robitali , 1986 (  

   . ) Wei Suin , 1993( ، و الصين و كانت في دراسة 
 نظــر  اتفقــت معظــم الدراســات فــي الهــدف منهــا و هــو تقــويم كتــب الرياضــيات وفــق معــايير و وجهــات-

معينة ، و كان معظم التقويم يتم حول األهداف و المحتوى و األنشطة و الوسائل و إخراج الكتاب ، إال 
  : أن هناك دراسات تميزت في أهدافها و منها 

، حيث تميزت بأنها هدفت إلى تقويم كتب الرياضـيات للـصفوف الـسابع و  ) 2007السر ، ( دراسة  * 
  . فلسطين وفق نظريات التعلم و التعليم المعرفي الثامن و التاسع األساسية في

  بأنها اعتمدت على المعايير المقترحة من نظرية ) 2006الخزندار ، ( كما تميزت دراسة * 
  .، في تقويم محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية في فلسطين " برونر  " 
م كتب الرياضيات في األردن و معرفة بأنها هدفت إلى تقوي ) 2005الجراح ، (  كذلك تميزت دراسة * 

  . مدى مالءمتها لمتطلبات العولمة 



 44

، حيـــث كانـــت تركزعلـــى المحتـــوى الهندســـي للـــصف األول فـــي  ) 2004الحربـــي ، ( ًو ايـــضا دراســـة * 
  .لتدريس الهندسة " فان هيل " و مستويات و مراحل " بياجيه " السعودية وفق مراحل  

بأنهـا قامـت بتحديــد مـستوى جـودة كتـب الرياضـيات فـي فلــسطين  ) 2004ديـاب ، ( و انفـردت دراسـة * 
  .من خالل مجموعة من المعايير وضعها الباحث بنفسه 

بأنهـا هـدفت إلـى تقـويم منـاهج الرياضـيات بمـصر  ) 2000روفائيـل و يوسـف ، ( كما انفـردت دراسـة * 
  . من حيث مالءمتها لتحديات القرن لعشرين 

لــسابقة فــي مــنهج الدراســة حيــث اتبعــت المــنهج الوصــفي التحليلــي ، مــا عــدا  إتفقــت جميــع الدراســات ا-
فقــد اتبعـــت المــنهج التجريبـــي فــي جـــزء مــن الدراســـة باإلضــافة الـــى المـــنهج  ) 1999الـــشامي ، ( دراســة 

  . الوصفي التحليلي 
سـتخدمت  تنوعت أدوات الدراسـات الـسابقة مـا بـين أداة تحليـل المحتـوى و االسـتبانة فـي معظمهـا ، و ا-

 ) 2001شـومان ،  (بعض الدراسات أدوات أخرى إلى جانب األداتين السابقتين أو بدونهما ، مثل دراسة
 ) 1984عبـد العزيـز ، (، و دراسـة  ) 1998حمدان ، ( راسة حيث استخدم بطاقة مالحظة ، و كذلك د

ات التحــصيلية ، و حيــث اســتخدمت الدراســتان كــل مــن المقــابالت و االختبــارات التشخيــصية و االختبــار
 االســـتبانات و االختبـــارات التشخيـــصية و االختبـــارات   ) Robitali , 1986( اســـتخدمت دراســـة 

  . التحصيلية 
ـــى رأي المعلـــم و الطالـــب و - ـــات المـــستهدفة و لكنهـــا ركـــزت عل  تنوعـــت عينـــة التقـــويم ، و كـــذلك العين

  . حظة المشرف من خالل االستبانات ، أو المقابالت ، و بطاقات المال
البيــك ، (  معظــم الدراســات الــسابقة قامــت بتقــويم كتــب الرياضــيات للمرحلــة األساســية ، مــا عــدا دراســة -

حيــث قــام بتقــويم كتــب الرياضــيات التخصــصية فــي المرحلــة الجامعيــة لجامعــة القــدس المفتوحــة  ) 2004
  : وية و هي دراسات كل من  في رام اهللا ، كذلك فإن الدراسات التالية قامت بتقويم كتب المرحلة الثان

   . ) Suin Wei , 1993(، )1997خليفة ، ( ، )2000ف ، روفائيل و يوس( ،  ) 2002: المالكي ( 
 اتفقــت معظــم الدراســات الــسابقة علــى وجــود ضــعف عــام و خلــل فــي منــاهج الرياضــيات و كتبهــا ، و -

ـــة و حاجـــاتهم و ميـــولهم ،  ـــاهج لمـــستويات الطلب ـــة عـــدم مالءمـــة هـــذه المن ـــاهج بالبيئ و عـــدم ارتبـــاط المن
ــــالمتعلمين ، و عــــدم وجــــود تــــرابط بــــين مــــادة الرياضــــيات و المــــواد األخــــرى ، إال أن بعــــض  الخاصــــة ب

 ) 2002، المـالكي(الدراسات أظهرت نواحي قوة في مناهج الرياضيات في بعض جوانبها و منها دراسة 
ة يعمــل علــى تنميــة الفكــر اإلبــداعي ، و فــي قطــر و التــي كــان مــن ضــمن نتائجهــا أن الكتــاب قيــد الدراســ

أظهـرت نتــائج إيجابيـة حـول تقـديرات المعلمــين  ) 1996الـصوص ، ( التفكيـر الناقـد ، كـذلك فــإن دراسـة 
  .اسية حيث كانت تقديراتهم مرتفعةفي مدينة نابلس لمناهج الرياضيات المتضمنة في كتب المرحلة األاس



 45

اج الفلسطيني وجود ضعف واضح فـي منـاهج الرياضـيات ، و  بينت الدراسات التي ُأجريت على المنه-
   ) . 1996الصوفي ، ( أنه يفتقر إلى أهم المعايير و المواصفات الجيدة ، ما عدا دراسة 

 اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات الـسابقة فـي هـذا المحـور مـن حيـث أنهـا تناولـت بالبحـث و التحليـل -
 ، ومـــن NCTMوفـــق معـــايير  ) 8 – 6(  المرحلـــة األساســـية المفـــاهيم الرياضـــية المتـــضمنة فـــي كتـــب

 فـي خمـس مـستويات NCTMمن حيث توافر المفاهيم الرياضية المنبثقـة مـن معـايير : جانبين ، األول 
: األعداد و العمليات عليها ، القياس ، الهندسة ، الجبر ، و اإلحصاء و االحتمـاالت ، و الثـاني : هي 

  . الخاصة بهذا الجانب NCTMض هذه المفاهيم مع معايير من حيث مدى مطابقة طرق عر
 اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي التعــرف إلــى الخلفيــة التاريخيــة للدراســات التــي تناولــت تقــويم -

كتــب الرياضــيات و مناهجهــا ، كمــا اســتفاد منهــا فــي تحديــد مــنهج الدراســة ، و إعــداد أدوات الدراســة ، و 
  .ختيار االساليب االحصائية المناسبة ، و في تحليل و تفسير النتائج آلية التحليل ، و ا

 الحظ الباحث أنه برغم كل الدراسات السابقة التـي ُأجريـت علـى منـاهج الرياضـيات علـى مـر الـسنوات -
السابقة إال أن الدراسات الجديدة ما زالت تبين وجود ضعف و قصور في معظم منـاهج  الرياضـيات قيـد 

  .ي العديد من الدول العربية منها و األجنبية الدراسة و ف
  

  -:دراسات تناولت بالبحث المفاهيم الرياضية و البناء الرياضي : ًثالثا 
  - ) :2009البلعاوي ، ( دراسة . 1
    هــدفت الدراســة إلــى معرفــة أثــر اســتخدام بعــض اســتراتيجيات التغيــر المفهــومي فــي تعــديل المفــاهيم   

  .  طلبة الصف العاشر األساسي بغزة الرياضية البديلة لدى
      و قد اتبع الباحث في دراسته المنهجين الوصفي و التجريبي ، حيث تكونت عينة الدراسة الوصفية 

ًطالبا في الصف العاشر األساسي بمدينـة غـزة ، فقـام  ) 3263( ًطالبا و طالبة من أصل  ) 326( من 
ًالباحــث بإعــداد إختبــارا تشخيــصيا لتحديــد  المفــاهيم البديلــة فــي وحــدة المنطــق للــصف العاشــر األساســي و ً

  . ذلك باستخدام وحدة تحليل المحتوى المعتبر في األدب التربوي 
شـــعب ، شـــعبتين للـــذكور إحـــداهما  ) 4(       و قـــد اختـــار الباحـــث عينـــة تجريبيـــة قـــصدية مكونـــة مـــن 

و األخــرى تجريبيــة  ، وقــام الباحــث ضــابطة و األخــرى تجريبيــة ، و شــعبيتين لإلنــاث إحــداهما ضــابطة 
  بتطبيق اختبار تشخيصي قبلي و بعدي على عينة الدراسة التجريبية ، و قد استخدم الباحث اختبار

و مربـــع إيتـــا كأســـاليب إحـــصائية باإلضـــافة إلـــى معامـــل ارتبـــاط بيرســـون و معامـــل ارتبـــاط ألفـــا ) ت  ( 
  .كرونباخ 
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همها  وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي اإلختبـار البعـدي      و قد توصلت الدراسة إلى نتائج من أ
بين متوسط درجات طلبة المجموعـة الـضابطة الـذين درسـوا بالطريقـة التقليديـة ، و متوسـط درجـات طلبـة 

  .المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجيات التغير المفهومي 
باســتخدام اســتراتيجيات التغيــر المفهــومي فــي تعــديل     و فــي ضــوء نتــائج الدراســة فقــد أوصــى الباحــث 

  . المفاهيم الرياضية البديلة 
   - ) : 2009لوا ، ( دراسة . 2
في اكتـساب المفـاهيم الرياضـية و االحتفـاظ بهـا " دينييز " ثر استراتيجية ألى معرفة إهدفت الدراسة      

الحكوميـة ) أ ( درسـة النقـب األساسـية لدى طلبة الصف السادس األساسي بغـزة ، و قـد اختـار الباحـث م
للبنـين بطريقــة قــصدية ، و قـد اســتخدم الباحــث المـنهج التجريبــي ، و تكونــت عينـة الدراســة مــن صــفين ، 

ًطالبـا ، و الثـاني يمثـل المجموعـة التجريبيـة و  ) 40( أحدهما يمثـل المجموعـة الـضابطة و عـدد طالبـه 
  .ًطالبا  ) 41( عدد طالبه 

  ، باإلضافة الختبار مكون من) مقدمة للجبر (  أدوات الدراسة من دليل المعلم لوحدة       و تكونت
لعينتــين مــستقلتين ) ت ( فقــرة الكتــساب المفــاهيم الرياضــية ، و قــام الباحــث باســتخدام اختبــار  ) 28 ( 

و للتعــرف علــى داللــة الفــروق بــين متوســطي درجــات الطــالب فــي المجمــوعتين الــضابطة و التجريبيــة ، 
  . داللة الفروق بين االختبار البعدي و المؤجل على عينة المجموعة التجريبية 

  :     و قد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية و متوسط درجات المجموعة -

  .عة التجريبية الضابطة في اكتساب المفاهيم الرياضية لصالح المجمو
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيـق -

  . البعدي الختبار المفاهيم الرياضية و متوسط درجاتهم عند التطبيق المؤجل لنفس االختبار 
ساب المفاهيم الرياضـية ، كمـا في اكت"  دينييز "      و قد أوصت الدراسة بضرورة استخدام استراتيجية 

  .اقترحت دراسات أخرى للتعرف على أثر االستراتيجية و استخدامها في اكتساب المفاهيم  الرياضية
   - ) :2007جودة ، ( دراسة . 3
   هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إثراء بعـض المفـاهيم الرياضـية بـالفكر االسـالمي علـى تحـصيل طلبـة   

  . بغزة في مادة الرياضيات و اتجاهاتهم نحوها الصف العاشر األساسي
و قد اتبع الباحث المنهج التجريبي بعد أن قام بإعداد مادة إثرائية تخلو منها مناهج الرياضيات فـي      

ًطالبــا و طالبــة مــن الــصف العاشــر  ) 92( مراحــل التعلــيم األساســي ، و قــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 
رفح بواقع فصل واحد من كل مدرسة ، و قد تـم التعامـل مـع العينـة بنظـام األساسي من مدرستين بمدينة 
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المجموعـــة الواحـــدة باعتبارهـــا الـــصف األعلـــى الـــذي ســـبق لـــه و أن تلقـــى المفـــاهيم المختـــارة فـــي الدراســـة 
  .بالطريقة التقليدية و بالتالي لم يكن معنى لوجود مجموعة ضابطة 

 تحصيلي ، و مقياس لإلتجـاه نحـو الرياضـيات تـم تطبيقهمـا       و قد تكونت أدوت الدراسة من اختبار
ًقبليا على طلبة عينة الدراسة ، ثم تم تطبيق المـادة اإلثرائيـة فـي كـل مـن المدرسـتين و اسـتغرقت التجربـة 

ًشهرا كامال بواقع    .حصة دراسية  ) 20( ً
ً    و بعد االنتهاء من التجربة طبقت أدوات الدراسة تطبيقا بعديا ، و ً   ُ حللت النتائج باستخدام اختبارُ

  .و حساب قيمة كاي تربيع كأساليب احصائية  ) ت  ( 
ً      و قد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن هناك أثرا كبيرا للمادة اإلثرائية على أفراد العينـة مـن  ً

  .الذكور و اإلناث في تحصيلهم للرياضيات و اتجاهاتهم نحوها 
ًراسة بناء على نتائجها بأن يراعي مصممو المناهج المشاعر اإلسالمية الكامنة في      و قد أوصت الد

نفـــوس الطلبـــة ، و يـــضعوا نـــصب أعيـــنهم كنـــوز الفكـــر االســـالمي أثنـــاء تـــصميم المنـــاهج ، كـــذلك زيـــادة 
االهتمــام باألنــشطة اإلثرائيــة فــي أثنــاء تــدريس مــادة الرياضــيات ، و تــدريب المعلمــين علــى إعــداد المــواد 

  .اإلثرائية 
  - ) : 2004 ،  العبد(دراسة  . 4

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف إلــى أثــر اســتخدام مخططــات المفــاهيم فــي تنميــة التفكيــر الرياضــيي لــدى     
  .طلبة الصف الثامن األساسي بغزة 

بعــة التا) ج ( و قــد اتبــع الباحــث المــنهج التجريبــي ، و تــم اختيــار مدرســة ذكــور جباليــا اإلعدادايــة      
ًلوكالة الغوث الدولية لتكون ميدانا لتطبيق الدراسة ، و تكونت عينة الدراسـة مـن فـصلين ، أحـدهما يمثـل 

  ًطالبا ،  و الثاني يمثل المجموعة التجريبية و يتكون من   ) 40( المجموعة الضابطة و يتكون من 
  .ًطالبا  ) 40( 
بحـث الدراسـة ، باالضـافة إلـى اختبـار فـي التفكيـر    و تكونت أدوات الدراسة من دليل المعلـم لوحـدة م  

محــل ) االســتنتاجي ، الناقــد ، االبــداعي(فقــرة تقــيس أبعــاد التفكيــر الثالثــة  ) 38( الرياضــي مكــون مــن 
  .الدراسة ، كما قام الباحث بإعداد مخططات المفاهيم و التي استخدمها فقط مع المجموعة التجريبية 

  :  نتائج من أهمها      و قد توصلت الدراسة إلى
ُ وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي التفكيــر الرياضــي لــدى طــالب الــصف الثــامن تعــزى الســتخدام -

  . مخططات المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية 
    و قد أوصت الدراسة بضرورة استخدام مخططات المفـاهيم فـي تعلـيم و تعلـم الرياضـيات لمـا لهـا مـن 

  .كير الرياضي ، و ترسيخ البنية المفاهيمية لدى الطالب أثر على تنمية التف
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  - ) :2002محمود ، ( دراسة . 5
     هــدفت الدراســة إلــى التعــرف إلــى أثــر اســتخدام القــصة فــي تنميــة المفــاهيم الرياضــية و االحتفــاظ بهــا 

  .لدى تالميذ الصف األول األساسي بغزة 
ًتلميـــذا و تلميـــذة فـــي  ) 82( ونـــت عينـــة الدراســـة مـــن      و قـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج التجريبـــي ، و تك

الصف األول األساسـي مـن مدرسـة إبـن سـينا األساسـية الـدنيا المـشتركة ، و كانـت العينـة قـصدية تتكـون 
تلميـذة ، و األخـرى  ) 20( تلميـذ و  ) 21( من صفين أحدهما يمثل المجموعـة التجريبيـة و تتكـون مـن 

إختبـار المفـاهيم الداخليـة القبلـي :  قد استخدم الباحـث عـدة أدوات هـي ضابطة بنفس التقسيم السابق ، و
ُفقرة تتضمن المفاهيم الرياضية المـراد تنميتهـا ، و األداة الثانيـة كانـت  ) 30( البعدي المؤجل مكون من 

 معايير القصة الجيدة ، أما األداة الثالثة فكانت مجموعة من القصص التي تتضمن المفاهيم الرياضـية ،
ًمفهومـــا رياضـــيا  ) 13( قـــصة تتـــضمن  ) 14( و بلـــغ عـــددها  و اســـتخدم الباحـــث اختبـــارات لعينتـــين . ً

  .لعينتين مترابطتين كأساليب احصائية " ت " مستقلتين ، و اختبار 
  :      و قد توصلت الدراسة إلى ما يلي 

ريبيـة ومتوسـط درجـات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات تالمـذة المجموعـة التج-
  .تالمذة المجموعة الضابطة في تنمية المفاهيم الرياضية لصالح المجموعة التجريبية 

 ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـط درجـــات تلميـــذات المجموعـــة التجريبيـــة و متوســـط -
  .درجات تالميذ المجموعة التجريبية و ذلك في تنمية المفاهيم الرياضية 

د فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين درجــات تالمــذة المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق البعــدي و  ال توجــ-
  .درجاتهم في التطبيق المؤجل و ذلك في االحتفاظ بالمفاهيم الرياضية 

  .  و قد أوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بأسلوب القصة في تدريس المفاهيم الرياضية و تنميتها 
     - ) :2002شبير ، ( دراسة . 6
 مثـــال غيـــر - مثـــال مباشـــر –الـــنص : "   هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام اإلســـتراتيجيتين   

فـي تـدريس التعميمـات "  مثـال غيـر مباشـر – مثـال مباشـر - البرهـان  –الـنص " ، "   البرهـان -مباشـر
  .الرياضية و في اكتسابها لدى طلبة الصف الحادي عشر في غزة 

الباحــث المــنهج التجريبــي ، و قــام باختيــار مدرســة خالــد الحــسن الثانويــة للبنــين بخــانيونس و قــد اتبــع     
ًطالبــا فــي الــصف الحــادي عــشر مــوزعين علــى  ) 117( بطريقــة قــصدية ، و تكونــت عينــة الدراســة مــن 

ًثــالث شــعب ، و قــد قــسمت العينــة عــشوائيا إلــى مجموعــة ضــابطة و تــضم  ًطالبــا ، و مجموعــة  ) 40( ُ
و قد تـم تطبيـق . ًطالبا  ) 40( ًطالبا ، و مجموعة تجريبية ثانية و تضم  ) 37( ية أولى و تضم تجريب

اختبار إكتساب التعميمات في حساب المثلثات الذي أعده الباحث لغرض الدراسة ، كمـا كـان مـن أدوات 
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 علــى عــدد مــن الدراســة إعــداد مــادة تعليميــة فــي التعميمــات الرياضــية فــي مــادة حــساب المثلثــات مــشتملة
معامـل : األمثلة المباشرة و األمثلـة غيـر المباشـرة ، و قـد اسـتخدم الباحـث المعالجـات االحـصائية التاليـة 

  .للفروق بين المتوسطات " ت " إرتباط بيرسون ، و إختبار 
  و قــد توصــلت الدراســة إلــى أنــه  توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين كــل مــن طــالب المجمــوعتين  

تين و طــــالب المجموعــــة الــــضابطة لــــصالح المجمــــوعتين التجــــريبيتين فــــي اكتــــساب التعميمــــات التجــــريبي
  .الرياضية 

  :     و قد أوصت الدراسة بما يلي 
  . إثراء منهاج الرياضيات باألمثلة المباشرة و األمثلة الغير مباشرة من حيث الكم و الكيف -
وعة ألمثلة مباشرة و أمثلة غير مباشرة في حساب  توفير دليل لمعلم الرياضيات يشتمل على أفكار متن-

  .المثلثات 
 إتبــــاع أســــاليب و اســــتراتيجيات تـــــدريس فعالــــة تعمــــل علــــى تـــــسهيل إكتــــساب المفــــاهيم و التعميمـــــات -

  .الرياضية
  - ) :1986ريحان ، ( دراسة . 7
ا التلميـذ فـي تعـديل    هدفت الدراسة إلى بناء و تجريب برنامج لتحسين المفاهيم الرياضية التي يدرسه  

  .سلوكه 
 ) 92(  و قــد اتبــع الباحــث المـــنهج التجريبــي فقــام باختيــار المجموعـــة التجريبيــة و عــدد تالميـــذها      

ًتلميـــذا بالـــصف التاســـع مـــن التعلـــيم األساســـي  ) 95( ًتلميـــذا ، و المجموعـــة الـــضابطة و عـــدد تالميـــذها 
  .ر العربية  بمدارس قنا و الغردقة و رأس غارب في جمهورية مص

ُو لم يجر الباحث إختبارا قبليا للمجموعتين حيث أن اإلختبارات التي ستجرى بعد تطبيـق التجربـة         ً ً
هي اختبارات في مفاهيم لم يسبق للتالميذ في أي من المجموعتين دراستها ، و تم تطبيق البرنـامج علـى 

وعة الضابطة و لكن كما جاءت في الكتاب المجموعة التجريبية و تدريس نفس المحتوى الرياضي للمجم
  .المدرسي و بعد ذلك ُأجريت عملية القياس البعدى لمجموعتي البحث 

    و قــد ُأســتخدمت االختبــارات كــأدوات للدراســة ، و قــد توصــلت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة   
اختبـار المفـاهيم البعـدي و إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية و الضابطة فـي 

  .هذا الفرق لصالح درجات القياس البعدي لتالميذ المجموعة التجريبية 
  :   و قد أوصت الدراسة بما يلي 

  . تدريس محتوى رياضي بالبرنامج المقترح لتحسين أداء التالميذ في اختيار المفاهيم الرياضية -
   . تلك المفاهيم في مجاالت متعددة إختيار تطبيقات-
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  -)  : المحور الثالث ( تعقيب على الدراسات السابقة 
 اتفقــــت جميــــع الدراســــات الــــسابقة علــــى أهميــــة المفــــاهيم الرياضــــية كونهــــا اللبنــــة األساســــية فــــي البنــــاء -

  .الرياضي ، و أهمية االهتمام بطرق و استراتيجيات تدريسها 
ًفقــد اســتخدمت كــال  ) 2009لبلعــاوي ، ا(  جميــع الدراســات الــسابقة دراســات تجريبيــة ، مــا عــدا دراســة -

  . من المنهج الوصفي و المنهج التجريبي 
  . تنوعت أدوات الدراسة من اختبارات و برامج مقترحة -
 تنوعت األساليب اإلحصائية المتبعة ، و عينة الدراسـة حـسب الهـدف مـن الدراسـة و البرنـامج المقتـرح -

  .في التجربة  
ً الهدف من الدراسة ، حيـث كـان لكـل منهـا هـدفا خاصـا بهـا حـسب األثـر  تنوعت الدراسات السابقة في- ً

الــذي تدرســه ، إال أن الهــدف العــام المــشترك فيمــا بينهــا هــو أثــر البرنــامج المقتــرح علــى تنميــة المفــاهيم 
  .الرياضية لدى لطالب 

لدراسـة ، حيـث  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث الهدف و المنهج المتبـع و أدوات ا-
  كان الهدف هو التعرف إلى مدى مطابقة المفاهيم المتضمنة في كتب المرحلة األساسية 

 و ذلـــك مـــن حيـــث الكـــم و الكيـــف ، كمـــا أن المـــنهج المتبـــع هـــو المـــنهج NCTMلمعـــايير  ) 8 – 6( 
 و NCTMالوصـــفي التحليلـــي ، و أدوات الدراســـة تكونـــت مـــن أداة تحليـــل المحتـــوى ، و قائمـــة معـــايير 

ًالمفـاهيم الرياضــية المقترحــة بنــاء علــى تلــك المعــايير ، و اســتبانة موجهــة للمعلمــين لمعرفــة مــدى مطابقــة 
  . لخاصة بهذا الجانبNCTMلمعايير  ) 8 – 6( طرق عرض المفاهيم الرياضية في كتب المرحلة 

هيم الرياضــية ، و  اسـتفاد الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي هــذا المحــور فــي التعــرف إلــى أهميــة المفــا-
  .أهم االستراتيجيات و الطرق و البرامج المقترحة المتبعة في تدريسها 

  
  -: تعقيب عام على الدراسات السابقة 

 انقــسمت الدراســات الــسابقة إلــى ثالثــة محــاور رئيــسية ، المحــور األول دراســات قامــت بتقــويم و تحليــل -
اني دراســـات قامـــت بتقـــويم و تحليـــل كتـــب  ، والمحـــور الثـــNCTMكتـــب الرياضـــيات فـــي ضـــوء معـــايير 

الرياضيات وفق معايير و وجهات نظر مختلفة ، أما المحور الثالث فهو دراسات تجريبية اهتمت بدراسة 
  . أثر برامج معينة على تنمية و بناء المفاهيم الرياضية لدى الطالب  

ن ضـمنها فلـسطين ، و دول   تختلف تلـك الدراسـات مـن حيـث أمـاكن إجرائهـا مـا بـين دول عربيـة و مـ-
 NCTMأجنبيــــة ، و لقــــد كانــــت معظــــم الدراســــات األجنبيــــة منــــصبة بــــشكل كبيــــر علــــى اتخــــاذ معــــايير 

  . كمعايير عالمية في عملية التقويم بشكل أكبر من الدراسات العربية 
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 معظم الدراسـات التـي ُأجريـت فـي فلـسطين حـول المنهـاج الفلـسطيني كانـت حـول تقـويم و تحليـل كتـب -
   . NCTMالرياضيات وفق معايير و وجهات نظر مختلفة عن معايير 

   كانت دراسة كل من NCTM الدراسات التي ُأجريت حول المنهاج الفلسطيني وفق معايير -
  . ، و هذه الدراسة  ) 2006الوالي ، ( ،  ) 2006مقاط ، ( ،  ) 2007أبو عمرة ، ( 
 كانــــت NCTM و المنــــاهج الرياضــــية وفــــق معــــايير  الدراســــات العربيــــة التــــي اهتمــــت بتحليــــل الكتــــب-

، و ذلـــك فـــي ) 1999أبـــو علـــوان ، ( ،  ) 2001عابـــد ، ( ،  ) 2005الـــوهيبي ، ( دراســـات كـــل مـــن  
فـي األردن ) 1997: خـصاونة و ابـو موسـى ( ،  ) 2004صـبيح ، ( ُسلطنة عمان ، و دراسة كل مـن 

 ) 1991التمــار ، (  العربيــة المتحــدة ، و دراســة فــي دولــة اإلمــارات ) 2004الــسواعي  ، ( ، و دراســة  
فـــي كـــل مـــن الـــسعودية و األردن و ماليزيـــا ، أمـــا بـــاقي  ) 2007التميمـــي ، ( فـــي الكويـــت  ، و دراســـة 

الدراسات العربية فتناولت تقـويم و تحليـل كتـب و منـاهج الرياضـيات وفـق معـايير و وجهـات نظـر أخـرى 
  .مختلفة 

 فــي الهــدف و هــو تحليــل و تقــويم - فــي المحــورين األول و الثــاني -ابقة  اتفقــت معظــم الدراســات الــس-
كتب و مناهج الرياضيات ، أما الدراسات في المحـور الثالـث فهـدفت إلـى معرفـة أثـر برنـامج معـين علـى 

  . تنمية المفاهيم الرياضية لدى الطالب 
ول و الثـاني تنوعـت األدوات مـا  تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ؛ ففـي المحـورين األ-

بين أداة تحليل المحتوى ، و االستبانة ، و بطاقة المالحظة ، و المقابالت ، و اإلختبارات التحصيلية ، 
ــــث كانــــت دراســــات تجريبيــــة اســــتخدمت فيهــــا  ُو االختبــــارات التشخيــــصية ، بينمــــا دراســــات المحــــور الثال

  .ُو طبقت فيها برامج معينة االختبارات القبلية ، و االختبارات البعدية ، 
 إتفقــت معظــم دراســات المحــورين األول و الثــاني فــي المــنهج المتبــع ، حيــث كــان فــي معظمــه المــنهج -

  . الوصفي التحليلي ، بينما كان منهج دراسات المحور الثالث المنهج التجريبي 
  . ين ، و الطالب  تنوعت عينات الدراسات السابقة ما بين الخبراء ، و المشرفين ، و المعلم-
  .ً تنوعت األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسات السابقة تبعا للهدف من الدراسة و أدواتها -
 بينت معظم الدراسات السابقة وجود ضعف وخلل في كثيـر مـن كتـب و منـاهج الرياضـيات فـي معظـم -

 المناهج في عمومهـا ال تعمـل علـى البلدان التي تمت فيها تلك الدراسات العربية منها و األجنبية ، و أن
إطـــالق الفكـــر اإلبـــداعي ، كمـــا أنهـــا ال تتماشـــى مـــع مـــستويات و حاجـــات و ميـــول الطـــالب ، و أنهـــا ال 

  .ترتبط ببيئة المتعلم و ال ترتبط بباقي المواد الدراسية األخرى 
يات و مناهجهـا ،  اتفقت جميع الدراسات السابقة على ضرورة مواصلة التقويم و التحليل لكتب الرياضـ-

  .فالتقويم عملية مستمرة ال تتوقف 
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 اســتفاد الباحــث مــن جميــع الدراســات الــسابقة فــي تحديــد مــنهج الدراســة و أدواتهــا ، و اختيــار العينــة و -
األســاليب اإلحــصائية المناســبة ، و فــي تحليــل و تفــسير النتــائج ، كمــا اســتفاد منهــا بــالوقوف علــى تلــك 

ج الخاصة بها ، و معرفـة التسلـسل التـاريخي لتقـويم كتـب الرياضـيات و مناهجـه الدراسات و معرفة النتائ
، و وضع البلدان التي تمت فيه تلك الدراسات لمقارنة ذلك بمناهجنا الفلسطينية ، و ما استنتجه الباحث 

 حـسبما بينتــه –مـن تلـك الدراسـات أن وضــع المنهـاج الفلـسطيني بكافـة مــا ظهـر فيـه مـن ضــعف و خلـل 
ً لم يكن فريـدا مـن نوعـه مـن ناحيـة الـضعف ، حيـث أن هـذا الـضعف بينتـه الدرسـات –سات السابقة الدرا

السابقة في مناهج الرياضيات فـي أغلـب الـدول التـي تمـت فيهـا تلـك الدراسـات حتـى األجنبيـة منهـا بكافـة 
تــتم فيهــا ، مــع امكانياتهــا الماديــة و ظروفهــا الــسياسية المــستقرة ، و بكــل عمليــات تطــوير المنــاهج التــي 

  .ًالعلم أن المنهاج الفلسطيني ما زال تجريبيا و لم يتم العمل على تطويره
و التـي (  تميزت هذه الدراسة عن الدراسـات الـسابقة كونهـا قامـت بإعـداد قائمـة مـن المفـاهيم الرياضـية -

ات فــي  الواجــب أن تتــضمنها كتــب الرياضــيNCTMالمنبثقــة مــن معــايير ) هــي أســاس البنــاء الرياضــي 
حـسب تلـك المعـايير ، و ذلـك أن وجـود المفـاهيم الكافيـة مـن حيـث الكـم و  ) 8 – 6( المرحلة األساسية 

ًالكيــف قــد يعطــي مؤشــرا علــى متانــة المحتــوى ، و لكــن عــدم توافرهــا و عــدم االهتمــام بطــرق  عرضــها و 
ذي تقــوم عليــه بــاقي توصــيلها للطــالب فإنــه بالتأكيــد ســيدل علــى خلــل فــي المحتــوى ألنهــا هــي األســاس الــ

ًمكونات البناء الرياضي ، فإذا كان هناك خلل في األساس فسيترتب على ذلـك ضـعفا فـي بـاقي مكونـات 
  .المنهاج 

 تميــــزت هــــذه الدراســــة كــــذلك بأنهــــا تناولــــت بالبحــــث و التحليــــل المفــــاهيم الرياضــــية فــــي جميــــع فــــروع -
ًت تتنـاول فرعـا واحـدا ، حيـث أن بنيـة المفـاهيم ًالرياضيات خالفا لكثير من الدراسات السابقة و التـي كانـ ً

األعــداد و : الرياضــية تتــيح و تــسهل عمليــة أخــذ فــروع الرياضــيات كلهــا ، و هــذه الفــروع هــي مــستويات 
  . العمليات عليها ، القياس ، الهندسة ، الجبر ، اإلحصاء و االحتمالت 

  السابقة في كونها الدراسة الوحيدة ً و أخيرا يرى الباحث أن هذه الدراسة تميزت عن الدراسات -
 ، و NCTM التي تناولت بالبحث و التحليل المفاهيم الرياضية من منظور - في حدود علم الباحث –

 NCTMذلك من جانبين ، األول يتمثل في  معرفة مدى توافر المفاهيم الرياضية المقترحة مـن معـايير 
التعـرف إلـى : ات الـسابق ذكرهـا ، و الجانـب الثـاني فـي المـستوي ) 8 – 6( في كتب المرحلـة األساسـية 

 NCTMمـــدى مطابقـــة طـــرق عـــرض المفـــاهيم الرياضـــية فـــي محتـــوى كتـــب تلـــك المرحلـــة مـــع معـــايير 
  . رق إليه أٍي من الدراسات السابقةالخاصة بطرق عرض المفاهيم في الكتاب المدرسي ، و هذا مالم تتط
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        اإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظري
  مقدمة* 

  مقدمة عن الرياضيات: لمحور األول ا* 

  البناء الرياضي : المحور الثاني * 

  المفاهيم الرياضية - 

 التعميمات الرياضية  - 

 المهارات و الخوارزميات - 

 المسألة الرياضية - 

  الرياضيات في المرحلة األساسية العليا: المحور الثالث * 

  المعايير : المحور الرابع * 

   معايير بعض الدول العربية-  

  NCTM  معايير - 
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  -: مقدمة * 
  :   يتشكل اإلطار النظري من أربعة محاور رئيسية و هي كالتالي 

المحــــور األول و هــــو مقدمــــة عــــن الرياضــــيات ، تعريفاتهــــا ، أهميتهــــا ، و الفــــرق بــــين الرياضــــيات كعلــــم و 
ي  المحـور الثـاني يتحـدث  كمادة دراسية ، و أهميـة الرياضـيات لبـاقي فـروع العلـوم األخـرى ، و فـتالرياضيا

الباحث عن البنـاء الرياضـي و عناصـره مـن مفـاهيم و تعميمـات و مهـارات و مـسائل رياضـية مـع تخـصيص 
ثــم يتحــدث الباحــث فــي المحــور  الجــزء األكبــر مــن هــذا المحــور للمفــاهيم الرياضــية كونهــا موضــوع الدراســة ،

ليا و أهدافها العامة و أهـداف المنهـاج الفلـسطيني الثالث عن الرياضيات المدرسية في المرحلة  األساسية الع
و فـــي المحـــور الرابـــع و األخيـــر يتعـــرض الباحـــث لمفهـــوم المعـــايير و يـــستعرض معـــايير . فـــي هـــذه المرحلـــة 

بعـــض الـــدول العربيـــة فـــي منـــاهج الرياضـــيات المدرســـية ؛ ثـــم ينتقـــل إلـــى معـــايير المجلـــس القـــومي األمريكـــي 
  .الدراسة بنوع من التفصيل  موضوع NCTMلمعلمي الرياضيات 

  -:الرياضيات :  المحور األول *
 –تطــور الرياضــيات  –تعريــف الرياضــيات : فــي هــذا الجــزء مــن اإلطــار النظــري يــستعرض الباحــث       

 – أهميــة الرياضــيات للمــواد األخــرى - الرياضــيات كعلــم و الرياضــيات كمــادة دراســية –الرياضــيات الحديثــة 
  .ات المدرسية أهداف تدريس الرياضي

   -:  تعريفات 
    الرياضــيات هــي علــم تجريــدي يهــتم بتسلــسل األفكــار و الطرائــق و أنمــاط التفكيــر ، و هــي مــن خلــق و  

   ) 23 : 2006الهويدي ، : ( إبداع العقل البشري و الرياضيات قد تعني  
  .طريقة الفرد في التفكير  -
  . بنية معرفية منتظمة -
  .و تعبيرات محددة و واضحة ًلغة تستخدم رموزا  -
  . دراسة األنماط بما تتضمنه من أعداد و أشكال و رموز -
  . دراسة البنى و العالقات بين هذه البنى ، حيث أن البنية هي مجموعة من العناصر -

   و الرياضـــيات ذات طبيعـــة تركيبيـــة ؛ إذ أنهـــا تبـــدأ مـــن البـــسيط إلـــى المركـــب فمـــن مجموعـــة المـــسلمات    
لنتـــائج و النظريـــات عـــن طريـــق الـــسير بخطـــوات اســـتداللية تحكمهـــا قـــوانين المنطـــق ، و عليـــه تعتبـــر ُتـــشتق ا

ًالرياضيات بناء استدالليا في جوهرها مع األخذ بعين االعتبار أن التجريد يصبغ الرياضيات بطابعه  ً  
   ) .35 : 2007عفانة و آخرون ، ( 

  :    كما يمكن النظر إلى الرياضيات على أنها     
  .طريقة و نمط في التفكير ؛ فهي تنظم البرهان المنطقي و تقرر صحة احتمال فرضية ما  -
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ّ و هــي أيــضا لغــة تــستخدم تعــابير و رمــوز محــددة و معرفــة بدقــة فتــسهل التواصــل الفكــري بــين النــاس ، و - ً
  .ًتتصف بأنها لغة عالمية معروفة بتعابيرها و رموزها الموحدة عند الجميع تقريبا

ً هـي أيـضا معرفـة منظمـة فـي بنيـة لهـا أصـولها و تنظيمهـا و تسلـسلها بـدءا بتعـابير غيـر معرفـة إلـى أن  و- ً
  .تتكامل و تصل إلى نظريات و تعاميم و نتائج 

ً و أخيــرا يمكــن النظــر إلــى الرياضــيات علــى أنهــا فــن ، و هــي كفــن تتمتــع بجمــال فــي تناســقها و ترتيــب و -
ًو هــي تعبــر عــن رأي الرياضــي الفنــان بــأكثر الطــرق مثاليــة و اقتــصادا و هــي تسلــسل األفكــار الــواردة فيهــا ، 

  ) .15: 1995أبو زينة، (اضي و قدرته على التمثيل و الحدسًتولد أفكارا و بنى رياضية تنم عن إبداع الري
  

  -: تطور الرياضيات لمحة تاريخية عن  
ُو مــا يعــرف بالرياضــيات الحديثــة ، و لــيس ُمــن المعلــوم أن هنــاك مــا يعــرف بالرياضــيات التقليديــة       

ًمعنى ذلك أن مفهوم الرياضيات الحديثة مختلف تماما عن الرياضيات التقليدية إذ أن الرياضـيات بـذاتها 
ًعلم يتطور و يتجدد يوما بعد يوم كغيره من العلـوم األخـرى ، فالرياضـيات الحديثـة لـم تـأت مـن فـراغ بـل 

  .)31: 1990عفانة، (ي المستمرين للهيكلية الرياضية كري و العلمجاءت نتيجة طفرة في التطور الف
ًالرياضــيات التقليديــة بأنهــا ذلــك العلــم الــذي يتخــذ الكــم و الفــراغ مجــاال لبحثــه و " خليفــة" و يعــرف      

، و لقــد  ) 148 : 1999خليفــة ،( يتعامـل مــع العالقــات الكميــة و المــسائل المتعلقــة باألشــكال المــستوية 
ً، و قــد ظــل هــذا التعريــف معمــوال بــه و مقنعــا مــدة " علــم الكــم "ً ســابقا الرياضــيات بأنهــا "رســطوأ"ّعــرف  ً

و بالتـالي يمكـن القـول أن الرياضـيات التقليديـة كـان محورهـا دراسـة العـدد و الفـراغ و  طويلة من الـزمن ،
  . ن هندسة اندرج من دراسة العدد ما نعرفه من حساب و جبر ، و من دراسة الفراغ ما نعرفه م

 أمـــا الرياضــــيات الحديثــــة فــــيمكن تعريفهــــا بأنهــــا ذلــــك العلــــم الــــذي يــــدرس المجموعــــات و التراكيــــب      
ًالرياضـــية و يعيـــد تنظـــيم فـــروع الرياضـــيات فـــي تراكيـــب أكثـــر شـــموال تكـــشف عـــن العالقـــات بـــين الفـــروع 

  .يرها المختلفة و توحدها حول مفاهيم معينة مثل المجموعة و المجال و الحلقة و غ
  : و تنقسم الرياضيات التقليدية إلى     

  . حساب مثلثات – هندسة – جبر –حساب :  رياضيات بحتة و تشمل -
  .الميكانيكا :  رياضيات تطبيقية و تشمل -

  : أما الرياضيات الحديثة أو المعاصرة فتنقسم إلى 
  )تجهات  جبر الم– جبر خطي –جبر مجرد ( الجبريات :  رياضيات بحتة و تشمل -
  ) . توبولوجي –هندسة إقليدية و غير إقليدية (  الهندسيات -
  . المنطق الرياضي -
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  . النمذجة الرياضية – االحتماالت – اإلحصاء –الميكانيكا :  تطبيقات الرياضيات -
     و خالصــة القــول إن الرياضــيات التقليديــة كانــت فــي البــدء أداة لعلمــاء الطبيعيــات و اســتمر الحــال 

 منتـــصف القـــرن الماضـــي ، كمـــا أنهـــا كانـــت تنظـــر إلـــى الرياضـــيات كتقـــسيمات محـــددة و منفـــصلة حتـــى
ًكالجبر و الهندسة مثال ، أما اليوم فإننا نرى الرياضيات تغزو جميع فروع العلوم الطبيعية و إن أي علم 

اضـيات التقليديـة ُيمكن تسميته البد مـن أن تعـد الرياضـيات مـن مقوماتـه األساسـية ، إن االنتقـال مـن الري
  )   3: 1990عفانة ، : ( ٍإلى الرياضيات المعاصرة جاء نتيجة إعادة النظر في نواح ثالث 

  .المادة العلمية للرياضيات و هيكلية عناصرها األولية . 1
  .النمط التفكيري في عرض المادة الرياضية و مسايرتها لتفكير المتعلم . 2
  . صياغتها بما يتماشى مع إدراك الصورة الكلية للعلم لغة الرموز و األعداد و محاولة. 3

  :  الرياضيات كعلم و الرياضيات كمادة دراسية 
    إن الرياضــيات هــي دراســة أنظمــة عامــة تجريديــة ، و هــذه األنظمــة تخــدم دراســة حــاالت خاصــة أو 

معرفــة ، و مــسائل تطبيقيــة متنوعــة ، و هــي مــن وجهــة نظــر الرياضــيين نظــام مــستقل و متكامــل مــن ال
  ) .1995:17أبو زينة،(ُتستخدم األنظمة التجريدية التي تدرسها كنماذج تفسر بعض الظواهر الحسية

     أمــا الرياضــيات مــن وجهــة نظــر كثيــر مــن المــربيين و المهتمــين بتدريــسها فهــي أداة مهمــة لتنظــيم 
اضــيات كعلــم و الرياضــيات ًاألفكــار و فهــم المحــيط الــذي نعــيش فيــه ، و لــذلك فــإن هنــاك فروقــا بــين الري

   ) 35: 2007عفانة و آخرون ،: ( كمادة دراسية و تتمثل هذه الفروق في اآلتي 
 الرياضيات كعلم تطورت خالل فتـرات زمنيـة طويلـة نتيجـة األبحـاث و االكتـشافات التـي أخـذت شـكلها -

رياضيات كعلم و لكن بعد  كمادة دراسية فتحمل في جوهرها المفاهيم األساسية للتالحالي ، أما الرياضيا
  .تبسيطها حتى تالئم القدرات العقلية للطلبة و خلفياتهم الرياضية و حسب األعمار المختلفة 

ُ الرياضيات كعلم بناء استداللي ، و لكن عندما تدرس كمادة دراسية فليس من المهم أن يشتق الطالب -
يات استداللية بسيطة يتمكن من خاللها من ًمعلومات رياضية جديدة بقدر ما يكون قادرا على إجراء عمل

 .اشتقاق بعض النتائج من معلومات رياضية معطاة 

 كما أن المسلمات في علم الرياضيات لها طبيعة تجريديـة ، بينمـا نجـد تلـك المـسلمات فـي الرياضـيات -
 البدايـة كمادة دراسية واضحة أو يجب أن تكون واضـحة و مفهومـة للطلبـة و مقرونـة بأمثلـة ملموسـة فـي

 ثانيـة عـن سقبل التقدم إلى المـستوى التجريـدي عـن طريـق األمثلـة ،  ثـم الهبـوط مـن المجـرد إلـى الملمـو
 .طريق التطبيقات على مشكالت و مواقف الحياة العملية

ُ و الرياضـــيات كمـــادة دراســـية يجـــب أن تبنـــى فـــي ترتيـــب هرمـــي بحيـــث يعتبـــر كـــل موضـــوع كمتطلـــب - ُ
ً التالي ، و داخل كل إطار يجب أن تنظم المفاهيم تنظيما هرميا بحيث نبدأ أساسي قبل دراسة الموضوع ً ُ
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بالمفـــاهيم األوليـــة البـــسيطة ثـــم تليهـــا المفـــاهيم الثانويـــة و المهـــارات المركبـــة ، فمثـــل هـــذا التنظـــيم يـــساعد 
  .الطالب على تعلم الرياضيات 

ــــذ ــــا فــــي هــــذه الدراســــة هــــو الرياضــــيات كمــــادة دراســــية ل ــــين      و مــــا يهمن ــــز ب لك رأى الباحــــث أن يمي
ًالرياضيات كعلم و الرياضيات كمادة دراسـية ، و انطالقـا مـن هـذه الجزئيـة سـينتقل الباحـث للحـديث عـن 
ُمنهـــاج الرياضـــيات المدرســـي و محتـــواه و تنظيمـــه و المـــسلمات األساســـية التـــي تبنـــى عليهـــا الرياضـــيات 

  . المدرسية
  -:  نظرة على مناهج الرياضيات القديمة 

فــي  " Kline" إلــى ســلبيات منــاهج الرياضــيات القديمــة كمــا أبرزهــا  ) 23: 2006الهويــدي ، (   يــشير 
  : و هي كالتالي  )  ? why Johny can't add( كتابه 

  . التركيز على التدريس اآللي و الحفظ -
 . ظهور الحقائق و المفاهيم و القواعد بشكل منفصل عن بعضها البعض -

 .قة في التعبير  عدم مراعاة الد-

 . احتواء المناهج على موضوعات فقدت قيمتها -

 . افتقار المناهج و الكتب إلى عنصر الدافعية و التشويق -

  . افتقار المناهج و الكتب إلى أساليب تعلم المبدعين -
إلـــى أنــــه منــــذ بدايــــة الـــستينات ظهــــرت مــــشروعات لتطــــوير  ) 24 :1989فريــــدريك بــــل ،(     و يـــشير 

ات المدرســـية ، و نـــتج عنهـــا كتـــب مدرســـية تحتـــوى علـــى بعـــض التطـــورات و المـــداخل الحديثـــة الرياضـــي
ُللرياضــيات تــم تدريــسها فــي مراحــل مــا قبــل الجامعــة ، و مــع بدايــة الــسبعينات بــدأت تــسمع أوجــه النقــد 

أشـارت ) م1975(للرياضيات الحديثة من عدد قليل من الرياضيين و معلمي الرياضيات ، و في حـوالي 
لدراسات و األبحاث التي ُأجريت أن الطالب الذين يستخدمون كتب الرياضيات الحديثة ال يختلفـون فـي ا

  .مستوى تحصيلهم عن الذين يدرسون الرياضيات التقليدية 
    و رغم ذلك فإن للرياضيات الحديثة مواصفات تميزها عن مناهج الرياضيات التقليدية القديمـة و هـذه 

   )41: 1990عفانة ،: ( آلتي المميزات تتلخص في ا
 أن لها مداخل و أساليب عرض حديثـة فـي معالجـة المفـاهيم الرياضـية القديمـة كمعالجـة مفهـوم القيمـة -

ُالمكانية لألرقام في األعداد إذ كان يقتصر علـى مفهـوم النظـام العـشري ، و لكـن المعالجـات امتـدت إلـى 
  .مداخل األنظمة العددية ذات األساسات المختلفة 

ـــر شـــموال و أبعـــد امتـــدادا فـــي فـــروع - ـــة و تجميعهـــا حـــول مفـــاهيم أكث ً إعـــادة تنظـــيم الرياضـــيات التقليدي ً
  .مفاهيم المجموعة و العالقة و الدالة و العملية و المجال و الحلقة و الزمرة: الرياضيات المختلفة مثل 
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ق الفكـر الرياضـي الخـالق  التحرر من قيود المحـسوسات و االتجـاه نحـو التجريـد و العمـل علـى انطـال-
  .ُمنشئ النظريات الرياضية الحديثة و مصدر الهندسيات الالإقليدية و غيرها 

  . استخدام المنطق الرمزي و قواعده في بناء األنماط و النماذج الرياضية المختلفة -
نمـاط و الهياكـل  تحويل مفهوم الرياضيات التقليدية من أنهـا دراسـة للعـدد و الفـراغ  إلـى أنهـا دراسـة لأل-

ُالرياضــية ، و بهــذه النظــرة حــدث تطــور كبيــر فــي مفــاهيم العــدد و الفــراغ و أصــبحت تــدرس مــن خــالل 
  .ًهياكل و أنماط أكثر اتساعا و شمولية 

 االهتمـام بدراســة الخــواص و المبــادئ الرئيــسية للمفـاهيم و العمليــات الرياضــية مثــل خــواص التباديــل و -
  .ة المهارات الرياضية و االبتعاد عن التدريس اآللي التوزيع مع العناية بتنمي

  -:  المناهج الحديثة في الرياضيات 
      لقـد كانــت المنـاهج القديمــة تعلـم الرياضــيات كمـواد منفــصلة فنجـد كتــاب الجبـر و كتــاب الهندســة و 

 تـــدريس كتـــاب اإلحـــصاء بـــدون أي تـــرابط بـــين هـــذه الكتـــب ، إال أن المنـــاهج و االتجاهـــات الحديثـــة فـــي
ُالرياضيات بدأت االهتمام بما يعرف بالبنى الرياضية و هو موضوع هذه الدراسة ، فأصبح االهتمام عند 
ًوضـع محتـوى الرياضـيات المدرســية منـصبا إلـى تقــسيم المحتـوى إلـى بنـى رياضــية تتمثـل فـي المفــاهيم و 

يتمثــــل فــــي تلــــك المــــادة إن محتــــوى مــــنهج الرياضــــيات التعميمــــات و المهــــارات و المــــسائل الرياضــــية ، 
التعليميــة و األنــشطة المعروضــة فــي الكتــاب المدرســي و يختلــف نــوع المحتــوى و درجــة عمقــه و طريقــة 

مـــن أجلهـــم و المـــستوى اإلدراكـــي و المعرفـــي و ُعرضـــه بـــاختالف الدارســـين الـــذين وضـــع هـــذا المحتـــوى 
نتعلمـه فـي الرياضـيات يمكـن أن مـا  ) 1997:14الـشارف ، ( األهداف التي يسعون لتحقيقها ، و يشير 

ـــــصنف إلـــــى أربعـــــة أصـــــناف أساســـــية و هـــــي  المفـــــاهيم و العالقـــــات أو الـــــروابط و المهـــــارات و : ُأن ي
استراتيجيات و طرق الحل ، و هذا النموذج ينظر إلى منهج الرياضيات المعروض في الكتاب المدرسي 

 التكامـــل و الـــشمول ، و يعنـــي علـــى أنـــه جـــسم متكامـــل مـــن المعرفـــة يتـــصف بالتسلـــسل و االســـتمرارية و
التسلــسل هنــا بنــاء فقــرات المــنهج بطريقــة متسلــسلة و تتــدرج مــن الــسهل إلــى الــصعب مــع مراعــاة أن كــل 
نقطــة أو فقــرة مــن هــذا المنهــاج تحتــاج إلــى نقــاط أو فقــرات ســابقة لكــي يــتمكن التلميــذ مــن فهمهــا أي أن 

احدة على أكتاف التي سبقتها ، أما االسـتمرار فيعنـي ُالتسلسل يعني هنا البناء المحكم الذي تبنى لبناته و
، و التكامـــل يعنـــي  ) 45 :1995أبـــو زينـــة ،( أن المـــادة أو الوحـــدة تمـــر فـــي أكثـــر مـــن موقـــف تعليمـــي 

  .ارتباط الوحدات و الفقرات بعضها 
  : الرياضيات تعليم أهداف 

  : تتمثل في األتي  الرياضيات أن أهم األهداف العامة لتعليم ) 12 : 1997إبراهيم ، ( يشير      
  . تزويد التلميذ بالمعرفة الرياضية المعاصرة بمستوياتها المختلفة من حقائق نوعية و مبادئ و مفاهيم-



 59

 مــساعدة التلميــذ علــى اكتــساب المهــارات فــي إجــراء العمليــات الرياضــية و حــل المــشكالت و اســتخدام -
  .هارات الرياضية الالزمة اآلالت الحاسبة و مساعدته على اكتساب بعض الم

 تنميـــة االســـتقالل الـــذهني للتلميـــذ عـــن طريـــق تـــشجيعه علـــى اكتـــشاف القواعـــد و العالقـــات و األنمـــاط -
ُالرياضـــية و تقـــدير صـــحة النتـــائج و تفـــسيرها و تنميـــة الثقـــة بـــالنفس فـــي معالجـــة مـــا يعـــرض عليـــه مـــن 

  .مشكالت 
  .المنطق الرياضي في التفكير  تدريب التلميذ على استخدام األساليب العلمية و -
  .  تنمية القدرة االبتكارية للتلميذ -
 إبراز الرياضيات كأداة نافعة لمعالجة مشكالت البيئة االقتصادية و في عمليات التخطيط و في خدمة -

  .المواد الدراسية األخرى 
ًجاهــا نحــو العلـــم و  مــساعدة  التلميــذ علــى تــذوق النـــواحي الجماليــة فــي مــادة الرياضـــيات و اكــسابه ات-

  .العلماء و تقدير جهودهم 
 التعـرف إلــى الفــروق الفرديــة بـين التالميــذ توطئــة لتــوجيههم التوجيـه المناســب و مــساعدتهم علــى النمــو -

  .الذي يتفق مع استعداداتهم و قدراتهم و ميولهم  
 فـي نهايـة هـذا المحـور      هذه بعض األهداف العامة لتعليم الرياضيات لكافة المـستويات الدراسـية ، و

يعـــرض الباحـــث بإيجـــاز عالقـــة الرياضـــيات بـــالمواد الدراســـية األخـــرى ، و منهـــا يتـــضح أهميـــة و مكانـــة 
الرياضيات و أن كافة العلوم بحاجتها ؛ لذلك فإن الباحث يرى أن للرياضيات خصوصية أعظم و يجـب 

ية أو معظمهـــا يعتمـــد علـــى مـــادة االهتمـــام بمحتـــوى مناهجهـــا أشـــد االهتمـــام حيـــث أن كـــل المـــواد الدراســـ
الرياضيات ، و أن أي خلل فـي محتـوى مـادة الرياضـيات سـوف يعـود بالتأكيـد علـى بـاقي المـواد األخـرى 

  .المعتمدة عليها 
  : بالمواد األخرى القيم التربوية للرياضيات و عالقتها

  : التالية إلى أن الرياضيات تحقق القيم التربوية  ) 164 : 2001األمين ، (     يشير 
ًو تعرف بالقيمة المنفعية من حيث ارتباط الرياضيات ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية :  القيمة العملية - ً ُ.  
 من الوقائع ج طريقة لتنظيم و ترسيخ و تنمية قدرات التفكير و االستنتاتفالرياضيا:  القيمة التنظيمية -

  .و المقدمات إلى النتائج 
  .ًحيث تمتلك الرياضيات قيما ثقافية هائلة فهي مرآة التقدم و الحضارة :  القيمة الثقافية -
  .حيث تعدنا الرياضيات لدراسة مهن و حرف متنوعة :  القيمة المهنية -
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ُفالرياضـــيات تمثـــل قيمـــة اجتماعيـــة جوهريـــة ، و هـــي تعـــد العمـــود الفقـــري للبنـــاء :  القيمـــة االجتماعيـــة -
 البنـــاء و الحفـــاظ عليـــه ، و هـــي تـــساعد فـــي تكـــوين المعـــدالت االجتمـــاعي ، و تـــساعد فـــي تنظـــيم هـــذا

  .اإلحصائية االجتماعية و تنفيذها 
حيث تساعد الرياضيات في تنمية و تطوير العديد من السمات العقليـة مثـل :  القيمة العقلية و الفكرية -

  .الخ .. . و االستنباط و أصالة التفكير ءقوة التفكير و االستدالل و البرهان و االستقرا
فهي بالنسبة لطالب الرياضـيات الحقيقـي كلهـا جمـال و تـشابه و تماثـل ) : أو الفنية (  القيمة الجمالية -

و تنــاغم و فــن و موســيقا ،  فيــستمتع الفــرد بــسعادة غــامرة بعــد حــل مــسألة رياضــية بنجــاح ، أضــف إلــى 
  .ذلك األلعاب و األلغاز الرياضية الممتعة 

فهــي مــادة عالميــة تــساعد فــي خلــق تفــاهم ) :  الدوليــة ، تخطــي الحــدود القوميــة أو(  القيمــة العالميــة -
  .عالمي و إخاء  بين الدول المختلفة ، و تاريخها يقدم صورة جيدة عن تطور حضارتنا ككل 

ً       و نظرا ألهمية الرياضيات و أنها ضرورية لفهم الفروع األخرى من المعرفـة ، حيـث ال يوجـد علـم 
ًخـــصص إال و كانــت الرياضـــيات مفتاحـــا لــه ، فـــإن الباحــث يعـــرض هنـــا بإيجــاز إلـــى عالقـــة أو فــن أو ت

  :الرياضيات ببعض المواد و فروع العلم األخرى 
الفيزيـــاء تقتـــرب مـــن الرياضـــيات ؛ و المتـــصفح ألي كتـــاب فيزيـــاء ســـيجد أن :  الرياضـــيات و الفيزيـــاء -

  .ادئ تتخذ الشكل الرياضي معظم القوانين الفيزيائية هي عبارة عن نظريات و مب
ُاالتحاد الكيميائي و المركبـات الكيميائيـة تحكـم بواسـطة  قـوانين رياضـية ، و :  الرياضيات و الكيمياء -

ُطبيعة التركيب سواء أحجميا كان أم وزنيا تحدد بواسطة قوانين النسبة و التناسب  ً ً.  
النبــات وعلــم الحيــوان و بالــذات فــي علــم فــي كــل التجــارب و الدراســات لعلــم :  و األحيــاء ت الرياضــيا-

الوراثــة و التناســل و التــوازن الغــذائي و الموضــوعات األخــرى المــشابهة البــد مــن اســتخدام الرياضــيات و 
  . تطبيقاتها 

ـــــى معاينـــــة األرض و القيـــــاس و تـــــصميم و تقـــــدير و :  الرياضـــــيات و الهندســـــة - الهندســـــة تحتـــــوي عل
ُالـــخ ، وفـــي كـــل هـــذه العمليـــات تعـــد تطبيقـــات الرياضـــيات  ... مناقـــصات و تكلفـــة و أجـــور و ميزانيـــات

  .ضرورة حيوية 
الزراعة من العلوم التي تعتمد بشدة على الرياضيات و تطبيقاتها مثل مساحة :  الرياضيات و الزراعة -

  .الخ ...  ، معدل اإلبذار ، معدل التسمين ، عائد المحصول ، متوسط اإلنتاج ضاألر
فـــي التخـــصص الطبـــي فـــإن تـــشخيص المـــرض باإلضـــافة إلـــى العـــالج  : لـــوم الطبيـــة  الرياضـــيات و الع-

  .يجب أن يتبع بعض االعتبارات الرياضية ، و كذلك في تحضير األدوية و المخاليط و جرعاتها 
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يحتــوى علــم االقتــصاد علــى قــسط وافــر مــن اللغــة و المعرفــة الرياضــية  :  الرياضــيات و علــم االقتــصاد -
الخ مما يحتاج ... االستهالك و البيع و الشراء و التجارة و التوزيع و العرض و الطلب اإلنتاج و: مثل 

  .الرياضيات حاجة أكيدة 
حتـى يتمتـع الفـرد بالكفـاءة و الفهـم الالزمـين لدراسـة علـم الـنفس فإنـه يجـب :  الرياضيات و علم النفس -

  . ة  عن اإلحصائيات الرياضي- ال بأس بها -عليه أن تكون له دراية 
المنطق هو الدراسة العلمية لشروط التفكير الصحيح و االستنتاج و لكـن :  الرياضيات و علم المنطق -

فــي الوقــت ذاتــه فإنــه بــدون مــساعدة الرياضــيات ال يمكــن تحقيــق ذلــك ، فالرياضــيات هــي المجــال الوحيــد 
  .للمعرفة الذي يمكن من خاللها تطبيق القوانين المنطقية 

الجغرافيـا مـا هـي إال الوصـف العلمـي و الرياضـي  لـألرض فـي الكـون الـذي : جغرافيا  الرياضيات و ال-
نحيا فيه ، فأبعاد األرض و موقعها و موضعها فـي الكـون  و تكـوين األيـام و الليـالي و كـسوف الـشمس 
و خــسوف القمــر و خطــوط الطــول و خطــوط العــرض و المــسافات و اإلرتفاعــات و درجــات الحــرارة  و 

رمتري و غيرهـــا مـــن المجـــاالت المتعـــددة لعلـــم الجغرافيـــا تحتـــاج بـــشكل أساســـي إلـــى تطبيـــق الـــضغط البـــا
  .الرياضيات 

  
     تنـــاول الباحـــث فـــي المحـــور األول مـــن هـــذا الفـــصل مفهـــوم الرياضـــيات ، و ميـــز بـــين الرياضـــيات 

ية ، و تطـرق التقليدية و الرياضيات الحديثـة ، كمـا ميـز بـين الرياضـيات كعلـم و الرياضـيات كمـادة دراسـ
الباحــــث إلـــــى ســـــلبيات المنــــاهج القديمـــــة ومميـــــزات الرياضـــــيات الحديثــــة و مناهجهـــــا و أهـــــداف تـــــدريس 

نى الرياضية و ُالرياضيات المدرسية بشكل عام ، و يتناول الباحث في المحور الثاني من هذا الفصل الب
اســي ، و يتطــرق إلــى بــاقي ًيخــصص القــسم األكبــر للمفــاهيم الرياضــية نظــرا ألنهــا موضــوع الدراســة األس

ًالبنى الرياضية من تعميمات و مهارات و مسائل رياضية بشكل مـوجز نظـرا لتـرابط هـذه البنـي بالمفـاهيم 
  .الرياضية و ترابطها بعضها ببعض ككل 

  -: البنية الرياضية : المحور الثاني * 
 الحقائق و النظريات التي       يشير محتوى الرياضيات عادة إلى مجموعة من المعارف و المهارات و

يتعلمهـــا الطالـــب فـــي مـــستوى معـــين ، و يـــرى الباحـــث أن تـــصنيف المحتـــوى إلـــى مفـــاهيم و تعميمـــات و 
ُمهارات و مسائل رياضية من أكثـر التـصنيفات واقعيـة ، و تعـد المفـاهيم الرياضـية اللبنـات األساسـية فـي 

فـــــاهيم و وضـــــعها فـــــي صـــــورة قواعـــــد و البنـــــاء الرياضـــــي ألن التعميمـــــات مـــــا هـــــي إال تطبيـــــق لهـــــذه الم
ُخوارزميات و مهارات تستخدم في حل المسائل الرياضية ، كما أن التعميمـات مـا هـي إال عبـارات تـضع 
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ًقانونـــا أو قاعـــدة للعالقـــة بـــين مفهـــومين أو أكثـــر مـــن المفـــاهيم الرياضـــية ، فالمفـــاهيم إذن تمثـــل الهيكـــل 
  .األساسي للبناء الرياضي 

زء يستعرض الباحـث تعريـف المفـاهيم ، و أهميتهـا وعالقتهـا ببـاقي البنـى الرياضـية و       وفي هذا الج
  .ُأنواعها و تصنيفاتها و طرق واستراتيجيات تدريسها كما يتطرق لما يعرف بالخرائط المفاهيمية 

  -: المفاهيم الرياضية ) 1   
حيـــث تمثـــل المفـــاهيم أحـــد أربعـــة ُ     تعـــد المفـــاهيم الرياضـــية اللبنـــات األساســـية لمـــنهج الرياضـــيات ، 

أساسيات يتشكل منها جسم الرياضيات المتكامل و المتناسق و هي المفاهيم و التعميمات و المهارات و 
 NCTMالمــسائل الرياضــية ، و تــشير اللجنــة القوميــة لمعلمــي الرياضــيات بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ًاضية و أن الرياضيات تصبح ذات معنى و أكثـر فهمـا إلى أن المفاهيم الرياضية هي جوهر العملية الري
ًووضوحا إذا أدرك المتعلم المفاهيم الرياضية و معناها و تفسيرها ، كما حددت اللجنة أربعة عشر معيارا  ً
للحكم على مدى نجاح محتوى الكتاب المدرسـي للرياضـيات فـي توصـيل المعرفـة الرياضـية للطـالب ، و 

كيفيــة تمكــين هـذا المحتــوى للطالــب مـن فهــم و تفــسير المفـاهيم الرياضــية و قــد كـان المعيــار الثــامن منهـا 
  ) .org.nctm.standrds.www( . ُوضعت لذلك عدة معايير 

أن مــن أهــم مــا تتميــز بــه الرياضــيات الحديثــة أنهــا ليــست  ) 133 : 1995أبــو زينــة ، (      و يــشير 
ًليــات روتينيـــة بـــل هــي أبنيـــة محكمـــة يتــصل بعـــضها بـــبعض اتــصاال وثيقـــا مـــشكلة فــي النهايـــة بنيانـــا عم ً ً

ًمتكامال متينا ،  و اللبنـات األساسـية لهـذا البنـاء هـي المفـاهيم الرياضـية ، إذ أن القواعـد و التعميمـات و  ً
ًالمهارات الرياضية تعتمد اعتمـادا كبيـرا علـى هـذه المفـاهيم فـي تكوينهـا  و فهمهـا و اسـتيعابها ، ومـن هنـا ً

تبــرز أهميــة المفــاهيم الكبيــرة فـــي العمليــة التربويــة األمــر الــذي حـــدا بــالكثير مــن المــربين الرياضـــيين أن 
 بالبحــث و التحليــل المفــاهيم الرياضــية مــن حيــث معناهــا و تــصنيفاتها و كيفيــة تدريــسها و ســوف ايتنــاولو

  .يتناول هذا الجزء هذه األمور 
   - : تعريفات* 
بيت ، مدرسة ، بلد ، أو يدل على :  إن المفهوم في اللغة لفظ يدل على إسم ذات مثل :ًالمفهوم لغة   

النجــاة فــي الــصدق ، االســتقالل : ًاســم معنــى مثــل كراســة ، شــجاعة ، شــهامة ، و قــد يكــون تركيبــا مثــل 
  .الوطني 

تــي تعتمــد عليهــا القــوى اإلدراكيــة عنــد ً   أمــا اصــطالحا فإنــه يــشير إلــى مجموعــة الــسمات أو الــدالالت ال
   .)97 :2008عيطة،(سماع كلمة ما لتجميع صورة ذهنية لهذه الكلمة لتمييزها عن غيرها من األشياء
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  : المفاهيم الرياضية  
ُ     ال يوجــد تعريــف محــدد و جــامع و متفــق عليــه للمفهــوم الرياضــي ، و لكــن جــرت عــدة محــاوالت   

  : من تعريفات منها  ) Henderson  ) 1970 "هندرسون" منها ما أورده لتقديم تعريف للمفهوم
  .  المفهوم هو الصفة المجردة المشتركة بين جميع أمثلة ذلك المفهوم -
  . هو وضع األشياء ضمن فصيلة واحدة و ذلك بداللة الخصائص المشتركة لهذه األشياء -
  . أو األشياء الفريدة  هو تجريد ذهني لخصائص مشتركة لمجموعة من الخبرات-

     و يعـــرف  المفهــــوم الرياضـــي بأنــــه عبـــارة عــــن فكـــرة أو مجموعــــة مــــن  ) Good ) 1973 "جــــود " ُ
ًاألفكار،  و تستخدم لتبويب مجموعة من المدركات ، و تتميز دائما بكلمة أو عبارة أو رمز يصبح اسما  ً

   ) .82 : 2007عفانة و آخرون ، ( للمفهوم 
      و يعـــر المفهـــوم الرياضـــي بأنـــه الوحـــدة البنائيـــة للرياضـــيات و لكـــل  ) 24: 2006الهويـــدي ، ( ف  ُ

ُمفهوم مدلول معـين يـرتبط بـه ، فـالمفهوم فكـرة مجـردة تـشير إلـى شـيء لـه صـورة فـي الـذهن و قـد تعطـى 
  . ًهذه الفكرة اسما ليدل عليها 

    و يعرف  دة معرفيـة تمكـن الفـرد مـن تحديـد صـفة المفهـوم علـى أنـه قاعـ ) 435 ، 1985نشواتي ، ( ُ
  .تصنيفية معينة ، و يشير بالتالي إلى مجموعة محددة من األمثلة 

ً     كمــا أن هنــاك مفهــوم المفهــوم ، و هــو المعنــى الــذي يــدل عليــه المفهــوم ، فمــثال مفهــوم المربــع هــو 
  . شكل هندسي له أربعة أضالع متساوية و أربعة زوايا قوائم 

    و عرفـــت  المفـــاهيم كـــذلك بأنهـــا مجموعـــة مـــن األشـــياء أو الرمـــوز أو الموضـــوعات أو العناصـــر أو ُ
ُاألحداث الخاصة التي يـتم تجميعهـا علـى أسـاس مـن الـصفات  أو الخـصائص المـشتركة التـي تـضم فـي 
فئــة بحــسب معيــار محــدد ، و بأنهــا أنــساق مــن أفكــار مجــردة يتكــون مــن خــالل خبــرات أو مــواد دراســية 

   ) .97 : 2008 عيطة ، (متتالية 
     و يعـــرف  ـــي للفـــرد المقبـــول Klousmeier"كلوزمـــاير"ُ ـــاهيم بأنهـــا تعنـــي كـــل مـــن التكـــوين العقل  المف

ًاجتماعيا فـي كلمـة أو أكثـر و التـي توضـح المفهـوم الخـاص ، فالمفـاهيم كتكوينـات عقليـة هـي المكونـات 
صـالح ، ( ُمعرفـي و تعـد األدوات الرئيـسة للتفكيـر ُالنقدية و الدائمة التغير و التي تـضاف إلـى التكـوين ال

2006 : 16 . (   
فـــــراغ : األول  ) 87: 2007عفانـــــة  و آخـــــرون ، (  ثالثـــــة مظـــــاهر أساســـــية  م     و يتـــــصل بـــــالمفهو

مصطلح المفهوم و هو االسم : المفهوم و يشمل الحاالت التي لها صفات و خواص المفهوم ، و الثاني 
لــى المفهــوم فــي ضــوء الخــواص المــشتركة بــين عناصــر فراغــه ، أمــا الثالــث فهــو ُأو الرمــز الــذي يطلــق ع

محتوى المفهـوم و هـو تلـك العبـارة التـي تحـدد الـشروط الـضرورية و الكافيـة للمفهـوم ،أي التـي تلخـص و 
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و التي تميزها عن غيرها صياغة في جملة تعطي المعنـى ، تجمع الخواص المتوفرة في عناصر الفراغ  
  . صورة العامة لتلك الخواص و تعكس ال
  : أن المفهوم الرياضي يجب أن تتوافر فيه المعايير الثالث التالية )156: 1999خليفة ،(     و يرى

ًأن يكون مصطلحا أو رمزا ذو داللة لفظية ، أي يمكن تعريفه . 1 ً.  
  . ًابهة تماما ًأن يكون تجريدا للخصائص المشتركة لمجموعة من الحقائق أو المواقف غير المتش. 2
ًأن يكــون شــامال كــامال فــي تطبيقــه ، فــال يــشير إلــى موقــف معــين بــل يــشير إلــى كافــة المواقــف التــي . 3 ً

  .تتضمنها مجموعة ما 
عبــارة عــن فكــرة أو مجموعــة مــن األفكــار علــى أنــه   و يتبنــى الباحــث التعريــف التــالي للمفهــوم الرياضــي 

ًميز دائما بكلمة أو عبارة أو رمزا يصبح اسما للمفهوم ، و ُتستخدم لتبويب مجموعة من المدركات ، و تت ً ً
بأنــه الوحــدة البنائيــة للرياضــيات و لكــل مفهــوم مــدلول معــين يــرتبط بــه ، فــالمفهوم فكــرة مجــردة تــشير إلــى 

ًشيء له صورة في الذهن و قد تعطى هذه الفكرة اسما ليدل عليها  ُ .  
  -: استعماالت المفاهيم 

   ) : 135: 1995أبو زينة ،(  ثالثة استعماالت  للمفهوم في العادة
و في هذا االستخدام نتحدث عن خصائص  : Connotative useاالستخدام االصطالحي للمفهوم . 1

ًاألشــياء التــي تــدخل ضــمن إطــار أو حــدود المفهــوم أو المــصطلح الــدال علــى المفهــوم ، فنــتكلم مــثال عــن 
يهـــا أعـــداد نـــسبية ، أو عـــن الـــشروط التـــي تحـــدد العـــدد ُالخـــصائص أو الـــصفات لألعـــداد التـــي يطلـــق عل

  .النسبي عند استخدام مصطلح األعداد النسبية 
ُفقــد يــستخدم مــصطلح العــدد النــسبي لتمييــز العــدد  : Denotative useاالســتخدام الــداللي للمفهــوم . 2

 . هوم النسبي عن غيره من األعداد ، أي أننا نفرد أمثلة المفهوم من الالأمثلة على المف

ًنلجــأ أحيانــا إلــى اســتخدام مــصطلح المفهــوم  :  Implication useاالســتخدام التــضميني للمفهــوم . 3
ُأكثر مما نذكر أو نتحدث عن األشياء المسماة به ، فنعرف العدد النسبي مثال أو العدد األولي و تعطى  ً  ُ ُ

 .مصطلحات مرادفة للمفهوم 

  : مكونات المفهوم 
  :  مجموعة من العناصر أو المكونات و هي كالتالي      يشمل كل مفهوم

  .ُو يقصد به تلك الكلمة أو الرمز الذي يستخدم لإلشارة للمفهوم :  اسم المفهوم -
ُو يقـــصد بـــه تلــك العبـــارات التـــي تحـــدد كـــل الــصفات المميـــزة للمفهـــوم و تحـــدد كيفيـــة :  داللــة المفهـــوم -

  .ارتباط هذه الصفات مع بعضها 
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و تـشمل علـى الـصفات المميـزة للمفهـوم و الـصفات المتغيـرة غيـر المميـزة للمفهـوم ، : وم  صفات المفه-
أمــا الــصفات المميــزة للمفهــوم فهــي تلــك الــصفات الــضرورية لتحديــد ذلــك المفهــوم ، و أمــا الــصفات غيــر 

  .المميزة له فهي صفات غير وثيقة الصلة بالمفهوم 
 التــي تــشير إلــى كــل مــن األحــداث و األشــياء الدالــة علــى ُو يقــصد بهــا تلــك الكلمــات:  أمثلــة المفهــوم -

  ) .األمثلة السالبة ( ً، و أيضا األحداث و األشياء غير الدالة عليه ) األمثلة الموجبة ( المفهوم 
   -: تصنيفات و أنواع المفاهيم الرياضية 

لتـــصنيفات و هـــي       إن الباحـــث فـــي تـــصنيفات و أنـــواع المفـــاهيم الرياضـــية ســـيجد الكثيـــر مـــن هـــذه ا
تتشابه إلى حد كبير مع اختالف في بعـض التـسميات ، و فـي هـذا الجـزء يـستعرض الباحـث بعـض هـذه 

  .التصنيفات 
  :     يمكن تصنيف المفاهيم الرياضية كما يلي 

فالمفاهيم الحـسية هـي التـي يمكـن مالحظتهـا أو مـشاهدتها مثـل مفهـوم : المفاهيم الحسية أو المجردة . 1
أمـا المفـاهيم المجـردة فهـي مفـاهيم غيـر حـسية .  و المـسطرة ، و المثلـث القـائم الزاويـة و هكـذا الفرجار ،

  . ًأي ال يمكن مالحظتها و قياسها مثل مفهوم العدد النسبي ، و النسبة التقريبية مثال 
بها و هي التي تهتم بطرق العمل كمفهوم جمع األعداد و طرحها و ضر: مفاهيم متعلقة باإلجراءات . 2

  .و قسمتها 
فالمفــاهيم األوليــة مثــل الــزمن و الــسرعة ، أمــا المفــاهيم المــشتقة فهــي التــي : مفــاهيم أوليــة أو مــشتقة . 3

  .تمثل عالقة بين مفهومين أو أكثر مثل مفهوم المسافة أو مفهوم الكثافة و هكذا 
مفــاهيم معرفــة أو غيــر معرفــة . 4 ُ فالمفــاهيم المعرفــة هــي القابلــة ل: ُ لتعريــف مــن خــالل عبــارة تحــدد ذلــك ُ

المفهوم ، أما المفاهيم غيـر المعرفـة فهـي مفـاهيم غيـر قابلـة للتعريـف حيـث ال يمكـن إيجـاد عبـارة تـصف  ُ
   ) . 25: 2006الهويدي ، ( ًذلك المفهوم كمفهوم النقطة مثال 

  : لتالي تصنيفات أخرى للمفاهيم الرياضية كا ) 10: 2007عفانة و آخرون ،(      و يذكر 
و هـــي تلـــك التـــي تتنـــاول المبـــادئ األساســـية للرياضـــيات فـــي الـــصفوف األولـــى مـــن : مفـــاهيم أوليـــة . 1

  . المرحلة االبتدائية مثل النقطة ، القطعة المستقيمة ، خط األعداد و غيرها 
رح و و هي تمثل المفـاهيم التـي يـستخدمها المـتعلم فـي إجـراء عمليـات الجمـع و الطـ: مفاهيم إجرائية . 2

  .الضرب و القسمة ، و التصنيف و تحصيل التطبيقات و الرواسم أو الدوال و غيرها 
مثل المفاهيم التي تتعلق باإلبدال و الـدمج و التوزيـع و المحايـدة و : مفاهيم مرتبطة بخواص محددة . 3

  . الخ  .... المعكوس  
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، التكــافؤ ، التنــاظر < أصــغر مــن ، > مثــل تلــك المرتبطــة بــأكبر مــن : مفــاهيم مرتبطــة بالعالقــات . 4
  .  األحادي ، التسلسل ، الترتيب و المزاوجة وغيرها 

يتفق مع ما سبق ذكره و لكن بمـسميات أخـرى  ) 85 : 2007عفانة و آخرون ، ( و هذا تصنيف آخر 
  :يذكرها الباحث بإيجاز  

  .و تمثل عملية تجريد لبعض الظواهر الفيزيقية : مفاهيم انتقالية . 1
و هي الغير معرفة في بنية أي نظام رياضي معين مثل النقطة و المستوى :  مفاهيم أولية .2 ُ .  
مفاهيم تتعلق بخواص بنية النظام الرياضي مثل اإلنغالق ، العنـصر المحايـد ، التجميـع ، اإلبـدال و . 3

  .التوزيع 
"  و"ُ تــستخدم أداة الــربط و هــي التــي تتــوفر فــي عناصــر فراغهــا أكثــر مــن خاصــية و: مفــاهيم ربطيــة . 4

   .ربع ، المتجه ، و العدد األوليعند صياغة العبارة التي تصف محتوى المفهوم مثل مفاهيم الزمرة ، الم
و هي التي تبرز خاصية واحدة من بين عدة خواص تتوفر في عناصر فراغها ، و : مفاهيم فصلية . 5

تعبـر عـن محتـوى المفهـوم مثـل العـدد الـصحيح الغيـر عنـد صـياغة العبـارة التـي " أو"ُتـستخدم أداة الـربط  
  . سالب  ، فهو عدد صحيح موجب أو يساوي صفر  ، و مثل أكبر من أو يساوي 

و هي تلك التي تشتمل على عالقـة معينـة بـين عناصـر فراغهـا مثـل مفـاهيم أكبـر : مفاهيم العالقات . 6
  . من ، أصغر من  ، اإلقتران  ، التكافؤ 

  .تتعلق بالعمليات مثل مفاهيم الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة  ، االشتقاق: ئية مفاهيم إجرا. 7
  :  للمفاهيم " فيجوتسكي " تصنيف 

  : بين نوعين من المفاهيم هما " فيجوتسكي"    ميز  
و هـي تنمـو نتيجـة االحتكـاك اليـومي للفـرد بمواقـف الحيـاة و تعاملـه مـع الظـروف : المفاهيم التلقائيـة . 1
  .حيطة الم
و هي تنمو نتيجـة لتهيئـة مواقـف تعليميـة سـواء كـان ذلـك مـن جانـب الفـرد ذاتـه أو : المفاهيم العملية . 2

  . من مصدر خارجي 
ً  و علـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف المفهـــومين إال أنهمـــا متممـــان لبعـــضهما فـــضال عـــن أنهمـــا متفـــاعالن مـــع 

   ) .17 : 2006صالح ، ( بعضهما 
  : نيه و معاو" برونر " تصنيف 

  : و معاونوه المفاهيم في ثالثة أصناف  " برونر "    يصنف  
، أي يجــب تــوفر أكثــر مــن خاصـــية " و " ُو هــي التــي تــستخدم فيهـــا أداة الــربط : المفــاهيم الربطيــة . 1

  . واحدة في األشياء التي تقع ضمن إطار المفهوم كمفهوم المعين  
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أي يجب أن تتوفر فيها خاصية واحـدة " أو " يها أداة الربط ُو هي التي تستخدم ف: المفاهيم الفصلية . 2
  . من بين عدة خواص  

  . و هي التي تشمل على عالقة معينة : المفاهيم العالقية . 3
المفاهيم الرياضية إلـى التـصنيفات  )  Johnson & Rising ( "رايزينج " و "جونسون"     و يصنف 

  : التالية  
عات يتم التوصل إليها من خـالل تعمـيم الخـصائص علـى األمثلـة أو الحـاالت مفاهيم متعلقة بالمجمو. 1

  .  ،  و مفهوم المربع 3الخاصة الواردة مثل مفهوم العدد 
  .مفاهيم متعلقة باإلجراءات تركز على طرق العمل كمفهوم الجمع . 2
عـة أو مجموعــات مفـاهيم متعلقـة بالعالقـات تركــز علـى عمليـات المقارنـة و الــربط بـين عناصـر مجمو. 3

  . <  ، > كمفاهيم المساواة  ، 
  . مفاهيم متعلقة بالبنية أو الهيكل الرياضي كمفهوم االنغالق  . 4

ً  و الذي سيفرد له الباحث جزءا من هذا الفصل فهو مـن "دينييز " ً    و أخيرا يعرض الباحث تصنيف 
   ) .96: 2001األمين ،( أشهر من تحدث عن المفاهيم الرياضية 

  : للمفاهيم الرياضية  Dienes   "دينييز " تصنيف  
و تتعلــق بتــصنيف األعــداد و العالقــات بينهــا ، و هــذه المفــاهيم مــستقلة : المفــاهيم الرياضــية البحتــة . 1

  . تعبر عن خصائص األعداد و ليس طريقة كتابتها 
رياضية العامة و التـي تقـودهم ُحيث تعتبر الرموز بداية معرفة األطفال للخواص ال: المفاهيم الرمزية . 2

ُإلــى التفكيــر اإلبــداعي ، و المفــاهيم الرمزيــة هــي خــواص األعــداد التــي تعــد نتيجــة مباشــرة للطريقــة التــي 
  .تمثل تلك األعداد 

و هي تطبيقات المفاهيم الرياضية البحتة و الرمزية فـي حـل المـشكالت فـي علـم : المفاهيم التطبيقية . 3
ت األخرى المتصلة بها ، و من أمثلتها الطول و المـساحة و الحجـم ، و يجـب الرياضيات و في المجاال

ـــدريس  ـــاهيم البحتـــة و الرمزيـــة ، كمـــا أنـــه يجـــب ت تـــدريس المفـــاهيم التطبيقيـــة للتالميـــذ بعـــد تدريـــسهم المف
ًالمفــاهيم البحتــة قبــل المفــاهيم الرمزيــة ، خوفــا مــن أن يلجــأ التلميــذ إلــى حفــظ المفــاهيم الرمزيــة بــدال  مــن ً

  . محاولة فهم المفاهيم البحتة المتضمنة فيها 
  : خواص المفاهيم  

ُ    يجـــب أن تتـــوافر فـــي نوعيـــات المفـــاهيم التـــي تقـــدم للفـــرد حتـــى يـــسهل تعلمهـــا و فهمهـــا مجموعـــة مـــن 
  : الخصائص المميزة للمفهوم و هي  

  .إمكانية تعلمه  -



 68

 .إمكانية استعماله  -

 .صدقه  -

 .عموميته  -

 .قوته  -

 .تعدد أمثلته  -

 .بنيته  -

  .درجة تجريد أمثلته  -
  : تعلم المفاهيم الرياضية  

لنظريـــات أو ًاتخــذ البـــاحثون و العلمــاء اتجاهـــات مختلفــة فـــي تفــسير تعلـــم المفهــوم ، و ذلـــك طبقــا       
 طانماذج التعلم التي ينزعون إليها ، فالسلوكيون يفـسرون تعلـم الـسلوك المفهـومي فـي ضـوء مبـادئ االشـر

ــم التمييــز و  ــم المفهــوم لــيس إال حالــة  خاصــة مــن حــاالت تعل الكالســيكي و اإلجرائــي ، و يــرون أن تعل
التعمـــيم ، و يؤكـــد المعرفيـــون علـــى دور العمليـــات العقليـــة التـــي يقـــوم بهـــا المـــتعلم أثنـــاء تعلـــم المفهـــوم ، 

معالجــة المعلومــات كتــشكيل الفرضــيات و اختبارهــا للوصــول إلــى الحــل المناســب ، أمــا أصــحاب نمــاذج 
ًفيؤكــدون علــى التــشابه بــين المــتعلم و الحاســب االلكترونــي مــن حيــث تلقــي المعلومــات و معالجتهــا وفقــا 

   ) .446 : 1985نشواتي ، ( الستراتيجيات معينة للخروج بالحل المطلوب 
  :     و قد  تعددت تعريفات تعلم المفهوم و فيما يلي استعراض لبعض هذه التعريفات 

الخاصــة باســتنتاج الــسمات المــشتركة بــين مجموعــة مــن  تعلــم المفــاهيم هــو أحــد العمليــات المعرفيــة  إن-
المثيرات ، و يعتبر تعلم المفاهيم من أنواع التعلم التي تحتاج إلى العمليات العقلية العليـا مثـل التفكيـر و 

  قلية المؤثرة في تعلم المفاهيم اإلدراك و التعميم و التمييز ، و يعتبر الذكاء في قمة تلك العمليات الع
   ) .19 : 2006صالح ، ( 
ًأن تعلم المفاهيم يعـد واحـدا مـن أنمـاط الـتعلم ، و يـذكر أنـه فـي تعلـم المفـاهيم يـتعلم " جانييه "  و يرى - ُ

التلميذ االستجابات لمثيـرات مختلفـة فـي ضـوء الخـصائص الموجـودة مثـل الـشكل و اللـون و الموضـوع و 
أبــو حطـــب ، و (   الخــصائص الفيزيقيــة المحــسوسة مثــل طــول معــين أو وحــدة معينــة العــدد فــي مقابــل

   ) . 299 : 1980صادق ، 
 و يعرف - تعلم المفاهيم بأنه ذلك النوع من التعلم الذي يجعل بمقـدور الفـرد أن  ) 77: 1990عفانة ،( ُ

ناك المفاهيم المادية التي يستجيب لمجموعة المواقف و الحوادث و كأنها صنف واحد من األشياء ، و ه
ُتعتمــد فــي تعلمهــا علــى المــشاهدات و المالحظــات الحــسية ، و هنــاك المفــاهيم المجــردة و التــي تــستخدم 

  .اللغة لتعلمها 
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 نـــشاط يـــؤدي إلـــى تـــصنيف أين تعلـــم المفهـــوم يتـــضمن أ إلـــى ) 436 : 1985نـــشواتي ، (  و يـــشير -
 ، و إن قـــدرة المــــتعلم  علـــى تـــصنيف الحــــوادث أو ًحـــوادث أو مثيـــرات متباينــــة جزئيـــا فـــي صــــنف واحـــد

المثيــرات بطريقــة متــسقة و ثابتــة و مــن فائــدة معينــة ، و فــي ضــوء بعــض األبعــاد أو الــصفات المــشتركة 
  .بينها ؛ هي دليل على تعلم المفهوم 

   ) : 99 : 2008عيطة ، (     و يمر اكتساب المفهوم بعدة مراحل 
  .أسس عليها المفهوم  مرحلة جمع المعلومات التي يت-
  . مرحلة تصنيف المعلومات و اكتشاف السمات المشتركة التي تميز المثيرات المرتبطة بقاعدة ما -
 مرحلة تعلم اسم المفهوم أو اقتراحه ، و في هذه المرحلـة يـتعلم الفـرد أن االسـم المنطـوق يمثـل صـفات -

  . المفهوم الذي تم تشكيله في المراحل السابقة  
  : فيميز بين مرحلتين في تعلم المفهوم " أوزبل " ما       أ

و هـــي عمليـــة االستكـــشاف اإلســـتقرائي للخـــصائص المحكيـــة الفاصـــلة لفئـــة : مرحلـــة تكـــوين المفهـــوم . 1
المثيرات و تندمج هذه الخصائص الممثلة للمفهوم ، و هي صورة ينميها الطفل من خالل خبراته العقلية 

  .ُة ، و يمكن استدعاء تلك الصورة و تعد هذه الصورة هي معنى المفهوم بالمثيرات أو الحاالت الفردي
ــتعلم التمثيلــي ، حيــث يــتعلم الطفــل أن الرمــز المنطــوق أو : مرحلــة تعلــم اســم المفهــوم . 2 و هــي نــوع ال

المكتوب يمثل المفهوم الذي اكتسبه بالفعل في المرحلة األولى ، و هنا يدرك الطفل التـساؤل فـي المعنـى 
  .الكلمة و الصورة التمثيلية ، و في هذه الحالة تكتسب كلمة المفهوم المعنى الداللي لها بين 

  : إلى ثالث مراحل لتعلم المفهوم و هي " برونر"      بينما يشير 
ُو يطلــق عليهــا المرحلــة الحــسية ، و فيهــا يكــون الفعــل هــو الطريــق األساســي لفهــم : المرحلــة العمليــة . 1

  .امله مع مكوناتها الطفل لبيئته و تع
و فـي هـذه المرحلـة يـتم نقـل المعلومـات للطفـل و تمثيلهـا عـن طريـق ) : األيقونـة ( المرحلة الصورية . 2

  .ًإعطائها صورا خيالية ، فيتم تشكيل المفاهيم بالتخيل و تكوين الصور الذهنية 
ســتخدام الرمــوز و تــدخل و فــي هــذه المرحلــة يــصل الطفــل إلــى مرحلــة التجريــد و ا: المرحلــة الرمزيــة . 3

  . اللغة و الرياضيات في المهمة التعليمية 
  -: المفاهيم الرياضية تعلم و تعليم أهمية 

    إن تعلم و تعليم المفاهيم الرياضية له أهمية كبرى ألنها تقع في مركز البنية المعرفية لدى اإلنسان   
، فهـــي  ) 98 : 2008عيطـــة ، ( وانين ، فهــي تقـــع فـــوق المعلومــات و الحقـــائق و تحـــت المبــادئ و القـــ

تتكون من لبنات الحقائق و تشكل أوسـع قاعـدة فـي البنيـة المعرفيـة و منهـا تتـشكل المبـادئ و القـوانين و 
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التعميمات ، فهي بذلك تمثل أوسع عنصر في مكونات النشاط المعرفي اإلنـساني ، و لـذلك فـإن النجـاح 
   .فيمن النظام المعر% 70سي يعني أن الطلبة سيمتلكون في تعليمها للطلبة من خالل المنهاج الدرا

 تقـــوم بتزويـــد الفـــرد بنـــوع مـــن الثبــات و االتـــساق لـــدى تفاعلـــه مـــع مثيـــرات البيئـــة  أن المفـــاهيما       كمــ
المتنوعـــة ، فتـــساعده علـــى تجـــاوز تنوعاتهـــا الالمتناهيـــة ، و تمكنـــه مـــن معالجـــة األشـــياء و الحـــوادث و 

  .لخصائص المشتركة التي تؤهلها لالنتماء إلى صنف معين األفكار من خالل بعض ا
  :  للمتعلم في النقاط التالية  بالنسبة و يمكن إيجاز أهمية اكتساب المفاهيم الرياضية      

  . إن المفاهيم تساعد على تجميع الحقائق و تصنيفها و التقليل من تعقدها -
اللهـا بعـض المفـاهيم يـؤدي ذلـك إلـى تنميـة مهاراتـه  إن المتعلم الذي يمارس عملية الـتعلم و يكتـسب خ-

  .العقلية مثل التنظيم و الربط و التمييز و تحديد الخصائص المشتركة و التجريد 
 إن تعلم المفاهيم يساعد على التفسير و التطبيق و هذا بدوره يساعده على تفسير المواقف و األحداث -

يــر مألوفــة بالنــسبة لــه ، و معنــى ذلــك أن تعلــم المفــاهيم التــي يتعــرض لهــا الفــرد ســواء كانــت جديــدة أو غ
  . يساعد على انتقال أثر التعلم 

 إن المفــاهيم تــساعد علــى التوجيــه و التنبــؤ و التخطــيط ألي نــشاط ، فعنــدما يكــون لــدى المــتعلم إدراك -
ًبالــشروط الخاصــة لعمــل مــسألة حــسابية مــثال فــذلك يجعلــه قــادرا علــى التنبــؤ لمــا ســوف تنتهــي  إليــه هــذه ً

  .المسألة 
 اختــزال الحاجــة إلــى الــتعلم المــستمر ، إذ أنــه حــين يــتعلم الفــرد المفهــوم فإنــه يطبقــه فــي كــل مــرة دون -

  .الحاجة إلى تعلم جديد 
  . تسهيل االتصال ، و ذلك عن طريق تبسيط الواقع في صورة مفاهيم عامة يتفق عليها الجميع -
اهيم تــسهل عمليــة دمــج التكوينــات الــشاملة العامــة و مــا بينهــا مــن  إثــراء البنــاء المعرفــي للفــرد ، فالمفــ-

ارتباطات فرضية في البناء المعرفي للفرد ، تلـك التكوينـات تـساعد بـدورها علـى اكتـساب معـاني اشـتقاقية 
  .جديدة و االحتفاظ بها كجزء من البناء المعرفي للفرد 

دة تنظيمها أثناء وضع الفروض و اختبارها ، و  حل المشكالت باستخدام المفاهيم و الربط بينها و إعا-
  .بذلك يمكن الوصول إلى حلول ذات معنى و مغزى للمشكالت التي يواجهها الفرد 

  :  العوامل المؤثرة في تعلم و اكتساب المفاهيم 
  :    هناك العديد من العوامل التي تؤثر في اكتساب و تعلم المفاهيم و منها 

  . للمفهوم  طبيعة الصفات المكونة -
  .  األساس الذي تم بموجبه الربط بين الصفات المكونة للمفهوم -
  . عدد الصفات المكونة للمفهوم -
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 األسلوب الذي ُأعطيت به األمثلة الدالة على المفهوم ، فهل كانت أمثلة ايجابية أم سـلبية ، مجـردة أم -
  .باشرة محسوسة ، مدعمة برسوم أم غير مدعمة ، خبرات مباشرة أم غير م

 قدرة المتعلم على وضع الشيء مع مجموعة أو صنف من األشياء على أساس التمييز بـين عناصـرها -
  . ، كذلك قدرته على التنبؤ و التفسير و حل المشكالت  

  : صعوبات تعلم المفاهيم 
الح ، صـ( هناك العديد من الصعوبات في تعلم المفاهيم راجعة إلى العديـد مـن األمـور و مـن أهمهـا     

2006 : 33 : (   
  .ًخصوصا المفاهيم التي لها مثال واحد :  الصعوبات الراجعة إلى اسم المفهوم -
  . الصعوبات الراجعة إلى تعريف المفهوم -
  . الصعوبات الراجعة إلى عدم وجود أمثلة مدركة للمفهوم -
  . الصعوبات الراجعة إلى المفاهيم ذات الصفات المحددة غير المدركة -
  .لصعوبة الراجعة إلى المفاهيم المرتبطة بتمثيالت رمزية  ا-
  . ُ الصعوبة الراجعة إلى المفاهيم المسماة صفات أو خواص -
  .  الصعوبة الراجعة إلى المفاهيم التي تصنف الخواص -

     ومن أسباب ظهـور هـذه الـصعوبات فـي تعلـم المفـاهيم األخطـاء الـسلوكية التـي تظهـر عنـد اسـتخدام 
  : ة الموجبة و السالبة و هي كالتالي األمثل

  . التدريس غير السليم في المراحل المبكرة -
  . عدم مراعاة مستوى النمو العقلي و المعرفي للمتعلمين -
  .كأن يصف المتعلم المثال السالب على أنه مثال موجب للمفهوم : ُ ما يعرف بالتعميم الزائد -
يم الـضيق كـأن يـصف المـتعلم المثـال الموجـب علـى أنـه مثـال و هـو نـوع مـن التعمـ:  التعميم المحـدود -

  .سالب للمفهوم 
ـــرة :  الفهـــم المغـــاير أو الفهـــم المحـــرف - ـــدما يفتـــرض المـــتعلم أن واحـــدة مـــن الـــصفات المتغي و ذلـــك عن

  . للمفهوم تعد صفة ثابتة له 
  :  كيفية معالجة صعوبات تعلم المفاهيم 

تصحيح المفهوم غير المقبول هو فـي اسـتخدام خارطـة المفـاهيم ، أن أفضل طريقة ل" نوفاك"    اقترح   
ألنــه عنـــد إدمـــاج هـــذا المفهـــوم الـــذي تـــم اإلخفــاق فيـــه بـــداخل الخارطـــة المفاهيميـــة فـــسوف يـــدرك المـــتعلم 
العالقـــات بـــين المفـــاهيم المختلفـــة و بـــين هـــذا المفهـــوم ، كمـــا أنـــه باســـتخدام الخارطـــة المفاهيميـــة ســـوف 

صــول إلــى الرابطــة التــي ظهــر فيهــا هــذا الفهــم المغــاير أو غيــر المقبــول ، و ســوف يــستطيع المــتعلم الو
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يتعــرض الباحــث إلــى الخــرائط المفاهيميــة فــي ســياق الحــديث عــن المفــاهيم الرياضــية فــي هــذا الجــزء مــن 
  .اإلطار النظري بشيء من التفصيل 

  -: استراتيجيات أساسية في تدريس المفاهيم الرياضية قواعد و 
ذا الجــزء يـستعرض الباحــث أهـم القواعــد و االسـتراتيجيات الواجــب اتباعهـا عنــد تـدريس المفــاهيم    فـي هـ
  .الرياضية 

  : قواعد تدريس المفهوم الرياضي : ًأوال 
 قبــل التطــرق إلــى قواعــد تــدريس المفهــوم يــشير الباحــث إلــى بعــض الــشروط الواجــب أخــذها باالعتبــار    

   ) : 20 : 2006صالح ، ( كتساب المفاهيم و هي عند اختيار األمثلة و استخدامها ال
  .ً أن تكون األمثلة الموجبة ممثلة فعال للمفهوم في كل الصفات المحددة له -
  .ً اختيار األمثلة السالبة و عرضها جنبا إلى جنب مع األمثلة الموجبة للمفهوم -
  . مراعاة التمييز بين األمثلة الموجبة و السالبة للمفهوم -
  .دام العدد الكافي من األمثلة الموجبة و األمثلة السالبة حتى يسهل تعلم المفهوم  استخ-
 تحديــــد نــــوع المفهــــوم و ذلــــك حتــــى يمكــــن اختيــــار األمثلــــة المناســــبة للمفهــــوم بمــــا يتفــــق و خــــصائص -

  .ًالمتعلمين العقلية و المعرفية ، و أيضا الخبرة السابقة لديهم عن المفهوم 
بعـــض القواعـــد و االعتبـــارات األساســـية التـــي يجـــب أن نأخـــذها  ) 26: 2006،الهويـــدي (     و يـــذكر 

  : بعين االعتبار عند تقديم المفاهيم الرياضية و هي كالتالي 
  . يجب أن يقوم المتعلم بإضافة المفاهيم إلى بنائه المعرفي -
ات المتعلم المتنوعة ،  إن أي مفهوم يتم تقديمه للمتعلم يصبح أكثر معنى بالنسبة له عندما يرتبط بخبر-

  .و على المتعلم أن يعمل على دمجه في بنائه المعرفي 
 إن المفــاهيم تنمــو و تتطــور لــدى المــتعلم إذا تعــرض لخبــرات متنوعــة مثــل حــل المــسائل و النــشاطات -

ًاالكتشافية التي تجعله أكثر نشاطا و تفاعال و حيوية  ً.  
 أسهل إذا جاءت هذه المفاهيم مـن واقـع حيـاة المـتعلم ، و  إن تشكيل المفاهيم في البناء المعرفي يكون-

شــارك فيهــا بفاعليــة مــن خــالل العمــل التعــاوني أو الجمــاعي و لــيس مــن خــالل المحاضــرة و التلقــين أو 
  . اإللقاء 

ً يفضل عند تعلم المفهوم أن يستخدم المتعلم ذلك المفهوم أوال ثم يقوم ب-   .التعبير عنه بالرموز و الكتابةُ
  . راعى عند تقديم المفهوم استعداد المتعلم و دافعيته نحو تعلم المفهوم ُ ي-

   و على المعلم بالتالي أن يقوم بإجراءات معينة لتعليم المفهوم قد تختلف من معلم آلخر إال أن معظـم 
  : اإلجراءات تتمثل فيما يلي 
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  .مفهوم ما ُو هو إجراء لغوي يقصد به توضيح موجز لمصطلح : إجراء التعريف . 1
  .و هنا يقوم المعلم بتقديم أمثلة إيجابية للمفهوم و من جميع جوانبه : إجراء المثال . 2
و هنا يقوم المعلم بإعطاء أمثلة ال تنتمي للمفهوم أي أمثلـة سـلبية ، و الهـدف منهـا : إجراء الالمثال . 3

لــى تمييــز الخــصائص األساســية هــو إزالــة ســوء الفهــم الــذي قــد ينــشأ عنــد التالميــذ نتيجــة عــدم قــدرتهم ع
  .للمفهوم عن الخصائص الثانوية 

  -: استراتيجيات تعليم المفاهيم الرياضية  : ثانيا
  :      إن استراتيجيات تعليم المفاهيم الرياضية متنوعة و منها 

  .حيث يدرك المتعلم المفهوم من خالل األمثلة اإليجابية :  إستراتيجية أمثلة اإلنتماء -
حيــث يــتم تقــديم أزواج مــن أمثلــة اإلنتمــاء و أمثلــة عــدم : يجية أمثلــة اإلنتمــاء و عــدم اإلنتمــاء  إســترات-

  .اإلنتماء
  . إستراتيجية التعريف و أمثلة اإلنتماء و عدم اإلنتماء على الترتيب -
  . إستراتيجية أمثلة اإلنتماء و عدم اإلنتماء ثم التعريف على الترتيب -
  .م األمثلة ثم التعريف على الترتيب  إستراتيجية الالأمثلة ث-
  . إستراتيجية األمثلة ثم التعريف -
  . إستراتيجية التعريف ثم األمثلة -
  . إستراتيجية الالأمثلة ثم التعريف -

ً       و قياســــا علــــى ذلــــك يمكــــن اســــتخدام مــــدى واســــع مــــن االســــتراتيجيات المختلفــــة لتــــدريس المفهــــوم 
 حـول مكـان تحـرك التعريـف فـي اإلسـتراتيجية ، فمـنهم مـن يـرى أن الرياضي ، غير أن هناك جـدل يـدور

  .ستراتيجية يبدأ بهذا التحرك عند تقديم المفهوم ، و منهم من يرى تأخير إعطاء هذا التحرك في اإل
  -:التحركات في تعليم المفاهيم 

  : لرياضية التحركات التالية عند تعليم المفاهيم ا) 160: 2005عرنيج ، و سليمان ،(     يذكر 
  :  و ينبثق تحتها التحركات التالية :التحركات االصطالحية : ًأوال 

و هنا يكون التحرك حول خاصية واحدة لعناصر مجموعة اإلسناد إذا كان : تحرك الخاصية الواحدة . 1
  ).الخاصية ( لها خاصية االنغالق ) المفهوم ( الزمرة : ًالمفهوم دالليا مثل 

نناقش في هذا التحرك خاصية أو أكثر من الخصائص المتعلقة بـالمفهوم مـن : في تحرك الشرط الكا. 2
  .حيث كفايتها إلدراج الشيء موضوع النقاش في مجموعة اإلسناد للمفهوم 

ينــاقش هــذا التحــرك الــشرط أو الــشروط الــالزم توافرهــا فــي الــشيء ليكــون : تحــرك الــشرط الــضروري . 3
  .لداللي و ليعطي إسم المفهوم ًعنصرا في مجموعة إسناد المفهوم ا
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تحـدد فـي هـذا التحـرك مجموعـة أعـم و أشـمل تحـوي مجموعـة إسـناد المفهـوم مثـل : تحرك التـصنيف . 4
شبه المنحرف شكل رباعي ، فالمفهوم هنا هو شبه المنحرف و المجموعـة األعـم هـي مجموعـة األشـكال 

  .الرباعية 
ُفــاهيم الدالليــة ، و فيــه يــتم تحديــد الــشيء الــذي يطلــق ُيــستخدم هــذا التحــرك مــع الم: تحــرك  التحديــد . 5

شــبه المنحــرف شــكل ربــاعي فيــه : عليــه المفهــوم عــن طريــق ذكــر خصائــصه الكافيــة و الــضرورية مثــل 
  .ضلعان متقابالن متوازيان فقط 

الـدائرة : ًنسمي في هذا التحرك مجموعة جزئية أو أكثر مـن مجموعـة اإلسـناد فمـثال : تحرك التحليل . 6
  ) .المفهوم ( ، القطع المكافئ ، القطع الناقص ، القطع الزائد ، هي قطع مخروطية  

ًهـذا التحـرك يعــالج الوضـع الـذي يكـون فيـه الــشيء الـذي يـدل علـى المفهـوم مــشابها : تحـرك المقارنـة . 7
في الصفات للـشيء اآلخـر موضـوع البحـث ، و قـد يعـالج هـذا التحـرك االخـتالف بـين عناصـر مجموعـة 

ســناد و العناصــر التــي ال تنتمــي إلــى مجموعــة اإلســناد ، أو قــد يبحــث فيمــا إذا كانــت تختلــف خاصــية اإل
عــن المعادلـــة ) المفهــوم ( يختلــف اإلقتـــران التربيعــي : ًمعينــة للمفهــوم عــن خاصــية معينـــة أخــرى فمــثال 

  . التربيعية 
ب أو الطالـب بعـض العناصـر التـي فـي هـذه التحركـات يـذكر المعلـم أو الكتـا :التحركات الداللية : ًثانيا 

ُتنتمــي إلــى مجموعــة اإلســناد ، أو يطلــب فيهــا تبيــان فيمــا إذا كانــت مجموعــة مــن العناصــر تنتمــي إلــى 
 عليـــه  ةمجموعــة اإلســـناد أو ال ، أي أن التحركــات الدالليـــة تهــتم بـــإيراد األمثلــة علـــى المفهــوم و الالأمثلـــ

  : ، و من أمثلتها ) 144: 1995أبو زينة ،(،
  .ُفي هذا التحرك يعطى مثال أو أكثر للمفهوم ) : المثال ( تحرك اإلنتماء . 1
ُو في هذا التحرك يعطى مثال عدم اإلنتماء و تبرر أسباب عدم اعتباره : تحرك الالمثال مع التعليل . 2 ُ

 ال يــساوي) 3(، ألن ق) س(ق) المفهــوم ( ً لــيس صــفرا لالقتــران 3: مــن مجموعــة إســناد المفهــوم مثــل 
  . صفر

ًتتنــاول التحركــات هنــا اللفــظ الــدال علــى مفهــوم الــشيء عــن طريــق إعطائــه تفــسيرا : تحــرك التعريــف . 3
ًلغويا يوضح معناه ، و التعريف بأبسط صورة عمليـة علـى الرمـوز تعـين لكـل رمـز معنـى ، فـالرموز هـي 

ًركـــات شـــيوعا فـــي ُالتـــي تحتـــاج إلـــى تعريـــف لتوضـــيح معناهـــا ، و يعتبـــر تحـــرك التعريـــف مـــن أكثـــر التح
ًاالستعمال و سهولة في االستخدام و أكثرها دقة و تحديدا للمفهوم ، إال أن هناك من يشير إلى أنها مـن 

  . أكثر التحركات صعوبة على فهم الطالب و بخاصة الذين ال يمتلكون ذخيرة كافية من المفاهيم 
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عفانــة و ( فــق إســتراتيجية التــدريس المباشــر ة وو فيمـا يلــي خطــوات إســتراتيجية تــدريس المفــاهيم الرياضــي
   ) :86: 2007آخرون ،

  . مناقشة أحداث الدرس مع الطلبة . 1
  . تسمية المفهوم . 2
  .تحديد و مناقشة المتطلبات السابقة . 3
  .تعريف المفهوم . 4
  .عرض المفهوم من خالل تقديم األمثلة . 5
  .مقارنة أمثلة و الأمثلة المفهوم . 6
  .ف الطلبة على األبعاد الغير هامة في المفهوم تعر. 7
  .ممارسة استخدام المفهوم . 8
تقــويم تمكــن الطلبــة مــن المفهــوم ، و هــذه الخطــوة مــن األهميــة بمكــان كمــا هــو حــال التقــويم فــي كــل . 9

مراحل العملية التعليمية التعلمية ، و ذلك للحكم على مدى فعالية كـل مـن الخطـوات الـسابقة فـي إيـصال 
  :لمفهوم للطلبة ، و هنا بعض األمور التي تحكم على تحقق ذلك ا

  :     إن اكتساب الطالب للمفهوم يتحدد بمستويين 
  :يقيس مدى قدرة الطالب على تمييز أمثلة المفهوم من الأمثلته كأن : ًأوال 

 .يعطي الطالب أمثلة إيجابية على المفهوم  - 

 . يعطي الطالب أمثلة سلبية للمفهوم  - 

 : يقيس قدرة الطالب على تمييز خصائص المفهوم كأن  : ًثانيا

  .يحدد الطالب األشياء التي يجب توافرها في أمثلة المفهوم  - 
 .يحدد الطالب الشروط الكافية حتى يكون أي مثال هو مثال على المفهوم  - 

 .يحدد الطالب الصفات المشتركة و غير المشتركة بين المفهوم و مفهوم آخر ذي عالقة  - 

ً الطالب تعريفا دقيقا و محددا للمفهوم يعطي -  ً ً. 

 .يذكر الطالب طرق استخدام المفهوم  - 

أن هنــاك نموذجــان لتقــدير مــدى إتقــان الطالــب للمفهــوم ، النمــوذج  ) 28: 2006الهويــدي ،(  و يــذكر 
  :األول من خالل مجموعة من األعمال يقوم بها الطالب لقياس إتقان تعلم المفهوم و هو كالتالي 
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  العمل الذي يقوم به الطالب  ُلشيء المعطىا
ًيعطي مثاال منتميا إليه  إذا ُأعطي اسم المفهوم. 1 ً  
  ًيعطي مثاال ال ينطبق عليه  إذا ُأعطي اسم المفهوم. 2
  يعطي تعريف المفهوم  إذا ُأعطي اسم المفهوم. 3
  يعطي اسم المفهوم  ًإذا ُأعطي مثاال على المفهوم. . 4
  يعطي اسم المفهوم  يف المفهومإذا ُأعطي تعر. 5
  يختار الصفة التي ترتبط بالمفهوم  إذا ُأعطي تعريف المفهوم. 6
  يختار الصفة التي ال ترتبط بالمفهوم  إذا ُأعطي تعريف المفهوم. 7

   ) 148: 1995أبو زينة ،( و يضيف 
  .عطي اسم مفهومين     ،   يبين العالقة التي تربطهما إذا ُأ. 8

  : في اكتساب المفاهيم و ذلك من خالل " ديفيس " نموذج الثاني فهو نموذج      أما ال
  .إعطاء الطالب ألمثلة منتمية للمفهوم . 1
 .يحدد الطالب المفهوم باستخدام األمثلة المتنوعة . 2

 .يعلل  الطالب سبب اختيار المفهوم . 3

  ) .السلبي المثال ( يعلل الطالب اختياره للمثال غير المنتمي للمفهوم . 4
 .يحدد األشياء التي يجب توافرها في أمثلة المفهوم . 5

 .يحدد الخصائص و الشروط الكافية حتى يكون أي مثال هو مثال على المفهوم . 6

 .يحدد الصفات المشتركة بين مفهومين و الصفات الغير مشتركة بينهما . 7

ًيعطي تعريفا دقيقا و محددا للمفهوم . 8 ً ً. 

 .استخدام المفهوم المختلفة يذكر طرق . 9

   -:الخرائط المفاهيمية  *
    في هذا الجزء يعرض الباحث لمفهوم الخرائط المفاهيمية و كيفية ابتكارها و فائدتها و كيفية بنائهـا   

  .و االستفادة منها في تعليم و تعلم المفاهيم الرياضية 
مهارة من مهـارات التـدريس النبويـة  و مع ) سلم لى اهللا عليه وص  ( مع المعلم األولو يبدأ الباحث     

عن عبـد اهللا بـن مـسعود رضـي اهللا  )8/164(أخرج البخاري في صحيحه، حيث  حد تالمذتهأيحكيها لنا 
 ، وهذا الـذي ، أو قد أحاط به ذا اإلنسان ، وهذا أجله محيط بهه ، وً مربعاًخط النبي خطا" : عنه قال

إلـى  ً صـغاراً منـه ، وخـط خطوطـاً خطـا فـي الوسـط خارجـاتـيلـصغار الط او، وهـذه الخطـ خارج منه أمله
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هـذا، وان  ، فـإن أخطـأه هـذا نهـشه أعـراضا هـ: هـذا الـذي فـي الوسـط مـن جانبـه الـذي فـي الوسـط وقـال 
  :رسم منالشريف كر في الحديث ُ لما ذلتالي هو تصور وترجمة والرسم ا " ،أخطأه هذا نهشه هذا

 

 ، وكـشف عـن أهميـة التـدريس البـصري ، واسـتخدام تربـوي مبكـر للوسـائل التعليميـة لفتة مهمة هذه     

 بـل إن هـذا الرسـم  التي نحن بـصددها ،  عن خريطة المفاهيمًوهذا ليس بعيدا ، في إيصال مفهوم معين
 واألمـل  معرفي أو خريطة ذهنية مصغرة لمفهوم محدد عن اإلنسان وعالقته باألجـلعن تمثيل هو عبارة

  . و الفعالة  النبوية التربوية المتقدمة هذا مجرد مثال واحد من أمثلة كثيرة تعكس الطرق واألساليب ،

 )#1/01z04l2yc79r/-/-/k/com.google.knol://http(   

 ، و لقــد Concept Mapsُ      يــرتبط بتــدريس المفــاهيم الرياضــية مــا يعــرف بالمخططــات المفاهيميــة 
ُالتــي تــسمى بنظريــة التمثيــل المعرفــي ، حيــث  " أوزبــل" جــاءت فكــرة المخططــات المفاهيميــة مــن نظريــة 

وم الرياضـي مـن خـالل التمثيـل الحـادث فـي نظريتـه علـى فكـرة اكتـساب معـاني جديـدة للمفهـ" أوزبـل" ركز
 طــور فكــرة التمثيــل Novak "نوفــاك " ًمــع المفــاهيم الموجــودة مــسبقا فــي البنيــة العقليــة للمــتعلم ، إال أن 

ُ إلــى مــا يــسمى بمخططــات المفــاهيم أو مــا تعــرف بالمخططــات "أوزبــل " الهرمــي للمفــاهيم التــي قــدمها  ُ
مخططات المفاهيم بأنها عبارة عـن  ) Novak & Gowin ( "جوين "  و  "نوفاك " المعرفية ، فعرف 

ـــة البعـــد تترتـــب فيهـــا مفـــاهيم المـــادة الدراســـية فـــي صـــورة هرميـــة تعكـــس العالقـــات  ُرســـوم تخطيطيـــة ثنائي
المتداخلة بينها بحيث تندرج من المفاهيم األكثر شمولية و األقل خصوصية فـي قمـة الهـرم إلـى المفـاهيم 

ُصوصية في قاعدة الهرم ، و تحاط هذه المفاهيم بأطر ترتبط ببعضها البعض األقل شمولية و األكثر خ
بأسهم مكتوب عليها نوع العالقة و ذلك مـن أجـل االسـتفادة منهـا فـي تقيـيم الفهـم المفـاهيمي لـدى المـتعلم 

    http://www.alaqll.jeeran.com/mm.htm. حول موضوع معين

ال هرميـة ذات بعـدين توضـح العالقـات و الـروابط المختلفـة       فالمخططات المفاهيمية عبارة عن أشك
  : بين المفاهيم و هي تعتمد على ثالثة مبادئ أساسية 
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و يعني إظهار الروابط الهرمية بين المفاهيم الرئيـسية التـي تكـون أكثـر عموميـة و : التركيب الهرمي . 1
  .المفاهيم الفرعية التي تكون أقل عمومية 

و هـذا المبـدأ يـرتبط بعمليـات الـتعلم التــي يقـوم بهـا المـتعلم مـن خـالل التفريـق بــين : التمـايز المـستمر . 2
ًالمفاهيم بصورة أكثر وضوحا و ثباتا  ً. 

ُو يقــصد بــذلك تحديــد و تطــوير المفــاهيم الرياضــية مــن خــالل ارتبــاط المفــاهيم : التــصالح التكــاملي . 3
  .المقدمة للمتعلم من المفاهيم المكتسبة لديه 

   :المفاهيم خرائط تمكونا

   : تتكون خريطة المفهوم من عدة عناصر أو مكونات      

 أوبيضاوية  أوسواء دائرية (إحاطتها بإطارات متماثلة  فضلُوهذه ي : المفاهيم أو األفكار الرئيسية -
 . هذه المفاهيم في المستوى واألهمية على مدى الخريطة حتى تعكس مدى تماثل ) أي شكلأومربعة 

سواء دائرية ( إحاطتها بإطارات متماثلة أيضاوهذه يجب  : وما تفرع منها لمفاهيم أو األفكار الفرعيةا - 
 .المستوى واألهمية حتى تعكس مدى تشابه هذه المفاهيم الفرعية في)  أي شكلأو مربعة أو  بيضاويةأو
 . طيةخ إنما فقط وصالت ، حاط بإطاراتُت ال فضل أنُي هذه األمثلة   :  األمثلة- 
 . إلى االرتباط بين األجزاء المختلفة في الخريطة ترمز عرضية أو رأسية خطوط  :وصالت خطية - 
 . معينة ذات اتجاهات مقصودة تدل على عالقة   :وصالت أسهم - 

 أوالعالقة بين كل مفهومين  نوعية وصالت األسهم توضح تصاحب عبارات كلمات أو  عبارات ربط- 
من،  يؤثر في، ينقسم، يتكون:  للعالقات بينها، مثل  الطالبر عن مدى فهم قضيتين وتعبأوفكرتين 

  .بإطارات حاطُهذه العبارات ينبغي أن ال ت  .الخ.. . يتضمن، 

 شكال ولكن أكثرها فائدة هناهناك الكثير من األ و: والخرائط الصغيرة التابعة لها شكل الخريطة العام - 

  : إما
  .والخرائط األصغر الرئيسة في األعلى وتتشجر أسفل منها المفاهيماألفكار حيث  : الهرمية -أ

 على أن يكون تنظيم كل فرع من فروع الخريطة بشكل الوسط بشكل أفقي المتشجرة من العنكبوتية -ب

بشكل   من الفروع ولكن تنظيم كل خريطة صغيرة ألٍيً فشكل الخريطة العام يكون عنكبوتيا ،هرمي
  . هرمي
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  :  مخططات المفاهيم في تدريس الرياضيات استراتيجيات
ثــالث اســتراتيجيات يمكــن لمعلــم الرياضــيات اســتخدامها  ) 41: 2007عفانــة و آخــرون  ،(       يــذكر 

  : في البيئة الصفية و هي 
ًإعطـــاء مخططـــات المفـــاهيم المعـــدة مـــسبقا مـــن معلـــم الرياضـــيات قبـــل البـــدء بالـــدرس الجديـــد كمـــنظم . 1 ُ

  .متقدم
ًمخططات المفاهيم المعدة مسبقا من معلم الرياضيات في نهاية الدرس كمنظم متأخر إعطاء . 2 ُ.  
ــم الرياضــيات بتوضــيح و تفــسير العناصــر األساســية للــدرس ثــم يكلــف طالبــه بــصناعة . 3 أن يقــوم معل

  . مخططات مفاهيمية تتعلق بموضوع الدرس 
  :ياضية ت المفاهيم في تدريس الرياضيات و المفاهيم الرأهمية مخططا

  : ُ    إن مخططات المفاهيم تستخدم في العديد من المهمات التربوية كالتالي 
ًتلعب دورا بارزا في تنظيم المعرفة الرياضية على شكل هرمي . 1 ً.  
تعد من أدوات التدريس الفعالة في تـدريس الرياضـيات مـن خـالل جعـل المـتعلم فـي حالـة مـن التفكيـر . 2

 .المخطط المفاهيمي المستمر في تكوين و بناء 

 .تساعد في تخفيض القلق و تحسين اتجاهات المتعلمين نحو تعلم الرياضيات . 3

ُتستخدم كأداة تشخيصية لتقييم تعلم الرياضيات عند مقارنة المخططـات التـي يـصنعها المتعلمـون مـع  .4
 .تلك التي يعدها المعلم  

و تــــصميمها و ذلــــك بعــــد تحليــــل المــــضامين ُيــــستفاد منهــــا فــــي إثــــراء و تطــــوير منــــاهج الرياضــــيات . 5
 .الرياضية في مقررات الرياضيات إلى المفاهيم و العالقات القائمة بينها  

ـــة فـــي عـــالج . 6 ـــل تعـــد أداة فعال ـــاهيم الرياضـــية الخطـــأ ، ب ـــى إحـــداث التغييـــر المفهـــومي للمف ُتعمـــل عل
صـــة منخفـــضي التحـــصيل فـــي ًالتـــصورات الخطـــأ فـــي المفـــاهيم التـــي تكونـــت ســـابقا لـــدى المتعلمـــين و خا

  .الرياضيات 
  : خطوات بناء المخطط المفاهيمي 

  :    هناك عدة خطوات على المعلم أن يتبعها عند بناء المخطط المفاهيمي 
  .ُأن يحدد المعلم لطالبه الموضوع الرياضي المراد تكوين مخطط مفاهيمي له  . 1
لمفتاحية أو العبـارات الرياضـية التـي تـشمل علـى أن يدرب المعلم طالبه على كيفية اختيار الكلمات ا. 2

 .المفاهيم و العالقات القائمة بينها 

 .أن يعد المعلم قائمة بالمفاهيم الرياضية التي يتم استخراجها من المضمون الرياضي . 3
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أن يوضح المعلم لطالبه كيفية تصنيف المفاهيم حسب مستوياتها و العالقات القائمة بينها و تـدريب . 4
 .لطالب على إجراء التصنيف ا

أن يـــضع المعلـــم أمـــام طالبـــه المفـــاهيم الرئيـــسية التـــي تـــم تحديـــدها فـــي قمـــة المخطـــط المفـــاهيمي ثـــم . 5
 .المفاهيم الفرعية المنبثقة منها 

  .أن يربط المعلم المفاهيم الرياضية أمام طالبه بحيث يكون هناك معنى للمفاهيم الفرعية . 6
   ) .260: 2007عفانة و آخرون ،( بنية الهرمية للمخطط المفاهيمي و الشكل التالي يوضح ال

    و الخالصة أن العديد من التربويين يرون أن مخططات المفاهيم مفيـدة فـي إحـداث العـصف الفكـري 
حول فكرة حول موضوع رياضي معين ، كما أنها توفر صورة بصرية للخصائص و العالقات التي تدور 

  .مركزية معينة 
ً     و فـــي نهايـــة الحـــديث عـــن المفـــاهيم الرياضـــية يتطـــرق الباحـــث إلـــى نمـــوذجين هـــامين جـــدا يعنيـــان 

  بالمفاهيم الرياضية و تصنيفها و استراتيجيات تدريسها و هما نموذجي التوصل إلى المفاهيم و نموذج 
     . "دينييز" 

   :  Concept Attainment Modelنموذج التوصل إلى المفاهيم : ًأوال 
و يعتقد أصحاب هذا النوع من نماذج التعليم و التعلم أن مساعدة التالميذ علـى تعلـم المفـاهيم هـو       

، و بالتـــالي فقــد تـــم إعـــادة تنظـــيم  ) 233 : 1994األغـــا ، ( الهــدف الـــرئيس مـــن وجـــود التعلــيم المـــنظم 

المفھوم 
 الرئيس

 مفھوم فرعي

 مفھوم عام مفھوم عام

 مفھوم فرعي مفھوم فرعي مفھوم فرعي

مفھوم  مثال
 فرعي

مفھوم  مثال مثال
 فرعي
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ًعـالم بحيـث تـصبح المفــاهيم محـورا لهـا ، و مـن الــرواد الكثيـر مـن منـاهج الدراســة فـي أجـزاء واسـعة مــن ال
 الذين كان لهـم الفـضل فـي وضـع اإلطـار النظـري لدراسـة المفـاهيم و الـذي أدت أفكـارهم إلـى نالمعاصري

 ، فقد  Austin "أوستين" ، وGoodnow " جودنو"  ، و Bruner  "برونر" انتشار التعلم المفاهيمي 
  .هوم و تحديد ما المقصود به و كيفية اكتسابه و أنواعه حاولوا وضع تعريف إجرائي للمف

  :    و هناك أنماط من تعلم المفاهيم منها 
ًو هنا فإن المفهوم موجود فعال و إنما يتم تنظيم  :  Concept Attainmentالتوصل إلى المفاهيم . 1

يهــا معيــار معــين و عمليــة الــتعلم بحيــث يــسيطر المــتعلم عليــه عــن طريــق التفريــق بــين عناصــر يتــوفر ف
  .عناصر أخرى ال يتوفر فيها 

أما هنا فإن فئات جديدة يتم تحديـدها أو اكتـشافها لـم تكـن  :  Concept Formationبناء المفاهيم . 2
  .       مدركة من قبل 

   ) : 235 : 1994األغا ، (  مراحل و خطوات التعلم المفاهيمي 
  . ف على المفهوم   تقديم المعلومات و التعر:المرحلة األولى 

  .يقدم المعلم أمثلة محددة   - 
و األمثلــة ) التــي تتــوفر فيهــا الخاصــية  ( يقــارن التالميــذ بــين األمثلــة ذات الخــصائص الموجبــة  - 

  ) .التي ال تتوفر فيها الخاصية  ( ذات الخصائص السالبة 
 .يقوم التالميذ بفرض الفروض و اختبارها  - 

ًيحدد التالميذ تعريفا بناء يحتو -   . ي على الخصائص األساسية  ً

  :  اختبار التوصل إلى المفهوم :المرحلة الثانية 
  . يتعرف التالميذ على أمثلة أخرى يحددون إن كانت  تنتمي أو ال تنتمي للمفهوم  - 
ًيؤكد المعلم االفتراضات و يعطي أسماء للمفاهيم و يعيد صياغتها تبعا للخصائص األساسية -  ً. 

 . ن عندهم  يأتي التالميذ بأمثلة م - 

ُ تحليــــل اســــتراتيجيات التفكيــــر ، و يقــــصد باإلســــتراتيجية فــــي الــــتعلم المفــــاهيمي ترتيــــب :المرحلــــة الثالثــــة 
  : القرارات التي يتخذها التالميذ عندما يواجهون كل مثال جديد للمفهوم و يقوم التالميذ بما يلي 

  . وصف األفكار التي تراودهم في تنظيم المعلومات و أسس التصنيف  - 
 .مناقشة دور الفروض و الخصائص  - 

 .مناقشة نوع و عدد الفروض   - 

و تتطلــب هــذه المرحلــة مــن المعلــم أن يــشجع علــى تحليــل ميــزات االســتراتيجيات المختلفــة ال أن  - 
 . يكتفي بتحديد التحليل الصحيح فقط 



 82

  -: Dienes " دينييز " نموذج : ًثانيا 
قــد صــنف المفــاهيم الرياضــية إلــى ثالثــة تــصنيفات و قــد  "دينييــز " ســبق و أن ذكــر الباحــث أن        

 – المفـاهيم البحتـة "دينييـز " استعرضها الباحث في الجزء المخصص لتصنيفات المفاهيم و هي حـسب 
 أن تعلــم المفــاهيم الرياضــية يــتم فــي مراحــل "دينييــز " و يعتقــد .  المفــاهيم التطبيقيــة –المفــاهيم الرمزيــة 

 للنمـو المعرفـي ، فهـو يفتـرض أن هنـاك سـت مراحـل "بياجيـه "  مـا مـع مراحـل متعاقبة متشابهة إلـى حـد
   ) : 91: 1989فردريك بل ،( لتدريس و تعلم المفاهيم الرياضية  و هي كالتالي 

و تـــشمل هـــذه المرحلـــة علـــى أنـــشطة مباشـــرة و غيـــر موجهـــة تـــسمح للطـــالب : مرحلـــة اللعـــب الحـــر . 1
  .ُردة لبعض مكونات المعلومات المراد تعلمها بالتجريب و المعالجة اليدوية و المج

و تـــأتي بعـــد مرحلـــة اللعـــب الحـــر ألمثلـــة عـــن المفهـــوم ، حيـــث يبـــدأ الطـــالب فـــي : مرحلـــة األلعـــاب . 2 
مالحظة األنماط و التناسقات المتضمنة في المفهـوم ، و سـيالحظون أن هنـاك قواعـد محـددة تـتحكم فـي 

  .ض اآلخر مستحيل الوقائع و أن بعض األشياء ممكنة و البع
ربمـا ال يـستطيع التالميـذ اكتـشاف البنيـة الرياضـية التـي تـشترك : مرحلة البحث عن خواص مـشتركة . 3

" فيها كـل مكونـات المفهـوم حتـى بعـد قيـامهم باأللعـاب مـستخدمين المكونـات الحـسية للمفهـوم ، و يقتـرح 
امة للبنية فـي األمثلـة الممثلـة  للمفهـوم  أن يساعد المعلمون تالميذهم على اكتشاف الخواص الع"دينييز 

ُعـــن طريـــق توضـــيح أن كـــل مثـــال يمكـــن أن يتـــرجم إلـــى مثـــال آخـــر دون تغييـــر الخـــواص المجـــردة التـــي 
  .تشترك فيها كل األمثلة 

بعد أن يالحظ التالميذ الخواص المشتركة في كل األمثلة التي توضح المفهوم فإنهم : مرحلة التمثيل . 4
ل واحــد يتجــسد فيــه كــل الخــواص المــشتركة لتعميــق إدراكهــم لهــذا المفهــوم و ذلــك عــن يحتــاجون إلــى مثــا

ًطريق رسم توضيحي مثال أو مثاال لفظيا شامال  ً ً ً .  
يحتــاج التلميــذ فــي هــذه المرحلــة إلــى تكــوين الرمــوز اللفظيــة و الرياضــية  المناســبة : مرحلــة الترميــز . 5

 أن يبتكــر كــل تلميـذ مثالــه الرمــزي لــذلك المفهــوم ، و لوصـف مــا فهمــوه عــن المفهـوم ، و مــن المستحــسن
مــع هــذا يجــب علــى المعلــم التــدخل فــي اختيــار تالميــذه للنظــام الرمــزي كــي ال يكــون هنــاك تعــارض مــع 

  . الكتاب الدراسي المقرر 
هنـــا علـــى التالميـــذ ترتيـــب خـــصائص المفهـــوم و معرفـــة نتائجـــه ، ) : أو التجريـــد ( مرحلـــة التـــشكيل . 6

 األساســــية فــــي بنيــــة رياضــــية هــــي مــــن بــــديهيات هــــذا النظــــام و الخــــصائص المــــشتقة هــــي فالخــــصائص
النظريات ، بينما البراهين هي اإلجراءات المتبعة للوصول للنظريات من المسلمات ، و في هذه المرحلـة 

  .يقوم التالميذ بفحص نتائج المفهوم و استخدامها في حل المسائل الرياضية البحتة و التطبيق
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   " : زدينيي" ئ تعلم المفاهيم الرياضة عند مباد
و هنــا يجــب تــوفير األلعــاب بأنواعهــا التمهيديــة و المنظمــة و التدريبيــة كخبــرات : المبــدأ الــديناميكي . 1

  .الزمة يمكن من خاللها بناء المفاهيم الرياضية 
  . ال تلقيها فحسب وهنا على التالميذ بناء المفاهيم بأنفسهم) : البنائي ( المبدأ التشييدي  . 2
يجـــب تعلـــم المفـــاهيم المتـــضمنة لمتغيـــرات مـــن خـــالل خبـــرات تتـــضمن هـــي : مبـــدأ التغييـــر الرياضـــي . 3

  . األخرى أكبر عدد ممكن من تلك المتغيرات 
يجــب تقــديم نفــس البنيــة اإلدراكيــة فــي شــكل : مبــدأ المتغيــرات اإلدراكــي ، أو مبــدأ التــضمين المتعــدد . 4

إلدراكيـــة المتكافئـــة و ذلـــك مـــن أجـــل إفـــساح المجـــال للمتغيـــرات الفرديـــة فـــي تكـــوين العديـــد مـــن األنمـــاط ا
  . للتجريد )  الجوهر ( ًالمفهوم و أيضا للحث على معرفة الماهية الرياضية 

      استعرض الباحث في هذا الجزء من اإلطار النظري المفـاهيم الرياضـية كأسـاس للبنـاء الرياضـي و 
تكمل هــذا الجــزء باســتعراض ســريع و مــوجز لبــاقي البنــى الرياضــية الرتباطهــا كــل مــا يتعلــق بهــا ، و يــس

ـــاآلخر ، إذ ال يمكـــن الحـــديث عـــن  ـــاط كـــل منهـــا ب ـــاهيم الرياضـــية موضـــوع البحـــث و ارتب المباشـــر بالمف
المفــاهيم الرياضــية دون الحــديث عــن التعميمــات و المهــارات و المــسائل الرياضــية ؛    لــذا يــرى الباحــث 

ق لبـاقي البنـى الرياضـية للتعـرف إلـى العالقـات الوثيقـة بينهـا و بـين المفـاهيم مـن جهـة ، و ضرورة التطر
  .العالقات فيما بينها ككل من جهة أخرى 

  -: التعميمات الرياضية  ) 2
 أن المبدأ أو التعمـيم هـو عالقـة بـين مفهـومين أو أكثـر ، و التعمـيم الرياضـي هـو "جانييه "     يرى    

تنطبــــق علــــى مجموعــــة مــــن األشــــياء و العناصــــر ، و يمكــــن القــــول بالتــــالي أن التعمــــيم عبــــارة رياضــــية 
الرياضــي هــو عالقــة بــين مفهــومين أو أكثــر ، و بــذلك يمكــن اســتنتاج أن تعلــم الطالــب للتعمــيم يــأتي بعــد 
تعلمــه للمفــاهيم و مــن هنــا جــاءت أهميــة المفــاهيم و أنهــا اللبنــات األولــى للبنــاء الرياضــي و قــد ســبق أن 

  . أشار الباحث إلى ذلك 
   )116 :2000عقيالن ، (  :يمكن تقسيم التعميمات إلى نوعين هما : أنواع  التعميمات 

  .عبارة رياضية يمكن البرهنة على صحتها أو استنتاجها . 1
 .ُمسلمة أو بديهة رياضية يسلم بصحتها دون برهان . 2

  :و هناك تصنيف أخر للتعميمات الرياضية على أنها 
  ) .سبق تعريفها ( المسلمات  . 1
  .ًالتعريفات و هي تعميمات رياضية تمثل تعبيرا عن معنى مصطلح أو لفظ أو عبارة . 2
  . النظريات  ، و هي جملة رياضية ذات معنى رياضي يمكن إثبات صحتها . 3
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  . إليه " التعريفات"و هذا التصنيف نفس التصنيف السابق مع إضافة 
 – النظريات – الفروض –الحقائق : فيصنف التعميمات الرياضية إلى  ) 157 :1999خليفة ،(    أما 

  .  العالقات – العمليات – المبادئ –القوانين 
  : تعلم التعميمات الرياضية 

     يعــرف  تعلــم التعميمـــات الرياضـــية بأنــه إيجـــاد عالقـــة ربطيــة بـــين المفـــاهيم  ) 77: 1990عفانـــة ،( ُ
  .مفهومين أو أكثر و ذلك لتكوين هياكل ذات معنى بحيث تكون على األقل بين 

   ) : 65: 2001األمين ،( خطوات تدريس التعميم الرياضي  
  .ُإخبار المتعلم باألداء المتوقع منه بعد تعلمه المبدأ أو التعميم  .1
 .مراجعة الطالب بالمفاهيم السابقة المرتبطة بالتعميم  .2

 .ج المفاهيم مع بعضها بترتيب معين استخدام عبارات لفظية تقود المتعلم إلى دم .3

 .صياغة التعميم  .4

  .  طرح أمثلة تنطبق على التعميم  .5
  : لتعميم ااستراتيجيات تدريس 

إلى أن هناك إستراتيجيتين يمكـن تـدريس التعميمـات الرياضـية مـن  ) 30: 2006الهويدي ،(      يشير 
  :خاللهما و هما 

  . قديم ، صياغة التعميم ، األمثلة ، التفسير ، التبرير الت: طريقة العرض و تشمل على الترتيب . 1
  : طريقة االكتشاف الموجه لتدريس التعميم و تشمل . 2

  .التعميم عن طريق األمثلة  . أ
  .التعميم عن طريق األسئلة . ب

  : تقويم تعلم الطلبة للتعميم الرياضي 
دى اكتـسابهم للتعمـيم عـن طريـق الخطـوات     يمكن تقويم تعلم الطلبة للتعميم الرياضي و الحكم على م

  : التالية 
  . فهم الطالب للمفاهيم الواردة في التعميم -
 . صياغة التعميم بلغة الطالب -

  .م إعطاء الطالب أمثلة على التعمي-

 . استخدام التعميم في حاالت بسيطة أو حاالت جديدة -

 . استخدام أمثلة عددية أو مادية لتوضيح التعميم -

 .لبرهنة على صحة التعميم  ا-
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   -: المهارات الرياضية ) 3
ــــة    ــــث مــــن البنــــاء و المعرفــــة الرياضــــية ، و إن تنمي     إن المهــــارات و الخوارزميــــات هــــي الفــــرع الثال

المهـارات الرياضـية مـن األهـداف الهامـة فـي تــدريس الرياضـيات فـي جميـع المـستويات التعليميـة و تكــون 
  .التوجيه المناسب و الصحيح من المعلم هذه التنمية بالممارسة مع 

   ) : 163: 1999خليفة ،(       و هناك عدة تعريفات للمهارة و منها 
  . المهارة هي سرعة و دقة و فهم في القيام بعمل ما  -
  . المهارة الرياضية هي عمليات تعليمية معينة مرتبطة بوحدات رياضية معينة -

  .بأنها المظاهر و السمات العملية التي تظهر عند أداء عمل ما       و من التعريفات األخرى لها 
   ومـــن الخـــصائص المميـــزة للمهـــارة الـــسرعة و الدقـــة و اإلتقـــان فـــي األداء ، و يتبنـــى الباحـــث التعريـــف 

 علـى أنهـا القـدرة علـى إثبـات قـانون أو - ألن هذا التعريف هو األنسب لألداء المدرسـي -التالي للمهارة 
م شــكل أو برهنــة تمــرين أو إجــراء عمليــات رياضــية أو حــل مــشكلة علــى مــستوى عــالي مــن قاعــدة أو رســ

  . اإلتقان عن طريق الفهم و بأقل مجهود و في أقل وقت ممكن 
  : و من أمثلة المهارات الرياضية  

  . المهارة في إجراء العمليات -
  .  المهارة في حل المعادالت -
  . المهارة في رسم األشكال  -
  .ارة في حل المشكالت   المه-
  .  اإلنشاءات الهندسية -
  .  العمليات على األشكال الهندسية -
  .  التقدير و التخمين و القياس  -
  .  التمثيل البياني  -
  .  إيجاد المقاييس اإلحصائية  -
  .  االشتقاق و التكامل  -

  : خطوات تدريس المهارات الرياضية 
  .التمهيد للمهارة  . 1
 ) .  التعميمات –المفاهيم (  المتطلبات السابقة مناقشة. 2

 . تقديم المهارة من خالل مثال . 3

 .تفسير المهارة و تنميتها من خالل مزيد من األمثلة  . 4
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 .التبرير . 5

 .تنمية خوارزمية المهارة من خالل عرض المزيد من األمثلة و استخدام أمثلة جديدة من قبل الطالب. 6

 ) . التدريب ( ة ممارسة المهار. 7

 : تقويم مستوى تمكن الطلبة من المهارة و ذلك من خالل  . 8

  . تحليل اإلجابات الخطأ و عمل دروس عالجية  - 
 . أال ينتقل الطالب لتعلم مهارة جديدة قبل إتقان المهارة السابقة  - 

عتبــار المبــادئ    و يمكــن تلخــيص اســتراتيجيات تعلــيم المهــارات الرياضــية كمــا يلــي مــع األخــذ بعــين اال
  : األساسية التالية 

  .  تعزيز اإلجابة الصحيحة مباشرة -
  .  التغذية الراجعة -
  . التدريب الموزع ؛ أي أن تكون فترة التدريب على المهارة قصيرة و لكنها موزعة على عدة فترات-
  . التنويع في التدريب باستخدام أساليب و وسائل مشوقة و ذات معنى  -

  : تدريس المهارات الرياضية  استراتيجيات 
  :      توجد إستراتيجيتان أساسيتان لتدريس المهارة الرياضية هما 

و هنا يركز المعلم على تعليم المهارة كوحـدة  ) : 107: 2007عفانة و آخرون ،( إستراتيجية الكل  . 1
  . متكاملة كلية ، ثم يوجه التالميذ إلى تعلم التسلسل لمكونات المهارة 

و فيهـا يـتم تعلـيم أجـزاء المهـارة للمـتعلم حيـث يـتم التـدريب علـى كـل جـزء لوحـده : ستراتيجية األجزاء إ. 2
  .ًأوال 

      و بشكل عام فإن اختيار إحـدى اإلسـتراتيجيتين يعتمـد علـى طبيعـة المهـارة و درجـة تعقيـدها ، كمـا 
  . يمكن للمعلم أن يجمع بين هاتين اإلستراتيجيتين 

ل عصر االلكترونيات و الحاسوب فقد يظن البعض أن تـدريس المهـارات الرياضـية لـم        و مع دخو
يعـــد بتلـــك األهميـــة التـــي يـــدور الحـــديث عنهـــا ، إال أن تـــدريس المهـــارات الرياضـــية و اكتـــسابها ال يـــزال 

ًضروريا و هاما لعدة أسباب منها  ً :  
ًالمفاهيم الرياضية فهما واعيا متعمقا  اكتساب المهارة و فهمها يساعد المتعلم على فهم األفكار و - ً ً .  
 بعض المواقف ال تحتاج إلى آلة حاسبة فقد تحتاج إلـى حـسابات أوليـة بدائيـة تعتمـد علـى مهـارة الفـرد -

  .ًو مقدرته على إجراء الحسابات ذهنيا 
  . اكتساب المهارات الرياضية يسهل في أداء العديد من األعمال الحياتية اليومية للفرد -
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 إتقــان المهــارات يتــيح الفرصــة للمــتعلم ألن يوجــه تفكيــره و جهــده و وقتــه بــشكل أفــضل فــي المــسائل و -
  .المواقف التي يواجهها 

 القيام بالمهارات و اكتسابها تزيد في معرفة المـتعلم و إلمامـه بخـصائص األعـداد و العمليـات عليهـا و -
  .  ) 182: 1995أبو زينة ،. ( ًالبنية الرياضية عموما 

  -: المسألة الرياضية ) 4
ُ   يعتبــــر حــــل المــــسألة الرياضــــية مــــن أهــــم الموضــــوعات التــــي شــــغلت العــــاملين فــــي مجــــال تــــدريس    

الرياضيات منذ فترة طويلة و حتى وقتنـا هـذا ، و المـسألة الرياضـية هـي الفـرع الرابـع مـن البنـاء المعرفـي 
  . المهارات الرياضية  الرياضي ، و يعتمد حلها على المفاهيم و التعميمات و 

ً   و الشائع أن المسألة الرياضية تتكون من سؤال يحتاج إلى إجابة علما بأنه ليس كـل سـؤال يحتـاج    
، و تعــرف المــسألة الرياضــية علــى أنهــا  ) 201: 1995أبــو زينــة ،( ُإلــى إجابــة يعتبــر مــسألة رياضــية   ُ

ً، غير أنها يجب أن تكون موقفا جديـدا بالنـسبة مشكلة تحتاج إلى حل ، أو هي سؤال يحتاج إلى جواب  ً
للمتعلم و ال توجد إجابة جاهزة لهذا الموقف ، و هنـا يجـب أن نفـرق بـين التمـرين و المـسألة الرياضـية ، 
ًفقد تكون بعض المسائل اللفظية ال تتعدى كونها تمرينا مر الطالب مسبقا بخبرات مشابهة لها و بالتـالي  ً

ة ، فــأن تحـــل مــشكلة أو مــسألة فهــذا أمــر صـــعب ، و لقــد ركــزت معظــم منـــاهج ال تكــون مــسألة رياضــي
 NCTM علــى أســلوب حــل المــشكلة ، و قــد قــدمت ةالرياضــيات الجديــدة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــ

  ًتوصياتها للمدرسين بأن أسلوب حل المشكلة يجب أن يكون مركزا و بؤرة االهتمام لمناهج الرياضيات 
  ) .109 : 1995سالمة ، ( 
ً    و الخالصــة أن المــسألة  الرياضــية يعتمــد كونهــا أنهــا كــذلك بالنــسبة للمــتعلم اعتمــادا علــى المعرفــة   

التي يمتلكها هذا المتعلم ، و ما هو مسألة عند فرد قـد ال يكـون كـذلك عنـد آخـر ، و مـا هـو مـسألة عنـد 
ًهنـاك شـروطا يجـب توافرهـا فـي المـسألة فرد معين اليوم قـد ال يكـون كـذلك فيمـا بعـد ، لكـل مـا سـبق فـإن 

  : الرياضية و هي  
  . وجود شخص يسعى لحل المسألة من أجل تحقيق هدف معين . 1
 . وجود عقبة تحول دون تحقيق الهدف بالوسائل و اإلمكانات العادية . 2

ه أن يكــون العــائق الــذي يحــول دون وصــول الــشخص إلــى الحــل ضــمن قــدرات الفــرد العقليــة و خبراتــ. 3
  .حتى يتمكن هذا الفرد من مواجهة الموقف و فرض الفروض ثم الوصول إلى الحل

  : خصائص المسألة الرياضية 
ً أن تكــون ذات داللـــة رياضـــية ، أي تتــضمن خبـــرة رياضـــية و تخـــدم هــدفا فـــي تـــدريس الرياضـــيات و - 

  . تحقق نتيجة للمتعلم تبرر الوقت و الجهد في الوصول إلى الحل  
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 .يرة الهتمام المتعلم ،تلمس اهتماماته و ميوله حتى يكون لديه الدافع للبحث عن حلها  أن تكون مث-

 .  أن يكون للمسألة أكثر من طريقة للوصول إلى حلها حتى تناسب مستويات المتعلمين  -

 . أن تتضمن إمكانية تعميمها لمواقف أكثر شمولية ، أي تقود المتعلم إلى مشكالت أكثر عمومية  -

 .ُيكون حل المسألة في حدود إمكانات المتعلم حتى ال يصاب باإلحباط  أن -

  : خطوات حل المسألة 
  :     يمكن تحديد أربع خطوات لحل المسألة الرياضية 

و يعني ذلك قراءة المسألة و استيعابها و تحديد عناصرها األساسـية و هـي المعطيـات : فهم المسألة . 1
  .و المطلوب و الشروط 

و هي تـصور مـسبق لمـا سـيقوم بـه الفـرد ، و خطـة المـسألة تعنـي وضـع تـصور ذهنـي : لحل خطة ا. 2
 .لحل المسألة ، و هنا يأتي دور المعلم في طرح أسئلة تقود المتعلم إلى اكتشاف الحل

و يعني أن يقوم الطالب بتنفيذ خطة الحل كأن يقوم بكتابة خطوات الحل بـشكل متسلـسل و : التنفيذ . 3
 .نطقي متتابع و م

و قد يكون بالسير بخطوات عكسية ، و قد يكون عن طريق تفحـص معقوليـة النتيجـة التـي : التحقق . 4
 . توصل إليها الطالب ، و كذلك معقولية الخطوات  

  : ل الرياضية ئالصعوبات التي تواجه الطالب في حل المسا
  :   تتمثل هذه الصعوبات فيما يلي 

  .المسألة   عدم قدرة الطالب على قراءة -
 عـدم قـدرة الطالـب علــى فهـم المـسألة و تحديــد عناصـرها األساسـية ، و اســتبعاد المعطيـات الزائـدة عــن -

 .حاجة الحل 

 .  عدم قدرة الطالب على اختيار خطوات الحل المناسبة -

 .  ضعف المعرفة السابقة عند الطالب من مفاهيم و تعميمات و التي تمكنه من الحل  -

لطالب على التحقق مـن صـحة الحـل ، أو ضـعف قدرتـه علـى التخمـين و تقـدير اإلجابـة  ضعف قدرة ا-
 . الصحيحة 

  :و لحل المسألة الرياضية أهمية كبرى في تعلم الرياضيات لعدة أسباب و منها 
  .  أنها العملية التي بواسطتها يتم تعلم مفاهيم جديدة -
  .مهارات الحسابية و إكسابها معنى  قد تكون المسائل وسيلة ذات معنى للتدريب على ال-
  .  عن طريقها يتعلم الطالب كيف ينقل المفاهيم و المهارات إلى أوضاع و مواقف جديدة -
  .  من خاللها يكتسب الطالب معارف جديدة -
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  .  هي  وسيلة إلثارة الفضول الفكري و حب االستطالع -
ً و لكل ذلـك فـإن للمعلـم دورا هامـا جـدا عنـد تكليفـه ل ً طالبـه بحـل مـسألة مـا ، و يمكـن تلخـيص دوره فيمـا ً

  : يلي
  . مساعدة الطالب على قراءة المسألة و فهمها و تحديد المعطيات و المطلوب  -
  .  مساعدة الطالب على شرح المسألة بلغته الخاصة -
  . مساعدة الطالب على تذكر المفاهيم و المعلومات التي لها عالقة بحل المسألة -
طالـــب علـــى توضـــيح المـــسألة باســـتخدام الرســـوم أو األشـــكال الهندســـية  و النمـــاذج و ذلـــك  مـــساعدة ال-

  . لتسهيل الحل  
 مساعدة الطالب على التفكير في أكثـر مـن اتجـاه و تجريـب أكثـر مـن حـل و ذلـك للوصـول إلـى الحـل -

  . الصحيح 
اضـــي و عناصـــره مـــن البنـــاء المعرفـــي الري:   اســـتعرض الباحـــث فـــي هـــذا المحـــور مـــن اإلطـــار النظـــري 

ـــاهيم و تعميمـــات و مهـــارات و مـــسائل رياضـــية مـــع تخـــصيص الجـــزء األكبـــر و بالتفـــصيل للمفـــاهيم  مف
الرياضــية موضــوع الدراســة ، و ينتقــل الباحــث إلــى المحــور الثالــث مــن اإلطــار النظــري حيــث يــستعرض 

  . حلة الباحث الرياضيات في المرحلة األساسية العليا و أهداف تدريسها في هذه المر
  : الرياضيات في المرحلة األساسية العليا : المحور الثالث * 

  -: مفهوم التعليم األساسي  
      أصــبح مفهـــوم التعلـــيم األساســـي يمثـــل الحـــد األدنـــى مــن التعلـــيم الـــذي يعـــد أبنـــاء الـــشعب للمواطنـــة 

ارات و الخبـرات الفنيـة الواعية و المنتجة ، و يسلحهم بالقدر األساسي من المعارف و السلوكيات و المهـ
و المهنيــة البــسيطة و التــي تتفــق و ظــروف البيئــات التــي يعيــشون فيهــا ، بحيــث يمكــن مــن ينهــي مرحلــة 
التعليم األساسي أن يواجه حياة العمل بعد تدريب بسيط أو أن يواصل تعليمه فـي مراحـل أعلـى ، أي أن 

   جانب التعليم من أجل التثقيف  ىاج إلالتعليم األساسي يركز على التعليم من أجل الحياة و اإلنت
   ) . 16: 1999خليفة ،( 

ـــيم الـــذي يـــزود الفـــرد فـــي المجتمـــع بالمعلومـــات و  ـــيم األساســـي هـــو التعل        و يـــرى الباحـــث أن التعل
االتجاهــات و المهــارات األساســية التــي تمكنــه مــن النمــو الــشامل المــستمر و تعــده للتعامــل مــع غيــره مــن 

 التفاعـل النـاجح مـع بيئتـه ، و التعـاون مـع غيـره علـى النهـوض بهـذه البيئـة و علـى تقـدم أفراد المجتمع و
  . ًالمجتمع عموما 
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  : الرياضيات في التعليم األساسي 
   تحتــوي منــاهج رياضــيات التعلــيم األساســي علــى الحــساب و الجبــر و الهندســة و مبــادئ اإلحــصاء    

علــى األنــشطة العدديــة و األنــشطة غيــر العدديــة و األنــشطة فــي ضــوء المفهــوم التقليــدي للرياضــيات ، و 
القياسية و الهندسية و الجبرية و اإلحصائية و التطبيقات العملية في ضـوء المفهـوم الحـديث للرياضـيات 

  : ، و بالتالي فإن أهم ما يشتمل عليه منهاج الرياضيات في التعليم األساسي  
 استخدام فكرة عملية االتحاد فـي توضـيح –مفاهيم المجموعات و من أمثلتها : األنشطة غير العددية  -

  .  استخدام فكرة المجموعات المكملة في توضيح الطرح –الجمع 
 العمليــات الحــسابية األربعــة علــى كــل – تكــوين األعــداد –كقــراءة و كتابــة األعــداد :  األنـشطة العدديــة -

 .لعشرية من األعداد الطبيعية و الكسور االعتيادية و الكسور ا

 . التقريب و التخمين -

 . أنشطة القياس  -

 . األنشطة الهندسية -

 . الهندسة -

  .  الجبر -
  : دور مناهج الرياضيات في التعليم األساسي 

 حيـــث أن التعلـــيم األساســـي هـــو تعلـــيم أساســـي للمواطنـــة ، فـــإن منـــاهج الرياضـــيات يجـــب أن تتـــضمن -
جوانــب النفعيــة للرياضــيات مــن حيــث اســتخدام الرياضــيات فــي دراســة أساســيات الرياضــيات التــي تهــتم بال

  . حل المشاكل التي تواجه المواطن العادي في حياته اليومية 
 و حيث أن التعليم األساسي يتضمن القدر الضروري من المعارف ، فإن مناهج الرياضـيات يجـب أن -

  .ات و نظريات و قوانين رياضيةمليتحتوي على أساسيات الرياضيات من مفاهيم و حقائق و قواعد و ع
 و حيث أن التعليم األساسي ال يمكن أن ينعزل عن المجتمع ، فـإن منـاهج الرياضـيات يجـب أن تهـتم -

ًبالجوانب التطبيقية لها و حسب المجتمع سواء أكان مجتمعا زراعيا أو صناعيا ،  ريفي أو حضري ً ً. 

  -: ا أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة األساسية العلي
  :      يرى الباحث أن من أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة األساسية العليا بشكل عام ما يلي 

  . مساعدة التالميذ على البحث و استنتاج العالقات و اكتشاف التعميمات -
 إمداد التالميـذ بمعلومـات رياضـية فـي هـذا المـستوى أعلـى ممـا درسـوه فـي المـستوى الـسابق لمـا يعـرف -
  .لمرحلة االبتدائية با



 91

 إعــداد التالميــذ لمواصــلة دراســتهم للرياضــيات فــي المرحلــة الثانويــة و مــساعدتهم علــى العمــل لمــن ال -
  .يكمل دراسته 

  . تدريب التالميذ على التفكير السليم -
  : و يجب على معلم الرياضيات في هذا المستوى من التعليم األساسي مراعاة المبادئ التالية 

  . التالميذ على التعرف إلى المفاهيم و التعميمات التي يدرسونها  مساعدة-
  . مساعدة التالميذ على اكتساب المهارات الرياضية -
  .  تدريب التالميذ على حل المشكالت -
  . ربط مناهج هذا المستوى من مستويات التعليم األساسي بالبيئة التي يعيش فيها التالميذ -

أن أهداف منـاهج الرياضـيات فـي هـذه المرحلـة يمكـن تلخيـصها  ) 42: 1995أبو زينة ،(      و يشير 
  : كالتالي 

أن يتعـرف الطالــب علـى لغــة الرياضـيات و خصائــصها و الـدور الــذي تلعبـه الرمــوز فـي إكــساب لغــة . 1
  .الرياضيات الدقة و الوضوح و االختصار 

  . اآلخرين بدقة و وضوح ىإيصالها إلأن يستخدم الطالب لغة الرياضيات في التعبير عن أفكاره و . 2
  .أن ينمي الطالب فهمه لبنية الرياضيات و طبيعتها . 3
أن ينمي الطالب قدرته على التفكير المنطقي و البرهان الرياضي و استخدام ذلك في فهم المشكالت . 4

  .و حلها 
 تنظيمهــا و عرضــها أن يــستخدم الطالــب أســاليب جديــدة و متنوعــة فــي جمــع المعلومــات و األفكــار و. 5

  .بطرق متنوعة كالوسائل اإلحصائية  
أن يــزداد فهــم الطالــب للمحــيط المــادي حولــه و ذلــك مــن خــالل دراســته للنمــاذج الرياضــية و األشــكال . 6

  .الهندسية و العالقات و القواعد الرياضية 
احب هـذه المهـارة أن ينمي الطالب مقدرته في إجراء الحـسابات باسـتخدام وسـائل متنوعـة ، و أن يـص. 7

  .الدقة و الفهم و الفعالية  
أن يكتــــسب الطالــــب و يتــــزود بالمعرفــــة الرياضــــية و المعلومــــات الــــضرورية لدراســــة العلــــوم و فــــروع . 8

  .المعرفة األخرى 
أن يدرك الطالب الدور الحضاري و االجتماعي للمعرفـة الرياضـية و تطورهـا علـى مـر العـصور ، و . 9

  .الحضاري و الثقافي لألمم و الشعوب كيف أسهمت في التقدم 
  .أن يكتسب الطالب اتجاهات عملية في تفكيره لمواجهة المشكالت و اختيار الحلول المناسبة لها. 10
  .نى الرياضية ُأن ينمي الطالب تذوقه للجمال و التناسق في األشكال الهندسية و الب. 11
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  .صلة دراسته و تعلمه للرياضيات أن يتكون لدى الطالب الدافعية و الرغبة في موا. 12
  .أن ينمي الطالب مقدرته و استعداده للتعلم الذاتي . 13
أن يتـــزود الطالـــب بالمعلومـــات الرياضـــية الالزمـــة لمتابعـــة دراســـته فـــي المـــستقبل فـــي أي تخـــصص . 14

  .يختاره
ــا فــي المنهــاج الفلــسطيني  ــة األساســية العلي  الــوطني الفريــق( أهــداف تــدريس الرياضــيات فــي المرحل

  -) : 2000لمبحث الرياضيات ، 
  : بما يلي   )  10 – 7(       تتلخص األهداف العامة لتدريس الرياضيات في الصفوف  

  .تعزيز المهارات الحسابية و الهندسية  المكتسبة في المرحلة االبتدائية . 1
و التمثيــل الهندسـي لكــل تعـرف مجموعـة األعــداد الـصحيحة و النـسبية و الحقيقيــة و العمليـات عليهـا . 2

 .منها و عالقاتها البنيوية 

ـــــصها و اســـــتعمال المعـــــادالت و . 3 ـــــة و العمليـــــات عليهـــــا و خصائ ـــــادير الجبري تعـــــرف الحـــــدود و المق
 .المتباينات في حل المشكالت 

 .استخدام لغة المجموعات في التعبير عن العالقات و المصطلحات الرياضية . 4

 .إلقتران و أنواع العالقات و خصائصها و التمثيالت المختلفة للعالقات تعرف مفهوم العالقة و ا. 5

ًتعرف إقترانات مهمة و تمثيلها بيانيا و استخدامها في فهم العالقات و اإلنتظامات في البيئـة الماديـة . 6
  .و االجتماعية 

 .تعميق مفهوم اإلقتران و اإلقتران العكسي و تعرف إقترانات جديدة . 7

 .مفهوم النسبة و التناسب و استخدامها في تطبيقات من الحياة اليومية تعميق . 8

  .تنمية اإلحساس الفراغي . 9
  .تمييز المعطيات عن المطلوب و االستشعار بوجود معلومات زائدة أو ناقصة . 10
تعميـــق الفهـــم بالقيـــاس خاصـــة تلـــك القياســـات المتعلقـــة بالمجـــسمات أو باألشـــكال المـــستوية األكثـــر . 11

  .ًعقيدات
  .تكوين نماذج رياضية للمشكالت العملية . 12

تطوير مهارة حل المسائل الكالمية و المشكالت الغير روتينية و تنمية قدرات التفكير اإلبـداعي و . 13 
  . اإلبتكاري 

تعميـق المعرفـة باألشــكال الهندسـية و خصائــصها و عالقاتهـا و اســتخدام البرهـان لبيــان صـحة هــذه . 14
  .العالقات الخواص و 

  .التنمية التدريجية للقدرة على ممارسة التفكير الشكلي و التجريد . 15
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ممارســـــة االســـــتقراء و االســـــتنتاج و االســـــتدالل المنطقـــــي كمـــــا فـــــي الهندســـــة و غيرهـــــا مـــــن فـــــروع . 16
  .الرياضيات 

   .تعرف مفهوم االحتمال و مبادئ اإلحصاء و بعض التطبيقات المالئمة في الحياة العملية. 17
  . استخدام التقدير و التقريب  في إجراء العمليات و التحقق من صحة اإلجابات  . 18
  .اكتساب معارف رياضية تساعد اإلنسان في حياته اليومية . 19
 و ضــرورية ااكتــساب معرفــة رياضــية ضــرورية لفهــم أنظمــة معرفيــة أخــرى مثــل العلــوم و التكنولوجيــ. 20

  .ية لمتابعة الطالب دراسته المستقبل
إجــــراء الحــــسابات بفاعليــــة و بطــــرق متنوعــــة مثــــل اســــتخدام الجــــداول و الرســــوم البيانيــــة و اآلالت . 21

  .الحاسبة
  .تنمية مهارة جمع المعلومات حول ظاهرة معينة و تمثيلها و تحليلها و تفسير النتائج . 22
ل بـــأكثر مـــن  حـــل بعـــض المـــسائاكتـــساب فهـــم للـــصالت بـــين مختلـــف فـــروع الرياضـــيات و إمكانيـــة. 23

  .طريقة
  .تنمية قيم و اتجاهات ايجابية نحو الرياضيات . 24
  . تقدير دور الرياضيات في التطور االجتماعي و اتخاذ القرارات في الحياة . 25
  .تقدير دور العلماء العرب و المسلمين في تطوير الرياضيات . 26

 الفلــسطينية الخاصــة بمنــاهج الرياضــيات      ممــا ســبق يــرى الباحــث أن أهــداف وزارة التربيــة و التعلــيم
ًللمرحلة األساسية العليا تتفق اتفاقا كبيرا مع أهداف تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية العليا الموجـودة  ً
في األدب التربوي كتلك التي سبق و ذكرها الباحث في الفقـرة الـسابقة ، و المهـم أن يعمـل المنهـاج علـى 

ما تكشف عنه الدراسات التي تمت علـى المنهـاج الفلـسطيني و تلـك التـي مـا تحقيق هذه األهداف و هذا 
  .ُزالت تجرى عليه من مختلف جوانبه و تلك الدراسات هي التي ستحكم على مدى تحقق هذه األهداف 

  - :  NCTMالمعايير ، و : المحور الرابع * 
مفهـــوم و تعريـــف المعـــايير و     فـــي المحـــور الرابـــع و األخيـــر مـــن اإلطـــار النظـــري يـــستعرض الباحـــث 

أهميتهـــا و تـــصنيفاتها و أنواعهـــا ، ثـــم يعـــرض الباحـــث لنمـــوذج مـــن الـــدول العربيـــة نجحـــت فـــي صـــياغة 
معايير خاصة بها باالعتماد على معايير دولية و هي دولة قطر ، و ينهي الباحث هذا المحور و كذلك 

 مــن حيــث نــشأته ، NCTMاضــيات هــذا الفــصل بالحــديث عــن المجلــس القــومي األمريكــي لمعلمــي الري
أهدافه و المعايير الصادرة عنه و في عدة محاور ، حيث يعرض الباحث للمعايير العامـة للمجلـس ، ثـم 

  .معايير المراحل الدراسية قيد البحث 
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   :  standardsتعريف المعايير 
ذه الجملــة لمــا هــو ُالمعيــار هــو جملــة يــستند إليهــا فــي الحكــم علــى الجــودة فــي ضــوء مــا تتــضمنه هــ      

، و عرفها اللقاني  بأنها محصلة لكثيـر مـن األبعـاد  ) 45 : 1995زهران ، ( متوقع تحققه لدى المتعلم 
 و اإلجتماعيـة و العلميـة و التربويــة يمكـن مـن خـالل تطبيقهــا التعـرف إلـى الـصورة الحقيقيــة ةالـسيكولوجي

   ) .179 ، 2003اللقاني ، ( شيء الذي نقومه ُللموضوع المراد تقويمه ، أو الوصول إلى أحكام على ال
       فالمعايير إذن أهداف عامة لما يجب أن يتعلمه الطالب ، و يجب أن تحدد ما يجب على المعلم 
تدريــسه ، و يــتم صــياغة المعــايير علــى مــستويات تفــصيلية ، و علــى المــستوى المحلــي تقــوم المؤســسات 

ً مقــاييس عامــة موحــدة وفقــا للنظــام الــذي يــصف مــا يجــب المتخصــصة بوضــع األهــداف العامــة و تحديــد
 ) 12 – 9 ، 8 – 6ريــــاض األطفــــال  ، ( إنجــــازه قبــــل نهايــــة كــــل مرحلــــة دراســــية علــــى ســــبيل المثــــال 

)/wiki/org.wikipedia.ar://http(لب و يكتـسبه  ، و تحدد معايير المناهج ما يجب أن يتعلمه الطا
ًو يتقنــه الطــالب فــي المــدارس فــي كــل مــستوى دراســي ، و تمثــل معــايير المنــاهج جــزءا هامــا فــي خطــة  ً

  .تطوير التعليم 
    و عــرف المجلــس األعلــى للتعلــيم فــي قطــر معــايير المنــاهج علــى أنهــا العبــارات التــي تحــدد األهــداف 

المجلــس األعلــى ( ليــه فــي كــل مرحلــة دراســية ،التعليميــة و مــا يجــب أن يكتــسبه الطالــب و مــا يتوصــل  إ
ُ، و غالبا ما يساء فهم مصطلح معايير المناهج و يخلط البعض بينه و بين  ) 2009للتعليم في قطر ،  ً

كمــا أشــارت التعريفــات الــسابقة مــصطلح لتعريــف مــا " معــايير المنــاهج "المنــاهج الدراســية ، فمــصطلح  
قنه و أن يتمكن من انجازه في كل صف دراسي أو في كل مرحلة ينبغي على الطالب أن يتعلمه و أن يت

دراسية ، كما تحدد معايير المناهج مجموعة من المهارات األساسية التي يتوقـع مـن الطـالب اكتـسابها و 
  .) org.nctm.www(توظيفها 

معـايير الرياضــيات بأنهـا عبــارة عــن  )  Jey and Alfred, 2004 : 27(ّ     كمـا عــرف كـل مــن 
  .أوصاف لما ينبغي أن يعرفه الطلبة و يتعلموه 

  -: أهداف المعايير 
ـــيم فـــي قطـــر أن الهـــدف الرئيـــسي لمعـــايير الرياضـــيات هـــو الـــسماح         يـــشير المجلـــس األعلـــى للتعل

بيئـات مختلفـة ، و للطالب بأن يتمكنوا مـن اسـتخدام علـم الرياضـيات فـي حـل المـشكالت فـي سـياقات و 
ينبغـــي  علـــى الطـــالب أن يستكـــشفوا الطـــرق التـــي يمكـــن للمـــنهج الرياضـــي أن يـــساعدهم بهـــا علـــى حـــل 

  .المشكالت التي قد تصادفهم في مراحل أخرى من الدراسة 
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ً       و تهدف معايير الرياضيات بشكل عام إلـى أن يـتمكن الطـالب مـن حـل المـسائل الرياضـية سـواء 
 المألوفة ، و تنمية البراعة في الحسابات الفكرية و المكتوبة و استعمال اآلالت الحاسبة المألوفة أو غير

  .و الكمبيوتر و تنمية األعمال الرياضية 
 إلــــــى أن معــــــايير منهــــــاج NCTM      و يــــــشير المجلــــــس القــــــومي األمريكــــــي لمعلمــــــي الرياضــــــيات 

  : الرياضيات تهدف إلى ما يلي 
ة لمـــا يجـــب أن يتعلمـــه و يتقنـــه الطالـــب مـــن مرحلـــة الروضـــة و حتـــى ًوضـــع أهـــدافا عامـــة و واضـــح. 1

  .الصف  الثاني عشر 
  .توفير مصدر معلومات للمعلم ، و القادة التربويين و صانعي القرار لالستخدام و التجريب . 2
  .دليل أو مرشد لتقويم المنهاج . 3
فهــم ممكـــن للرياضـــيات و إعطــاء أفكـــار و نمــاذج حـــول كيــف يمكـــن الوصــول بـــالطالب إلــى أعمـــق . 4

   ) .org.nctm.www.( أهميتها في الحياة 
  : مبررات وضع المعايير 

ًإلى أن وجود معايير الرياضيات أصبح ملحـا و ذلـك  ) 23 : 2005عقيالن ، و السعيد ، (      يشير 
  : أنها تحقق الجوانب اآلتية 

ً و معايـــشة الوضـــع العلمـــي المتطـــور علميـــا و ةم تطوراتـــه العلميـــة و التكنولوجيـــ مـــسايرة العـــصر و فهـــ-
ًاقتصاديا و اجتماعيا ، و ذلك عن طريق دراسة لغة العصر بما فيها من مصطلحات و رموز و مفـاهيم  ً

  .و ممارستها كأداة اتصال علمية 
ح ميـــدان الرياضـــيات و ربـــط  اســـتخدام المفـــاهيم و األفكـــار و المبـــادئ العامـــة التـــي تعمـــل علـــى توضـــي-

فروعــه بعــضها بــبعض بــصورة متكاملــة لفهــم الرياضــيات ذاتهــا مــن جهــة و فهــم العلــوم األخــرى مــن جهــة 
  .ثانية 

 االقتــصاد فـــي الوقــت و الجهـــد الــالزم لنمـــو األفكــار و المفـــاهيم الرياضــية العامـــة عــن طريـــق تحـــسين -
  .امة اكتساب التالميذ لتلك المفاهيم و المبادئ في صورة ع

      ويــذكر المجلــس األعلــى للتعلــيم فــي قطــر أن معــايير المنــاهج تعــزز و تؤكــد الكثيــر مــن المفــاهيم 
  : االيجابية في المدارس و منها 

فللمعلــم الحــق فــي تطــوير بــرامج تعليميــة متنوعــة طالمــا أن هــذه البــرامج تحقــق القــدر :  الفــروق الفرديــة -
دة فــي معــايير المنــاهج و تلبــي احتياجــات الطلبــة الفرديــة ، و المطلــوب مــن المعــارف و المهــارات المحــد

ًبهذا األسلوب ال يعتمد المعلم كليا على كتب مدرسية محددة و لكنه يقوم بتنويع مـصادر الـتعلم ، و هـذا 
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يـــوفر لـــه مرونـــة أكثـــر و خيـــارات أوســـع لـــتالئم احتياجـــات الطلبـــة و وضـــعها فـــي قوالـــب تـــستحوذ علـــى 
  .اهتمامهم 

بحيـث تطبـق المـدارس معـايير منـاهج صـارمة يكـون الطالـب محـور التركيـز : ورها الطالب  فصول مح-
  .ًفيها بدال من المعلم 

حيــث يـشجع المــنهج مــن خـالل المعــايير المعلــم علـى التــدريس باالســتعانة بــالمواقف و :  الـتعلم الفعــال -
ُالمعلومــات المــستمدة مــن العــالم المعــاش و ذلــك باســتخدام مــواد معتمــدة ُ  قــدر اإلمكــان ، و يكــون الطالــب ُ

أكثــر فاعليــة فــي العمليــة التعليميــة مــن خــالل البحــث و التجريــب و التعــاون و التفكيــر الــذي يعتمــد علــى 
  .المالحظة و التأمل 

ًحيث يعتبر التقييم جزءا ال يتجزأ مـن عمليـة التـدريس و هـو يـساعد الطلبـة علـى تقيـيم :  التقييم الذاتي - ُ
  .واهم األكاديمي و حل مشاكلهم في حالة الضرورة مدى تعلمهم  و مست

حيث يستطيع الطالب تطوير مهارات و معارف ال غنى عنها في العالم المعاصـر :  المهارات العالية -
ً، كما تتضمن هذه المعايير المعتمدة على مقاييس عالميـة فرصـا متـساوية للطلبـة الـراغبين فـي االلتحـاق 

   .ًبالجامعات المميزة دوليا 
حيث المشاركة اإليجابية و المتواصلة ألولياء األمور في تعلم أبنـائهم :  المشاركة و المساهمة األبوية -

ًتسهم في نموهم نفسيا و اجتماعيا و أكاديميا  ً ً.  
    استغالل المعايير في المدارس ؟ كيف يمكن

ًلطلبة و هي ليست منهجـا      إن الهدف من المعايير هو مساعدة المدارس على تأمين حاجات التعلم ل
  : ًدراسيا بحد ذاتها ، لذلك يمكن استعمالها في المدارس بطرائق مختلفة كما يلي 

 يمكن لمديري المدارس و من يحل محلهـم اسـتعمال المعـايير لمـساعدتهم علـى التخطـيط و األبحـاث ، -
ـــى دعـــم و تطـــ ـــيم المـــنهج التعليمـــي ، و باإلضـــافة إل ـــة و تقي ـــى مراقب وير سياســـات المدرســـة باإلضـــافة إل

  . الخاصة بالتعليم و التعلم  
 يمكـــن لقـــادة المـــادة التعليميـــة و مجموعـــات المدرســـين الـــذين يدرســـون نفـــس المـــادة اســـتعمال المعـــايير -

  . لوضع مخططات عمل أو مناهج دراسية و مراجع لصفوفهم باإلضافة إلى مواد التقييم 
رســــة واحــــدة أو أكثــــر و الــــذين يدرســــون نفــــس الــــصف  يمكــــن لمجموعــــة المعلمــــين اللــــذين ينتمــــون لمد-

  .استعمال المعايير لوضع برامج متكاملة للصف 
 يمكـــن للمدرســـين كـــأفراد اســـتعمال المعـــايير لمـــساعدتهم علـــى تخطـــيط الـــدروس لـــصف واحـــد و وضـــع -

    .أهداف التعلم و تقييم و مراقبة تقدم الطلبة و من ثم إطالع األهل حول تقدم أبنائهم في الدراسة
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 يمكن للطلبة اإلطالع على المعايير لمعرفـة األداءات المتوقـع مـنهم إنجازهـا و الـتمكن منهـا فـي نهايـة -
  . المرحلة الدراسية 

  : أشكال و أنواع المعايير 
  :    للمعايير في العادة شكالن أساسيان هما 

ًيعرفـه و يكـون قـادرا و تحـدد مـا يجـب علـى المـتعلم أن  :  Content Standardsمعـايير المحتـوى . 1
ـــه  ـــى فعل ـــارة عـــن وصـــف عـــام شـــامل للمعـــارف و )wiki/org.wikipedia.ar://http/(عل  ، فهـــي عب

  . ) org.ascd.www( المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب في المواد األكاديمية
و توضح مدى إتقان الطـالب إلثبـات تحقـق المعيـار  :  Performance standardsمعايير األداء . 2

، فهي وصف لما يجب أن يعرفه الطالب و كذلك المعلم و الموجه أو يقومون به و يتمكنون من أدائه ، 
ت األداء هــي و هــي التــي تحــدد مــستويات الــتعلم المتوقعــة مــن الطــالب ، وهنــا يجــب أن نعلــم أن مــستويا

  ) .المصدرين السابقين ( مؤشرات لألهداف العامة و ليست األهداف بحد ذاتها 
  : خصائص و مواصفات المعايير 

  : إلى الخصائص و المواصفات التالية   ) 2003وزارة التربية و التعليم المصرية ، (     تشير 
لية التعليمية و التربوية و السلوكية و تحقق تتناول الجوانب المختلفة  المتداخلة للعم:  أن تكون شاملة -

  .مبدأ الجودة الشاملة 
تركــز علــى األمــور المهمــة فــي المنظومــة التعليميــة بــال تحيــز ، و تنــأى عــن :  أن تكــون موضــوعية -

 .األمور و التفصيالت التي ال تخدم الصالح العام 

للظـــروف البيئيـــة و الجغرافيـــة و ًحتـــى يمكـــن تطبيقهـــا علـــى قطاعـــات مختلفـــة وفقـــا :  أن تكـــون مرنـــة -
 .االقتصادية المتباينة 

 .أي تلتقي مع احتياجات المجتمع و ظروفه و قضاياه :  أن تكون مجتمعية-

حتى يمكن تطبيقها لفترات زمنية ممتدة تكون قابلة للتعديل ، و مجابهـة :  أن تكون مستمرة و متطورة -
 . ةللمتغيرات و التطورات العلمية و التكنولوجي

حتى يمكن مقارنة المخرجات المختلفة للتعليم بالمعايير المقننـة للوقـوف علـى :  أن تكون قابلة للقياس -
 .جودة هذه المخرجات 

ُو ذلك بأن تبنى على أساس األطـراف المتعـددة و المـستفيدين فـي المجتمـع :  أن تحقق مبدأ المشاركة -
 .ن ناحية أخرى  و ذلك في إعدادها من ناحية و في تقويم نتائجها م

بـــأن تـــستند إلـــى الجانـــب األخالقـــي و تخـــدم القـــوانين الـــسائدة و تراعـــي عـــادات :  أن تكـــون أخالقيـــة -
 . المجتمع و سلوكياته 
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ًفال تشكل هدفا في حد ذاتها ، و إنما تكون آلية لدعم العملية التعليمية و النهـوض :  أن تكون داعمة -
  .بها 

 الــوطن و قــضاياه و تــضع أولوياتــه و أهدافــه و مــصلحته العليــا فــي تخــدم أهــداف:  أن تكــون وطنيــة -
  . المقام األول 

      من كل ما سبق يمكن أن نرى أن لكل دولة معاييرها الخاصـة و التـي تنبـع مـن فلـسفتها و أهـدافها 
مـواد ًو توجهاتها و آمالها المستقبلية ، و يرى الباحث أن ذلك يمكن أن يكون أكثر وضوحا فـي منـاهج ال

ُاإلنـــسانية ، لـــذلك فـــإن الباحـــث يـــرى أن المـــواد العلميـــة و مـــن ضـــمنها مـــادة الرياضـــيات يمكـــن أن تؤخـــذ 
معاييرها من دول متقدمة كان لها السبق في إعدادها وصياغتها و تجربتها ، حيث أخضعتها هذه الـدول 

اآلخـرين و خاصـة للبحث الطويل و التجريب على مدى سنين طويلة ، فـال مـانع مـن أخـذ خالصـة فكـر 
الدول المتقدمة و االستفادة من علومهم إلى أقصى ما يمكن ، مع اإلضافة و التعديل بما يلزم و خاصة 
ُعلــى مــستوى األهــداف فــي المجــال الوجــداني ، فمــادة الرياضــيات فــي المنهــاج الفلــسطيني وضــعت لهــا 

عـايير دول متقدمـة و معـايير أهداف عامة ، و ال مـانع بـل مـن األفـضل أن تتماشـى هـذه األهـداف مـع م
عالميــة ثــم صــبغها بالــصبغة المحليــة ، فالمعــايير العالميــة مــا هــي إال مجموعــة المعــايير األساســية التــي 

، و نالحـظ فـي  ) 11 : 1997أبـو موسـى ، ( ُتستخدم في كثير مـن بلـدان العـالم المتقـدم لبنـاء المنهـاج 
ُي تستخدم فـي كثيـر مـن بلـدان العـالم المتقـدم ، لـذلك تعريف أبو موسى أنه وصف المعايير بأنها تلك الت

  . يؤكد الباحث أنه يجب علينا األخذ بمثل هذه المعايير و خاصة في المواد العلمية كمادة الرياضيات 
  : معايير تقويم كتب و مناهج الرياضيات المدرسية  

ً     يلعب الكتاب المدرسي دورا هاما في عملية التعليم و التعلم إذ ا تم استخدامه االستخدام السليم و إذا ً
 1989فردريـك بـل ، ( ما تم إعداده بكل تفصيالته من محتوى إلى أمور فنية تتعلق بإخراجـه ، و يـشير 

  : إلى أن معايير تقويم كتب الرياضيات تنقسم إلى قسمين هما  ) 134: 
  ) .اسة و هذا هو مجال هذه الدر( معايير تتعلق بالمحتوى و طرق التدريس . 1
  . معايير تتعلق بالخصائص الفيزيقية و وسائل التعليم . 2

      ويــستعرض الباحــث فــي هــذا الجــزء معــايير إحــدى الــدول العربيــة و هــي دولــة قطــر ، حيــث مثلــت 
ًنموذجا عربيا رائدا في وضع و صياغة معايير منهاج الرياضيات على كافة مستويات و مراحل الدراسـة  ً ً

لجاد على تطبيق هذه المعايير و التي هي معايير عالمية مصاغة بصبغة قطريـة ، و ، و كذلك العمل ا
هي من الدول التي تستطيع بكل سهولة الدخول إلى موقع المجلـس األعلـى للتعلـيم فيهـا و االسـتفادة مـن 

 ، كل ما فيه ، فهي تعرض معاييرها بمنتهى الشفافية و لم تبخل بتقديمها لكل محب لإلطالع و المعرفة
و سـوف يكتفــي الباحــث هنــا بعــرض معــايير المحتــوى الرياضـي للكتــب المدرســية فــي دولــة قطــر و كــذلك  
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 الماديــة للكتــاب ة ، و لــن يتنـاول المعــايير الخاصـة بالخــصائص الفيزيقيـNCTMعنـد التعــرض لمعـايير 
ير دولـة المدرسي من حيث طباعته أو إخراجه فلـيس هـذا مجـال هـذه الدراسـة ، و سـيعرض الباحـث معـاي

  . قطر في المرحلة الخاصة بهذه الدراسة و هي الصفوف السادس و السابع و الثامن األساسي 
  : ً      تنتظم معايير مناهج الرياضيات في دولة قطر وفقا للفروع التالية 

  . التفكير و حل المسائل -
  .العاشر ً الحساب و الجبر باإلضافة إلى حساب التفاضل و التكامل ابتداء من الصف -
 .ً الهندسة و القياسات و الذي يشمل على علم المثلثات ابتداء من الصف التاسع -

ً معالجة البيانات و التي تقسم إلى علم اإلحصاء و علم االحتمال ابتداء من الصف العاشر - ُ.  
   -:  ملخص أداءات التالمذة في نهاية الصف السادس 

  التفكير وحل المسائل
يغيــر مــن تمثيــل إلــى . مــسائل رياضــية مألوفــة وغيـر مألوفــة فــي سلــسلة مــن المـضامين     يمثـل التلميــذ 

ًيفسر شفهيا وكتابة أسلوبه واستنتاجاته . آخر إذا كان ذلك سيساعد في حل المسألة المطروحة  يتحقق . ّ
انيـات يبحث بشكل منتظم فـي جميـع إمك. ًمن معقولية النتائج المحتسبة ، مثال باستخدام أسلوب التقدير 

يـستخدم . ًيتعرف على األنماط في البيانات أو في النتائج ويعمم كلما كـان ذلـك مناسـبا . وضعية معينة 
  .البرامج الكومبيوترية ليدعم عمله في الرياضيات 

  الحساب والجبر
      يحـــسب التلميـــذ بفعاليـــة األعـــداد الطبيعيـــة والكـــسور العـــشرية باســـتخدام الحاســـبة وبـــدونها ، ويفـــسر 

يـــستخدم أســـلوب األعمـــدة . ًيـــستعمل سلـــسلة مـــن االســـتراتيجيات ليحـــسب ذهنيـــا. بـــرر أســـلوبه المختـــار وي
علــى عــدد طبيعــي مــن رقــم واحــد أو مــن / المكتوبــة لجمــع وطــرح كــسور عــشرية ولــضربها وقــسمتها فــي 

وامـل يجـد ويـستعمل ع. يقـدر أجوبـة الحـسابات ويتأكـد مـن النتـائج باسـتعمال العمليـات العكـسية . رقمين 
ًيختــصر العوامــل المــشتركة ليبــسط كــسرا حتــى أبــسط . ومــضاعفات أعــداد ويتعــرف إلــى األعــداد األوليــة 

يغير الكسور االعتيادية إلـى عـشرية أو إلـى . ًصورة له ويجمع ويطرح كسورا فعلية ذات مقامات مختلفة 
ًستعمال الحاسبة عنـد يحسب أجزاء كسرية أو مئوية لكميات وقياسات م. نسب مئوية ، والعكس بالعكس 

ّيبسط ويحسب قيمة التعابير الجبرية البسيطة . ًيستعمل نسبا بسيطة ويطبق التفكير التناسبي . الضرورة 
ُيولـد حـدودا متتاليـة معطـاة قاعـدتها . وينشئ  ويحـل معـادالت خطيـة بـسيطة  ً يـستخدم أزواج إحـداثيات . ّ

اتـه لحـل سلـسة مـن المـسائل المألوفـة والغيـر مألوفـة ، يطبـق مهار. ًمرتبة ليرسم نقاطا تتبع قاعدة بسيطة 
  " .واقع الحياة " بما فيها مسائل الرياضيات ومسائل من 
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  الهندسة والقياسات 
ً فـــي خـــط انعكـــاس معطـــى ويـــدير شـــكال◌ ذات بعـــدين حـــول أحـــد ًيعكـــس التلميـــذ شـــكال ذات بعـــدين      ًُ

يعـرف .  الموجودة علـى خـط مـستقيم وحـول نقطـة مـا يتعرف إلى الزوايا المتقابلة بالرأس والزوايا. رؤوسه
ـــشكل الربـــاعي  ـــا المثلـــث ويـــستعمل هـــذه الخاصـــية إليجـــاد مجمـــوع زوايـــا ال يـــستعمل هـــذه . مجمـــوع زواي

الخاصـية وغيرهـا مـن الخـصائص للتعـرف علـى األضــالع المتـساوية أو إليجـاد  قـيم الزوايـا فـي األشــكال 
مثلثات بمعلوميـة ضـلعين والزاويـة بينهمـا أو بمعلوميـة زاويتـين يستعمل مسطرة ومنقلة إلنشاء . الهندسية 

يحــل مــسائل تتــضمن مــساحة مــستطيالت ومثلثــات ومتوازيــات أضــالع وحجــم ومــساحة . والــضلع بينهمــا
  .يجد حجم السائل في أوعية أشباه المكعبات. وأشباه المكعبات 
  معالجة البيانات

يفــــسر ويرســــم .وتمثيلهــــا فــــي جــــداول وخــــرائط وأعمــــدة     يجيــــب التالميــــذ علــــى أســــئلة بجمــــع البيانــــات 
اســتنتاجات مــن خــالل مخططــات األعمــدة البيانيــة والقطاعــات الدائريــة بمــا فيهــا تلــك المنبثقــة مــن بــرامج 

يفهــم ويـستعمل الوســط الحــسابي والوسـيط للبيانــات المنفــصلة ، ويـشرح خــصائص مجموعــة . كومبيوتريـة 
  .بيانات باستخدام المدى والمنوال 

  -: بعملخص أداءات التالمذة في نهاية الصف السا
  التفكير وحل المسائل

ًمنـتقال مـن تمثيـل إلـى آخـر مـضامين اليمثل التلميذ مسائل رياضـية مألوفـة ويفـسرها فـي سلـسلة مـن      
يختار التلميذ ويستعمل األساليب واألدوات الرياضية المناسبة لحل المسائل ، بما . حسبما تدعو الحاجة 

ًيمثل التلميذ ويشرح شفهيا وكتابة حلوله واستنتاجاته في مضمون المسألة . ا من البرامج الكومبيوترية فيه
  .ًيفكر منطقيا ليثبت حقيقة عبارة ما ، وينشئ عبارات معممة باستعمال كلمات ورموز. األصلية 

  الحساب والجبر
ًر عاديـة ونـسب مئويـة مـستخدما     يجري التلميذ حسابات دقيقة بأعـداد صـحيحة وكـسور عـشرية وكـسو

ّيقدر ويقرب األجوبة . يحل سلسلة من المسائل المألوفة والغير مألوفة . أساليب ذهنية وكتابية والحاسبة 
يجــد الجــذور . يعــرف ترتيــب العمليــات ويــستخدم القوســين بطريقــة مناســبة . ويتحقـق مــن معقوليــة النتــائج 

ً موجبــة وســالبة مــستخدما ًجمــع ويطــرح ويــضرب ويقــسم أعــداداالتربيعيــة الموجبــة والــسالبة ، ويرتــب ، وي
ًيحــسب  بالكــسور مــستعمال العمليــات األربــع ، بمــا فيهــا عمليــات مــشتركة فــي . بطريقــة صــحيحة الرمــوز 

، فـي مـسائل تتـضمن مقارنـات ، % 100يعـرف أي عـدد يمكـن اعتبـاره بمثابـة الكـل أو . الجمع والطرح 
يفهــم ويــستخدم التكــافؤ بــين الكــسور . ًا ككــسر أو كنــسبة مئويــة آلخــر ًويــستعمل ذلــك ليحــول عــددا واحــد

ًالعاديـــة والعـــشرية والنـــسب المئويـــة ، ويحـــسب مـــستعمال النـــسب ، ويـــستعمل طريقـــة الوحـــدة لحـــل مـــسائل 
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ًتشمل تناسبا طرديا  يعبر بشكل رمزي . ًيصف أوضاعا رياضية باستعمال كلمات ورموز ورسوم بيانية . ً
ت تتـــضمن عمليتـــين حـــسابيتين ، يبـــسط ويوجـــد قيمـــة عبـــارات خطيـــة ، وينـــشئ ويحـــل ويـــستعمل معـــادال

يجـد قاعـدة الحـد التـالي أو الحـد النـوني فـي . معادالت خطية ذات معـامالت مكونـه مـن أعـداد صـحيحة 
ًيـستعمل اإلحـداثيات فـي األربـاع األربعـة ليرسـم رسـوما بيانيـة لـدوال . متتالية خطية مرتبطة بنمط مجسم 

  .بسيطة خطية 
  الهندسة والقياسات 

كاملـة والمتنـاظرة ويعـرف خـصائص الزوايـا المتعلقـة بأقطـار متالمتبادلة واليتعرف التلميذ على الزوايا     
يستخدم هذه الخصائص وغيرها ليجـد قـيم الزوايـا . المربعات والمستطيالت ومتوازيات األضالع والمعين 

طرة وفرجــار لينــشي منــصفات زوايــا ومنــصفات عموديــة ؛ يــستعمل مــس. المجهولــة فــي األشــكال الهندســية
. ويستعمل المنقلة مع المسطرة إلنشاء أشكال هندسية بسيطة وأشـكال أخـرى مـأخوذة مـن بيانـات معطـاة 

يستخدم سلسلة من القياسات في حـل . يحدد ويصف خصائص األشكال المجسمة ويتعرف على شبكاتها
يجـد . يختـار وحـدات مالئمـة يـستعملها فـي تقـدير القياسـات . عة المسائل بمـا فيهـا المعـدل النـسبي والـسر

المألوفــة ويطبــق " ط " يعــرف تقــادير . مــساحة شــبة المنحــرف وغيــره مــن األشــكال المــستقيمة األضــالع 
  .المعادالت لتقدير محيط الدائرة ومساحاتها 

  معالجة البيانات 
ســتنتاجات مــن جــداول ومــصورات توضــيحية    يجيــب التلميــذ علــى األســئلة بإنــشاء وتحليــل واســتخراج ا

وأعمــدة بيانيــة ورســوم بيانيــة خطيــة مرســومة علــى ورق أو مولــدة باســتعمال بــرامج كومبيوتريــة ، ويفــسر 
يفهـم ويـستخدم مقيـاس االحتمـال . يقارن تمثـيالت مختلفـة لمجموعـة البيانـات نفـسها . القطاعات الدائرية 

يعـــرف أن االحتمـــال . منفـــردة ذات مـــضامين بـــسيطة مـــن صـــفر حتـــى واحـــد ، ويجـــد احتمـــاالت حـــوادث 
  . ويستعمل ذلك لحل المسائل 1 ًالكلي لجميع النواتج المتنافية تبادليا هو 

          -: ملخص أداءات التالمذة في نهاية الصف الثامن 
  التفكير وحل المسائل 

 يمثـــل ويفـــسر المـــسائل .ًال رياضـــية مألوفـــة وغيـــر مألوفـــة فـــي مجـــال المـــضامين ئيحـــل التلميـــذ مـــسا    
. والحلول في صيغ عددية أو جبرية أو هندسية أو بيانية مـع اسـتخدام المـصطلحات والرمـوز الـصحيحة 

يـستخدم رسـومات . يختار ويستخدم أساليب وأدوات لحل المسائل ، بما فيها وسائل تكنولوجيـا الكمبيـوتر 
ًيعــرض حججــا دقيقــة . ٕراهين واثباتــاتبيانيــة ونــصوص توضــيحية لــشرح حــل مــسألة ويــدعم هــذا الــشرح ببــ

ًومعللــه ، لفظيــا وكتابيــا باســـتخدام الرمــوز  يــستخدم أســاليب التفكيـــر واالســتدالل خطــوة خطــوة ليـــستنتج . ً
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ًيجـــد مـــثال معاكـــسا ليبـــين أن افتراضـــا مـــا خطـــأ ويبـــدأ . خـــصائص أو عالقـــات فـــي شـــكل هندســـي معـــين  ً ً
  .ئل ًيجد حلوال بديلة للمسا. بالبحث في حاالت خاصة

  الحساب والجبر
 مألوفـــة وغيـــر مألوفـــة عـــن طريـــق الحـــساب الـــدقيق بأعـــداد صـــحيحة موجبـــة وســـالبة يحـــل مـــسائل      

يختـار األسـاليب الذهنيـة أو . وبالكسور العشرية والكـسور العاديـة وبالنـسب المئويـة والنـسب والمتناسـبات 
و ًالخطيــة أو األســاليب المنفــذة باآللــة الحاســـبة عنــدما يكــون ذلــك مناســـبا ، مــع تطبيــق قــوانين اإلبـــدال أ

يقــدر ويحــسب األســس الــصحيحة الموجبــة ، وكــذلك يقــدر ويحــسب جــذور تربيعيــة . التجميــع أو التوزيــع 
يبـسط . ًيستعمل مفتاح األسـس ومفتـاح الجـذور آللـة حاسـبة علميـة عنـدما يكـون ذلـك مناسـبا . وتكعيبية 

ة مـن أعـداد ويوجد قيمة وعبارات جبرية ، ويجد مجموع أو فرق كـسور جبريـة بـسيطة ذات مقامـات مكونـ
ينشئ ويحلل معادالت خطية ، بما . يستخدم عبارات خطية لتمثل وضعيات معينة  يصيغ و. صحيحة 

فيهــا تلـــك التــي تـــشمل معــامالت مكونـــة مــن كـــسور بــسيطة ، ويحـــدد مــا إذا كانـــت القــيم المعطـــاة تحقـــق 
فيهــا ؛ يعمــم العالقــة يكمــل متتاليــات عدديـة أو هندســية أو جبريــة ويجــد الحـدود الناقــصة . معادلـة معينــة 

يفــسر ويرســم . بــين أي حــد والحــد التــالي لــه فــي المتتاليــة ، أو يــصف الحــد النــوني ، باســتخدام الرمــوز 
 -المخططـات البيانيـة لـدوال نـسبية أو خطيـة تمثـل وضـعيات واقعيـة ، بمـا فيهـا التمثيـل البيـاني للمــسافة 

ياني لدالة يحدد نقاط تقاطعه مع المحورين ويحدد وعند إعطائه رسم ب. الوقت ، والتمثيل البياني للتحويل
  .الفترات التي تتزايد فيها الدالة أو تتناقص أو تبقى ثابتة 

  الهندسة والقياسات   
يحـسب الزوايـا الداخليـة والخارجيـة . يتعرف التلميذ علـى جميـع التمـاثالت فـي األشـكال ذات البعـدين     

 المــضلعات وخــصائص ائص التنــاظر فــيصلزوايــا وخــيحــل مــسائل باســتخدام خــصائص ا. للمــضلعات 
ّيعين انعكاس أو دوران أو إزاحة شكل ذات بعدين . الزوايا للمستقيمات المتوازية والمستقيمات المتقاطعة 

يتعــرف علــى األشــكال المتــشابهة . ويرســم تحــويالت بــسيطة ، بمــا فيهــا مجموعــة مــن تحــويلين مــركبين 
ًينـشئ أشـكاال ذات بعـدين اعتمـادا علـى .  مـن عـدد صـحيح موجـب ويكبر األشكال بمعامل تكبيـر مكـون ً

. ًيتخيل ويصف أشـكاال ثالثيـة األبعـاد فـي اتجاهـات مختلفـة . معلومات معطاة ، بما فيها مقياس الرسم 
يحل مسائل تشمل السرعة أو الكثافة ، أو حجـم والمـساحة . يحول قياسات ضمن أنظمة وحدات مختلفة 

ه المكعبات والمناشـير واالسـطوانات ، مـع اسـتخدام آلـة حاسـبة عنـدما يكـون ذلـك السطحية لمكعبات وشب
  .يدرك أن القياسات ليست دقيقة بطبيعتها . ًمناسبا 
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   معالجة البيانات
ً   يحل التلميذ مسائال عن طريق اختيار واستخدام أسلوب مناسب لجمع البيانات ، بمـا فـي ذلـك جمعهـا 

يـدرك أن التبويـب . ّدون بيانات متصلة باسـتخدام فتـرات متـساوية األطـوال يجمع وي. من مصادر ثانوية 
ينشئ مخططات أعمـدة بيانيـة ومخططـات . غير المناسب للبيانات قد يؤدي إلى التضليل أو سوء الفهم 

يقارن مجموعتين من البيانات باستخدام المدى أو الوسيط أو الوسط الحسابي . تكرارية وقطاعات دائرية 
يفــسر مجموعــات بيانــات عــن طريــق اســتنباط اســتنتاجات والقيــام . وزيعــات التكــرار المرادفــة لهــا وشــكل ت

يــستخدم بيانــات مــأخوذة مــن اختبــارات وتجــارب . بــالتنبؤات وتقــدير القــيم بــين نقــاط معينــة وفيمــا بعــدها 
يــستخدم . فــة ًلتقــدير احتمــال نــواتج مفــضلة ويــدرك أن تكــرار االختبــار قــد يــؤدي أحيانــا إلــى نــواتج مختل

  .مضامين المسائل لحساب االحتماالت النظرية لنواتج محتملة 
   -  :  NCTM حول 

م ً بعـضا مـن ضـالتهون في معايير المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات سـيجدينلعل الباحث    
يـد و علـى باالشتراك في هذا الموقع يمكن للباحث الحـصول علـى المزفي موقع المجلس االلكتروني ، و 

 نإالــصادر عــن المجلــس فــ" المبــادئ و المــستويات " تفاصــيل أي موضــوع ، كمــا و بــالرجوع إلــى كتــاب 
 ، و فـي هـذا الجـزء يـستعرض الباحـث NCTM و بالتفـصيل علـى معـايير و مبـادئ ون سـيتعرفينالبـاحث

  .ًملخصا لما جاء في هذا الكتاب و التقرير الصادر حوله من المجلس 
 : عن المبادئ والمستوياتمقدمة تاريخية 

بتأسيس  NCTM لجنة من مديري المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  قامت )1986 ( العامفي     
قامت  ة ، حيثف تحسين نوعية الرياضيات المدرسيلتعليم الرياضيات بهد  مستويات إلعدادفريق عمل

المدرسة األمريكية  المدرسية فين المستويات للمناهج وثيقة احتوت على مجموعة م هذه اللجنة بعمل
  مجموعة من المستويات لتقويم كل منأعدتكما ، من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر  ًبداء

  . نوعية المناهج المدرسية وتحصيل الطالب

، وهيئة التدريس بالمدارس ، والمدارس في القطاعات المختلفة  ، وقد أخذت الواليات األمريكية      
هذه المستويات كمحكات ومعايير لتقويم المنهج المدرسي وتقديم حلول    الكتبون ومؤلفووالناشر

كما كان من المتوقع من هؤالء األفراد ،    )3:  2005الوهيبي ، ( تواجه المنهج  للمشكالت التي
ر وكمعايير للحكم على األفكا، عريضة لتطوير مواد تعليمية جديدة  استخدام هذه المستويات كخطوط

 . التي تقدمها المدرسة الرياضية المختلفة

مكونة من أربعة مجموعات   لمجموعة1987  العامصيف ثم تم إعداد هذه المستويات في ومن     
 مدرسي :الواليات المتحدة األمريكية   هذه المجموعات الفرعية تمثل قطاعات مختلفة في،فرعية 
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 وأساتذة، ن المهتمين بتعليم الرياضيات بيالمر  ،تربويينالباحثين ال، الموجهين  ،الرياضيات المدرسية 

 . الرياضيات بالجامعات األمريكية
 NCTM رئيس john Dossey  "دوسي جون"وقد تم تعين وتحديد مجموعات العمل عن طريق       

  ةالمنبثقـة مـن لجنـ، رسـية الرياضـيات المد شـراف علـى لجنـة المـستويات وقـام باإل،فـي ذلـك الوقـت  
NCTM "توماس رومبرج" . Thomas  Romberg   نياأن زار"وبمعاونة" Anne zarinnia    .  

 )org.nctm.www .( 
للغايـــة لمواجهـــة أزمـــة تعلـــيم الرياضـــيات  وقـــد أوضـــحت اللجنـــة أن ظهـــور المـــستويات ضـــروري      

 ، و خاصـة فـي إصـالح حـال التعلـيم بالمدرسـة الثانويـة ولـةوأيـضا كنتيجـة منطقيـة لرغبـة الد، المدرسـية 
  بعدما تفاجأ العالم و ال سيما الواليات المتحدة األمريكية بإطالق روسيا ألول قمر صناعي 

، و قــد عــزت الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــذا الــسبق إلــى تخلــف منــاهج 1957فــي العــام ) ســبوتنيك ( 
  ) .27 : 1997الشرقاوي ، ( سعت إلى تطوير هذه المناهج الرياضيات في مدارسها و بالتالي 

 حاجـة  تلبيـة رغبـة التربـويين فـيًوأيـضا، لعمليـة اإلصـالح  وقد عكست المستويات رغبة وحاجـة الدولـة  
 فــي تحــسين تــدريس الرياضــيات ً رغبــةً وأيــضا،الرياضــيات  الطــالب لتعلــيم أفــضل وتعلــيم إضــافي فــي

م لـى أهميـة إعطـاء فرصـة للطـالب لـتعلكمـا أشـارت المـستويات إ ،  فاعليـةاتبالمدرسـة الثانويـة بطـرق ذ
مــع التركيــز علــى موضــوعات جديــدة لتحــل محــل الرياضــيات ، وحاجاتــه  الرياضــيات كــل حــسب رغبتــه

 والبحــث باالكتــشافوتهــتم علــى م التــي تركــز الــتعل أكثــر لطريقــة ًاالتقريــر اهتمامــ وقــد أعطــى، التقليديــة 
  .مشكالت واالتصالوحل ال واالستقصاء

؛ المقـررات التـي يجـب تقـديمها للمـتعلم   للتغييـر والتحـديث ونـوعًكما أعطت مستويات المناهج أساسـا    
كمــا عملــت علــى ، الحتياجــات العمــل والدارسـين  حتـى يمكــن عمــل بـرامج وموضــوعات جديــدة تـستجيب

ا تـأثير علـى عمليـة الـتعلم المـنهج حتـى يكـون لهـ وصيف لطـرق التـدريس التـي يجـب أن يهـتم بهـاوضع ت
 على حدوث تحسن حقيقي لقوة ً قوياً أعطت دليالذلكك، علمين تالم حداثه في سلوكإالمدرسي المرغوب 

البيانات وتقويم كل مـن أداء المـتعلم وتقـويم  وفي طريقة تجميع المعلومات و،  الرياضيات لدى الدارسين
   . امج المختلفةالبر فاعلية
واهـا فقـط بـل تم تقف عنـد حـد تقـديم معـايير الرياضـيات المدرسـية مـن حيـث محل NCTMغير أن      

 معــايير )1993(دمت فــي العــامثــم قــ، المدرســية  معــايير تــدريس الرياضــيات ) 1991(قــدمت فــي العــام 
  :  من وضع ثالث لبنات أساسية هي NCTMت  تمكنتقويم الرياضيات المدرسية ، و بالتالي

  .سية لمدرا معايير الرياضيات -
  .معايير تقويم الرياضيات المدرسية  -
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  . ) 80 : 2006الوالي ، ( معايير تدريس الرياضيات  -
 عند هذا الحد بل استمر في المتابعة و المراجعة NCTM     و لم يقف المجلس القومي األمريكي 

 التي تشكل  و2000المستمرة لهذه المعايير ، حتى تم صدور النسخة المطورة و المعدلة منها عام 
 القاعدة األساسية لها ، و قد كان الهدف األساسي من هذه المعايير المطورة تنقيح و 1989معايير 

، و ) ( Jey and Alfred , 2004 : 28  ) 1989( تعديل و تحسين المعايير األصلية الصادرة عام 
بأمثلة محددة و  بنشر سلسلة كتيبات كمالحق للمعايير و ذلك من أجل إثرائها NCTMقد قامت 

 ) .سلسلة إضافية  (ةتفصيلية حول كيفية تطبيق كل معيار من تلك المعايير،و ُأطلق على تلك السلسل
  The Need to Standards:   الحاجة إلى المستويات

 القوة التي دفعت إلي عمل مستويات لتطوير المناهج وتقويمها هو رغبة التربويين نإفي الحقيقة      

يجب أن   إلي إعطاء فرصة أكبر للمتعلمين لتعلم الرياضيات بطرق تعليمية تتفق مع ماوالرياضيين
، فقد أكدت المبادئ و المعايير على فعالية تطوير  ) 23 : 2001ميخائيل ،  ( يكون لمواجهة المستقبل

 الرياضية  و هذا من أحد األسباب التي دعت الباحث للقيام بدراسة حول المفاهيم–المفاهيم الرياضية ، 
عبد الحميد و الخطيب ، ( و االستدالل الرياضي ، و المسألة الرياضية   -  NCTMحسب معايير 

2002 : 80. (   
أنـه يجـب أن يكـون المكـان الـذي يكتـشف فيـه  وقد أشار التقرير إلـي شـكل فـصل المـستقبل ، فـذكر      

 يجـب أن يكـون ً فمـثال،يات وأساسـياتها أهـم أفكـار الرياضـ المـتعلم الرياضـيات ، والمكـان الـذي يـتعلم فيـه
اف خـواص الـدوال واختبـار واكتـش، األشـياء الحقيقيـة باسـتخدام الرياضـيات  ًالفصل مكانا لتسجيل وقيـاس

  إلي أن بعضًضا كما يشير أي،ية تعلم الرياضيات في المستويات الرؤية تؤكد علي إمكان  هذه،أشكالها 

وطبيعـة وأفكـار   معينـة لكـن لـم تحـظ باالهتمـام المطلـوب الـذي يتفـقالرياضيات الحالية تهتم بأبعاد هامـة
  . المعرفة الرياضية الجديدة

وعمــل التعليمــات ، م الرياضــيات مــشاركة المــتعلم فــي تعلــ ا أن هــذه الرؤيــة تؤكــد علــى أهميــةمــك       
تعلم فــي الموقــف هــذه النقطــة تهــتم بوضــع المــ، لفــة تاألفكــار الرياضــية المخ ومناقــشة، ٕوادراك العالقــات 
  .طريق العمل والنشاطعن  بمفهوم التعلم ً وثيقاًترتبط ارتباطا وخبرات تعليمية

 والمعرفــة لمــين للطــالب علــى اكتــشاف األفكــارالرؤيــة علــى أهميــة تــشجيع المع ًوأخيــرا تؤكــد هــذه       
  . حالة من االستمتاع واإلثارة و الرغبة في التعلم وحب االستطالعفي وهم  الرياضية
 لتزويد ًسالعمل هذه المستويات كانت أسا NCTM التي قامت بها  أن المبادرةو يرى الباحث      

 استجابة للرياضيات المعاصرة ًانناقشها في الجزء التالي ، وأيضالتي سوف  التربويين ببعض الرؤية
للمعتقدات  استجابةًا ، وأيضسي م المدريواستجابة للفهم الجديد لعملية التعلم والتعل، المختلفة  بأفكارها
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ودورها في الحياة   عن ما يجب أن يعرفه الطالب عن الرياضيات وعن قوتهاونالتي يؤمن بها المختص
 . اليومية

هي الجهة الدائمة والمناسبة  NCTM الرياضيات  أن اللجنة القومية لمعلمي      كذلك يرى الباحث
ًوير وأيضا التقويم ألنها تشمل العديد من الخبرات والتط التي يمكن أن نلقي عليها عبء اإلصالح

و العالمية ، كما أنها تتسم بالشمولية و تركز على استخدام األسلوب العلمي  المحلية والقومية والدولية
في التعلم و التعليم ، و هي معايير نوعية واضحة الصياغة تشجع على التطوير و االستدالل و 

  .االستقصاء 
 Principle and standards For School ر الرياضـــيات المدرســـية مبـــادئ و معـــايي

Mathematic  :  
حــول أســئلة طرحهــا علــى نفــسه و هــو  ) 25 : 2001ميخائيــل ، ( لقــد شــد انتبــاه الباحــث مــا كتبــه       

 العديد من األسئلة حول مـدي السطورهذه  لقد راودني عند كتابة " :حيث يقول  NCTMيتابع معايير 
  .مختصين في الرياضيات المدرسية بهذه المستويات والمبادئمعرفة ال
ئ والمعــــايير ن هــــذه المبــــادورأى المــــسئول لهــــ: ئلة التــــي تطــــرح نفــــسها اآلن هــــي والــــسؤال أو األســــ  

ـــادئ والمـــستويات المعلمـــونوالمـــستويات ؟ هـــل قـــرأ ـــدؤواوهـــل   هـــذه المب ـــزمالء ب  التحـــدث عنهـــا مـــع ال
 علــي درايــة بــأهم أفكارهــا ؟ وكيــف هــمهــل   مــوجهين ومعلمــين ؟المختــصين فــي تــدريس الرياضــيات مــن

 وكليــات الجامعــات ؟ هــل بــدأت يدرســونهاالتعليميــة التــي  يمكـن تطبيــق هــذه األفكــار واآلراء فــي المرحلــة
حـداث  فـي كيفيـة التفاعـل معهـا إلر المختـصونأهـم المبـادئ التـي وردت ؟ هـل فكـ التربية تدريس طالبها

 فكـرة عـن قابليـة تنفيـذ همير وتحديث المناهج المدرسية في الرياضيات ؟ هل لـديتطو تأثيرات واضحة في
واالنفجـار   وذلك بهدف مواجهة عـصر المعلوماتيـة ،ج الرياضيات المدرسيةاهء في مناألفكار واآلرا ههذ

   ".المعلوماتي وثورة االتصاالت الحديثة ؟
ج ردود أفعــال وتقييمــات مــستمرة للمنــاهج والمــستويات هــو نتــا ن موضــوع المبــادئإفــي الحقيقــة       

متعــددة لتطويرهــا وقــد كــان ذلــك فــي ضــوء اســتجابات المهتمــين بتطــوير  خــذ مراحــلأالمدرســية ، وقــد 
ثـم    Standards "معايير  " )1989 ( عام وكان اسم التقرير القديم الذي صدر وتحديث الرياضيات ،

 . "  Principles and Standards معاييرو مبادئ"تغير إلي 
الرياضيات ،  هذه المستويات مجموعة من معلمي في العشر سنوات الماضية اشترك في تعديل       

ن ، واإلدارات التعليمية علي مستوي المقاطعات ووالعالمية والمرب أساتذة الرياضيات بالجامعات األمريكية
 فإذا أخذنا ، -  ادئ والمستوياتالضوء علي المبالباحث لقي يالجزء التالي سوف  وفي - األمريكية ، 

 االبتدائية ، فنالحظ أن التقرير ركز علي قضية أساسية ، وهي الطالقة الحسابية  من المرحلةًمثاال
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Computational Fluency   هل :اآلن   والسؤال،أو الطالقة في إجراء العمليات الحسابية األربعة 
المدرسة الحالية ؟ كيف يكون  يدة عن ما هو مقدم فيتختلف الطالقة في إجراء العمليات الحسابية الجد

ضوء هذه المبادئ والمستويات ؟ لماذا اإلجراءات  ًالتلميذ قادرا علي إجراء العمليات الحسابية األربعة في
معلمي الرياضيات ؟ وبالتالي سوف يكون لها رد فعل علي  الحديثة سوف تجذب االنتباه من قبل

ما هي نوع المشكالت التي سوف يتمركز حولها المنهج الجديد ؟   ،سيتحديث وتطوير المنهج المدر
كيف نستطيع بناء الخبرة ،  المتعلم علي أن يكون تعلمه للرياضيات أفضل ؟ وكيف يمكن أن يساعد

  فرع من فروع الرياضيات وفق ما ورد من توصيات ومقترحاتأيوبناء المعرفة الرياضية في  الرياضية

  .ويات ؟في المبادئ والمست
التربوية الرياضية التي أقدمها فشلت في تحدى خبرات  ماذا أفعل إذا كانت المادة التعليمية أو الخبرات

   . )28 : 2001ميخائيل ، (  الطالب في هذه الخبرة ؟ المتعلمين أو فشلت في إشراك
 -:Standards for School Mathematics  معايير الرياضيات المدرسية

الرياضــيات المدرســية الفهــم والمعلومــات والمهــارات الرياضــية التــي يجــب أن يحــصل  يرتــصف معــاي     
  ويحتوي كل معيار على هـدفين إلـى أربعـة أهـداف،الطالب من الروضة إلى الصف الثاني عشر عليها

كــل هــدف  ، يتنــاول  بالنــسبة لمعــايير المحتــوى الخمــسة، ومحــددة يــتم تحقيقهــا خــالل الــصفوف الدراســية
الروضة ( : المبادئ والمعايير صفية المأخوذة بعين االعتبار فيالوقعات محددة لألربعة تجمعات سبعة ت

وبالنـسبة  ، ) 12 -9  (الـصفوف  و، ) 8-6  ( والـصفوف،) 5 -3( ، والـصفوف  )إلى الصف الثاني
 تبــدو المعــايير فــي وصــفت األهــداف مــن خــالل أمثلــة توضــح كيــففقــد ،  لمعــايير اإلجــراءات الخمــسة

من أن كل معيار من هذه المعايير  وعلى الرغم، التجمعات الصفية وما دور المعلم لتحقيق هذه المعايير
معــين ســوف تختلــف خــالل التجمعــات  ، فــإن نــسبة التركيــز علــى معيــار يطبــق علــى جميــع الــصفوف

   ) .tne.almegbel.www://http (الصفية
  - : املة للمبادئ والمستوياتنظرة ش
  : وضرورية لتعليم الرياضيات المدرسية وهية هامةرير المبادئ والمستويات على مسلمتق يؤكد    
زيادة  و،   في التعلم وعلى حب االستطالعتهتعلم وتنمية قدراته التفكيرية وزيادة رغبمإثارة فكر ال " 

وتوسيع فهمه ، ت الرياضية وغير الرياضية ٕوادراكها وحل المشكال قدرته على صياغة العالقات
 ." االتكنولوجي و  دور الرياضيات في النهوض بالعلموتربيته على تقدير، ة يالوظيف ومدركاته للرياضيات

  :ة  مبادئ أساسيةة الرياضية على ثالثومن هنا يجب أن نبني ونصمم الخبر     
   .اع بهتفي التحدي واالستم الرغبة .1
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  .دافع الستمرارية التعلم تعلم الرياضيات ألنه أكبر لنجاح فيالشعور با .2
  .ذاتالتكوين صورة جيدة عن   .3

نستطيع أن نبدأ في تعليم وتعلم الرياضيات المدرسية على جميع المستويات  ومن هذا المنطلق   
 "للجميعالرياضيات : "ي  الشعار القومي والعالماذخذين في االعتبار ه، آالتعليمية  والمراحل

org.nctm.www. 
والمستويات إثارة وتسهيل وتنمية قدرة المتعلم علي القيام بمحاورات منطقية  استهدفت المبادئ     و 

الرياضيات  والقيام ببعض األعمال السلوكية الرياضية بهدف تحسين قدرة التالميذ علي تعلم استداللية
  . ضيات المدرسية بطريقة أفضلوفهم الريا

المبادئ والمستويات لمجموعة من الخطوط العريضة لهذه األفكار  ففي فصل المقدمة عرض كتاب     
برامج الرياضيات المدرسية التي تزود المتعلمين بالفرص والمصادر التعليمية  رؤية تفصيلية لطبيعة ، و

  .  واهتماماتهم تيار وذلك وفق قدراتهم واستعداداتهمأهمية الرياضيات وجعلهم قادرين علي االخ لتعلم
مبادئ أساسية اعتبرها ضرورية  ةأما الفصل الثاني من كتاب المبادئ والمستويات فقد استعرض ست    

  : مختصر لهذه المبادئ الستة لتحسين تعليم الرياضيات لدى الطالب ، وفيما يلي وصف
  Equity لعدالة والمساواةامبدأ   .1

 يز والمساواة ، بمعني أنه يكون لدي كل المتعلميني تعلم الرياضيات بطريقة التمأالمبد تطلب هذاي

  .توقعات متساوية وعالية وتدعيم قوي لقدرات كل الطالب
  Curriculum مبدأ المنهج .2

التي علي  نظر إلي المنهج علي أنه أكثر من تجمع لمجموعة من الموضوعات واألنشطة التعليميةُي
 ًا تنظيمًاأن يكون منظم ٕوانما يركز علي أهمية الرياضيات وتعلم طبيعتها ، ويجب، التلميذ استيعابها 

  .  علي امتداد سنوات التعليمًامنطقي
  Teaching مبدأ التدريس .3

 العلمية التي يأتي بها الطالب إلي ينادي هذا المبدأ بتعلم الرياضيات بفاعلية ، وأن يعرف المعلم الخلفية
الطالب وما يرغب في تعلمه ثم بعد ذلك يحاول المعلم  الموقف التعليمي ، ويكون علي دراية بما يعرفه

 . تتحدي قدراتهم وتتحدي هذه المعلومات وتقويمها وتدعمها بطريقة جيدة تقديم الخبرات التعليمية التي
  Learning التعلم مبدأ .4

 يستطيع تكوين حتىمباشرة  يتعامل معها بطريقةأن و ،يجب علي المتعلم تعلم الرياضيات بفهم وعمق 
بناء المعرفة عن طريق الخبرة الجيدة  أي( معلومات جديدة وذلك من خالل الخبرة المباشرة المنظمة 

  ) .المنظمة المباشرة
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  Assessment مبدأ التقييم .5

 .  من الطالب والمعلملكل يجب أن يدعم التقييم أهمية الرياضيات ، ويقدم معلومات هامة وضرورية
  Technology مبدأ التكنولوجيا .6

ًعتبر عامال مساعدا ومؤثرا فيُأساسية في تعليم وتعلم الرياضيات المدرسية وهي ت عتبر التكنولوجياُت ً ً 

 .التعلم وتعمل علي تحسين قدرة المتعلم علي ، تعلمها 
ت درجــة عاليــة مــن الجــودة فــي تعلــيم الــستة تــصف بــرامج تعليميــة ذا يتــضح ممــا ســبق أن المبــادئ     

 ،والتكنولوجيـا  المساواة ، والمنهج والتدريس والـتعلم والتقيـيم: المدرسية وتشمل المبادئ  وتعلم الرياضيات
المبـادئ الـستة إلـي أن الطــالب   وأشــارت،دور كـل مـنهم فـي تحـسين وزيـادة فاعليـة البـرامج التعليميـة  و

درجة عالية مـن الجـودة فـي البيئـة التعليميـة  ًوأيضا، الية من الجودة يحتاجون مادة تعليمية ذات درجة ع
الطالب للرياضيات المدرسية بجوانبها المختلفة من مفاهيم  ألن كل ذلك يساعد علي تدعيم وتقوية فهم؛ 

  . تعميمات ونظريات وطرق برهان وحل مشكالت وغيرها واستراتيجيات و ومهارات وأفكار وأراء
 مستويات فقد أشار إلي عشر مستويات للمحتوي والعمليةالمبادئ والالثالث من كتاب  صلأما الف      

content & Process  ،ًا المستويات العشرة مشتركة لجميع صفوف التعليم والتي تشكل محورههذ 
 هذه المستوياتر ، و تصف ني عش الصف الثاحتى من رياض األطفال ًا للمنهج بدءًوشامال ًاعام

ن يعرفه  ما يجب أىإل ًات المدرسية ، كما أنها تشير أيضم التي لها قيمة عالية في تعلم الرياضياالمفاهي
 علي أدائها نتيجة ًاالطالب قادر  نوعية الرياضيات التي يمكن أن يكونًاالطالب من رياضيات وأيض

 .عشر ي قبل المدرسة حتى الصف الثان للخبرة التربوية التي يمر بها المتعلم من مرحلة ما
 مستويات ةوخمس، مستويات تهتم بمستويات المحتوي  ة المستويات العشرة ، خمستوقد تضمن    

ُ، و تعتبر معايير المحتوى موجهات لما يجب أن تتضمنه مناهج أخري تهتم بمستويات العملية 
مراحل الرياضيات من مفاهيم و عمليات و خوارزميات و حقائق ، كذلك فإن التوقعات المرسومة لل

يلي وصف   وفيما، ) B:11 2004السواعي ، ( الدراسية المختلفة تخدم كمخرجات أو نواتج تعلم  
  .لمستويات المحتوي والعملية

  - : مستويات المحتوي: ًأوال 
  Number and Operations Standards مستوي األعداد والعمليات عليها . 1

ًالصف الثاني عشر جعل الطالب قادرا  حتىل المدرسة يجب علي البرامج التعليمية من مرحلة ما قب
   :علي أداء وتحقيق األهداف التالية

 . األعداد ، طرق تمثيل األعداد ، العالقات بين األعداد ، وطبيعة أنظمة األعداد فهم -
  .فهم معاني العمليات الحسابية ، وكيف ترتبط هذه العمليات ببعضها البعض -
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 .استداللية والقدرة علي عمل تقديرات Compute Fluency لعمليات الحسابيةالطالقة في إجراء ا -
  Algebra Standard مستوي الجبر .2

 .   والعالقات والدوال Patterns فهم األنماط والتشابهات -
 .التراكيب الرياضية ، واستخدام الرموز الجبرية تمثيل وتحليل المواقف الرياضية ، واستخدام - 
 . Mathematical Models لتمثيل وفهم العالقات الكمية لنماذج الرياضيةاستخدام ا -
  . تويات مختلفةسفي م Analyze Change تحليل التغير - 
  Geometry Standard مستوي الهندسة .3

 علي عملًا وجعل الطالب قادر، خواص وصفات األشكال الهندسية في المستوي وفي الفراغ  تحليل -

 .  هندسية منظمة مع إدراك العالقة الهندسية بينهامناقشات رياضية و
 .  أنظمة تمثيل أخريأيية باستخدام هندسة اإلحداثيات و المواقع ووصف العالقات المكان تحديد -
لتحليل المواقف  واستخدام مفهوم التماثل Transformation Geometry تطبيق هندسة التحويالت -

 . الرياضية والهندسية
 الهندسية لحل المشكالت النمذجةو  المكانيواالستدالل  Visualization تمثيل البصرياستخدام ال - 

 . الرياضية
  Measurements standard القياسات مستوي .4

 . والوحدات المستخدمة فيها ، وأنظمة عمليات القياس فهم صفات وخواص القياس الخاصة باألشياء -
  . المالئمة في القياس واستخدام أدوات القياس المختلفةالمختلفة  يكاتتتطبيق األساليب والتك -
  Data Analysis and Probability Standard البيانات واالحتماالت مستوي تحليل .5

تنظيمها   تدريب الطالب علي تجميع البيانات و وحول مجموعة معينة من البيانات ، صياغة أسئلة -
  .ساؤالتبطرق مناسبة لإلجابة علي هذه الت وعرضها

 . لتحليل البيانات استخدام الطرق اإلحصائية المالئمة -
  .التي تم تجميعها تطوير وتقويم التفسيرات والتنبؤات التي تعتمد علي البيانات -
  . فهم وتطبيق المفاهيم األساسية لالحتماالت -

 Process standards For School مستويات العملية للرياضيات المدرسيةال : ًثانيا
Mathematics  : -  

  Problem Solving Standard مستوي حل المشكالت .1

  . رياضية من خالل تدريب الطالب على سلوك حل المشكلة بناء واشتقاق معرفة -
  . الطالب في محتوى المواد الدراسية األخرى حل المشكالت التي تعترض -
 . الت الرياضية وغير الرياضيةومتعددة لحل المشك تطبيق وتبني استراتيجيات مناسبة -
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  Reasoning and Proof Standard االستدالل والبرهان مستوي .2

والبرهان علي اعتبار أنه إحدى المظاهر واألهداف األساسية لتعلم   معني االستداللإلىالتعرف  -
 . الرياضيات

 .الرياضية عمل واكتشاف التعميمات والعالقات  -
  . ًوأيضا تقويم طرق البرهان ، الرياضية  المنطقيةعمل وتقويم المناقشات  - 
  . االستدالل وطرق البرهان اختبار واستخدام أنواع متعددة من -
  Communication مستوي االتصال .3

 .التفكير الرياضي من خالل عمليات االتصال المختلفة وتقوية تنظيم وتثبيت -
 . اآلخرين للرفاق أو المدرسين أو ًاطة منطقيطريقة مترابو بالتفكير الرياضي بوضوح  توصيل -
  . نوستراتيجياته التي يستخدمها اآلخرتحليل وتقويم التفكير الرياضي وا -
  .واضحة استخدام لغة الرياضيات والمنطق للتعبير عن األفكار الرياضية بطريقة - 
  Connections standards مستوي الربط أو الترابط .4

 .  ، واستخدام الترابطات من األفكار الرياضيةلىإوالتعرف  إدراك ، -
بني علي بعضها البعض إلنتاج كليات جديدة أو ُ ، وكيف تًاألفكار الرياضية معا فهم كيف تترابط -

 . جديدة أو تركيبات جديدة كيانات
الرياضيات ،  تختلف في طبيعتها عن طبيعة إدراك وتطبيق الرياضيات في محتويات دراسية أخري -
 .  في مجاالت أخري غير الرياضياتأي
  Representation Standard مستوي التمثيل .5

 . لتنظيم وتسجيل وتوصيل األفكار الرياضية خلق وابتكار واستخدام تمثيالت رياضية -
 .التمثيالت الرياضية المختلفة لحل المشكالت الرياضية وغير الرياضية التطبيق والتحويل بين - 
 والظواهر األخرى، الت الرياضية لنمذجة وتفسير الظواهر الفيزيقية واالجتماعية التمثي استخدام - 

  ) .A :3- 10 2004السواعي ، . (  الرياضية

طريقة لرؤية كيف   يعرض كانيتضح مما سبق أن الفصل الثالث من كتاب المبادئ والمستويات     
 الصف وحتىمرحلة ما قبل المدرسة  ً بدءا منالتعليم المختلفةوينمو تعلم الرياضيات عبر سنوات التعلم 

   الرياضية في كل مستوي من المستويات الثاني عشر ، باإلضافة إلي عرض ملخص ألهمية األفكار
 )12 – K  ( ًأيضا في الفصل الثالث أنه يعرض  الحظُوكل صف من الصفوف الدراسية ، كما ي

 من ىجموعة من االستثناءات في كل مستولي مع لمجموعة من المالحق والوثائق الجديدة التي تحتوي
تنطبق كل المستويات وكل المعايير علي كل مراحل التعليم  المستويات العشرة ألنه ليس بالضرورة أن
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  . علي اختالف مستوياتها
أربع   الرابع وحتى السابع فهي تحتوي علي دراسة متعمقة للمستويات العشرة فيول منأما الفص     

وذلك عن طريق  ،)  K (،) 3 – 5 (  ،) 6- 8  ( ،) 9-12 – 2(  :سية لسنوات التعليممجموعات أسا
المبادئ والمستويات نظرة  كما عرض كتاب، تقديم المستويات المشتركة في سنة من سنوات التعليم 

 . هفي كل مرحلة من مرحل تعليم مركزة وتفصيلية عن كيفية نمو المعرفة الرياضية لدي المتعلم
 خاصة بكل االستثناءاتمعينة من  كما عرض لكل مستوي من مستويات المحتوي مجموعة       

والمعلمين مع استعراض أمثلة مختلفة  صف من الصفوف التعليمية لتوضيح األهداف للطالب
 . كل مستوي من المستويات للمستويات العشرة بهدف توضيح النقاط الهامة في

 من بؤرة اهتمام ًلتصبح جزءا  علي تحديات ومناقشات للقارئألخير و اكما تضمن الفصل الثامن       
ولضمان نوعية جيدة من ، الرياضيات   و تعلمن تعليميالمجهودات القومية التي تقوم بها الدولة لتحس

 . الرياضيات المدرسية
رياضيات سواء  التعلم و تعليمفرد من أفراد المجتمع دور في تحسين   أن لكلالكتاب يؤكد ً      و أخيرا
 ، أو قيادات محلية أو نرياضييأو  ،أو مربيين ، أو مديري المدارس ، أمور  أولياء وأ ،كانوا معلمين 

يشتركوا  لألحياء ، باإلضافة إلي تقديم رؤية واضحة للمبادئ والمستويات لهؤالء األفراد حتى قيادات
القرارات واألفراد المنوطين  ريف صانعي في دراستها واالهتمام بها ، كما يؤكد علي أهمية تعًاجميع

والقياس والتقييم والمهتمين بعمليات بناء  بعمل السياسات التعليمية واألفراد المسئولين عن التعليم
علي مستوي الوالية أو علي مستوي الخطوط العريضة  ً والتقييم سواء كان ذلك مركزيااتاالختبار

 من ٍ إلي أن إنجاز وتحقيق مستوي عالكتب ، و يشير المؤلفي  الموضوعة للمحتوي أو علي مستوي
ٕ عمال فرديا وانما يجب أن تتكاالمدرسية ليس الرياضيات ً للنهوض  نوف فيه جميع المجهودات والمسئولثً

ً واقليمياًبتعليم الرياضيات محليا    .ً وعالميا ٕ
   -: أدوار المعلم والمبادئ والمستويات

المستويات تي من خاللها يصف كتاب المبادئ و للمعلم و الNCTM   هنا يستعرض الباحث نظرة    
 .دوره و مهامه لتوصيل مادة الرياضيات للطالب بالشكل الصحيح 

وهو المؤثر في ، تطوير وتحديث الرياضيات  ًعتبر المعلم واحدا من أهم العوامل المؤثرة عليُي      
وهو المنفذ الحقيقي ، قود مركبة تعليم الرياضيات ألنه هو الذي ي نوعية تعليم وتعلم الرياضيات المدرسية

شكل اتجاهات تويخطط للمادة التعليمية والخبرة واألنشطة التي من خاللها ت وهو الذي ينظم، للمنهج 
اتجاهات  وهو الذي يكون، واهتمامات المتعلمين تجاه الرياضيات وتنمو قدرات المتعلم التفكيرية  وميول

مستويات التعليم من  هو المؤثر الحقيقي لفاعلية تعلم الرياضيات في كلمع أو ضد الرياضيات ، و
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األفكار والمالمح األساسية للرياضيات  أبسط مستوياتها إلي أعقدها ، والمعلم هو الذي يعطي المتعلم
  .وأهميتها وأهدافها وفلسفتها وأساليب تفكيرها الرياضيات  وتعليم طبيعة منها ، اإليجابي والسلبي

وهو الذي يشكل ، للرياضيات في أذهان الطالب والمتعلمين  إذن المعلم هو المكون الحقيقي       
وهو الذي يعمم الخبرة المناسبة التي تدفع بهم إلي الرياضيات ، الرياضيات  المهارات األساسية في

مع  ء التعاملواع القصور التي تحدث أثنامعلم الطبيب الذي يعالج جميع أنعنها ، وهو ال ًدايوليس بع
 . الخبرة الرياضية

ً فهما للطلبةالرياضيات ويعطي  والمعلم هو الشخص الوحيد الفاعل داخل الفصل الذي يسهل تعلم      
 ًالدقيقة المنظمة لسلوك تعلم الرياضيات وأيضا وذلك من خالل المالحظة، ًعميقا ألهمية الرياضيات 

وهو الذي يخلق ويوفر لهم الفرص ،  أثناء تعلمهم الطلبةيطرحها  من خالل االستماع إلي األفكار التي
وهو الذي يزودهم ،  في التفكير الرياضي واالستدالل نخراطاالتساعدهم في  التعليمية السارة التي

الرياضية  التعليمية المختلفة التي تتحدي قدراتهم علي اختالف مستوياتهم من الفهم أو المعرفة بالمواقف
ً سلوكهم معرفيا وانفعالياهم ودائهم وميول وهو الذي يقوم أ،   . ًمهاريا و  ً

   -:تعقيب أخير حول الفصل الثالث 
  :    اشتمل الفصل الثالث على أربعة محاور أساسية  

و تحدث الباحث فيه عن الرياضيات بشكل عام و تعريفاتها ، و الفـرق بـين الرياضـيات : المحور األول 
  . ، و أهمية الرياضيات و عالقتها بباقي المواد الدراسية التقليدية و الرياضيات الحديثة

ـــاني  ـــاهيم و تعميمـــات و مهـــارات و مـــسائل : المحـــور الث ـــه الباحـــث البنـــاء الرياضـــي مـــن مف ـــاقش في و ن
رياضية ، حيث ناقش بالتفصيل تعريفات و تصنيفات و أنواع المفاهيم الرياضية و طرق تدريسها و أهم 

 ، ثــم تحــدث بإيجــاز عــن بــاقي البنــى الرياضــية الرتباطهــا الوثيــق بالمفــاهيم النظريــات التــي تحــدثت عنهــا
  .الرياضية  من جهة ، و بعضها البعض من جهة ثانية 

و ناقش فيه الباحث الرياضيات في المرحلة األساسية العليا ، و عـرض أهـداف تـدريس : المحور الثالث 
  .يني الرياضيات في تلك المرحلة حسب وثيقة المنهاج الفلسط

و تحــدث فيــه الباحــث عــن المعــايير و تعريفاتهــا و أنواعهــا و أهميتهــا ، ثــم تطــرق إلــى : المحــور الرابــع 
، ثـم تطـرق  ) 8 – 6( تجربـة دولـة قطـر و عـرض المعـايير الخاصـة بمحتـوى الرياضـيات فيهـا للمرحلـة 

ض نــشأته و  ، و اســتعرNCTMالباحــث للحــديث عــن المجلــس القــومي األمريكــي لمعلمــي الرياضــيات 
أهــم المبــادئ التــي ينــادي بهــا ، و تعــرض لمعــايير الرياضــيات المدرســية التــي قــدمها المجلــس مــن خــالل 

  .الصادر عنه " المبادئ و المعايير " عرضه لكتاب 
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     يتنــاول الباحــث فــي هــذا الفــصل اإلجــراءات ، و الطــرق المتبعــة فــي هــذه الدراســة ؛ بهــدف اإلجابــة 
 عينـة الدراسـة – مجتمـع الدراسـة –مـن مـنهج الدراسـة : و قد شمل هذا الفصل كل على أسئلة الدراسة ، 

  . المعالجات اإلحصائية – خطوات الدراسة – أدوات الدراسة –
   -: منهج الدراسة 

    اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي للوقـــوف علـــى مـــدى تـــوافر المفـــاهيم الرياضـــية فـــي كتـــب   
 من ناحية ، و عن كيفية تقديم محتوى NCTMبما يتطابق مع معايير  )  8 – 6( المرحلة األساسية  

هذه الكتب لهـذه المفـاهيم و طـرق عرضـها للطـالب مـن ناحيـة أخـرى ، و مـن أجـل ذلـك فقـد قـام الباحـث 
ًفي الرياضيات و التي تدرس حاليا في مدارس الـوطن سـواء  ) 8 – 6( بتحليل كتب المرحلة  األساسية  ُ

لحكومية ، أو المدارس التابعـة لوكالـة الغـوث الدوليـة ، حيـث كانـت وحـدة التحليـل المفـاهيم في المدارس ا
  .الرياضية المتضمنة في محتوى تلك الكتب 

  :وعملية تحليل المحتوى يمكن أن تتم على مستويين هما      
 وهــو علــى المــستوى الوصــفي الــذي يقتــصر علــى وصــف المــضمون الظــاهر الــصريح: المــستوى األول

  .  لفئات التحليل ووحداتهًللمادة اإلعالمية وفقا
عــن –وهــو المــستوى التحليلــي الــذي يمتــد إلــى اســتخدام النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا : المــستوى الثــاني

 بعد ربطها بالبيانات والمعلومات والمتغيرات البحثية األخـرى فـي -طريق عملية التحليل
االسـتجابات المـستهدفة مـن وراء عمليـات النـشر كشف النوايا الخفية للمـضمون والتنبـؤ ب

  .  ) 6 : 2001حسب اهللا ،  ( أو العرض أو اإلذاعة
ٍ      و بالتـالي يعتبــر المــنهج الوصــفي التحليلــي أحــد أشــكال التحليــل و التفــسير العلمــي المــنظم لوصــف  ُ

ن الظـــاهرة أو ًظــاهرة أو مــشكلة محــددة و تــصويرها كميــا عــن طريـــق جمــع بيانــات و مــدلوالت مقننــة عــ
   ) . 73 : 1997األغا ، ( المشكلة ، و تصنيفها و تحليلها و إخضاعها للدراسة الدقيقة 

      ويعــرف  ُتحليــل المحتــوى بأنــه أســلوب يــستخدم إلــى جانــب  ) 86 : 2003اللقــاني ، و الجمــل ، ( ُ
التحليــل  و وحــدة أســاليب أخــرى لتقــويم المنــاهج مــن أجــل تطويرهــا ، و هــو يعتمــد علــى تحديــد أهــداف 

  .التحليل للتوصل إلى مدى شيوع ظاهرة أو أحد المفاهيم أو فكرة أو أكثر 
إلى أن المنهج التحليلـي يقـوم علـى اسـتخدام األرقـام ، و  ) 337 : 2001أبو عالم ، (       كما يشير 

   .ُقد تستخدم األلفاظ ، و األساس في هذا المنهج أنه منهج وصفي مكتبي في أغلب األحيان
،  ) 8 – 6(  للمرحلـة NCTM     ثم قام الباحث ببناء قائمة من المفاهيم المقترحة في ضـوء معـايير 

لمعرفــة درجــة تــوافر هــذه المفــاهيم  ) 8 – 6( و رصــد تكــرارات هــذه المفــاهيم فــي محتــوى كتــب المرحلــة  
حتــوى فــي كتــب تلــك   ، كمــا قــام بإعــداد اســتبانة لمعرفــة كيفيــة تقــديم المNCTMالمنبثقــة مــن معــايير 
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المرحلـــة للمفـــاهيم الرياضـــية و تمكـــين الطـــالب منهـــا ،  و مـــدى مطابقـــة طـــرق عـــرض المفـــاهيم لمعـــايير 
NCTM فـــي هـــذا الجانـــب ؛ و ذلـــك للوقـــوف علـــى نقـــاط القـــوة و نقـــاط الـــضعف فيمـــا يتعلـــق بالمفـــاهيم 

 الرياضـية هــي أســاس ؛ حيــث أن المفــاهيم ) 8 – 6( الرياضـية المتــضمنة فـي كتــب المرحلــة األساسـية  
  . البناء الرياضي المتضمن في محتوى تلك الكتب 

  -: مجتمع الدراسة  
  : يتكون مجتمع الدراسة من     
جميــع الكتــب الدراســية المقــررة فــي مــادة الرياضــيات للمرحلــة األساســية العليــا و التــي يــتم تعليمهــا فــي . 1

ربية و التعليم الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية و مـا مدارس قطاع غزة و الضفة الغربية التابعة لوزارة الت
  . ُزالت تدرس حتى وقت إجراء هذه الدراسة 

جميــع معلمــي الرياضــيات للــصفوف الــسادس و الــسابع و الثــامن األساســي فــي المــدارس الحكوميــة و . 2
معلمــي الــضفة المــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة فــي محافظــات قطــاع غــزة ،و لقــد اســتثنى الباحــث 

الغربيـة مـن مجتمـع الدراســة بـسبب اسـتحالة التواصـل معهــم و ذلـك للحـصار الـذي يعيــشه قطـاع غـزة فــي 
ًمعلمـا و معلمـة ،  ) 713 ) ( 8 – 6( كافة المجاالت ، و قد بلغ عدد المعلمين الذين يدرسون المرحلة 

مـدارس وكالـة الغـوث  ،  مـوزعين ًمعلما في  ) 390( ًمعلما في المدارس الحكومية ، و  ) 323( بواقع 
  :كما يلي حسب الصفوف  

ًمعلمــــا للــــصف  ) 256( ًمعلمــــا للــــصف الــــسابع ، و  ) 232( ًمعلمــــا للــــصف الــــسادس ، و  ) 225 ( 
  .، و الجدول التالي يوضح ذلك بنوع من الترتيب ) حكومة و وكالة  ( الثامن األساسي 

   ) 1- 4( جدول 
   التي يعملون بهاجهةين على الصفوف و التوزيع مجتمع الدراسة من المعلم

  الصف و عدد
  المعلمين

  
  الجهة المشرفة

  المجموع  الثامن  السابع  السادس

  323  107  108  108  حكومة

  390  149  124  117  وكالة

  713  256  232  225  المجموع
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   -: عينة الدراسة  

  :  تكونت عينة الدراسة من 
  . ) 8 – 6( كتب الرياضيات للمرحلة األساسية . 1
العــــاملين فــــي المــــدارس  )  8 – 6( عينــــة قــــصدية مكونــــة مــــن جميــــع معلمــــي الرياضــــيات للمرحلــــة . 2

 ) 83( ًمعلما ، بواقع  ) 179( الحكومية و مدارس وكالة الغوث في محافظة خانيونس و البالغ عددهم 
 فـــي مـــدارس وكالـــة ًمعلمـــا ) 96( مدرســـة ، و  ) 44( ًمعلمـــا فـــي المـــدارس الحكوميـــة ، مـــوزعين علـــى 

 ) 57(  ) : 8 – 6( مدرسة ، و موزعين كالتالي حسب صـفوف المرحلـة  ) 42( الغوث موزعين على 
  ًمعلما للصف الثامن األساسي   ) 62( ًمعلما للصف السابع ، و  ) 60( ًمعلما للصف السادس ، و 

  .، و الجدول التالي يوضح ذلك بنوع من الترتيب ) حكومة و وكالة  ( 
   التي يعملون بهاجهة الدراسة من المعلمين على الصفوف و العينةتوزيع  ) : 2- 4( دول ج

  الصف و عدد
  المعلمين

  
  الجهة المشرفة

  المجموع  الثامن  السابع  السادس

  83  30  28  25  حكومة

  96  32  32  32  وكالة

  179  62  60  57  المجموع

  
ًه يعمــل مدرســا فــي إحــدى المــدارس فيهــا ، فقــد       و قـد اختــار الباحــث معلمــي محافظــة خــانيونس كونــ

عمل الباحث فـي المـدارس الحكوميـة ثـم فـي مـدارس الوكالـة ، و هـو بالتـالي علـى معرفـة بمعظـم معلمـي 
المحافظة ، من خالل العمل و الدورات و اللقاءات التربويـة التـي تـتم هنـاك ، و بالتـالي فقـد رأى الباحـث 

 حسب –تجابات على بنود االستبانة ستكون أكثر مصداقية و دقة أن ذلك سيسهل من مهمته و أن االس
  ً  نظرا للمعرفة الطيبة التي تربطه بمعظم المعلمين ، و قد أجاب على االستبانة -اجتهاد الباحث 

، و بالتـــالي فـــإن النـــسبة المئويـــة لعـــدد المعلمـــين الـــذين  ) 179( ًمعلمـــا و معلمـــة مـــن أصـــل   ) 166( 
  .من الحجم الكلي لعينة الدراسة  % ) 792.( نة بلغت أجابوا على االستبا



 118

، أمـا النـسبة %) 6.24(      و مما سبق  فإن النسبة المئوية لعينة الدراسة من معلمي الحكومـة تـشكل 
، و بالتالي فإن حجـم عينـة المعلمـين بـشكل عـام يـشكل %) 7.25( المئوية لعينة معلمي الوكالة فتشكل 

، و ) 8 – 6(  مجتمــع األصــلي للمعلمــين فــي محافظــات قطــاع غــزة للمرحلــةمــن ال% ) 25( مــا نــسبته 
  .هي نسبة كبيرة و ممثلة 

اســـتبانة ، و ترجـــع الزيـــادة فـــي عـــدد  ) 221(       و قـــد بلـــغ عـــدد االســـتبانات المرجعـــة مـــن المعلمـــين 
علمين قد أجـابوا ًمعلما و معلمة إلى أن بعض الم ) 166( االستبانات عن عدد المعلمين الكلي و البالغ 

ًعلى أكثر مـن اسـتبانة بنـاء علـى طلـب الباحـث ، و ذلـك ألنهـم إمـا يعلمـون أكثـر مـن صـف وقـت إجـراء 
الدراســـة ، أو أنهـــم قـــاموا  بتعلـــيم أكثـــر مـــن صـــف مـــن الـــصفوف قيـــد الدراســـة خـــالل العـــامين الدراســـيين 

فــرق بــين عــدد المعلمــين الــذين ًمعلمــا و هــو مقــدار ال ) 55( الماضــيين، و قــد بلــغ عــدد هــؤالء المعلمــين 
  .أجابوا على االستبانة و الزيادة في عدد االستبانات 

   -: أدوات الدراسة  
  :  قام الباحث ببناء و إعداد ثالث أدوات للدراسة و هي 

  .أداة تحليل المحتوى . 1
  . NCTMمعايير الرياضية المنبثقة من قائمة المفاهيم . 2
  . في طرق عرض المفاهيم الرياضية  في الكتاب المدرسي NCTMاستبانة منبثقة من معايير . 3

  .و فيما يلي يعرض الباحث للخطوات التي قام بها للوصول إلى الصورة النهائية لكل أداة  
  -: أداة تحليل المحتوى  . 1

حيث قام الباحث بتحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف السادس و السابع و الثامن األساسـي ،      
  .كانت وحدة التحليل المفاهيم الرياضية المتضمنة في محتوى كتب تلك الصفوف و 

  :خطوات بناء أداة التحليل 
  للمرحلة األساسيةالرياضيات  في هذه الدراسة أداة تحليل المحتوى لتحليل كتب الباحثاستخدم       

 ةوحــد، عينــة التحليــل ، يــل ٍ، ولقــد تــم بنــاء األداة وتحديــد كــل مــن الهــدف مــن عمليــة التحل  )8 - 6 ( 
وقـــوائم ،  ضـــوابط عمليـــة التحليـــل،   التـــسجيلةوحـــد،  وتعريفاتهـــا اإلجرائيـــة،  وفئـــات التحليـــل،  التحليـــل

  :الرياضيات على الوجه التاليفي كل كتاب من كتب منهاج  المفاهيم الرصد لتكرارات
  : هدف التحليل  -1

 لمرحلـــة التعلـــيم الرياضـــياتالمتـــضمنة فـــي منهـــاج يم      تهـــدف عمليـــة التحليـــل إلـــى معرفـــة أهـــم المفـــاه
  .ورصد تكرارات كل مفهوم  ) 8 - 6 ( األساسي
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  :  عينة التحليل -2
             ) .8 – 6(     اختار الباحث جميع الوحدات الدراسية المتضمنة في كتب المرحلة األساسية 

 : فئات التحليل -3

وتــم   ، وتعريفاتهــا اإلجرائيــةالكتــب  الــواردة فــي الفكــرةراســة فــي وتمثلــت فئــات التحليــل فــي هــذه الد      
اعتبار المفاهيم الواردة في محتوى كتب الرياضيات كفئات للتحليل في ضوء خمسة مواضـيع رئيـسة هـي 

  .األعداد والعمليات عليها ، القياس ، الهندسة ، الجبر، اإلحصاء واالحتماالت : 
  :وحدات التحليل -4

اعتمــاد المفــاهيم كوحــدات للتحليــل بمــا فــي المحتــوى مــن كلمــة وفكــرة وردت فــي الدراســة ،       لقــد تــم 
اعتمـــدت الدراســـة علـــى مـــدى مالئمـــة وحـــدات وفئـــات التحليـــل لعمليـــة التحليـــل وأهميـــة الـــضوابط بالتـــالي 

  . كوحدة للتحليل المفهومواعتمدت الدراسة على ، المستخدمة 
  -:تحديد وحدة التسجيل  -5

لقــد اتخــذ و، المتــضمنة فــي فئــات التحليــل ات المفــاهيم ي الوحــدة التــي تظهــر مــن خاللهــا تكــراروهــ      
   . الحزم الحسابية  كوحدة للتسجيل والعدالباحث

  -:ضوابط عملية التحليل -6

 ) .المفهوم ( للفكرة يتم التحليل في إطار المحتوى والتعريف اإلجرائي  -

  .اسم ورقم الوحدة الدراسية -

 .كما أورده الكتاب المدرسي) لفكرةا (مفهوم ال-

  .   ) 8 – 6(  لمرحلة التعلم األساسي الرياضياتيشمل التحليل كتب  -
   .استخدام استمارة لرصد النتائج وتكرار كل وحده وفئة تحليل -
األعداد و العمليات عليها ، القياس ، الهندسة :   تصنيف المفاهيم الرياضية في خمس مستويات هي -
  .  الجبر ، اإلحصاء و االحتماالت ،
  . استخراج المفاهيم األساسية و استثناء المفاهيم المتفرعة عنها -
  : خطوات عملية التحليل  -7

 : قام الباحث بالخطوات التالية 

إلـى المفـاهيم قـراءة واعيـة متأنيـة بهـدف التعـرف  ) 8 – 6( الثالثـة مـن المرحلـة صفوف قراءة كتـب الـ. أ
  . والنظر كذلك إلى الصور و األمثلة و التمارين  بشكل تفحصيالمتضمنة ،
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قراءة الوحدات الدراسية في كتب الرياضيات قراءة متأنية واعية ؛ لمعرفة ما تحويه كتـب الرياضـيات . ب
من موضوعات ؛ حتى يأخذ الباحث فكرة عامة عن محتـوى كتـب الرياضـيات ومـن ثـم التخـصيص بأخـذ 

  . كل جزء ثم كل وحدة
 .رة  بأداة تحليل المحتوى المذكوةحدى فئات التحليل المحددتصنيف كل فكرة إلى إ. ج

 فكــرة ظهــرت فــي المحتــوى تتــضمن المفهــوم ؛ وذلــك طــاء تكــرار واحــد لكــل المفــاهيم ؛ وذلــك بإعرصــد. د
ٍبوضع جدول ثم تصنيف عـدد مـرات تكـرار المفهـوم فـي الوحـدة الواحـدة فـي كـل مـن الجـزء األول والثـاني 

ًلكتاب المدرسي في البداية ؛ ثم حساب مجموع مرات التكرار للجـزأين معـا لكـل صـف مـن الـصفوف من ا
 .      الثالثة

قيام أحد المعلمين بتحكـيم التحليـل مـن خـالل مراجعـة عـدد مـرات تكـرار المفـاهيم الـواردة فيهـا لتحقيـق . هـ
  . الثبات 

  :نتائج التحليل  -8
   للمرحلة األساسية الرياضياتي منهاج د عدد من المفاهيم فوجوأسفرت عملية التحليل عن       

    للمرحلة األساسيةالرياضياتتتضمنها مناهج ًمفهوما  ) 314( ، و كان عددها   )8 - 6( 
  :يوضح ذلك ) 3(والجدول  ) 8 - 6( 

   )3-4( جدول رقم 
  طاقة التحليلحسب نتائج ب )  8 – 6(  في المرحلة مجاليوضح عدد المفاهيم المنتمية لكل 

  
  المجال

األعداد و 
العمليات 

  عليها

  
  القياس

  
  الهندسة

  
  الجبر

اإلحصاء و 
  االحتماالت

  
  المجموع

عدد 
  هيمالمفا

76  48  77  57  56  314  

  -:صدق أداة التحليل 
وذلــك إلبــداء  ؛ -)  11 (ملحــق رقــم  - بعــرض أداة التحليــل علــى لجنــة مــن المحكمــين الباحــث        قــام

وقـد ، وضـوابط عمليـة التحليـل يـل وعينتـه ووحـدة التحليـل شـمولية أداة التحلدى ومـ، أداة التحليـل حول أرائهم 
كمـين ؛ حيـث رأى المحكمـون ضـرورة إعـادة صـياغة بعـض تم إجراء التعديالت الالزمة حسب اقتراحات المح

  .المفاهيم صياغة لغويه فقط  وتحديد الفكرة كوحدة للتحليل 
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  -: ثبات بطاقة التحليل
  :  الثبات عبر الزمن ) أ

 للتأكـد الباحـث بهـا قـامقصد بالثبات للتحليل عبر الزمن نسبة االتفاق بـين نتـائج عمليـات التحليـل التـي ُي     
األعــداد والعمليــات عليهــا للــصف الــسادس األساســي  بتحليــل محتــوي الباحــث قــامحيــث ، مــن ثبــات التحليــل 

 للتأكــد مــن ثبــات أداة  بتحليــل المحتــوى مــرة أخــرىالباحــث قــام  وبعــد شــهر  ،- كعينــة –الرياضــيات لمــادة 
 نسبة االتفاق بين ب باحتساالباحث قامثم التحليل ، ثم أعاد الباحث عملية التحليل مرة ثالثة بعد أسبوعين ، 

بــو أ (:التاليــة ) Holistiهولــستي ( معادلــة مباســتخداو التحليــل الثالــث  األول والتحليــل الثــاني ل التحليــائجنتــ
  ).51 :1994 ، ناهية

 =معامل الثبات                 عدد نقاط ا�تفاق
 عدد نقاط االختالف+ عدد نقاط االتفاق 

 ×100 

  
  )4- 4(الجدول 
 للمفاهيم الواردة في موضوع األعداد والعمليات   يوضح نتائج عمليات التحليل الثالثة عبر الزمن

  عليها للصف السادس األساسي

الزيادة في عدد  عدد المفاهيم ليلعملية التح
 المفاھيم

النسبة المئوية 
 ل�تفاق

  - 34 األولى

 %89.47 4 38 الثانية

 %92.68 3 41 الثالثة

أن نسبة االتفاق كانـت عاليـة بـين كـل عمليتـي تحليـل متتـاليتين ، حيـث ) 4-4(     يتضح من الجدول 
، وهــي نــسبة تــدل علــى % ) 92.68( انيــة والثالثــة ، وبــين الث% ) 89.47( بلغــت بــين األولــى والثانيــة 

  .ثبات عملية التحليل عبر الزمن ؛ مما يطمئن الباحث الستخدام أداة التحليل للمحتوى 
  :ثبات التحليل عبر األفراد) ب

ُ      ويقــصد بــه مــدى االتفــاق بــين نتــائج التحليــل التــي توصــل إليهــا الباحــث وبــين نتــائج التحليــل التــي 
 المختصون في مجال تدريس الرياضيات ، وقد اختار الباحث اثنين من المعلمين الذين لهـم توصل إليها

 وطلب منهما القيام - ) 12(  ملحق رقم -،  ) 8 - 6( خبرة في تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية 
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ذا يـدل وهـبعملية التحليل بـشكل مـستقل ، وأسـفرت النتـائج عـن وجـود اتفـاق كبيـر فـي عمليـات التحليـل ، 
  :(Holisti) معامل هولستي طريقة ، وتم ذلك باستخدام على ثبات عملية التحليل

  )5- 4(الجدول 
في تحليل مفاهيم األعداد والعمليات عليها للصف السادس ) الثبات(يوضح معامالت االتفاق 

  األساسي

 المحللون
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

مجموع 
 النقاط

 معامل الثبات

 %92.68 41 3 38 حلل األولالباحث والم

 %90.24 41 4 37 الباحث والمحلل الثاني

 %92.31 39 3 36 المحلل األول والمحلل الثاني

 %91.74    معامل الثبات الكلي

  

 وبـين  ،%)92.68( أن نـسبة االتفـاق بـين الباحـث والمحلـل األول كانـت) 5-4(يتضح من الجدول  
المحلل األول والمحلـل الثـاني ، في حين كانت النسبة بين %) 90.24 ( كانتالباحث والمحلل الثاني

  . مما يدل على ثبات تحليل الباحث%) 91.74(ولقد كان معامل الثبات الكلي ، %) 92.31(

لمفــاهيم فــي قائمــة تمهيديــة ، الســتخدامها فــي وبعــد التأكــد مــن ثبــات تحليــل المحتــوى تــم وضــع ا       
   ) .3 (،  ) 2 (  ،  )1 (عملية التحليل ، ملحق رقم 
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   - : NCTM معايير الرياضية المنبثقة منقائمة المفاهيم . 2
ـــة األساســـية  ـــاهيم الواجـــب أن تتـــضمنها كتـــب المرحل ـــاء علـــى  ) 8 – 6(      و هـــي قائمـــة مـــن المف ًبن

 موجهـات لمـا يجــب أن تتـضمنه منــاهج NCTMُ لتلـك المرحلــة ، حيـث تعتبـر معــايير NCTMمعـايير 
، و تهـــدف  ) B : 1 2004الـــسواعي ، ( مـــن مفـــاهيم و عمليـــات و خوارزميـــات و حقـــائق الرياضـــيات 

 فـي كتـب المرحلـة NCTMًالقائمة إلى معرفة مدى توافر المفاهيم الرياضية المقترحة بنـاء علـى معـايير 
  . في المنهاج الفلسطيني   ) 8 – 6( األساسية 

  : الية      و لبناء هذه القائمة قام الباحث بالخطوات الت
 بلغتهـــا األصـــلية مـــن الموقـــع االلكترونـــي للمجلـــس القـــومي لمعلمـــي NCTM الحـــصول علـــى معـــايير -

   و هي التوقعات المنتظر من الطالب تحقيقها في نهاية المرحلة  - ) 10(  ملحق رقم -الرياضيات 
ي للكتـاب ، و ، و كانت هذه المعايير في عشرة مستويات ، خمسة تتعلـق بـالمحتوى الرياضـ ) 8 – 6( 

خمـسة خاصـة بالعمليـات ، و قـد قـام الباحـث باسـتثناء الخمـسة األخيـرة و تأسـيس المفـاهيم الرياضـية فــي 
المستويات الخمسة الخاصة بـالمحتوى ؛ حيـث إن هـذه الدراسـة تتعلـق بالمفـاهيم الرياضـية المتـضمنة فـي 

األعـداد و العمليـات عليهـا ، : ، و الخمـس مـستويات هـي  ) 8 – 6( محتوى كتب الرياضـيات للمرحلـة 
  . الهندسة ، القياس ، الجبر ، اإلحصاء و االحتماالت 

 بعـــد الحـــصول علـــى قائمـــة المعـــايير قـــام الباحـــث بترجمتهـــا ، و راعـــى فـــي الترجمـــة الـــصياغة اللغويـــة -
الخاصة بمادة الرياضيات ، و قد عرض الترجمة على مختصين في اللغة االنجليزية و علـى آخـرين فـي 

  .رياضيات ال
،  التـي تلـزم لتحقيـق هـذه المعـايير المفـاهيم الرياضـيةبتحديـد قائمـة بعد التأكـد مـن الترجمـة قـام الباحـث -

  .يوضح القائمة في صورتها النهائية  ) 5( وملحق رقم 
 تــــم عــــرض القائمــــة علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين وذلــــك للتأكــــد مــــن مــــدى مالءمتهــــا لتحليــــل كتــــب -

 ) 13(  ، وبلغ عدد المحكمين- )4 ( ملحق رقم –من صدقها ومناسبتها للتحليل الرياضيات ، والتحقق 
يحملــــون درجــــة الــــدكتوراة فــــي المنــــاهج و طــــرق تــــدريس الرياضــــيات ، و يعملــــون فــــي  ) 5( ًمحكمــــا ، 

  ًجامعات مختلفة في قطاع غزة ، و أحدهم يعمل موجها لمادة الرياضيات في مدارس وكالة الغوث ، 
يحمـل درجـة الـدكتوراة فـي المنـاهج  ) 1(  التعلـيم ، اجة الدكتوراة في المناهج و تكنولوجييحمل در ) 1( 

يعملـون كمـوجهين لمـادة الرياضـيات و كالهمــا  ) 2( و طـرق التـدريس و قـد حكـم الـصياغة اللغويـة ، و 
)  3( يعمل مدير مدرسة فـي وكالـة الغـوث و تخصـصه الرياضـيات ،  ) 1( يحمل درجة  الماجستير ، 

  . من معلمي مادة الرياضيات يحملون درجة الماجستير 
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  :ًخطوات بناء أداة التحليل وفقا للمعايير
 ) 8 - 6(  للمرحلـة األساسـية NCTMكـأداة ثانيـة قائمـة معـايير  في هذه الدراسـة الباحث    استخدم  

صـف مـن صـفوف تلـك  الرياضية التي تعمل على تحقيـق تلـك المعـايير لكـل م، و منها تم تحديد المفاهي
المرحلة ، و بالتالي تم تحديد المفاهيم الرياضية الواجب أن تتضمنها كتب الرياضيات للمرحلة األساسـية 

ٍ ولقد تم تحديد كل من الهدف من عملية - ) 5(  ملحق رقم -  NCTMفي ضوء معايير  ) 8 – 6( 
،  التـــسجيلة وحـــد،  يفاتهـــا اإلجرائيـــةوتعر،  وفئـــات التحليـــل،  وحـــده التحليـــل، عينـــة التحليـــل ، التحليـــل 

ـــل ـــة التحلي  فـــي كـــل كتـــاب مـــن كتـــب منهـــاج  المعـــايير العالميـــةوقـــوائم الرصـــد لتكـــرارات،  ضـــوابط عملي
  :الرياضيات على الوجه التالي

   : هدف التحليل -1
 ، و ذلـك لرصـد NCTMالمفاهيم الرياضـية المنبثقـة مـن معـايير        تهدف عملية التحليل إلى تحديد

فــي المنهــاج الفلــسطيني ، و ذلــك عــن  ) 8 – 6( مــدى توافرهــا فــي كتــب الرياضــيات للمرحلــة األساســية 
 في كتب المرحلة NCTMطريق رصد تكرار كل مفهوم من المفاهيم التي تم تحديدها في قائمة معايير 

  .قيد الدراسة 
 :  فئات التحليل-2

 ، و ذلــــك فــــي خمــــسة NCTMر الــــصادرة عــــن بالمعــــايي      وتمثلــــت فئــــات التحليــــل فــــي هــــذه األداة 
  . األعداد و العمليات عليها ، القياس ، الهندسة ، الجبر ، و اإلحصاء و االحتماالت : مستويات هي 

  : حدات التحليل و-3
اعتمــدت الدراســة  ، و بالتــالي NCTM      لقــد تــم اعتمــاد المفهــوم كوحــدة للتحليــل فــي ضــوء معــايير 

واعتمدت الدراسة ، فئات التحليل لعملية التحليل وأهمية الضوابط المستخدمة على مدى مالئمة وحدات و
  . كوحدة للتحليل المفهومعلى 

  :تحديد وحدة التسجيل  -4
،  المتـضمنة فـي فئـات التحليـل المعـايير العالميـة أفكـار اتوهي الوحدة التي تظهـر مـن خاللهـا تكـرار    

 ، و تـم اتخـاذ الجـدول التـالي للحكـم علـى مـرات لتـسجيل والعـدكوحـدة للقد اتخذ الباحث الحـزم الحـسابية و
  . تكرار المفهوم وذلك بعد استشارة مجموعة من المحكمين 
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  )6- 4(الجدول 
   المفهومالجدول المرجعي للحكم على مرات تكرار

  المستوى المعياري  عدد مرات التكرار

  ًكبير جدا   فأكثر81من 
  كبير  80- 61من 
  متوسط  60- 41من 
  صغير  40- 21من 
  ًصغير جدا  20- 1من 

  غير متوافر  صفر
   :ضوابط عملية التحليل -5
  ."المعيار"للفكرة يتم التحليل في إطار المحتوى والتعريف اإلجرائي  -
   .NCTM الصف الدراسي الذي يجب أن يظهر فيه المفهوم في ضوء معايير -
   . الكتاب المدرسياكما أورده) لفكرةا(المفهوم اسم  -
و ذلـــك فـــي خمـــسة  ) 8 – 6( م األساســـي يلمرحلـــة التعلـــالرياضـــيات يـــشمل التحليـــل محتويـــات كتـــب  -

  .األعداد و العمليات عليها ، القياس ، الهندسة ، الجبر ، اإلحصاء و االحتماالت : مستويات هي 
  . المفهوم األساسي الذي يحقق المعيار دون المفاهيم المتفرعة عنه تحديد -
   . استمارة لرصد النتائج وتكرار كل وحده وفئة تحليلاستخدام -
  : خطوات عملية التحليل  -6

  :قام الباحث بالخطوات التالية     
بهـدف التعـرف ؛  قـراءة واعيـة متأنيـة ثالثـة للـصفوف ال المعـايير العالميـةالصفحات التي حـددت قراءة -أ

   .إلى المعايير العالمية المتضمنة في المحتوى
 الوحــــدات الدراســــية فــــي كتــــب الرياضــــيات قــــراءة متأنيــــة واعيــــة ؛ لمعرفــــة مــــا تحويــــه كتــــب  قــــراءة- ب

الرياضـــيات مـــن موضـــوعات ؛ حتـــى يأخـــذ الباحـــث فكـــرة عامـــة عـــن محتـــوى كتـــب الرياضـــيات ومـــن ثـــم 
  . التخصيص بأخذ كل جزء ثم كل وحدة 

 .رة المذكو بأداة تحليل المحتوى ةحدى فئات التحليل المحدد تصنيف كل فكرة إلى إ-ج

 مفهــوم ظهــر فــي المحتــوى و ذلــك مــن خــالل طــاء تكــرار واحــد لكــلالمعــايير العالميــة وذلــك بإع رصــد -د
العــرض أو األمثلــة أو التمــارين ، وذلــك بوضــع جــدول ثــم تــصنيف عــدد مــرات تكــرار المفهــوم فــي الوحــدة 

 .      ًكرار للجزأين معا ٍالواحدة في كل من الجزء األول والثاني في البداية ثم عمل مجموع مرات الت
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ليل ثم إيجاد وتكرارها في كل فئة من فئات التح  NCTMالمفاهيم المنبثقة من معايير حساب عدد  -هـ
  .تكرارات كل معيار فرعي 

 قيام أحد المعلمين بتحكيم التحليل من خالل مراجعة عدد مرات تكرارات المفاهيم الواردة فيها لتحقيق -و
 . الثبات 

  . حكم معياري لكل تكرار ورد في قائمة المعايير إعطاء-ز
  :نتائج التحليل  -7

 الواجــب أن NCTMعــدد مــن المفــاهيم الرياضــية المنبثقــة مــن معــايير أســفرت عمليــة التحليــل عــن      
 وكــان  ،ضــوء عمليــة التحكــيم للمحكمــينفــي  ) 8 – 6( تتــضمنها كتــب الرياضــيات للمرحلــة األساســية 

ًمفهوما منبثقا من معايير ) 244( المفاهيم عدد ًNCTM يوضـح ) 7( في المـستويات الخمـسة  والجـدول
   ) .5(  ، و ملحق رقم ذلك

   )7-4( جدول رقم 
   الواجب أن تتضمنها كتب المرحلةNCTMعدد المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير 

 )6 – 8(   
  

  المجال
األعداد و 
العمليات 

  عليها

  
  القياس

  
  الهندسة

  
  الجبر

حصاء و اإل
  االحتماالت

  
  المجموع

عدد 
  هيمالمفا

50  40  56  41  57  244  

  
  - :NCTMصدق وثبات قائمة المفاهيم المنبثقة من معايير 

دى حـول أداة التحليـل ومـأرائهـم وذلـك إلبـداء ؛  على لجنة من المحكمينالقائمة بعرض الباحث قام      
وقــد تــم إجــراء التعــديالت الالزمــة ، عمليــة التحليــل وضــوابط يــل وعينتــه ووحــدة التحليــل شــمولية أداة التحل

كمين ؛ حيث رأى المحكمون ضـرورة إعـادة صـياغة بعـض المعـايير صـياغة لغويـه حسب اقتراحات المح
  .، و تم إضافة و حذف بعض المفاهيم، وتحديد الفكرة كوحدة للتحليل 

  -: NCTMقائمة المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير ثبات 
  :  بات عبر الزمن الث) أ

 للتأكـد الباحث به الذي قامقصد بالثبات للتحليل عبر الزمن نسبة االتفاق بين نتائج عمليات التحليل ُي       
  األعداد والعمليات عليها لصفوف المرحلة األساسية بتحليل محتوي الباحثحيث قام ، من ثبات التحليل 
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 قائمة المفـاهيم الرياضـية بتحديدهذه المرحلة ، و ذلك  لNCTMمعايير في ضوء   - كعينة – ) 8 – 6 ( 
ثانيـة ، و بعـد  مـرة بإعـداد نفـس القائمـة مـن المفـاهيم الباحـث قـاموبعـد شـهر  ، NCTMالمنبثقة من معايير 

أسـبوعين قــام الباحــث بإعــداد القائمــة مــرة ثالثــة ؛ و ذلــك للتأكــد مــن ثبــات قائمــة المفــاهيم المنبثقــة مــن معــايير 
NCTM ، و التحليل الثالـث  األول والتحليل الثاني ل التحليائج نسبة االتفاق بين نتب باحتساالباحث قام ثم
  . ) 51: 1994أبو ناهية،  (:التالية ) Holistiهولستي ( معادلة مباستخدا

                عدد نقاط ا�تفاق

ـــــاق  =معامل الثبات  ـــــاط االتف ـــــاط + عـــــدد نق عـــــدد نق
 االختالف

 ×100 

  ) 8- 4(ول الجد
التي يجب أن يتضمنها مستوى األعداد  مفاهيميوضح نتائج عمليات التحليل الثالثة عبر الزمن لل

 NCTM في ضوء معايير  )8 – 6 ( لصفوف المرحلة األساسيةوالعمليات عليها 

الزيادة في عدد  عدد المفاهيم عملية التحليل
 المفاھيم

النسبة المئوية 
 ل�تفاق

 - - 46 األولى

 83 . %95 2 48 لثانيةا

  %96 2 50 الثالثة

أن نسبة االتفاق كانت عالية بين كل عمليتي تحليل متتاليتين ، حيث  ) 8-4(      يتضح من الجدول 
، وهي نسبة تـدل علـى ثبـات % ) 96( بين الثانية والثالثة  و، % ) 95.83 ( بلغت بين األولى والثانية

  .ئن الباحث الستخدام أداة قائمة المفاهيم الرياضية  عملية التحليل عبر الزمن مما يطم
  :ثبات التحليل عبر األفراد) ب

ُ      ويقــصد بــه مــدى االتفــاق بــين نتــائج التحليــل التــي توصــل إليهــا الباحــث وبــين نتــائج التحليــل التــي 
ذين لهـم توصل إليها المختصون في مجال تدريس الرياضيات ، وقد اختار الباحث اثنين من المعلمين ال

 ، وطلب منهما القيام - ) 12(  ملحق رقم – ) 8 – 6( خبرة في تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية 
وهـذا يـدل بعملية التحليل بـشكل مـستقل ، وأسـفرت النتـائج عـن وجـود اتفـاق كبيـر فـي عمليـات التحليـل ، 

  :(Holisti) معامل هولستي طريقة ، وتم ذلك باستخدام على ثبات عملية التحليل
  
  



 128

  ) 9- 4(الجدول 

 المفاهيم الواردة في موضوع األعداد والعمليات للصفوف تحديدفي ) الثبات(يوضح معامالت االتفاق 
 NCTM في ضوء معايير  )8 – 6( األساسية من 

 المحللون
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

مجموع 
 النقاط

معامل 
 الثبات

  %94 50 3 47 الباحث والمحلل األول

  %96 50 2 48 ث والمحلل الثانيالباح

  %92 50 4 46 المحلل األول والمحلل الثاني

  %94    معامل الثبات الكلي

  

وبـــين ،  %)94(  والمحلـــل األول كانـــتالباحـــثأن نـــسبة االتفـــاق بـــين ) 9-4(يتـــضح مـــن الجـــدول  
لمحلــل الثــاني فــي حــين كانــت النــسبة بــين المحلــل األول وا،  %)96 ( كانــت والمحلــل الثــانيالباحــث

  .الباحث مما يدل على ثبات تحليل ) %94(معامل الثبات الكلي ، ولقد كان  %)92(

  NCTMو قائمة المفاهيم الرياضـية المنبثقـة مـن معـايير وبعد التأكد من ثبات تحليل المحتوى         
 كـل مفهـوم فـي تالمعايير في قائمة تمهيدية ، الستخدامها فـي عمليـة التحليـل ، و رصـد تكـرارتم وضع ا

 فــي كتــب المرحلــة NCTMمــن معــايير المــستويات الخمــسة لمعرفــة درجــة تــوافر هــذه المفــاهيم المنبثقــة 
 ) 6( ، أمــا ملحــق رقــم يبــين القائمــة فــي صــورتها النهائيــة )  5 (، و ملحــق رقــم  ) 8 – 6( األساســية 

توافرهــا فــي كتــب الرياضــيات  و درجــة NCTM المفــاهيم الرياضــية المنبثقــة مــن معــايير تتكــرارافيبــين 
   . )8 – 6( للمرحلة األساسية 
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   -: االستبانة . 3
  : لبناء االستبانة قام الباحث بالخطوات التالية 

  . االطالع على األدب التربوي فيما يتعلق بمناهج الرياضيات و طرق تدريسها -
تبانات المبنيـــة علـــى معـــايير  االطـــالع علـــى األدب التربـــوي فـــي علـــم القيـــاس و التقـــويم و إعـــداد االســـ-

  .خاصة 
ً  ثالثـــة عــــشر معيـــارا لتقـــويم محتــــوى الكتـــاب المدرســـي فــــي الرياضـــيات ، و كــــان NCTM  حـــددت -

طـــرق عـــرض المفـــاهيم ياضـــية المقدمـــة فـــي هـــذا المحتـــوى و المعيـــار الثـــامن هـــو مـــا يتعلـــق بالمفـــاهيم الر
باحـث االسـتبانة و المكونـة مـن أحـد عـشر للطالب ، و هذا المعيار يتكون مـن عـدة معـايير كـون منهـا ال

، و مـن أجـل الحـصول علـى علـق بطـرق عـرض المفـاهيم الرياضـية  فيمـا يت NCTMفقرة مثلـت معـايير 
  االلكترونـي ، حيـث أن هـذه المعـايير ليـست NCTMهذه المعايير فقد قام الباحث باالشتراك في موقع 

  . ك تمكن الباحث من الحصول على تلك المعايير متاحة دون اشتراك مالي في الموقع ، و بعد االشترا
 قـام الباحـث بترجمـة المعـايير الخاصـة بطـرق عـرض المفـاهيم الرياضـية و وضـعها فـي صـورة اسـتبانة -

  . مقدمة للمعلمين ، و قد قام الباحث بتحكيم هذه االستبانة 
" ليكــــارت "ريجتــــد قـــسم الباحــــث ســــلم االســــتجابات علــــى فقــــرات االســــتبانة إلــــى خمــــس درجــــات حــــسب -

  .ق عرض المحتوى للمفاهيم الرياضية  فيما يتعلق بطرNCTMالخماسي لمعرفة درجة توافر معايير 

  - : صدق االستبانة 

  : الصدق الظاهري -1
ُ للتحقــق مــن صــدقها وأن الفقــرات التــي تتــضمنها تقــيس األفكــار التــي صــممت -تــم عــرض االســتبانة     

   ملحق رقم -،ثالث مجموعات في ين المتخصصين ، تمثلت المحكمعلى مجموعة من  -من أجلها 
 نخبة من األساتذة األكاديميين المتخصصين بمجـاالت التربيـة و منولي  تكونت المجموعة األ -)  8( 

المنــاهج و طــرق تــدريس الرياضــيات  ، و مجموعــة مــن مــوجهي مــادة الرياضــيات فــي كــل مــن مــدارس 
 مجموعة من المعلمين ذوي الخبرة و الـذين يحملـون درجـة علميـة وكالة الغوث و المدارس الحكومية ، و

في المناهج و طرق تدريس الرياضيات ، قاموا بإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مناسـبة االسـتبانة ، ومـدي 
انتمــاء ومناســبة الفقــرات لهــا ، وكــذلك صــياغتها اللغويــة ،  وقــد كــان لهــذه اآلراء دور مميــز فــي تطــوير 

تعديل بعض الفقرات لتصبح االسـتبانة فـي صـورتها المحكمـة مكونـة حيث اللغة ، حيث تم االستبانة من 
   ) .9 ( ، انظر ملحق رقم  فقرة )11(من 
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  : صدق االتساق الداخلي-2
 اسـتطالعيةوذلـك بتطبيـق االسـتبانة علـي عينـة  ، جري التحقق من صدق االتساق الداخلي لالسـتبانة   

للـصف  ) 10(  للصف الـسابع ،  )10( للصف السادس ،  ) 10(  بواقع ًمعلما و معلمة ) 30( بلغت 
 بـين درجـات كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة والدرجـة الكليـة " بيرسـون"، وتم حساب معامل االرتباطالثامن 

  : ذلك وضح ، والجدول التالي ي)SPSS(استخدام البرنامج اإلحصائي بوذلك ، للبعد الذي تنتمي إليه 
  ) 10 -  4( الجدول 

   االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةارتباط كل فقرة من فقرات

 البند م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

ّيعرف المفاهيم الرياضية  .1  0.05دالة عند  0.397 ُ

ًيعطي وصفا دقيقا للمفهوم الرياضي   .2  0.01دالة عند  0.585  ً

 0.05دالة عند  0.420 ًسما للمفهوم الرياضيايعطي   .3

 0.01دالة عند  0.561  يميز بين األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي   .4

 0.01دالة عند  0.465  يستنبط األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي   .5

في )  رموز – رسوم –نماذج ( يستخدم الوسائل   .6
 تمثيل المفهوم الرياضي

 0.01دالة عند  0.834

  يترجم المفهوم الرياضي من طريقة عرض  .7
 إلى أخرى) صيغة تمثيل (

 0.01دالة عند  0.730

يحدد المعنى الدقيق و التفاسير المختلفة للمفهوم   .8
 الرياضي

 0.01دالة عند  0.707

 0.01دالة عند  0.660  ُيتحقق من خواص مفهوم رياضي معطى   .9

 0.01دالة عند  0.468 يتعرف على الشروط التي تحدد مفهوم رياضي معين  .10

للمفاهيم ) مزاوجة(ة و مقابلة يقوم بعمل مقارن  .11
 الرياضية

 0.01دالة عند  0.478

  
   )28تم احتساب قيمة ر عند درجة حرية ( 

 

 

 

 



 131

-: ثبات االستبانة   

     تم تقدير ثبات االستبانة علي أفراد العينة االستطالعية ، وذلك باستخدام طريقتي التجزئة النصفية و 
  .كرونباخ  معامل ألفا

  : ة النصفيةطريقة التجزئ. 1
  ، تـــم اســـتخدام درجـــات العينـــة االســـتطالعية لحـــساب ثبـــات االســـتبانة بطريقـــة التجزئـــة النـــصفية     

وكـذلك درجـة النـصف الثـاني ، حيث احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت االسـتبانة 
تعـديل الطـول ثـم جـرى ، ) 0.783(فكان وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ، من الدرجات 

  . ، وهو معامل ثبات جيد )0.790(حيث كان الثبات   لألنصاف الفردية"جتمان"باستخدام معادلة 

  : طريقة ألفا كرونباخ . 2

 ، ، وذلــك إليجــاد معامــل ثبــات االســتبانة اســتخدم الباحــث طريقــة أخــرى مــن طــرق حــساب الثبــات    
  . ات جيدوهو معامل ثب) 0.780(حيث حصل على قيمة معامل ألفا 

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها علـى عينـة    
  . الدراسة

     و قد أعد الباحث لكل صف من الصفوف السادس و السابع و الثامن األساسـي االسـتبانة الخاصـة 
ف لذلك يحصل هذا المعلم علـى ُبهذا الصف ، على أن يراعى أن بعض المعلمين يدرسون أكثر من ص

  .االستبانات الخاصة بالصفوف التي يعلمها 
   -: إجراءات تنفيذ الدراسة  

  :      اتبع الباحث الخطوات التالية عند تنفيذ الدراسة  
قــام الباحــث بتحليــل محتــوى كتــب الرياضــيات للــصفوف الــسادس و الــسابع و الثــامن األساســي حيــث . 1

  . فاهيم الرياضية المتضمنة فيها كانت وحدة التحليل الم
 ) 8 – 6(  للمرحلـة NCTMًأعد الباحث قائمة المفاهيم الرياضـية قـام ببنائهـا تأسيـسا علـى معـايير . 2

حـــسب معـــايير  ) 8 – 6( و هـــذه القائمـــة هـــي المفـــاهيم الواجـــب توافرهـــا فـــي كتـــب الرياضـــيات للمرحلـــة
NCTM .   

  . داتين السابقتين قام الباحث بالتأكد من صدق و ثبات األ. 3
  ) 8-6(قام الباحث بمطابقة األداتين لمعرفة مدى توافر المفاهيم الرياضية في كتب المرحلة األساسية. 4

 ، و ذلــك بمقارنــة المفــاهيم التــي تــم التوصــل إليهــا عــن طريــق تحليــل  NCTMبمــا يــتالءم مــع معــايير 
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 المفـاهيم الـواردة ت، عن طريق رصد تكرارا NCTM على معايير ًالمحتوى مع تلك الواجب توافرها بناء
   ) .8 – 6( في قائمة المعايير في كتب المرحلة 

 فـــي طـــرق عـــرض NCTMقـــام الباحـــث بإعـــداد اســـتبانة مكونـــة مـــن أحـــد عـــشر فقـــرة مثلـــت معـــايير . 5
  .المحتوى للمفاهيم الرياضية 

  . تم التأكد من صدق و ثبات األداة  . 6
ي للدراسـة و العينـة الخاصـة بتطبيـق االسـتبانة مـن خـالل البيانـات التـي حدد الباحث المجتمـع األصـل. 7

ــيم التابعــة لوكالــة الغــوث فــي غــزة ، حيــث ســجل  ــيم ، ودائــرة التعل حــصل عليهــا مــن وزارة التربيــة و التعل
الباحـث أســماء المـدارس الحكوميــة و مــدارس وكالـة الغــوث و عـدد المعلمــين فــي تلـك المــدارس للــصفوف 

  .ابع و الثامن األساسي السادس و الس
حــدد الباحــث العينــة علــى أنهــا جميــع معلمــي الرياضــيات العــاملين فــي محافظــة خــانيونس للــصفوف . 8

  .السادس و السابع و الثامن األساسي في مدارس الحكومة و وكالة الغوث 
  غزةقام الباحث بالحصول على كتاب رسمي من كل دائرة التربية و التعليم في وكالة الغوث ب. 9
 ، و ذلـك - ) 14(  ملحـق رقـم –  ، و وزارة التربيـة و التعلـيم الفلـسطينية بغـزة - ) 13(  ملحق رقم – 

للحــصول علــى الموافقــة علــى تــسهيل مهمــة الباحــث فــي توزيــع و تطبيــق االســتبانة فــي المــدارس التابعــة 
بلــة معظــم مــن طبــق علــيهم للجهتــين ، و قــد قــام الباحــث بتوزيــع االســتبانة علــى عينــة الدراســة و قــام بمقا

االســتبانة ، و فــي الحــاالت التــي لــم يــتم مقابلــة المعلمــين فيهــا تــم التأكيــد علــى مــن قــام بالمهمــة بمراعــاة 
  . التعليمات المتعلقة بتعبئة االستبانة 

  .قام الباحث بجمع االستبانات و التأكد من عددها و من جدية تعبئتها . 10
 فــي جــداول باســتخدام الحاســوب و تحليــل النتــائج و معالجتهــا و ذلــك قــام الباحــث بتفريــغ البيانــات. 11

  ) .SPSS( باستخدام برنامج 
   -: المعالجات اإلحصائية 

مــع  )  8  – 6( تــم مطابقــة قائمــة المفــاهيم الرياضــية الناتجــة عــن تحليــل كتــب المرحلــة األساســية  . 1
، حيـث تـم حـساب المتوسـطات  ) 8 – 6(  للمرحلـة NCTM معايير التي تم تحديدها في ضوءالقائمة 

 فيمـــا يتعلـــق بالمفـــاهيم الرياضـــية  NCTMو األوزان النـــسبية و النـــسب المئويـــة لدرجـــة تـــوافر معـــايير
   ) . 8 – 6( المتضمنة في كتب المرحلة 

تم تحليل النتائج الخاصة باالستبانة و معالجتها و إجراء المقارنـات المطلوبـة باسـتخدام برنـامج الـرزم . 2
   ) . SPSS( حصائية اإل
  .استخدم الباحث أسلوب تحليل التباين األحادي لإلجابة على السؤال األخير من الدراسة . 3
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        الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس

        نتائج الدراسةنتائج الدراسةنتائج الدراسةنتائج الدراسة

        ))))حتليلها ومناقشتها وتفسريهاحتليلها ومناقشتها وتفسريهاحتليلها ومناقشتها وتفسريهاحتليلها ومناقشتها وتفسريها((((
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول •

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني •

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث •

 لنتائج المتعلقة بالسؤال الرابعا •

  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس •

 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس •

 التوصيات •

 المقترحات •
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حيــث  يتــضمن هــذا الفــصل عــرض النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا وتحليليهــا ومناقــشتها وتفــسيرها ،     
  :التاليةانطلقت الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة البحثية 

 .؟  ) 8 – 6( ما المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب المرحلة األساسية . 1

فـي ضـوء معـايير  ) 8 – 6( ما المفاهيم الرياضـية التـي يجـب أن تتـضمنها كتـب المرحلـة األساسـية . 2
NCTM  ؟  . 

  ساسية  في كتب المرحلة األNCTMما درجة توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير . 3
  . ؟  ) 8 – 6( 
   الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية في الكتاب المدرسي ؟ NCTMما معايير . 4
طــــرق عــــرض المفــــاهيم الرياضــــية فــــي كتــــب المرحلــــة  الخاصــــة بNCTMمــــا درجــــة تــــوافر معــــايير . 5

  ".  ؟   ) 8 – 6( األساسية 
الخاصـــة بطـــرق عـــرض  NCTMتـــوافر معـــايير درجـــة هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي  .6

  .؟ ) ، ثامن ، سابع سادس (عزى لمتغير الصف ُ تالمفاهيم الرياضية
  :  و قد انبثق من أسئلة الدراسة الثالث ، و الخامس ، و السادس الفروض التالية 

   في كتب المرحلة األساسيةNCTMدرجة توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير . 1
  .قبولة إلى متوسطة درجة م ) 8 – 6 ( 
  طرق عرض المفاهيم الرياضية في كتب المرحلة األساسية  الخاصة بNCTMدرجة توافر معايير . 2
  .درجة مقبولة إلى متوسطة  ) 8 – 6( 
الخاصة بطرق عرض المفاهيم  NCTMتوافر معايير درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال . 3

   .) ، ثامن ، سابع سساد (عزى لمتغير الصف ُ تالرياضية
  

ً    وفيما يلي عرضا تفصيليا لنتـائج الدراسـة المتـضمنة اإلجابـة عـن األسـئلة البحثيـة للدراسـة  ، و التحقـق ً
  .من الفروض المنبثقة عنها 
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  -:النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ًأوال
  : ينص السؤال األول علي

  "  .؟  ) 8 – 6(  األساسية ما المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب المرحلة" 
ولإلجابــة عـــن هـــذا الــسؤال قـــام الباحـــث بتحليــل محتـــوى كتـــب الــصفوف الـــسادس و الـــسابع و الثـــامن    

 كـل درس علـى حـدة تحليـل تـم األساسي ثم استخراج المفاهيم التـي تتـضمنها كتـب تلـك الـصفوف ، و قـد 
 تـصنيفها فـي كـل صـف حـسب مـستويات   ثم قـام الباحـث بترتيـب هـذه المفـاهيم و- ) 1(  ملحق رقم -

NCTM األعـــداد و العمليـــات عليهـــا ، القيـــاس ، الهندســـة ، الجبـــر ، و :  مـــستويات ةخمـــسفـــي  و هـــي
  ) . 2(  ملحق رقم -اإلحصاء و االحتماالت 

و  ) 8 – 6(لصفوف فـي مرحلـة واحـدة هـي المرحلـةبعد ذلك قام الباحث بدمج هذه المفاهيم لتلك ا      
 و لتسهل مقارنتها بمعايير تلك المرحلـة ، و قـد راعـى الباحـث فـي تلـك NCTM مع مراحل ذلك لتتالءم

ُالمفاهيم عرض المفهوم المذكور مرة واحدة طالما وجد في تلك المرحلة أي دون اهتمام بتكرار المفهـوم ، 
 ملحـق -، ) 8 – 6( لطالـب فـي المرحلـة يـتم تدريـسها لفالمهم هنا التعـرف إلـى المفـاهيم الرياضـية التـي 

  :ما يلي  و قد خلص الباحث إلى  -)  3( رقم 
 ) 77(  الـــوزن األكبـــر للمفـــاهيم الرياضـــية فـــي مـــستوى الهندســـة ، حيـــث بلـــغ عـــدد تلـــك المفـــاهيم    كـــان

ًمفهوما أساسيا ،  يليها المفاهيم في مستوى األعداد و العمليات  ) 76( عليهـا ، حيـث بلـغ عـدد المفـاهيم ً
ًمفهومـا أساســيا ، ًمفهومــا أساسـيا ، ثــم  ) 57(  ثـم المفــاهيم فـي مــستوى الجبـر ، حيــث بلـغ عــدد المفـاهيم ً ً

ًمفهوما أساسيا ، و أخيرا  ) 56( المفاهيم في مستوى اإلحصاء و االحتماالت ، حيث بلغ عدد المفاهيم  ً ً
ًاســيا ، و ًمفهومــا أس ) 48( فــإن أقــل وزن للمفــاهيم جــاء فــي مــستوى القيــاس ، حيــث بلــغ عــدد المفــاهيم 

التي يجب على الطالب اإللمام بها فـي  ) 8 – 6( بالتالي فإن عدد المفاهيم األساسية في كتب المرحلة 
ًمفهومـا أساسـيا  ، و يقـصد الباحـث  ) 314( حـسب المنهـاج الفلـسطيني يبلـغ  ) 8 – 6( نهاية المرحلة  ً

دول التــالي يوضــح مــا ســبق بنــوع مــن ، و الجــالمفهــوم دون المفــاهيم المتفرعــة عنــه : بــالمفهوم األساســي 
  )1-5(     جدول   .         الترتيب 

   )8 – 6( المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب المرحلة األساسية 
تصنيف 
  المفهوم

األعداد و 
العمليات 

  عليها

  
  الهندسة

  
  القياس

  
  الجبر

اإلحصاء و 
  االحتماالت

  المجموع

عدد 
  المفاهيم

76  
  

77  48  57  56  314  
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  -:النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ًنيا ثا
  :ينص السؤال الثاني علي

فـي ضـوء معـايير  ) 8 – 6( ما المفاهيم الرياضية التي يجـب أن تتـضمنها كتـب المرحلـة األساسـية "
NCTM  ؟ . "  

  : ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بما يلي 
مسة التي حددها المجلس األمريكي لمعلمـي  في المستويات الخNCTM الحصول على قائمة معايير -

األعداد و العمليـات عليهـا ، و القيـاس ، و الهندسـة ، و الجبـر :  و هي مستويات NCTMالرياضيات 
   . )10( ، انظر ملحق رقم ، و اإلحصاء و االحتماالت 

  . ترجمة هذه المعايير و تحكيم هذه الترجمة -
، و ذلـــــك و المعلمــــين بعــــض مــــوجهي الرياضـــــيات يين و ستــــشارة المحكمــــين مـــــن األســــاتذة الجـــــامع ا-

  فـي ضـوء معـايير )8 – 6(  الستخالص المفاهيم الرياضية الواجب توافرهـا فـي كتـب المرحلـة األساسـية
NCTM تحقيق هذه المعايير في كل مستوى  و التي تعمل على.  

ب الرياضـــيات للمرحلـــة قائمـــة المفـــاهيم الرياضـــية الواجـــب أن تتـــضمنها كتـــ   و قـــد خلـــص الباحـــث إلـــى 
 ، بحيث تعمـل تلـك المفـاهيم علـى تحقيـق تلـك المعـايير NCTM في ضوء معايير  )8 – 6( األساسية 

  .يوضح تلك القائمة في صورتها النهائية )  5( ، و ملحق رقم 
  :أن و قد خلص الباحث إلى 

 هو NCTMوء معايير  في ض )8 – 6( عدد المفاهيم الرياضية الواجب أن تتضمنها كتب المرحلة  - 
ً مفهوما أساسيا )50(    . و ذلك في مستوى األعداد و العمليات عليها مع وجود بعض المفاهيم المكررة ً
 هـو NCTM في ضوء معـايير  )8 – 6( عدد المفاهيم الرياضية الواجب أن تتضمنها كتب المرحلة  -
ً مفهوما أساسيا )56(    .ض المفاهيم المكررة  ، مع وجود بع و ذلك في مستوى الهندسةً
 هو NCTM في ضوء معايير  )8 – 6( عدد المفاهيم الرياضية الواجب أن تتضمنها كتب المرحلة  - 
ً مفهوما أساسيا )40(    . ، مع وجود بعض المفاهيم المكررة  و ذلك في مستوى القياس ً

 هـو NCTM معـايير  في ضوء )8 – 6(  عدد المفاهيم الرياضية الواجب أن تتضمنها كتب المرحلة -
ً مفهوما أساسيا )41(    . ، مع وجود بعض المفاهيم المكررة  و ذلك في مستوى الجبرً
   هوNCTM في ضوء معايير )8 – 6( عدد المفاهيم الرياضية الواجب أن تتضمنها كتب المرحلة -
ً مفهوما أساسيا )57(     .م المكررة  مع وجود بعض المفاهي و ذلك في مستوى اإلحصاء و االحتماالتً
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     و لقـد قـام الباحــث بطـرح عــدد المفـاهيم المكــررة عنـد اإلجابــة علـى الــسؤال الثالـث و ذلــك عنـد رصــد 
، و لقد جاء تكرار تلـك المفـاهيم ألن بعـض   )8 – 6( تكرارات تلك المفاهيم في كتب المرحلة األساسية 

  .نفس المفهوم  تتطلب لتحقيقها –)  5(  ملحق رقم – في القائمة  NCTMمعايير 
  -: الخالصة 

   أن عدد المفاهيم األساسية الواجب أن تتضمنها كتب المرحلة األساسية مما سبقيتضح      
ًمفهوما أساسيا ، في كافة المستويات الخمس ، و هذا العدد أقل من العدد  ) 244( بلغ  ) 8 – 6(  ً

البند السابق ، و يرجع ذلك إلى وجود  الباحث في رصدهاو التي  ) 8 – 6( الموجود في كتب المرحلة 
مكررة في كل من مستويي الهندسة و القياس في التحليل الذي قام به الباحث مشتركة و بالتالي مفاهيم 

 و -  ) 8 – 6(  أضف إلي ذلك  وجود مفاهيم في كتب المرحلة ، ) 8 – 6( لكتب المرحلة األساسية 
و هي مفاهيم حساب ،  NCTMمتطلبات و معايير  لم تكن من ضمن - بالذات كتاب الصف الثامن 

المثلثات و التي رصدها الباحث في كتاب الصف الثامن ، و الزيادة في عدد المفاهيم المتضمنة في 
ُ يمكن أن يحسب لصالح تلك الكتب NCTMعن تلك المنبثقة من معايير  ) 8 – 6( كتب المرحلة 

.                ًا على الطالب ، و هذا مجال آخر للبحث من جهة ، و من جهة أخرى يمكن أن يكون ذلك عبئ
  )2- 5(جدول 

في  ) 8 – 6( عدد المفاهيم الرياضية التي يجب أن تتضمنها كتب الرياضيات للمرحلة األساسية 
  NCTMضوء معايير 

تصنيف 
  المفهوم

األعداد و 
العمليات 

  عليها

  
  الهندسة

  
  القياس

  
  الجبر

اإلحصاء و 
  االحتماالت

  وعالمجم

عدد 
  المفاهيم

50 

  
56  40  41  57  244  
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : ًثالثا
  :ينص السؤال الثالث علي 

   في كتب المرحلة األساسية  NCTMما درجة توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير  " 
  " . ؟  ) 8 – 6(  

  : و قد انبثق عن هذا السؤال الفرض التالي 
   في كتب المرحلة األساسيةNCTMدرجة توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير  " 
  " .درجة مقبولة إلى متوسطة  ) 8 – 6 ( 

 تلــك المفــاهيم فــي كــل صــف دراســي ثــم إيجــاد تولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال قــام الباحــث برصــد تكــرارا    
، كما قام الباحث بعمل سـلم  -)  6( حق رقم  مل–ككل  ) 8 – 6( المجموع الكلي لكل مفهوم للمرحلة 

  : على النحو التالي و الحكم على درجة التكرارتدريجي بعد استشارة بعض المحكمين للتعرف 
  

  غير متوافر  ًصغيرة جدا  صغيرة  متوسطة  كبيرة  ًكبيرة جدا
81-  61-80  41-60  21-40  1-20  0  

اسة هو التعرف إلى وجود المفهوم في الكتب قيد     مع األخذ بعين االعتبار أن ما يهم في هذه الدر
الدراسة بغض النظر عن تكراره ، أي انه قد تم تدريسه للطالب ،  إال أن درجة تكراره قد تعطينا صورة 

أخرى حيث أن تكرار المفهوم بدرجة كبيرة قد يدل على أن هذا المفهوم قد رسخ في عقل الطالب بطريقة 
لطالب بدرجة صغيرة  خاصة إذا تكرر في جميع صفوف المرحلة قيد أعمق من لو أنه قد مر على ا

  .الدراسة 
  : و لقد توصل الباحث إلي النتائج التالية فيما يتعلق بهذا السؤال 

  -: ًأوال  * 
بعـــد و ًمفهومـــا ، ) NCTM) 50 المنبثقـــة مـــن معـــاييرعـــدد مفـــاهيم األعـــداد والعمليـــات عليهـــا  بلـــغ -  

ًمفهوما أساسيا ) 46(  تصبح مكررةاستثناء عدد المفاهيم ال    ،  توافر منها في كتب المرحلة األساسية ً
 )6 – 8: (   
ًمفهوما بدرجة كبيرة جدا) 14(  - ً.  
  . ًمفهوما بدرجة كبيرة ) 5(  -
  . ًمفهوما بدرجة متوسطة ) 13(  -
  . ًمفهوما بدرجة صغيرة)  9(  -
ًمفهوما بدرجة صغيرة جدا ) 5(  - ً .  
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و   جميـــع المفــــاهيم الرياضـــية فـــي مـــستوى األعــــدادفـــإنًمفهومــــا ، و بالتـــالي  ) 0( فر منهـــا ولـــم يتـــوا -
فــإن و بالتــالي ،  ) 8 – 6(  تــوفرت فــي كتــب المرحلــة  NCTMالعمليــات عليهــا المنبثقــة مــن معــايير 

ً، و هـي درجـة عاليـة جـدا و متطابقـة تمامـا مـع معـايير % ) 100( درجة توفرها بلغ  ًNCTM رغـم أن 
يـــتم تدريـــسها ًمفهومـــا ،  إال أنهـــا  ) 15( بـــصورة كبيـــرة و التـــي يبلـــغ عـــددها ض المفـــاهيم لـــم تتكـــرر بعـــ
، و بالتــالي فــإن الباحــث يــرى أن مــستوى األعــداد و العمليــات عليهــا فــي كتــب لطالــب فــي تلــك المرحلــة ل

طالــب فــي هــذه يغطــي جميــع المفــاهيم الرياضــية التــي يجــب أن يلــم بهــا ال ) 8 – 6( المرحلــة األساســية 
 ، و يبقـى كيفيـة عـرض NCTM هـذا المـستوى يتـضمن معـايير أنن الباحـث يـرى إالمرحلة ، و لـذلك فـ

  .ًو هذا ما سيجيب عنه السؤال الخامس الحقا  في كتب تلك المرحلة األعدادمفاهيم 
  :  بنوع من الترتيب ما سبقو الجدول التالي يوضح 

  )3- 5(جدول 
 في مستوى األعداد و العمليات عليها و درجة NCTMبثقة من معايير عدد المفاهيم الرياضية المن

   )8 – 6( توافرها في كتب المرحلة األساسية 
درجة 
  التوافر

صغيرة   صغيرة  متوسطة  كبيرة  ًكبيرة جدا
  ًجدا

غير 
  متوافر

  المجموع

عدد 
  المفاهيم

14  5  13  9  5  0  46  

  -:ًثانيا * 
بعـد اسـتثناء عـدد ًأساسـيا ، و ًمفهومـا ) NCTM) 40 من معـاييرالمنبثقة  عدد مفاهيم القياس  بلغ-   

ًمفهوما أساسيا ) 34(  تصبح المفاهيم المكررة    ) :8 – 6(  ،  توافر منها في كتب المرحلة األساسية ً
ًمفهوما بدرجة كبيرة جدا ) 10(  - ً.  
  .ًمفهوما بدرجة كبيرة ) 2(  -
  .ًمفهوما بدرجة متوسطة ) 2(  -
  .ًهوما بدرجة صغيرةمف ) 13(  -
ًمفهوما بدرجة صغيرة جدا ) 6(  - ً. 

ي مقيـاس الرسـم تهـتم بـالتكبير مفهوم التصغير ، فكل التمـارين فـ: ًمفهوما هي  ) 1( ولم يتوافر منها  -
 إذا ُأعطـي  ًلتصغير ، كأن يحـسب الطالـب مـثال قطـر خليـة نباتيـةلذكر ُال وجود ألمثلة أو تمارين ت، و 

ن جميــع المفــاهيم الرياضــية فــي مــستوى القيــاس المنبثقــة مــن معــايير فــإبــر ، و بالتــالي طــول القطــر المك
NCTM ًما عدا مفهوما واحدا،  ) 8 – 6(  توفرت في كتب المرحلة   و بالتالي درجة توفرها بلغ  ، ً
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و إن كانــت بعــض المفـاهيم لــم تتكــرر بـصورة كبيــرة و التــي يبلــغ ً، و هـي درجــة عاليــة جـدا ، % ) 97( 
  و بالتالي فإن الباحث يرى أن مستوى القياس في كتب المرحلة األساسية  ،ًمفهوما  ) 20( ددها ع
المرحلــة ، و لــذلك  يغطــي معظــم المفــاهيم الرياضــية التــي يجــب أن يلــم بهــا الطالــب فــي هــذه ) 8 – 6( 

هيم ً بــصورة جيــدة جــدا مــن حيــث تــوفر مفــاNCTMفــإن الباحــث يــرى أن هــذا المــستوى يتــضمن معــايير 
  .القياس

  :  بنوع من الترتيب ما سبقو الجدول التالي يوضح 
  )4- 5(جدول 

 في مستوى القياس و درجة توافرها في كتب NCTMعدد المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير 
   )8 – 6( المرحلة األساسية 

درجة 
  التوافر

صغيرة   صغيرة  متوسطة  كبيرة  ًكبيرة جدا
  ًجدا

غير 
  متوافر

  المجموع

دد ع
  المفاهيم

10  2  2  13  6  1  34  

  -:ًثالثا * 
بعـد اسـتثناء المفـاهيم ًأساسـيا، وًمفهومـا ) NCTM) 56 المنبثقـة مـن معـايير هندسـة عدد مفاهيم ال بلغ-

ًمفهوما أساسيا  ) 46( تصبح المكررة     ) :8 – 6( ، توافر منها في كتب المرحلة األساسية ً
ًمفهوما بدرجة كبيرة جدا ) 6(  - ً.  
  .ًمفهوما بدرجة كبيرة ) 5(  -
  .ًمفهوما بدرجة متوسطة ) 3(  -
 .ًمفهوما بدرجة صغيرة)  16(  -

ًمفهوما بدرجة صغيرة جدا ) 7(  - ً. 

ـــم يتـــوافر منهـــا  - ـــاهيم التحـــويالت الهندســـة و  ) 9( ول ًمفهومـــا هـــي مفـــاهيم الهندســـة اإلحداثيـــة ، و مف
هو نهاية المرحلة األساسية فوجد حتى الصف العاشر و لباحث المنهاج التصوير المكاني ، و لقد تابع ا

أن مفاهيم الهندسة اإلحداثية و التحويالت الهندسية تم التطرق إليها في منهاج الصف التاسع ، رغـم أن 
NCTMبعـد دراســات   جــاءيـرى الباحــث أن ذلـك إنمـا تطلـب هـذه المفــاهيم منـذ بدايـة الــصف الـسابع ، و

الب ، و بالتـــالي فالمنهـــاج الفلـــسطيني متـــأخر بـــسنة كاملـــة عمـــا تتطلبـــه طويلــة للخـــصائص النمائيـــة للطـــ
، و بالتـالي فهـو ال يواكـب منـاهج الرياضـيات التــي  فـي هـذه المفـاهيم و مـا ينـتج عنهــا NCTMمعـايير 

  . بدرجة ما NCTMتتبع معايير 
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 NCTMير  جميـــع المفـــاهيم الرياضـــية فـــي مـــستوى الهندســـة المنبثقـــة مـــن معـــاي  و مـــن هنـــا نالحـــظ أن
مـــا عـــدا مفـــاهيم الهندســـة اإلحداثيـــة و التحـــويالت الهندســـية و ،  ) 8 – 6( تـــوفرت فـــي كتـــب المرحلـــة 

إن كانـــت ، و هـــي درجـــة عاليـــة ، و % ) 480.(درجـــة توفرهــا بلـــغ فـــإن و بالتـــالي ، التــصوير المكـــاني 
  . ًمفهوما ) 26( بعض المفاهيم لم تتكرر بصورة كبيرة و التي يبلغ عددها 

  :  بنوع من الترتيب ما سبقجدول التالي يوضح و ال
  )5- 5(جدول 

 في مستوى الهندسة و درجة توافرها في كتب NCTMعدد المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير 
   )8 – 6( المرحلة األساسية 

درجة 
  التوافر

صغيرة   صغيرة  متوسطة  كبيرة  ًكبيرة جدا
  ًجدا

غير 
  متوافر

  المجموع

عدد 
  المفاهيم

6  5  3  16  7  9  46  

    
بلــغ درجــة عاليــة إال أن هــذا ال يعنــي  ) 8 – 6(  رغــم أن تــوفر مفــاهيم الهندســة فــي كتــب المرحلــة و   
و إدخـال بل إن الباحث يرى ضـرورة ذلـك ،  ) 8 – 6(  مراجعة محتوى كتب الهندسة في المرحلة  عدم

 NCTMمعـايير وافق هذه المنـاهج مـع  منذ بداية الصف السابع األساسي لتتغير المتوافرةتلك المفاهيم 
 وجــد أن تلــك المفــاهيم متــوفرة فــي و قــدمعــايير دولــة قطــر ؛ لقــد عــرض الباحــث فــي الفــصل الثالــث و ، 

 فـــي الـــنقص أن هـــذا و يـــرى الباحـــثصـــفوف تلـــك المرحلـــة ، حيـــث تتبـــع دولـــة قطـــر المعـــايير الدوليـــة ، 
ـــو عمـــرة  ،( المفـــاهيم الهندســـية يتفـــق مـــع دراســـة  و التـــي أظهـــرت أن درجـــة تـــوافر معـــايير )  2007 أب

NCTM ا تتفق هذه النتيجـة ، كم % ) 77( بلغ  ) 8 – 6(  في الهندسة في كتب الرياضيات للمرحلة
ـــوهيبي( مـــع دراســـة  - إلـــى حـــد مـــا - ـــرا فـــي محتـــوى منهـــاج )  2005 ، ال ًو التـــي أظهـــرت قـــصورا كبي ً

ًالرياضيات في الهندسة بسلطنة عمان ، و خاصة في مو ضوع التحويالت الهندسية و التصوير المكـاني ُ
 الهندســية لتلميــذ ةالمفاهيميــ تعميــق المعرفــة و اإلنــشاءات الهندســية ، و التــي كــان مــن ضــمن توصــياتها

  دراسة  النتيجة مع كما تتفق هذه ، فيما يختص بتلك المواضيع الحلقة األولى من التعليم األساسي
ُض المعــايير لـم تجــد لهـا موقعــا يـذكر فــي مجـالي الهندســة و بعـأن  و التـي أظهــرت ) 2004صـبيح ، (  ً

   .القياس
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  -:ًرابعا * 
ًمفهومـا أساسـيا) NCTM) 41 الجبر المنبثقـة مـن معـاييرعدد مفاهيم  بلغ -  بعـد اسـتثناء المفـاهيم  ، وً

ًمفهوما أساسيا  ) 36( تصبح المكررة     ) :8 – 6( ، توافر منها في كتب المرحلة األساسية ً
ًمفهوما بدرجة كبيرة جدا ) 9(  - ً.  
  .ًمفهوما بدرجة كبيرة ) 1(  -
  .ًمفهوما بدرجة متوسطة ) 1(  -
  .ًمفهوما بدرجة صغيرة ) 4(  -
ًمفهوما بدرجة صغيرة جدا ) 3(  - ً. 

العالقـة ، االقتــران ، اإلحـداثيات الديكارتيــة المتعامــدة و : ًمفهومــا هـي مفــاهيم ) 18( ولـم يتــوافر منهـا  -
 . ينتج عنها من مفاهيم ، و أنظمة المعادالت الخطية ما

 تلـك المفـاهيم قـد جـاءت فـي الـصف التاسـع و فقـد وجـد أنلمنهـاج الفلـسطيني الباحـث لو عنـد متابعـة    
 فــي تلــك NCTM فالمنهــاج  الفلــسطيني متــأخر بــسنة كاملــة فــي مــستوى الجبــر عــن معــايير  ،بالتــالي

 .المفاهيم و ما ينتج عنها 

 NCTM جميـع المفـاهيم الرياضــية فـي مـستوى الجبــر المنبثقـة مـن معــايير يمكـن القــول إنالتـالي    و ب
العالقــــة و االقتـــران و اإلحــــداثيات الديكارتيــــة مفـــاهيم مـــا عــــدا ،  ) 8 – 6( تـــوفرت فــــي كتـــب المرحلــــة 

درجـة ، و هـي % ) 50( درجـة توفرهـا بلـغ فـإن و بالتـالي  ، و مـا ينـتج عنهـا مـن مفـاهيمالمتعامدة  
  .متدنية

  :  من الترتيب ما سبق بنوعو الجدول التالي يوضح 
  )6- 5(جدول 

 في مستوى الجبر و درجة توافرها في كتب NCTMعدد المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير 
   )8 – 6( المرحلة األساسية 

درجة 
  التوافر

صغيرة   صغيرة  متوسطة  كبيرة  ًكبيرة جدا
  ًجدا

غير 
  متوافر

  المجموع

دد ع
  المفاهيم

9  1  1  4  3  18  36  

  
   لكل ما سبق فإن الباحث يرى أنه يجب إعادة النظر في مستوى الجبر في كتب المرحلة     
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 مــن بدايــة الــصف الــسابع بــشكل متــدرج المفــاهيم غيــر المتــوافرة و إضــافة تلــك بــشكل جــذري  ) 8 – 6( 
   .NCTMحتى يتوافق هذا المستوى مع معايير 

  -:ًخامسا * 
ًمفهوما أساسيا ) NCTM) 57 المنبثقة من معايير عدد مفاهيم اإلحصاء و االحتماالت  بلغ-      ، و ً

ًمفهوما أساسيا ) 50( تصبح بعد استثناء المفاهيم المكررة    ، توافر منها في كتب المرحلة األساسية ً
  )6 – 8: (   
ًمفهوما بدرجة كبيرة جدا ) 0(  - ً.  
  .ًمفهوما بدرجة كبيرة ) 1(  -
  .ًمفهوما بدرجة متوسطة ) 9(  -
  .ًمفهوما بدرجة صغيرة ) 3(  -
ًمفهوما بدرجة صغيرة جدا ) 29(  - ً. 

ًمفهوما هي مفاهيم المئينات و مقاييس التشتت ، االرتباط و معامل االرتبـاط ،  ) 8( ولم يتوافر منها  -
 و عنـد متابعـة  ،اف المعياري و التبايناالنحرستقيم لتمثيل  القيم المبعثرة ، القيم المبعثرة ، أفضل خط م

 تلـك المفـاهيم قـد جـاءت فـي الـصف التاسـع و العاشـر و بالتـالي فقـد وجـد الباحـث أنالمنهاج الفلـسطيني 
فـي تلـك  NCTMفالمنهاج  الفلسطيني متأخر بسنة كاملة أو سنتين في مـستوى اإلحـصاء عـن معـايير 

 .المفاهيم و ما ينتج عنها 
 جميــع المفــاهيم الرياضــية فــي مــستوى اإلحــصاء و االحتمــاالت المنبثقــة مــن معــايير نفــإ و بالتــالي     

NCTM ما عـدا مفـاهيم المئينـات و مقـاييس التـشتت ، االرتبـاط ،  ) 8 – 6(  توفرت في كتب المرحلة
 و و معامل االرتبـاط ، القـيم المبعثـرة ، أفـضل خـط مـستقيم لتمثيـل  القـيم المبعثـرة ،  االنحـراف المعيـاري

المفاهيم لم تتكرر بصورة مع مالحظة أن الكثير من % ) 84( و بالتالي فإن درجة توفرها بلغ ، التباين 
ًمفهومـا أساسـيا ، فقـد تميـز هـذا المـستوى بـأن أكثـر  ) 32( كبيرة في هـذا المـستوى  و التـي يبلـغ عـددها  ً

ًتها كانـت صـغيرة نـسبيا ، و لعـل هـذا إال أن تكرارا )  8 – 6( لطالب في المرحلة يتم تدريسها لالمفاهيم 
  و التـــي ) 2006 الـــوالي  ،(  القـــصور فـــي تكـــرارات هـــذه المفـــاهيم فـــي هـــذا المـــستوى يتفـــق مـــع دراســـة 

ً كبيــرا فــي مــستوى اإلحــصاء فــي كتــب المرحلــة األساســية فــي المنهــاج الفلــسطيني مقارنــة ًوجــدت قــصورا ً
  :  من الترتيب عما سبق بنوو الجدول التالي يوضح  .NCTMبمعايير 
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  )7- 5(جدول 
 في مستوى اإلحصاء و االحتماالت و درجة NCTMعدد المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير 

   )8 – 6( توافرها في كتب المرحلة األساسية 
درجة 
  التوافر

صغيرة   صغيرة  متوسطة  كبيرة  ًكبيرة جدا
  ًجدا

غير 
  متوافر

  المجموع

عدد 
  المفاهيم

0  1  9  3  29  8  50  

  : يتضح مما سبق أن 
  بلغ  ) 8 – 6(  الواجب توافرها في كتب المرحلة NCTM من معايير ةعدد المفاهيم الرياضية المنبثق

ًمفهوما أساسيا في المستويات الخمسة توافر منها في كتب المرحلة   ) 212(  ً )6 – 8 : (   
ًمفهوما بدرجة كبيرة جدا  ) 41 ( - ً.  
  .كبيرة ًمفهوما بدرجة  ) 14 ( -
  .ًمفهوما بدرجة متوسطة  ) 27 ( -
  . ًمفهوما بدرجة صغيرة  ) 45 ( -
ًمفهوما بدرجة صغيرة جدا  ) 49 ( - ً.  
  .ًمفهوما  ) 36(  لم يتوفر منها -

 فـي المـستويات الخمـسة فـي NCTMو بالتالي فإن درجة تـوافر المفـاهيم الرياضـية المنبثقـة مـن معـايير 
و هي درجة عاليـة ، و بالتـالي فـإن الباحـث يـرفض الفـرض و  % ) 83 ( بلغ ) 8 – 6( كتب المرحلة 

 في كتب المرحلة NCTMدرجة توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير  " الذي ينص على أن 
  "درجة مقبولة إلى متوسطة  ) 8 – 6( األساسية

  : و الجدول التالي يوضح ذلك 
  )8- 5(جدول 

 في المستويات الخمسة و درجة توافرها في NCTMنبثقة من معايير عدد المفاهيم الرياضية الم
   )8 – 6( كتب المرحلة األساسية 

درجة 
  التوافر

صغيرة   صغيرة  متوسطة  كبيرة  ًكبيرة جدا
  ًجدا

غير 
  متوافر

  المجموع

عدد 
  المفاهيم

41  14  27  45  49  36  212  



 145

  : و في هذه الخالصة يؤكد الباحث على ما يلي 
ًوافر في كل مستوى جاءت بناء على وجود المفهوم في محتـوى كتـب الرياضـيات للمرحلـة  إن درجة الت-
و لــيس علــى تكــرارات هــذه المفــاهيم ، و إنمــا قــام الباحــث برصــد هــذه التكــرارت ليأخــذ فكــرة  ) 8 – 6( 

أخرى عن مـدى توزيـع هـذه المفـاهيم علـى صـفوف هـذه المرحلـة و الـوزن النـسبي لهـذه المفـاهيم ، فـالمهم 
 تـوفره بغـض النظـر عـن  درجـةحسب ما حدده الباحث لنفسه في هذه الدراسة التأكد من وجـود المفهـوم و

، حيــث أن التكــرار ال يعنــي   )8 – 6(  يــتم تدريــسه للطــالب فــي المرحلــةتكراراتــه ، و أن هــذا المفهــوم 
دراســة هــي مـــا الجــودة بالــضرورة ، و إن جــودة طـــرق عــرض المفــاهيم المتـــوفرة فــي كتــب المرحلــة قيـــد ال

 .ًسيجيب عنه السؤال الخامس الحقا 

  :  و يخلص الباحث مما سبق إلى ما يلي 
فـــي  NCTMالمنبثقـــة مـــن معـــايير  ) 8 – 6( فـــي كتـــب المرحلـــة   درجـــة تـــوافر المفـــاهيم الرياضـــية -

ًا ًو هي درجة  عالية جدا ، و متطابقة تمامـ% ) 100( بنسبة مستوى األعداد و العمليات عليها كانت  
  . في هذا المستوى NCTMمع معايير 

 فـــي NCTMالمنبثقـــة مـــن معـــايير  ) 8 – 6(  فـــي كتـــب المرحلـــة   درجـــة تـــوافر المفـــاهيم الرياضـــية-
  .ًو هي درجة عالية جدا% )  97( مستوى القياس كانت 

فـــي   NCTMالمنبثقـــة مـــن معـــايير  ) 8 – 6( فـــي كتـــب المرحلـــة    درجـــة تـــوافر المفـــاهيم الرياضـــية-
و هـي درجـة  عاليـة ، و بـالرغم مـن هـذه الدرجـة العاليـة فـإن الباحـث % ) 480.(وى الهندسة كانـت مست

  .يرى ضرورة مراجعة مستوى الهندسة في تلك الكتب في مرحلة التطوير 
فـــي  NCTMالمنبثقـــة مـــن معـــايير  ) 8 – 6( فـــي كتـــب المرحلـــة   درجـــة تـــوافر المفـــاهيم الرياضـــية -

، و بالتـــالي فـــإن الباحـــث يـــرى ضـــرورة مراجعـــة  متدنيـــةو هـــي درجـــة   ) % 50( مـــستوى الجبـــر كانـــت 
مـــستوى الجبـــر بـــشكل جـــذري ، و العمـــل علـــى تطـــوير هـــذا المـــستوى بـــشكل يجعلـــه يتوافـــق مـــع معـــايير 

NCTM .   
فـــي  NCTMالمنبثقـــة مـــن معـــايير  ) 8 – 6( فـــي كتـــب المرحلـــة   درجـــة تـــوافر المفـــاهيم الرياضـــية -

، إال أن الباحـــث يـــرى ضـــرورة و هـــي درجـــة عاليـــة % )  84( مـــاالت كانـــت مـــستوى اإلحـــصاء و االحت
  .مراجعة مستوى اإلحصاء و االحتماالت في كتب المرحلة قيد الدراسة 

  . كانت أكبر درجة توافر للمفاهيم في مستوى األعداد و العمليات عليها -
  . أقل درجة توافر للمفاهيم كانت في مستوى الجبر -

 فـــي كتـــب المرحلـــة NCTMإن درجـــة تـــوافر المفـــاهيم الرياضـــية المنبثقـــة مـــن معـــايير و بالتـــالي فـــ    
  . درجة عالية و هي% )  83(كانت  الخمسة في كل المستويات  ) 8 – 6( األساسية 
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للمفــاهيم األساســية  ) 8 – 6( و هـذه الدرجــة مــن التــوافر فقــط مــن حيــث تغطيــة كتــب المرحلــة األساســية 
 ، و ال عالقـة لـذلك بكيفيـة عـرض المفـاهيم الرياضـية و ال بكيفيـة تقـديمها NCTMالمنبثقة من معـايير 

ًللطالب ، لكنها تعطينا مؤشـرا هامـا علـى أن طـالب تلـك المرحلـة قـد تعلمـوا تلـك المفـاهيم ، و أن معظـم  ً
  . قد درسها هؤالء الطالب NCTMالمفاهيم المنبثقة من معايير 

   : ن الترتيب مما سبق بنوع و الجدول التالي يلخص 
  )9- 5(جدول 

   )8 – 6(  في كتب المرحلة NCTMدرجة توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير 

األعداد و   المستوى
العمليات 

  عليها

اإلحصاء   الجبر  الهندسة  القياس
و 

  االحتماالت

  المجموع

النسبة 
  لمئويةا

100%  97%  .480%  50%  84%  83%  

عدد 
المفاهيم 
  األساسية

46  34  46  36  50  212  
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع : ًرابعا 

  : ينص السؤال الرابع على  

    " . الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية في الكتاب المدرسي ؟NCTMما معايير  " 

قـديم محتـوى و لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بالحصول على قائمة المعايير الخاصـة بكيفيـة ت    

ـــك المفـــاهيم الرياضـــية ،  ـــاب الرياضـــيات المدرســـي لتل و ذلـــك عـــن طريـــق و طـــرق عرضـــها للطـــالب كت

 ، و قــد وجــد NCTMاالشــتراك فــي الموقــع االلكترونــي للمجلــس القــومي األمريكــي لمعلمــي الرياضــيات 

ًالباحث أن هذه المعـايير تمثـل فرعـا مـن أربعـة عـشر فرعـا أو معيـارا لتقـويم محتـوى ا ً لكتـب المدرسـية ، و ً

قـد كــان المعيـار الخــاص بالمفــاهيم الرياضـية و طــرق عرضــها فـي محتــوى الكتــاب المدرسـي هــو المعيــار 

، و قـد قـام الباحـث بترجمتهـا و عـرض ) بعد الترجمة و  التحكـيم ( ًالثامن ، و تضمن أحد عشر معيارا 

 بإعداد استبانة تتضمن تلك المعايير و بعد التعديل قام،  - ) 8(  ملحق رقم –الترجمة على المحكمين 

و ثـل المعـايير باللغـة االنجليزيـة ، الـذي يمو  ) 7( ملحق انظر  ،األحد عشر و توزيعها على المعلمين 

  .و الذي يمثل المعايير بعد ترجمتها ووضعها في صورة استبانة للمعلمين )  9 (قملح
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  :  ينص السؤال الخامس علي :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ًخامسا
 الخاصــة بطــرق عــرض المفــاهيم الرياضــية فــي كتــب المرحلــة NCTMمــا درجــة تــوافر معــايير " 

 عــرض المتــوافر مــن لــى طــرق هــذا الــسؤال تعنــي الحكــم ععــنو اإلجابــة ".  ؟   ) 8 – 6( األساســية 
  لب ، أي الحكم على ُو كيف يقدم المفهوم للطا ) 8 – 6( المفاهيم في كتب الرياضيات للمرحلة 

  .ُالذي يقدم فيه المفهوم للطالب ضمن تلك الكتب " الكيف " 
  :    و قد انبثق عن هذا السؤال الفرض الذي ينص على أن 

 الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية في كتب المرحلة األساسـية NCTMدرجة توافر معايير  " 
  " .درجة مقبولة إلى متوسطة  ) 8 – 6( 

قـام الباحـث بتوزيـع اسـتبانة علـى المعلمـين ، و التحقـق مـن صـحة الفرضـية جابة عن هذا السؤال ولإل   
  :وقام باستخراج استجاباتهم وكانت على النحو التالي

    :معلمو الصف السادس األساسي: أوال
   )10 -  5( الجدول 

  )73=ن (الفقرات المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل فقرة من 

.م  الفقرة 
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

A1 ّيعرف المفاهيم الرياضية ُ  280 3.836 0.578 76.71 2 

A2 ًيعطي وصفا دقيقا للمفهوم الرياضي ً  264 3.616 0.680 72.33 3 

A3 1 79.73 0.717 3.986 291  ًيعطي إسما للمفهوم الرياضي 

A4 8 63.84 0.828 3.192 233  يميز بين األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي 

A5 10 60.00 0.764 3.000 219  يستنبط األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي 

A6 
)  رموز – رسوم –نماذج ( يستخدم الوسائل 

  في تمثيل المفهوم الرياضي
255 3.493 0.974 69.86 4 

A7 
  وم الرياضي من طريقة عرضيترجم المفه
  إلى أخرى) صيغة تمثيل ( 

228 3.123 0.849 62.47 9 

A8 
يحدد المعنى الدقيق و التفاسير المختلفة 

  للمفهوم الرياضي
238 3.260 0.817 65.21 7 

A9 5 66.58 0.625 3.329 243  ُيتحقق من خواص مفهوم رياضي معطى 

A10 
ضي يتعرف على الشروط التي تحدد مفهوم ريا

  معين
239 3.274 0.786 65.48 6 

A11 
للمفاهيم ) مزاوجة ( يقوم بعمل مقارنة و مقابلة 
  الرياضية

193 2.644 0.918 52.88 11 

  NCTM  2683 36.753 5.123 66.82الدرجة الكلية لمعايير 
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   -:  ما يلي يتضح من الجدول السابق
  : أن أعلى ثالث فقرات كانت

ــ)3( الفقــرة -  علــى الرتبــة األولــى بــوزن حــصلت" ًيعطــي إســما للمفهــوم الرياضــي " : ى  والتــي تــنص عل
  . %)79.73(نسبي 

ّيعــرف المفــاهيم الرياضــية  " :  والتــي تــنص علــى)1( الفقــرة - علــى الرتبــة الثانيــة بــوزن نــسبي حــصلت " ُ
)76.71.(%  
ًيعطــي وصــفا دقيقــا للمفهــوم الرياضــي  "  : والتــي تــنص علــى)2( الفقــرة -  الرتبــة الثالثــة  علــىحــصلت" ً

  .  %)72.33(بوزن نسبي 
  : وأن أدنى ثالث فقرات كانت

إلى أخرى ) صيغة تمثيل( يترجم المفهوم الرياضي من طريقة عرض  "  : والتي تنص على)7( الفقرة -
  . %) 62.47( على الرتبة التاسعة بوزن نسبي حصلت" 
 علــى الرتبــة  حــصلت" ثلــة للمفهــوم الرياضــي يــستنبط األمثلــة و الالأم "  : والتــي تــنص علــى)5( الفقــرة -

  . %) 60.00(العاشرة بوزن نسبي 
 حـصلت" للمفاهيم الرياضية ) مزاوجة ( يقوم بعمل مقارنة و مقابلة " :  والتي تنص على )11( الفقرة -

  .%)52.88(على الرتبة الحادية عشر بوزن نسبي 
 علـى وزن نــسبي م الرياضـية فقـد حـصلتفـي طـرق عـرض المفـاهي NCTM أمـا الدرجـة الكليـة لمعـايير 

  . و هي درجة مقبولة إلى متوسطة %) 66.82(
رجــع الباحــث ذلــك إلــى أن أعلــى ثــالث فقــرات تمثــل الحــد األدنــى مــن المهــارات فــي التعامــل مــع ُو ي     

 المفاهيم ، بينما الثالث األخيرة تمثل مستويات عليا في طرق عرض المفـاهيم و التعامـل معهـا ، و يبـدو
 التعامـل مـع المفـاهيم الرياضـية ، و عنـدأن كتاب الصف السادس قد أهمل بشكل نسبي هذه المستويات 

درجة مقبولة و عالية ، أما أدنى تقـدير و البـالغ  % ) 73.79( عتبر الوزن النسبي ألعلى فقرة و يمثل ُي
فاده الباحــث مــن حــسب مــا اســت -% ) 60( ً ، فهــو دون المقبــول تربويــا و هــو علــى األقــل %)52.88(

 NCTMو يمثـل التقــدير الكلـي لتــوفر معــايير  -الدراسـات الــسابقة التـي تناولــت المقارنـة بمعــايير دوليــة 
 درجــة مــن مقبولــة –  %)66.82(  و الــذي يبلــغ -فــي طــرق تقــديم المفــاهيم فــي كتــاب الــصف الــسادس 

عـرض المفـاهيم الرياضـية فـي ًتربويا إلى متوسطة ، و بالتالي يخلص الباحث إلى ضرورة مراجعة طـرق 
و االرتقـاء بهــذه الطـرق و االهتمــام بالمـستويات العليــا  مـن هــذه الطـرق و التــي ، كتـاب الـصف الــسادس 

، ألن ذلـــك ســـيعود بالتأكيـــد بالفائـــدة علـــى بـــاقي مكونـــات البنـــاء مثلـــث أدنـــى وزن نـــسبي كمـــا ســـبق ذكـــره 
  .الرياضي في هذا الكتاب 
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  :األساسيمعلمو الصف السابع : ًثانيا
   )11 -  5( الجدول 

  )72=ن (المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل فقرة من الفقرات 

.م  الفقرة 
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

A1 ّيعرف المفاهيم الرياضية ُ  280 3.889 0.618 77.78 2 

A2 3 70.00 0.712 3.500 252  ًقيقا للمفهوم الرياضيًيعطي وصفا د 

A3 1 79.72 0.741 3.986 287  ًيعطي إسما للمفهوم الرياضي 

A4 8 60.83 0.830 3.042 219  يميز بين األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي 

A5 9 57.50 0.804 2.875 207  يستنبط األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي 

A6 
)  رموز – رسوم –نماذج ( الوسائل يستخدم 

  في تمثيل المفهوم الرياضي
229 3.181 1.025 63.61 5 

A7 
  يترجم المفهوم الرياضي من طريقة عرض

  إلى أخرى) صيغة تمثيل ( 
207 2.875 0.887 57.50 10 

A8 
يحدد المعنى الدقيق و التفاسير المختلفة 

  للمفهوم الرياضي
223 3.097 0.735 61.94 7 

A9 6 62.50 0.768 3.125 225  ُيتحقق من خواص مفهوم رياضي معطى 

A10 
يتعرف على الشروط التي تحدد مفهوم رياضي 

  معين
242 3.361 0.793 67.22 4 

A11 
للمفاهيم ) مزاوجة ( يقوم بعمل مقارنة و مقابلة 
  الرياضية

179 2.486 1.048 49.72 11 

  NCTM  2550 35.417 5.698 64.39الدرجة الكلية لمعايير 

  
   -:  ما يلي يتضح من الجدول السابق

  : أن أعلى ثالث فقرات كانت
 األولــى بــوزن حــصلت علــى الرتبــة" ًســما للمفهــوم الرياضــي يعطــي إ"  :  والتــي تــنص علــى )3( الفقــرة -

  . %)79.72(نسبي 
ّيعـر "  :  والتـي تـنص علـى)1( الفقرة - انيـة بـوزن نـسبي  الثحـصلت علـى الرتبـة" ف المفـاهيم الرياضـية ُ
)77.78(% .  
ًيعطــي وصــفا دقيقــا للمفهــوم الرياضــي  "  : والتــي تــنص علــى) 2( الفقــرة -  الثالثــة  حــصلت علــى الرتبــة"ً

  .  %)70.00(بوزن نسبي 
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  : وأن أدنى ثالث فقرات كانت
 إلى أخرى) صيغة تمثيل( يترجم المفهوم الرياضي من طريقة عرض  "  : والتي تنص على)7( الفقرة -
  . %)57.50 ( التاسعة بوزن نسبي حصلت على الرتبة"

حـصلت علـى الرتبـة " ضـي يـستنبط األمثلـة و الالأمثلـة للمفهـوم الريا "  :  والتي تنص علـى)5( الفقرة -
  .%) 57.50(العاشرة بوزن نسبي 

" ة للمفــــاهيم الرياضــــي) مزاوجــــة ( يقــــوم بعمــــل مقارنــــة و مقابلــــة  "  :  والتــــي تــــنص علــــى)11( الفقــــرة -
  . %) 49.72(الحادية عشر بوزن نسبي الرتبة  على حصلت

 و هــي درجــة مقبولــة إلــى %) 64.39( حــصلت علــى وزن نــسبي NCTM أمــا الدرجــة الكليــة لمعــايير  
  .متوسطة 

و يخلــص الباحــث إلــى أن النتــائج المتعلقــة بطــرق عــرض المفــاهيم فــي كتــاب الــصف الــسابع هــي      
 الــصف الــسادس ، و أن األســباب هــي نفــسها التــي بينهــا الباحــث فــي نفــسها التــي تــم رصــدها فــي كتــاب

ًكتاب الصف السادس ، مع اختالفات بسيطة جدا في النسب المئوية كما تم توضيحها في الفقرة السابقة 
، و المالحــظ االتفــاق التــام بــين الــصفين فــي الفقــرات التــي حــصلت علــى أكبــر وزن نــسبي و تلــك التــي 

 ضــرورة مراجعــة طـــرق يــرى الباحـــثو بالتــالي   .ًأيـــضابي و بــنفس الترتيــب ن نـــسقــل وزحــصلت علــى أ
و االرتقــاء بهــذه الطــرق و االهتمــام بالمــستويات ،  بععــرض المفــاهيم الرياضــية فــي كتــاب الــصف الــسا

، ألن ذلـك سـيعود بالتأكيـد بالفائـدة العليا  من هذه الطرق و التي مثلـث أدنـى وزن نـسبي كمـا سـبق ذكـره 
  .كونات البناء الرياضي في هذا الكتاب على باقي م
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  :معلمو الصف الثامن األساسي : ًثالثا 
   )12 -  5( الجدول 

  )76=ن (المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل فقرة من الفقرات 

.م  الفقرة 
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

لترتيبا  

A1 ّيعرف المفاهيم الرياضية ُ  288 3.789 0.699 75.79 2 

A2 ًيعطي وصفا دقيقا للمفهوم الرياضي ً  258 3.395 0.784 67.89 3 

A3 1 77.11 0.860 3.855 293  ًيعطي إسما للمفهوم الرياضي 

A4 7 59.21 0.886 2.961 225  يميز بين األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي 

A5 10 57.37 0.806 2.868 218  تنبط األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضييس 

A6 
)  رموز – رسوم –نماذج ( يستخدم الوسائل 

  في تمثيل المفهوم الرياضي
224 2.947 0.937 58.95 8 

A7 
  يترجم المفهوم الرياضي من طريقة عرض

  إلى أخرى) صيغة تمثيل ( 
222 2.921 0.688 58.42 9 

A8 
معنى الدقيق و التفاسير المختلفة يحدد ال

  للمفهوم الرياضي
238 3.132 0.772 62.63 6 

A9 4 65.26 0.772 3.263 248  ُيتحقق من خواص مفهوم رياضي معطى 

A10 
يتعرف على الشروط التي تحدد مفهوم رياضي 

  معين
247 3.250 0.785 65.00 5 

A11 
للمفاهيم ) مزاوجة ( يقوم بعمل مقارنة و مقابلة 
  الرياضية

201 2.645 1.055 52.89 11 

  NCTM  2662 35.026 5.187 63.68الدرجة الكلية لمعايير 

  
   -:  ما يلي يتضح من الجدول السابق

  : أن أعلى ثالث فقرات كانت
 األولــى بــوزن حــصلت علــى الرتبــة" ًيعطــي إســما للمفهــوم الرياضــي  "  : والتــي تــنص علــى)3( الفقــرة -

  . %)77.11(نسبي 
ّيعـرف المفـاهيم الرياضـية  "  :  والتـي تـنص علـى)1(لفقرة  ا-  الثانيـة بـوزن نـسبي  الرتبـة علـىحـصلت" ُ
)67.89 . (%  
ًيعطــي وصــفا دقيقــا للمفهــوم الرياضــي  "  : والتــي تــنص علــى) 2( الفقــرة -  الثالثــة  الرتبــة علــىحــصلت" ً

  . %) 67.89(بوزن نسبي 
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  : وأن أدنى ثالث فقرات كانت
إلــى ) صــيغة تمثيــل( ة عــرض يتــرجم المفهــوم الرياضــي مــن طريقــ "  :  والتــي تــنص علــى)7( الفقــرة -

  . %) 58.42( التاسعة بوزن نسبي  الرتبة علىحصلت" أخرى 
  الرتبــة علــىحــصلت" يــستنبط األمثلــة و الالأمثلــة للمفهــوم الرياضــي  "  : والتــي تــنص علــى)5( الفقــرة -

  . %) 57.37(العاشرة بوزن نسبي 
 حـصلت" للمفاهيم الرياضية ) مزاوجة ( يقوم بعمل مقارنة و مقابلة " :  والتي تنص على )11(  الفقرة-

  . )% 52.89( الحادية عشر بوزن نسبي  الرتبةعلى
 ، و هـي درجـة مقبولـة إلـى %) 63.68( حـصلت علـى وزن نـسبي NCTM أما الدرجة الكلية لمعايير 

  . متوسطة 
ئج المتعلقــة بطــرق عــرض المفــاهيم فــي كتــاب الــصف الثــامن هــي و يخلــص الباحــث إلــى أن النتــا      

نفــسها التــي تــم رصــدها فــي كتــابي الــصف الــسادس و الــسابع ، و أن األســباب هــي نفــسها تلــك األســباب 
ًالتي بينها الباحث فـي كتـابي الـصف الـسادس و الـسابع ، مـع اختالفـات بـسيطة جـدا فـي النـسب المئويـة 

سابقة ، و المالحــظ االتفــاق التــام بــين الــصفوف الثالثــة فــي الفقــرات التــي كمــا تــم توضــيحها فــي الفقــرة الــ
  .حصلت على أكبر وزن نسبي و تلك التي حصلت على أقل وزمن نسبي و بنفس الترتيب كذلك 

 ثـامنو بالتالي يخلص الباحث إلى ضرورة مراجعة طرق عرض المفاهيم الرياضية في كتاب الصف ال  
 و االهتمـام بالمـستويات العليـا  مـن هـذه الطـرق و التـي مثلـث أدنـى وزن نـسبي و االرتقاء بهـذه الطـرق، 

  .، ألن ذلك سيعود بالتأكيد بالفائدة على باقي مكونات البناء الرياضي في هذا الكتاب كما سبق ذكره 
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  :ككل  ) 8 – 6( المرحلة األساسية : ًرابعا
   )13 -  5( الجدول 

  )221=ن ( واألوزان النسبية والترتيب لكل فقرة من الفقرات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية

.م  الفقرة 
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

A1 ّيعرف المفاهيم الرياضية ُ 848 3.837 0.633 76.74 2 

A2 ًيعطي وصفا دقيقا للمفهوم الرياضي ً  774 3.502 0.730 70.05 3 

A3 1 78.82 0.775 3.941 871 ًسما للمفهوم الرياضييعطي إ 

A4 8 61.27 0.850 3.063 677  يميز بين األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي 

A5 10 58.28 0.790 2.914 644  يستنبط األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي 

A6 
)  رموز – رسوم –نماذج ( يستخدم الوسائل 

 يفي تمثيل المفهوم الرياض
708 3.204 1.000 64.07 6 

A7 
يترجم المفهوم الرياضي من طريقة عرض 

 إلى أخرى) صيغة تمثيل (
657 2.973 0.814 59.46 9 

A8 
يحدد المعنى الدقيق و التفاسير المختلفة 

 للمفهوم الرياضي
699 3.163 0.775 63.26 7 

A9 5 64.80 0.727 3.240 716  ُيتحقق من خواص مفهوم رياضي معطى 

A10 
يتعرف على الشروط التي تحدد مفهوم رياضي 

 معين
728 3.294 0.786 65.88 4 

A11 
للمفاهيم ) مزاوجة(يقوم بعمل مقارنة و مقابلة 
 الرياضية

573 2.593 1.008 51.86 11 

  NCTM 7895 35.724 5.366 64.95الدرجة الكلية لمعايير 

  -: يتضح من الجدول السابق
  :تأن أعلى ثالث فقرات كان

 األولــى بــوزن  الرتبــة علــىحــصلت" ًيعطــي إســما للمفهــوم الرياضــي  "  : والتــي تــنص علــى) 3( الفقــرة -
  .  %)78.82(نسبي 

ّيعـرف المفـاهيم الرياضـية  "  : والتـي تـنص علـى) 1( الفقرة - الثانيـة بـوزن نـسبي الرتبـة  علـى حـصلت" ُ
)76.74(%   .  
 الثالثــة  الرتبــة علــىحــصلت" ً دقيقــا للمفهــوم الرياضــي ًيعطــي وصــفا "  :والتــي تــنص علــى) 2( الفقــرة -

  .  %)70.05(بوزن نسبي 
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  : وأن أدنى ثالث فقرات كانت
إلى أخرى ) صيغة تمثيل( يترجم المفهوم الرياضي من طريقة عرض  " :  والتي تنص على)7( الفقرة -
  %). 59.46( التاسعة بوزن نسبي حصلت على الرتبة" 
الرتبــة  علــى حــصلت" يــستنبط األمثلــة و الالأمثلــة للمفهــوم الرياضــي " : تــنص علــى  والتــي )5( الفقــرة -

   .%) 58.28(العاشرة بوزن نسبي 
 حـصلت" للمفـاهيم الرياضـية) مزاوجـة ( يقـوم بعمـل مقارنـة و مقابلـة  " :والتـي تـنص علـى) 11( الفقرة -

  .  %)51.86 (الحادية عشر بوزن نسبي الرتبة  على 
، و ھllي درجlة مقبولllة إلllى %)  64.95( حـصلت علـى وزن نـسبي NCTMليـة لمعــايير الكأمـا الدرجـة 

  :  ، و بالتالي فإن الباحث يقبل الفرض و الذي ينص على أنمتوسطة 
 الخاصة بطرق عرض المفاهيم الرياضية فـي كتـب المرحلـة األساسـية NCTMدرجة توافر معايير " 
  ." درجة مقبولة إلى متوسطة  ) 8 – 6( 

  : سبق يتضح أن   مما 
  . متدنية إلى و لجميع الصفوف ما بين عالية نةاالستبا تراوحت االستجابات على فقرات -
 مثلــت الفقــرات التــي حــصلت علــى درجــة عاليــة المــستويات الــدنيا و البــسيطة فــي التعامــل مــع المفــاهيم -

  .الرياضية 
 مهـارات إلـى الراقيـة و التـي تحتـاج  مثلت الفقرات التي حصلت علـى درجـة متدنيـة المـستويات العليـا و-

  .تفكير عليا في التعامل مع المفاهيم الرياضية 
د التعامل مع المستويات العليا في طـرق عـرض ن كتب المرحلة قيد الدراسة لم تج أإلى يشير ما سبق -

ق التــي  مراجعــة األســاليب والطــرة، و بالتــالي فــإن الباحـث يــرى ضــرور أهملتهــا أنهــاالمفـاهيم الرياضــة أو 
المفاهيم الرياضية للطالب عند تطوير تلك الكتب ، و إلـى  ) 8 – 6( تقدم فيها كتب المرحلة األساسية 

ن تأتي مرحلة التطوير فعلى المختصين من مـوجهين و بمـشاركة المعلمـين إثـراء طـرق عـرض المفـاهيم أ
سـتخدام أكثـر مـن طريقـة الرياضية و عدم االكتفاء بمـا هـو موجـود فـي تلـك الكتـب ، و ذلـك عـن طريـق ا

في توصيل المفاهيم الرياضية للطالب و هذا يحتاج إلى عزيمـة و صـبر و أمانـة إال انـه سـيعود بالفائـدة 
ــتعلم المفــاهيمي أعمــق أثــرا  و يمتــاز بالثبــات ًالعظيمــة علــى المــدى البعيــد ، حيــث أثبتــت الدراســات أن ال

  . تعليمه و تعلمه مقارنة بتعلم المهارات و اإلجراءات رغم أنه أصعب في
  : يلخص الباحث ما سبق فيما يلي 

 بلغت تقديرات المعلمين حول طرق عرض المفـاهيم الرياضـة فـي كتـاب الـصف الـسادس و التـي تمثـل -
  . و هي نسبة مقبولة إلى متوسطة  % )66.82(  في هذا الجانب NCTMمعايير 
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ي كتــاب الــصف الـسابع و التــي تمثــل  بلغـت تقــديرات المعلمـين حــول طــرق عـرض المفــاهيم الرياضــة فـ-
  . و هي نسبة مقبولة إلى متوسطة % ) 64.39( في هذا الجانب NCTMمعايير 

 بلغــت تقــديرات المعلمــين حــول طــرق عــرض المفــاهيم الرياضــة فــي كتــاب الــصف الثــامن و التــي تمثــل -
  . و هي نسبة مقبولة إلى متوسطة  % )63.68( في هذا الجانب NCTMمعايير 
الي فإن أعلى تقدير كان لكتاب الصف السادس األساسي ، و يليه كتاب الـصف الـسابع األساسـي و بالت

، و جاء في المرتبة األخيرة كتاب الصف الثامن األساسي هذا من حيث طرق تقديم تلك الكتب للمفاهيم 
ً فارقـا  في هذا الجانب ، و إن كـان الفـارق فـي التقـدير بـين هـذه الكتـبNCTMالرياضية حسب معايير 

  .ًبسيطا 
ككــل و  ) 8 – 6(  بلغــت تقــديرات المعلمــين حــول طــرق عــرض المفــاهيم الرياضــة فــي كتــب المرحلــة -

  .و هي نسبة مقبولة إلى متوسطة % ) 64.95( في هذا الجانب NCTMالتي تمثل معايير 
  

  :و الجدول التالي يوضح ذلك بنوع من الترتيب 
   )14 – 5( جدول 

فيما يتعلق بطرق عرض المفاهيم الرياضية فيها حسب  ) 8 – 6( تب المرحلة تقديرات المعلمين لك
   في هذا الجانب NCTMمعايير 

   )8 – 6(المجموع   الثامن  السابع  السادس  الصف
  %64.95   %63.68  %64.39   %66.82  النسبة المئوية
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  :لسادس النتائج المتعلقة بالسؤال ا: ًسادسا 
  :   عليينص السؤال السادس

 الخاصــة بطــرق عــرض NCTMهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي درجــة تــوافر معــايير  " 
  .؟) سادس ، سابع ، ثامن ( ُالمفاهيم الرياضية تعزى لمتغير الصف 

  : و قد انبثق من هذا السؤال الفرض الذي ينص على 
اصــة بطــرق عــرض  الخNCTMال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي درجــة تــوافر معــايير  " 

  ) " .سادس ، سابع ، ثامن ( ُالمفاهيم الرياضية تعزى لمتغير الصف 
دام أســـلوب تحليـــل التبـــاين قـــام الباحـــث باســـتخو التحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــية ، ولإلجابـــة عـــن الـــسؤال  

   :يوضح ذلك ) 15-5( والجدول One Way ANOVA  األحادي
  )  15 -  5 (جدول 

ومستوى الداللة " ف"ت ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر التباين ومجموع المربعا
  ) ، ثامن ، سابع سادس ( الصفتعزى لمتغير 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 60.577 2 121.154  بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

6213.009 218 28.500 

  220 6334.163 المجموع

2.126 0.122 
غير دالة 
 إحصائيا

  

  4.71 ) = 0.01( وعند مستوى داللة )220، 2( الجدولية عند درجة حرية ف

  3.04) = 0.05(   وعند مستوى داللة )220، 2( الجدولية عند درجة حرية ف

الجدوليـة عنـد مـستوى داللـة " ف" مـن قيمـة أقـلالمحـسوبة " ف"ن قيمـة      يتضح من الجـدول الـسابق أ
الصف ، وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ال ت، أي أنه الدرجة الكلية لالستبانة في ) 0.05(

  .و هذا يتفق ما أظهرته نتائج السؤال السابق  
ـــشديد بـــين كتـــب تلـــك الـــصفوف فـــي طـــرق عـــرض ا ـــى التقـــارب ال ـــاهيم الرياضـــية    و يـــشير ذلـــك إل لمف

  : ها ، و بالتالي فإن الباحث يقبل الفرض و الذي ينص على المتضمنة في
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 الخاصـــة بطـــرق عـــرض NCTMال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي درجـــة تـــوافر معـــايير " 
  ) " .سادس ، سابع ، ثامن ( ُالمفاهيم الرياضية تعزى لمتغير الصف 

فــي طــرق تقــديم هــذه NCTM ر فــي درجــة تــوافر معــايي" النــسبي " ً     و أخيــرا يعــزي الباحــث التــدني 
  :الكتب للمفاهيم الرياضية إلى األمور التالية 

 أن هــذه الكتــب كانــت بــدايات المنهــاج الفلــسطيني حيــث ال توجــد لــه معــايير واضــحة ، و إنمــا أهــداف -
  .عامة استعرضها الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة 

ً المنهاج ال يزال منهاجا تجريبيا و يحتاج إل-   .ى التطوير ً
  .NCTM قلة االطالع الواعي على المعايير الدولية في مناهج الرياضيات من مثل معايير -
من حيث إعـداد هـذه الطـرق  صعوبة التعامل مع المستويات العليا من طرق عرض المفاهيم الرياضية -

ب يحتـاج إلـى تـوفير في الكتب المدرسية ، و حتى لـو تـم اإلعـداد الجيـد فـإن تنفيـذ هـذه الطـرق و األسـالي
  .اإلمكانيات و المواد الالزمة التي تعمل على تحقيق هذه الطرق المتقدمة 

  - :الخالصة 
  :يقدم الباحث هنا خالصة هذا الفصل و النتائج التي تم رصدها 

 فــي كتــب NCTMالمنبثقــة مــن معــايير ) مــن حيــث الكــم ( بالنــسبة لدرجــة تــوافر المفــاهيم الرياضــية . 1
 األعداد و العمليات عليها ، القياس :و في كافة المستويات الخمس و هي ) 8 – 6( ساسية المرحلة األ

  .و هي درجة عالية  % ) 83( فقد بلغت ما نسبته  ، الهندسة ، الجبر ، و اإلحصاء و االحتماالت؛
 و خاصةً  فـي الهندسـة ) 8 – 6( هناك بعض القصور في توفر بعض المفاهيم في كتب المرحلة . 2 

  .ًو الجبر كما بين ذلك الباحث سابقا 
 الخاصـــة بطـــرق عـــرض المفـــاهيم الرياضـــية فـــي كتـــب المرحلـــة NCTMبلغـــت درجـــة تـــوافر معـــايير . 3

 مقبولــــة إلــــى درجــــة؛ و هــــي % ) 95.64( حــــسب تقــــديرات المعلمــــين مــــا نــــسبته ) 8 – 6( األساســــية 
  .متوسطة 

لم المهـــاري و اإلجـــراءات علــى حـــساب الـــتعلم علـــى الــتع ) 8 – 6( كــان التركيـــز فـــي كتــب المرحلـــة . 4
ـــاهيمي ـــأن المف ـــت، و يفـــسر الباحـــث ذلـــك ب ـــاهيمي ، علم المهـــاال  أن الـــتعلم رغـــمري أســـهل مـــن الـــتعلم المف

المفــاهيمي يتميــز بالقــدرة علــى البقــاء و انتقــال األثــر عــن الــتعلم المهــاري ، و هــذا مــا لــم تهــتم بــه كتــب 
  .المرحلة قيد الدراسة 
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  -:التوصيات 
ً بعــض التوصــيات راجيــا  األخــذ بهــا وهــي علــى النحــو بتقــديم الباحــث يقــومفــي ضــوء النتــائج الــسابقة     

  -: التالي
على بناء وتطوير المناهج الفلسطينية في الرياضيات في المراحل التعليميـة المختلفـة فـي ضـوء  العمل -

  . المعايير العالمية
 والمعايير للرياضياتوع الوحدات التي تشمل المعايير العالمية وتن، المحتوي الدراسي في تنوع الزيادة  -

العالمية التربوية األخرى في المنهج الدراسي بحيث تناسب جميع الطلبة الدارسين لمـنهج الرياضـيات فـي 
 . المرحلة األساسية

 و  العمـل مـن أجـل وضـع معـايير خاصـة بمنـاهج الرياضـيات فـي فلـسطين تـستند إلـى المعـايير الدوليــة-
  .NCTMخاصة معايير 

 االهتمام بالبناء الرياضي في مناهج الرياضيات ، و على رأسها المفاهيم الرياضية و التي هي أسـاس -
 .هذا البناء 

 العمــل علــى تنويــع الطــرق و االســتراتيجيات و األســاليب التــي يعرضــها الكتــاب المدرســي فــي تقديمــه -
 . في طرق عرضها NCTMللمفاهيم الرياضية بما يتناسب مع معايير 

ــــة - ــــي  ) 8 – 6(  إثــــراء منهــــاج الرياضــــيات للمرحل ــــر المتــــوافرة ، و خاصــــة ف بالمفــــاهيم الرياضــــية غي
مــستويات الجبــر و اإلحــصاء و الهندســة ؛ لكــي يتماشــى هــذا المنهــاج مــع المنــاهج المنبثقــة مــن معــايير 

NCTM خاصة و أنه ال يجاري معايير ، NCTMينته نتائج الدراسة  في تلك المستويات كما ب. 

 عقــــد النــــدوات و اللقــــاءات التدريبيــــة للمعلمــــين لتعــــريفهم بــــأهم االتجاهــــات الحديثــــة فــــي طــــرق تــــدريس -
الرياضيات ، و تكوين اتجاه إيجـابي لـديهم نحـو المعـايير الدوليـة ، و كـذلك لتـدريبهم حـول كيفيـة تـدريس 

ًي و الذي أصبح مطلبا عالميـا و محليـا ، حيـث أن المفاهيم الرياضية ، و زيادة معرفتهم بالتعلم المفاهيم ً ً
ــتعلم المهــاري الــسائد فــي مدارســنا و  ــتعلم يتمتــع بخاصــية بقــاء األثــر لمــدة أطــول مــن ال هــذا النــوع مــن ال

 .مناهجنا 

 توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي تعلــيم و تعلــم المفــاهيم الرياضــية و الــتعلم المفــاهيمي ، وتــوفير المــواد و -
 .لمصادر الالزمة لذلك الوسائل و ا

 أن يضع صانعو القرار و المسئولون نصب أعينهم ضرورة األخذ بالمعايير الدولية عند القيام بتطوير -
  .NCTMمناهج الرياضيات الفلسطينية و خاصة معايير 
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   -:المقترحات
  -: يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية       

 فـي جميـع كتـب الرياضـيات  NCTM للرياضيات و بخاصة معـايير ة دراسة تتناول المعايير العالمي- 
ر فـي اييبهدف معرفة مـدي التـوازن والـشمول والتـدرج لهـذه المعـ؛ للمرحلة األساسية الدنيا والعليا والثانوية 

 .هذه الكتب 

 دراســة مقارنــة بــين كتــب الرياضــيات للمرحلــة األساســية بفلــسطين وكتــب الرياضــيات فــي دول أخــرى  -
 .للرياضيات رحلة األساسية من حيث تناولهما للمعايير العالمية للم

 . لباقي مراحل التعليم األساسي  NCTMُ دراسة تعنى بالمفاهيم الرياضية في ضوء معايير -

  .NCTM دراسات للتعرف إلى مدى مطابقة باقي مكونات البناء الرياضي لمعايير -

   .  NCTM المفاهيم الرياضية في ضوء معايير  دراسة لمعرفة أثر برنامج مقترح في تدريس-
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 المراجع العربية -

 المراجع األجنبية   -
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  -: المراجع العربية : ًأوال 
: ، القاهرة  ) 1ط (  ، "أساليب حديثة في تعليم الرياضيات "  ) . 1997(  إبراهيم ، مجدي عزيز -1

  . مكتبة األنجلو المصرية 
مكتبـة :  ، القـاهرة "علم النفس التربـوي المتقـدم "  ) . 1980(  أبو حطب ، فؤاد و صادق ، آمال –2

  .األنجلو المصرية 
دار :  ، عمــان "الرياضــيات مناهجهــا و أصــول تدريــسها "  ) . 1995(  أبــو زينــة ، فريــد كامــل  –3

  . الفرقان 
و  ألساسية في المرحلـة االبتدائيـة ، واقعهـاالمهارات الرياضية ا"  ) . 1985(  ___________ -4

   ، 119 – 97، ص  ) 2ع (  ، 12 ، مجلة الدراسات في العلوم التربوية ، مجلد "تنميتها 
  . الجامعة األردنية : عمان  

:  ، القـاهرة "مناهج البحث في العلوم النفسية و التربويـة "  ) . 2001(  أبو عالم ، رجاء محمـود -5
  .  جامعة القاهرة – و البحوث التربوية معهد الدراسات

بالمرحلـة  تطوير الجوانب الوجدانيـة فـي مـنهج الرياضـيات"  ) . 1999(  أبو علوان ، رضا الـسيد -6
، القـاهرة ،  ) 2ج ( ، مجلـة تربويـات الرياضـيات ، "NCTMُاإلعدادية في سلطنة عمان مـن منظـور 

   . 277 – 201ص 
ــى" .  ) 1997(  أبــو موســى ، مفيــد -7 ــصفوف مــن الخــامس إل ــب الرياضــيات المطــورة لل ــل كت  تحلي

 ، رسـالة ماجـستير غيـر "الثامن األساسي فـي األردن فـي ضـوء المعـايير العالميـة لمنـاهج الرياضـيات 
  . جامعة اليرموك : منشورة ، عمان 

ـــو عمـــرة ، روضـــة عبـــد ربـــه -8  مطابقـــة وثيقـــة و كتـــب الرياضـــيات فـــي المنهـــاج"  ) . 2007(  أب
  العالميــة فــي مجــالي الهندســة و القيــاس للمرحلــة األساســية العليــا فــيNCTMلفلــسطيني لمعــايير ا

  . جامعة األزهر :  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، غزة "محافظة غزة 
مكتبـة الـدار العربيـة : ، القـاهرة  ) 2ط (  ، "دراسات و بحـوث "  ) . 2000(  أبو عميرة ، محبـات -9

  .للكتاب 
مكتبة األنجلو :  ، القاهرة  ) 2ط (  ، "القياس التربوي "  ) . 1994(  ناهية ، صالح الدين  أبو-10

  . المصرية 
ـــابي الرياضـــيات للـــصفين الثـــامن و التاســـع"  ) . 2008(  أبـــو الوفـــا ، زيـــاد -11  مـــستوى جـــودة كت

ين جامعــة عــين  ، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ، برنــامج الدراســات المــشترك بــ"األساســيين بفلــسطين 
  . شمس بالقاهرة و جامعة األقصى بغزة 
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  . الجامعة اإلسالمية : ، غزة  ) 1ط (  ، "البحث التربوي "  ) . 1997(  األغا ، إحسان -12
   ، "التربية العملية و طرق التدريس . "  ) 1994(  األغا ، إحسان و عبد المنعم ، عبد اهللا -13
  . مية الجامعة اإلسال: ، غزة   )  3ط ( 

ــات  "  ) . 2001(  األمــين ، إســماعيل محمــد -14 ــات و تطبيق ــدريس الرياضــيات ، نظري  ، "طــرق ت
  . دار الفكر العربي : القاهرة 

:  ، تحقيـــق محمـــد قطـــب ، بيـــروت "صـــحيح البخـــاري " .  البخـــاري ، اإلمـــام أبـــو عبـــد اهللا محمـــد -15
  .المكتبة العصرية 

 ثــر اســتخدام بعــض اســتراتيجيات التغيــر المفهــومي فــي تعــديلأ " ) . 2009(  البلعــاوي ، حــسام -16
 ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، "المفاهيم الرياضية البديلة لدى طالب الصف العشر األساسـي بغـزة 

  . الجامعة اإلسالمية : غزة 
ـــدريس الرياضـــيات "  0 ) 1989(  بـــل ، فريـــدريك هــــ -17 ، ترجمـــة  ) 1ج ( ،  ) 1ط (  ، "طـــرق ت
  .الدار العربية للنشر و التوزيع : مد المفتي و ممدوح سليمان ، القاهرة مح
، ترجمـة محمـد  ) 2ج ( ،  ) 1ط (  ، "طرق تدريس الرياضيات " .  ________________ -18

  . الدار العربية للنشر و التوزيع : المفتي و ممدوح سليمان  ، القاهرة 
  النوعيـــة فـــي إعـــداد مقـــررات الرياضـــيات فـــي الجامعـــةالمعــايير"  ) . 2004(  البيــك ، محمـــود -19

 ، بحـث مـؤتمر النوعيـة فـي التعلـيم الجـامعي الفلـسطيني ، ورقـة عمـل مقدمـة لمـؤتمر النوعيـة "المفتوحة 
م ، رام اهللا  2005 / 7 / 5 – 3في التعليم الجامعي في فلـسطين فـي جامعـة القـدس المفتوحـة فـي الفتـرة 

  . جامعة القدس المفتوحة : 
الرياضـيات  واقع استخدام التعليم االلكترونـي فـي تـدريس"  ) . 2007(  التميمي ، عبد الرحمن – 20

ــارة NCTMبالمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء معــايير  ــدول المخت  ، أطروحــة دكتــوراة غيــر "ُ فــي بعــض ال
  . جامعة أم القرى : منشورة ، السعودية 

فـي  تب الرياضيات األردنيـة فـي المرحلـة الثانويـةتقويم محتوى ك"  ) . 2005(  الجراح ، ضياء -21
، ص  ) 102ع (  ، مجلــة دراســات فــي المنــاهج و طــرق التــدريس ، "ضــوء متطلبــات مواكبــة العولمــة 

  . الجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس :  ، القاهرة 118 – 91
تحـصيل  كر اإلسالمي علـىأثر إثراء بعض المفاهيم الرياضية بالف"  ) . 2007(  جودة ، موسى -22

 ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، "طلبة الصف العاشر بغزة في مـادة الرياضـيات و اتجاهـاتهم نحوهـا 
  . الجامعة اإلسالمية : غزة 
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   ،" ، أسـاليب و وحـدات إثرائيـة ةتعليم الرياضـيات للمرحلـة الثانويـ"  ) .2004(  جي ، و ألفريد -23
  . دار الكتاب الجامعي :  صالح عزام ، اإلمارات العربية المتحدة ترجمة حسن الرزو و ) 1ط ( 

 مــنهج الهندســة فــي رياضــيات المرحلــة المتوســطة فــي فلــسطين"  ) . 2003(  الحربـي ، طــالل -24
  ، ديسمبر ، ) 18مجلد ( ،  ) 96ع (  ، المجلة لتربوية ، "بين مراحل و مستويات فان هايل 

  .  الكويت جامعة:  ، الكويت 191 – 81ص  
ــيم -25  فاعليــة برنــامج مقتــرح فــي تنميــة مهــارة تحليــل"  ) . 2000(  حــسب اهللا ، محمــد عبــد الحل

  .جامعة المنصورة :  ، دمياط "المحتوى لدى طالبات شعبة رياض األطفال 
فـي  تقويم كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي في فلسطين"  ) . 2007(  الحالق ، حـسن -26

 المـشترك بـين ت ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة  ، برنـامج الدراسـا"ير المحليـة و العالميـة ضوء المعـاي
  . جامعة عين شمس بالقاهرة و جامعة األقصى بغزة 

ـــصف التاســـع مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي"  ).1998(  حمـــدان ، محمـــود -27 ـــر لل ـــاب الجب ـــويم كت  تق
  .الجامعة اإلسالمية: ر منشورة ،غزة ، رسالة ماجستير غي"الرياضيات و طلبتهم في محافظة غزة 

ضوء  تقويم محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في"  ) . 2006(  الخزندار ، نائلة -28
 ، المــــؤتمر العلمــــي األول  ، التجربــــة الفلــــسطينية فــــي إعــــداد المنــــاهج فــــي فلــــسطين و "نظريــــة برونــــر 
  . جامعة األقصى : م ، غزة 2001/ كانون األول /  20 – 19، في الفترة  ) 1ج ( متغيرات العصر 

 تحليــل كتــب الرياضــيات المطــورة للــصفوف"  ) . 1997(  خــصاونة ، أمــل و أبــو موســى ، مفيــد -29
 ، بحث منشور "من الخامس إلى الثامن األساسي في ضوء معياري حل المسألة و االتصال الرياضي 

  .  ، أسيوط 638 – 618 ، ص  1997، يونيه  ) 2ع ( في مجلة كلية التربية ، 
،  ) 3ط (  ، "تـــدريس الرياضـــيات فـــي التعلـــيم األساســـي "  ) . 1999(  خليفـــة ، عبـــد الـــسميع -30

  . مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة 
ــة فــي قطــاع غــزة "  ) . 1997(  خليفــة ، علــي -31 ــة الثانوي ــب الرياضــيات فــي المرحل  ، "تقــويم كت

  . مكتبة غزة : ورة  ، جامعة العالم األمريكية ، فلسطين أطروحة دكتوراة غير منش
من  تقويم كتب الرياضيات المدرسية للصفوف الثالثة األخيرة"  ) . 1997(  الدواهيدي ، محمود -32

 ، رسـالة ماجـستير غيـر "مرحلة التعليم األساسـي الـدنيا فـي محافظـات غـزة مـن وجهـة نظـر المعلمـين 
  . هر جامعة األز: منشورة ، غزة 

 ، المـؤتمر "جودة كتب الرياضيات المقررة في المنهاج الفلسطيني "  ) . 2004(  دياب ، سـهيل -33
الجامعــــــــة :  ، غــــــــزة 56 – 38، ص  ) 1ج ( التربــــــــوي األول فــــــــي فلــــــــسطين و متغيــــــــرات العــــــــصر ، 

  .اإلسالمية
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الـضفة  تخدمة فـيتقويم مناهج الرياضيات المـس"  ) . 1996(  الديب ، وليد و ضبيط ، إلياس – 34
  .  ، الخطة الشاملة ، رام اهللا "الغربية و قطاع غزة في تطوير المناهج الفلسطينية 

ــة "  ) . 1986(  روبيتــالي ، أراس -35 ــات المتحــدة األمريكي ــي الوالي  ، ترجمــة "تطــوير الرياضــيات ف
   . 94 – 88، ص  ) 2ع ( عدنان فرحان ، المجلة العربية للتربية ، 

لثانويـة  ااتساق مناهج الرياضيات في المرحلة" ) . 2000(  ، عصام و يوسف ، محمد  روفائيل-36
، مـستقبل سياسـات " العامة مع تحديات القرن الحادي و العشرين ، دراسة تقويمية و رؤى مـستقبلية 

التعليم و التـدريس فـي الـوطن العربـي فـي عـصر العولمـات و ثـورة المعلومـات ، المـؤتمر العلمـي الـسنوي 
  . جامعة حلوان :  ، مصر 165- 245، ص  ) 1ج ( الثامن ، 

ــي"  ) . 1986(  ريحــان ، ســامح -37 ــاهيم الرياضــية الت ــامج لتحــسين دور المف ــب برن ــاء و تجري  بن
  . جامعة عين شمس :  ، أطروحة دكتوراة ، القاهرة "يدرسها التلميذ في تعديل سلوكه 

وزارة :  ، القـــاهرة "تقـــويم الطفـــل فـــي رياضـــة األطفـــال "  ) . 2007(  زهــران ، ليلـــى عبـــد العزيـــز -38
  .  كلية األطفال –التعليم العالي 

 تقويم محتوى كتب الرياضيات للصفوف الـسابع و الثـامن و التاسـع"  ) . 2007(  السر ، خالد -39
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  الكسر العشري  تحويل كسر عادي إلى كسر عشري
  القسمة المطولة

  الكسر العشري المنتهي
  الكسر العشري غير المنتهي

  الكسر العشري الدوري  دوريالكسر العشري ال
  الكسر العشري الذي يتكرر فيه الصفر إلى ماال نهاية

  مفهوم الجمع  جمع الكسور العشرية و طرحها
  مفهوم الطرح

  مفهوم الضرب  ضرب الكسور العشرية
  مفهوم القسمة  قسمة كسر عشري على عدد صحيح

   باقي القسمة-  ناتج القسمة -  المقسوم عليه –المقسوم 
  مفهوم القسمة  سمة كسر عشري على آخرق

  الكسور العشرية: الثانية 
  
  

  التقريب ألقرب عدد صحيح  تقريب الكسور العشرية
   جزء–التقريب ألقرب جزء من عشرة 

  المثلث  المثلث
  )أضالعه و زواياه ( عناصر المثلث 

  أنواع المثلث
  المضلع  المضلع المنتظم

  المضلع المنتظم

  عدد المثلثات داخل مضلع  عمجموع قياسات زوايا المضل

  قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم  الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم

  الهندسة: الثالثة 

  الحافة المستقيمة  رسم المثلث
  الفرجار القوس
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  متوازي األضالع  رسم متوازي األضالع
  

  رأس المثلث  مساحة المثلث
  دة المثلثقاع

  ارتفاع المثلث
  المثلث القائم الزاوية  مساحة المثلث القائم الزاوية

  وتر المثلث القائم الزاوية
  ضلعا القائمة

  المثلث المنفرج الزاوية  مساحة المثلث المنفرج الزاوية
  امتداد ضلع مثلث

  المعين  المعين
  الضلعان المتجاوران

  قطرا المعين
  فشبه المنحر  شبه المنحرف

  ضلعا شبه المنحرف
  قاعدتا شبه المنحرف

  الهندسة: الثالثة 

  متوازي األضالع  العالقات بين األشكال الهندسية
  المستطيل
  المعين
  المربع

  النظام العشري  األعداد و نظرية األعداد
  النظام
  

  النظام الخماسي  نظام الترقيم الخماسي
  المنازل في النظام الخماسي

  عدد في النظام الخماسيالتعبير عن ال
  قيمة العدد في النظام الخماسي

التحويل من النظام الخماسي إلى النظام 
  العشري

  

التحويل من النظام العشري إلى النظام 
  الخماسي

  

  مفهوم الجمع في النظام الخماسي  الجمع و الطرح في نظام الترقيم الخماسي
  مفهوم الطرح في النظام الخماسي

  خط األعداد  عداد على خط األعدادتمثيل األ
  مفهوم العدد الكبر على خط األعداد

  مفهوم العدد األصغر على خط األعداد
  +العدد الموجب و رمزه   األعداد الصحيحة السالبة

  –العدد السالب و رمزه 
  مفهوم العدد السالب

مقارنة األعداد الصحيحة باالستعانة بخط 
  األعداد

  على خط األعداد)  األصغر( مفهوم األكبر 

  مفهوم جمع عددين صحيحين موجبين  جمع األعداد الصحيحة
  مفهوم جمع عددين صحيحين سالبين

  مفهوم جمع عددين صحيحين مختلفين في اإلشارة
  مفهوم الطرح كعملية عكسية للجمع  طرح األعداد الصحيحة

  +مزها مفهوم عملية الجمع و ر  قوة العملية الحسابية و أولوية إجرائها
  +مفهوم اإلشارة 

  –مفهوم عملية الطرح و رمزها 
  -مفهوم اإلشارة 

  نظرية األعداد: الرابعة 

  األساس  األسس
  األس

  الصورة األسية للعدد الصحيح
  العدد ذو األس واحد
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  مفهوم تحليل العدد  تحليل العدد إلى عوامله األولية
  عوامل العدد

   العواملشجرة
  األعداد الطبيعية  الجذور التربيعية لألعداد الطبيعية

  العدد الطبيعي المربع
  الجذر التربيعي للعدد المربع و رمزه

  نظرية األعداد: الرابعة 

  العدد الطبيعي المكعب  الجذور التكعيبية لألعداد الطبيعية
  الجذر التكعيبي للعدد المكعب و رمزه

  

   الجزء الثاني-الصف السادس األساسي 
  

  المفاهيم الرياضية  لدرسا  الوحدة

  الدائرة  الدائرة
  مركز الدائرة
  نصف القطر

  الوتر
  القطر

  محيط الدائرة
  النسبة التقريبية ط

  الدائرة المرسومة داخل مربع
  الدائرة المرسومة خارج مربع

  مساحة الدائرة

  الهندسة و القياس: الخامسة 

  األشكال ثالثية األبعاد
  )المجسمات ( 

  

  المجسم
  ثي البعدالشكل ثال

  االسطوانة
  المخروط
  الهرم

  المنشور
  متوازي المستطيالت

  المكعب
  مفهوم الحجم

  الوحدات المكعبة
  شبكة المكعب

  شبكة متوازي المستطيالت
  شبكة المنشور الثالثي

  شبكة االسطوانة الدائرية القائمة
  المساحة الجانبية
  المساحة الكلية
  وحدات المساحة

  النسبة  النسبة
  النسبة المئوية
  مقدم النسبة
  تالي النسبة

  النسبة كمعدل
  التناسب  التناسب

  طرفا التناسب
  وسطا التناسب

  النسبة و التناسب: السادسة 

  البعد في الرسم  مقياس الرسم
  البعد الحقيقي
  مقياس الرسم
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  نسبة المئويةال  النسبة المئوية
  الصور المختلفة للنسبة المئوية

النسبة المئوية و : السابعة 
  تطبيقاتها

  ُالنسبة المئوية من عدد معطى  تطبيقات على النسبة المئوية
  نسبة الربح

  %1مفهوم 
  البيانات  اإلحصاء

  التمثيل باألعمدة  تفسير البيانات الممثلة باألعمدة
  القطاعات الدائرية
  الجدول التكراري

  تكرار النسبيال

  تاإلحصاء و االحتماال: الثامنة 

  التجربة  االحتماالت
  االحتمال التجريبي

  ناتج التجربة
  الحادث

  االحتمال النظري
  التجربة العشوائية

  فراغ العينة
  

  الجملة الرياضية  التعبير عن العدد المجهول  مقدمة للجبر: التاسعة 
  الجملة المغلقة
  الجملة المفتوحة

  المتغير  المتغيرات  
  عملية التعويض

  المعادلة  تالمعدال  
  حل المعادلة من الدرجة األولى في مجهول
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   الجزء األول–الصف السابع األساسي : ًثانيا 

  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  المجموعة  المجموعة و عناصرها
  العنصر

  االنتماء و رمزه
  عدم االنتماء و رمزه

  السردطريقة   طرق كتابة المجموعة
  الصفة المميزة

  شكل فن  تمثيل المجموعة بشكل فن
  و رمزه) االحتواء ( المجموعة الجزئية   المجموعة الجزئية
  المجموعتان المتساويتان  تساوي مجموعتين
  المجموعة الخالية و رمزها  المجموعة الخالية

  المجموعة المنتهية  المجموعة المنتهية و المجموعة الغير منتهية
  مجموعة الغير منتهيةال

  التقاطع و رمزه  العمليات على المجموعات
  االتحاد و رمزه

  الفرق بين مجموعتين

  المجموعة: األولى 

  المجموعة الكلية  المجموعة الكلية و المجموعة المتممة
  المجموعة المتممة

  مجموعة األعداد الصحيحة الموجبة  مجموعة األعداد الصحيحة
  عة األعداد الصحيحة السالبةمجمو

  مفهوم الربح
  مفهوم الخسارة
  خط األعداد

  معكوس العدد الصحيح  معكوس العدد
  القيمة المطلقة لعدد صحيح  القيمة المطلقة

  مفهوم جمع عددين صحيحين لهما نفس اإلشارة  جمع األعداد الصحيحة
  مفهوم جمع عددين صحيحين مختلفان في اإلشارة

  الخاصية التبديلية   جمع األعداد الصحيحةخصائص عملية
  )الدمج ( الخاصية التجميعية 
  االنغالق

  النظير الجمعي
  العنصر المحايد الجمعي

  مفهوم الطرح كعملية عكسية للجمع  طرح األعداد الصحيحة
  مفهوم ضرب عددين صحيحين لهما نفس اإلشارة  ضرب األعداد الصحيحة

  ن في اإلشارةمفهوم ضرب عددين صحيحين مختلفا
  

  التبديل  خصائص عملية ضرب األعداد الصحيحة
  )الدمج ( التجميع 

  االنغالق
  العنصر المحايد الضربي
  توزيع الضرب على الجمع

  مجموعة األعداد الصحيحة: الثانية 

  مفهوم قسمة عددين صحيحين لهما نفس اإلشارة  قسمة األعداد الصحيحة
  مفهوم قسمة عددين صحيحين مختلفان في اإلشارة

  
  العدد النسبي  العدد النسبي

  مجموعة األعداد النسبية ن
  +مجموعة األعداد النسبية الموجبة ن
  -مجموعة األعداد النسبية السالبة ن

  العدد النسبي في ابسط صورة  تبسيط العدد النسبي
  تكافؤ عددين نسبيين  األعداد النسبية المتكافئة
  ترك األصغر لعددين صحيحينالمضاعف المش  مقارنة األعداد النسبية

  نسبيةاألعداد ال: الثالثة 

  خط األعداد  تمثيل األعداد النسبية على خط األعداد
  تمثيل العدد عل خط األعداد
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  مفهوم جمع عددين نسبيين لهما نفس المقام  جمع األعداد النسبية
  مقاممفهوم جمع عددين نسبيين مختلفين في ال

  التبديل  خصائص عملية الجمع على ن
  )الدمج ( التجميع 

  االنغالق
  العنصر المحايد الجمعي

  النظير الجمعي
  مفهوم الطرح كعملية عكسية للجمع  طرح األعداد النسبية
  مفهوم ضرب عددين نسبيين لهما نفس اإلشارة  ضرب األعداد النسبية

  رةمفهوم ضرب عددين نسبيين مختلفان في اإلشا
  تعريف ضرب عددين نسبيين

  التبديل  خصائص عملية الضرب على ن
  )الدمج ( التجميع 

  االنغالق
  العنصر المحايد الضربي
  النظير الضربي لعدد نسبي
  توزيع الضرب على الجمع

  تعريف قسمة األعداد النسبية  قسمة األعداد النسبية
الجذر التربيعي و الجذر التكعيبي لعدد 

  نسبي
  لتربيعي و رمزهالجذر ا

  الجذر التكعيبي و رمزه
  األساس
  األس

تقدير الجذر التربيعي و الجذر التكعيبي 
  لعدد نسبي

  مفهوم التقريب
  تقريب جذر تربيعي
  تقريب جذر تكعيبي

  األعداد النسبية: الثالثة 

  الصورة العلمية للعدد العشري  كتابة العدد العشري بالصورة العلمية
  النسبة  لنسبةا

  النسبة في ابسط صورة
  التناسب  التناسب

  حدود التناسي
  طرفا التناسب
  وسطا التناسب

  األعداد المتناسبة بترتيب معين
  التناسب الطردي  التناسب الطردي

  ثابت التناسب
  التناسب العكسي  التناسب العكسي

  ثابت التناسب
  البعد في الرسم  مقياس الرسم

  البعد الحقيقي
  اس الرسممقي

  التكبير
  التصغير

التناسب الطردي و : الرابعة 
  التناسب العكسي

  التقسيم  التقسيم التناسبي
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  الجزء الثاني–الصف السابع األساسي 

  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  النقطة  مفاهيم أولية في الهندسة
  القطعة المستقيمة

  الشعاع
  الخط المستقيم
  النقاط المستقيمة

  النقاط الغير مستقيمة
  المستوى  ىالمستو

  خصائص المستوى
  النقاط المستوية

  النقاط الغير مستوية
  المستقيمات المتوازية  العالقة بين مستقيمين في المستوى

  )الغير متوازية ( المستقيمات المتقاطعة 
  الزاوية  الزوايا و قياسها

  رأس الزاوية
  ضلعا الزاوية
  اسم الزاوية
  قياس الزاوية

  الدرجة
  الزاوية الحادة

  اوية القائمةالز
  الزاوية المنفرجة
  الزاوية المستقيمة
  الزاوية المنعكسة

الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيمات في 
  المستوى

  نالزاويتان المتكاملتا
  الزاويتان المتتامتان

  الزاويتان المتقابلتان بالرأس
  المستقيمان المتعامدان
  الزاويتان المتبادلتان
  الزاويتان المتناظرتان

  تان المتحالفتانالزاوي
  المثلث  المثلث

  عناصر المثلث
  أضالع المثلث

  زوايا المثلث الداخلة
  مجموع قياسات زوايا المثلث

  المثلث الحاد الزوايا
  المثلث القائم الزاوية
  المثلث المنفرج الزاوية

  المثلث المختلف األضالع
  المثلث المتساوي الساقين
  المثلث المتساوي األضالع

  ية للمثلثالزاوية الخارج
  الزاويتين الداخلتين غير المجاورة للخارجية

  تطابق قطعتين مستقيمتين  تطابق المثلثات
  تطابق زاويتين

  األضالع المتناظرة في مثلثين
  الزوايا المتناظرة في مثلثين

  حاالت تطابق مثلثين

  الهندسة: الخامسة 

  التشابه  تشابه المثلثات
  تشابه مثلثين
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  المثلث القائم الزاوية  نظرية فيثاغورس  الهندسة: امسة الخ
  الوتر

  ضلعا القائمة
  األعداد الفيثاغورية

  الدائرة  مراجعة
  مركز الدائرة

  الوتر
  نصفا القطر

  القطر
  النسبة التقريبية ط

  القوس
  

  القطاع الدائري  القطاع الدائري
  زاوية القطاع الدائري

  دائريطول قوس القطاع ال
  مساحة القطاع الدائري

  المخروط  المخروط
  قاعدة المخروط
  رأس المخروط
  ارتفاع المخروط
  راسم المخروط

  المخروط الدائري القائم
  شبكة المخروط

  المساحة الجانبية للمخروط
  المساحة الكلية للمخروط

  حجم المخروط

  القياس: السادسة 

  الهرم  الهرم
  أوجه الهرم
  قاعدة الهرم
  جوانب الهرم
  رأس الهرم

  وجه الجانبيال
  الهرم القائم المنتظم

  شبكة هرم ثالثي قائم منتظم
  شبكة هرم رباعي قائم منتظم

  المساحة الجانبية للهرم
  المساحة الكلية للهرم

  حجم الهرم
  الحد الجبري  الحد الجبري  الجبر: السابعة 

  معامل الحد الجبري
  المتغير في الحد الجبري

  المقدار الجبري
  ر جبريةالقمة العددية لمقادي

  الحدود الجبرية المتشابهة
  الحدود الجبرية الغير متشابهة
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  مفهوم جمع حدود جبرية متشابهة  جمع المقادير الجبرية
  جمع المقادير الجبرية
  طرح المقادير الجبرية

  لجمعتوزيع الضرب على ا  قانون توزيع الضرب على الجمع
  ضرب الحدود الجبرية  ضرب المقادير الجبرية

  ضرب المقادير الجبرية
حل المعادالت في مجموعة األعداد 

  الصحيحة
  العبارة العددية

  المعادلة
  مجموعة حل المعادلة

  مفكوك مقدار جبري  الفرق بين مربعين
  الفرق بين مربعين

  العوامل األولية لمقدار جبري
  تحليل الفرق بين مربعين

  الجبر: السابعة 

  )أ . م . ع ( العامل المشترك األكبر لعددين   التحليل بإخراج العامل المشترك األكبر
  )أ . م . ع ( العامل المشترك األكبر لمتغيرين 

  )أ . م . ع ( العامل المشترك األكبر لحدين جبريين 
  أ. م. التحليل بإخراج ع

  البيانات اإلحصائية  البيانات اإلحصائية
  )الوصفية ( البيانات النوعية 
  )الرقمية ( البيانات الكمية 

  جدول التفريغ التكراري
  الجدول التكراري
  المدى المطلق

  الفئة
  الحد األعلى للفئة
  الحد األدنى للفئة

  مركز الفئة
  المدرج التكراري  ًتمثيل الجداول التكرارية هندسيا بالرسم

  المضلع التكراري

  اإلحصاء: الثامنة 

  نات العدديةالبيا  الوسط الحسابي
  الوسط الحسابي لمجموعة من القيم
  الوسط الحسابي لجدول تكراري

  الوسط الحسابي لجدول تكراري ذي فئات
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   الجزء األول–الصف الثامن األساسي : ًثالثا 
  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  مجموعة األعداد الطبيعية ط  تمهيد
  د الصحيحة صمجموعة األعدا

  مجموعة األعداد النسبية ن
  كتابة الكسور العشرية على الصورة

  ب/ أ 
  القسمة المطولة

  الصورة العشرية للعدد النسبي
  /األعداد غير النسبية ن  األعداد غير النسبية

  العدد المربع الغير كامل
  التمثيل الهندسي للعدد الغير نسبي

   األعداد الحقيقية  حمجموعة  مجموعة األعداد الحقيقية ح
  العمليات على األعداد الحقيقية

  :خواص عملية اجمع األعداد الحقيقية 
  االنغالق -
 التبديل -

 )الدمج ( التجميع  -

 الصفر كمحايد جمعي -

 النظير الجمعي -

  :خواص عملية ضرب األعداد الحقيقية 
  االنغالق -
 التبديل -

 )الدمج ( التجميع  -

 الواحد كمحايد ضربي -

 النظير الضربي -

 اصية الضرب في العدد صفرخ -

  توزيع الضرب على عمليتي الجمع و الطرح -
  الجذر التربيعي لعدد حقيقي  الجذور و العمليات عليها

  الجذر التكعيبي لعدد حقيقي
  الجذور المتشابهة

  الجذور غير المتشابهة
  الجذور في ابسط صورة

  الجذور التي ليست في ابسط صورة
  تبسيط الجذر

  الجذور الصماء
  اق المقامإنط

  األعداد الحقيقية: األولى 

  الفترة المغلقة  الفترات
  الفترة المفتوحة

  )نصف المفتوحة ( الفترة نصف المغلقة 
  الفترات و عمليات االتحاد و التقاطع

  أنواع المثلث حسب زواياه  )تمهيد ( المثلث 
  أنواع المثلث حسب أضالعه

  تطابق المثلثات
  متساوي الساقينالمثلث ال  المثلث المتساوي الساقين

  رأس المثلث المتساوي الساقين
  قاعدة المثلث المتساوي الساقين

  محور التماثل
  المثلث المتساوي األضالع  المثلث المتساوي األضالع

  محاور تماثل المثلث المتساوي األضالع
  نصف المثلث المتساوي األضالع

  المثلث الثالثيني ستيني

  الهندسة: الثانية 

افة  باستخدام حه60رسم زاوية قياسها 
  مستقيمة و فرجار

  الحافة المستقيمة
  الفرجار
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  التباين  التباين و خصائص المتباينة
  المتباينة

  خاصية اإلضافة
  خاصية الطرح

  خاصية الضرب في عدد موجب
  خاصية القسمة على عدد موجب

  خاصية التعدي
  رين في متباينةخاصية جمع الطرفين المتناظ

  التباين في أضالع المثلث و زواياه
  متباينة المثلث

  الهندسة: الثانية 

  المثلث القائم الزاوية  نظرية فيثاغورس
  الوتر

  ضلعا القائمة
  األعداد الفيثاغورية

  النسبة المئوية  مقدمة
  )مقدار الفائدة ( مقدار الربح   الربح البسيط

  الربح البسيط
  لمبلغ األصليا

  جملة المبلغ
  سعر الفائدة

  رأس المال  الربح المركب
  سعر الفائدة السنوية

  الجلة
  الربح المركب

  السهم  األسهم
  القيمة االسمية للسهم

  للسهم) الحالية ( القيمة الشرائية 
  النسبة المئوية الفعلية للربح

  السند تالسندا
  القيمة االسمية للسند

  للسند) لحالية ا( القيمة الشرائية 

حساب المعامالت : الثالثة 
  التجارية

  المؤمن  التامين
  المؤمن له
  عقد التامين
  البوليصة

  المدى  مقدمة
  الجدول التكراري

  الفئة
  تكرار الفئة

  التكرار الكلي
  التكرار النسبي

  اإلحصاء: الرابعة 

  التمثيل بالعمدة  التمثيل بالرسم
  التمثيل باألعمدة المزدوجة

  القطاعات الدائرية
  التمثيل بالمنحنيات

  دول التكراري المتجمع الصاعدالج
  الجدول التكراري المتجمع الهابط

  المنحنى التكراري المتجمع الصاعد
  المنحنى التكراري المتجمع الهابط
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  مقاييس النزعة المركزية  اإلحصاء: الرابعة 
  )المتوسطات ( 

  الوسط الحسابي لمجموعة من القيم
  ردات عن الوسط الحسابيانحرافات المف

  الوسط الحسابي لجداول تكرارية غير مبوبة
  الوسط الفرضي

  االنحراف عن الوسط الفرضي
  )ذات فئات ( الوسط الحسابي لجداول تكرارية مبوبة 

  مراكز الفئات
  الوسيط لمجموعة من القيم

  الوسيط للقيم المبوبة
  رتبة الوسيط

  قيمة الوسيط الفئة الوسيطية
  وعة من القيمالمنوال لمجم

  المنوال لقيم غير مبوبة
  المنوال للجداول التكرارية

  الفئة المنوالية
  

  
   الجزء الثاني–الثامن األساسي 

  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  مفهوم التحليل  تمهيد للتحليل إلى العوامل
  العامل المشترك األكبر

  ق بين مربعينالفر
  العبارة التربيعية  تحليل العبارة التربيعية

  الحد الثابت في العبارة التربيعية
  2معامل س
  معامل س

  المربع الكامل
  مربع مجموع حدين

  مربع الفرق بين حدين
  العدد الكعب  الفرق بين مكعبين و مجموع مكعبين

  الحد الجبري المكعب
  الفرق بين مكعبين
  مجموع مكعبين

التحليل إلى العوامل و : الخامسة 
  الكسور الجبرية

  العامل المشترك األكبر  بيقات جبرية على التحليل إلى العواملتط
  المضاعف المشترك األصغر

  الكسر الجبري
  الكسر الجبري في ابسط صورة

  جمع الكسور الجبرية
  طرح الكسور الجبرية

  الشكل الرباعي  األشكال الرباعية
  متوازي األضالع

  الضلعان المتجاوران
  بالنالضلعان المتقا

  الزاويتان المتجاورتان
  الزاويتان المتقابلتان

  قطرا متوازي األضالع

  الهندسة: السادسة 

  المعين  حاالت خاصة لمتوازي األضالع
  المستطيل
  المربع
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  المفاهيم الرياضية  الدرس  الوحدة

  القطعة المستقيمة  نظريات المنتصفات و القطع المستقيمة
  نتصفي ضلعين في مثلثالقطعة المستقيمة الواصلة بين م

  المنصفات
  القطع المتوسطة في مثلث

  الشكالن المتكافئان  تكافؤ األشكال الهندسية
  

  الهندسة: السادسة 

حجومها و مساحاتها ( المجسمات 
  )الجانبية 

  المنشور القائم
  حجم المنشور القائم

  الهرم
  المخروط

  الكرة
  مساحة سطح الكرة

  حجم الكرة
  النسب المثلثية  ية للزاوية الحادةالنسب المثلث

  جيب الزاوية  جا
  جيب تمام الزاوية  جتا

  ظل الزاوية  ظا
  جدول الجيوب  إيجاد النسب المثلثية

  جدول جيوب التمام
  جدول الظالل

  المتطابقة المثلثية  المتطابقات المثلثية
  عادلة المثلثية  المعادالت المثلثية

  هوم حل المثلث القائم الزاويةمف  حل المثلث القائم الزاوية

  حساب المثلثات: السابعة 

  زاوية االرتفاع  زوايا االرتفاع و االنخفاض
  زاوية االنخفاض

  التجربة العشوائية  التجربة العشوائية و الفضاء العيني
  الفضاء العيني

  المخطط الشجري
  المخطط البياني

  الحدث  الحوادث و العمليات عليها
  الحدث البسيط

   المركبالحادث
  الحادث المستحيل
  الحادث المؤكد
  تقاطع حادثين
  اتحاد حادثين

  الفرق بين حادثين
  مكلة حادث

  االحتماالت: الثامنة 

  التكرار النسبي لحادث  التكرار النسبي االحتمال
  احتمال الحادث

  الحدثان المنفصالن
  الحادثان المتقاطعان
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   )2( ملحق 
 لمحتوى الكتاب المدرسي و بالتالي NCTMسب تقسيم هذا الجدول يمثل خالصة التحليل التفصيلي األول و لكن ح

  : التالي ف ليس كوحدات دراسية و لكن بالتصنيلسيتم توزيع التحليل األو
  .األعداد ، الهندسة ، القياس ، الجبر ، اإلحصاء و االحتماالت 

  : مالحظات 
  : احتوى محتوى كتاب الصف السادس بجزأيه على الوحدات التالية  : ًأوال 
  الكسور العادية : لى األو

  الكسور العشرية: الثانية 
  الهندسة  : ةالثالث

  األعداد و نظرية األعداد : الرابعة 
  الهندسة و القياس: الخامسة 
  النسبة و التناسب : السادسة 
  النسبة المئوية و تطبيقاتها : السابعة 
  اإلحصاء و االحتماالت : الثامنة 
  مقدمة للجبر : التاسعة 
  :  السابق ذكره باألعلي كما يلي NCTMلي يمكن توزيع هذه الوحدات حسب تقسيم  و بالتا

  األولى و الثانية و الرابعة و السادسة و السابعة : األعداد و العمليات عليها و تشمل الوحدات 
  الثالثة : الهندسة و تشمل الوحدات 
  الخامسة : القياس و تشمل الوحدات 
  سعة التا: الجبر و تشمل الوحدات 

  الثامنة : اإلحصاء و االحتماالت و تشمل الوحدات 
  : احتوى محتوى كتاب الصف السابع بجزأيه على الوحدات التالية  : ًثانيا 

  المجموعات: األولى 
  مجموعة األعداد الصحيحة : الثانية 

  مجموعة األعداد النسبية  : ةالثالث
  التناسب الطردي و التناسب العكسي: الرابعة 
  الهندسة : ة الخامس

  القياس: السادسة 
  الجبر: السابعة 
  اإلحصاء : الثامنة 

  :علي كما يلي  السابق ذكره باألNCTMو بالتالي يمكن توزيع هذه الوحدات حسب تقسيم 
   و الرابعة ةالثانية و الثالث: األعداد و العمليات عليها و تشمل الوحدات 

  الخامسة : الهندسة و تشمل الوحدات 
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  السادسة :  تشمل الوحدات القياس و
  األولى و السابعة : الجبر و تشمل الوحدات 

  الثامنة : اإلحصاء و االحتماالت وتشمل الوحدات 
  : احتوى محتوى كتاب الصف الثامن بجزأيه على الوحدات التالية  : ًثالثا 

  األعداد الحقيقية: األولى 
  الهندسة: الثانية 

  ة و التجاريةحساب المعامالت المالي : ةالثالث
  اإلحصاء: الرابعة 

  التحليل إلى العوامل و الكسور الجبرية: الخامسة 
  الهندسة : السادسة 
  حساب المثلثات : السابعة 
  االحتمال : الثامنة 

  : السابق ذكره باالعلي كما يلي NCTMو بالتالي يمكن توزيع هذه الوحدات حسب تقسيم 
  األولى و الثانية: دات األعداد و العمليات عليها و تشمل الوح

  الثانية و السادسة: الهندسة و تشمل الوحدات 
  السابعة : القياس و تشمل الوحدات 
  الخامسة: الجبر و تشمل الوحدات 

  . الرابعة و الثامنة : اإلحصاء و االحتماالت و تشمل الوحدات 
 و بترتيب الوحدات السابق NCTMاد تقسيم  في جدول التحليل التالي سوف يتم اعتمتو بالتالي عند ترتيب هذه الوحدا

  : كما يلي   ) 2( توضيحه ، و يمكن تلخيص محتويات الجدول 
  NCTMو لكن بتقسيم  ) 1(  رقم  ملحقدس إلى الثامن الناتج مناجدول المفاهيم الرياضية للصفوف من الس

  برالج  اإلحصاء و االحتماالت  القياس  الهندسة  األعداد و العمليات عليها  الصف

  : الوحدات   السادس 
1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7   

3  5   8  9  

  :الوحدات   السابع
2 ، 3 ، 4   

5  6  8  1 ، 7   

  : الوحدات   الثامن 
1 ، 3    

2 ، 6  7  4 ، 8    5  
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   لمحتوى كتب الرياضيات المدرسيةNCTMمرتبة حسب تصنيف  ) 8 – 6( المفاهيم الرياضية الواردة في كتب المرحلة 
  

  الجبر  اإلحصاء و االحتماالت  القياس  الهندسة  عداد و العمليات عليهااأل

  الكسر العادي
  بسط الكسر
  مقام الكسر

  التمثيل الهندسي للكسر العادي
  العدد الكسري

  العدد الكسري غير الحقيقي
  مفهوم قسمة األعداد الكسرية
  : خواص جمع الكسور العادية 

  التبديل
  )الدمج ( التجميع 
  :الكسور العادية خواص ضرب 

  التبديل
  )الدمج ( التجميع  

توزيع الضرب على الجمع و 
  الطرح 

  الكسر العشري
  القسمة المطولة

  يالكسر العشري المنته
  الكسر العشري الغير منتهي

   الكسر العشري الدوري
  جمع الكسور العشرية
  طرح الكسور العشرية
  ضرب الكسور العشرية
  ةقسمة الكسور العشري

  المقسوم
  لمقسوم عليها

  ناتج القسمة باقي القسمة
  التقريب ألقرب عدد صحيح

  التقريب ألقرب جزء من عشرة
  التقريب ألقرب جزء من مائة

  النظام
  النظام العشري
  النظام الخماسي

التعبير عن العدد في النظام 
  الخماسي

  قيمة الرقم في النظام الخماسي
  الجمع في النظام الخماسي

  سيالطرح في النظام الخما
  خط األعداد

  العدد األكبر على خط األعداد
  العدد األصغر على خط األعداد

  العدد الصحيح
  +العدد الموجب و رمزه 
   –العدد السالب و رمزه 

جمع عددين صحيحين لهما نفس 
  اإلشارة

جمع عددين صحيحين مختلفين 
  في اإلشارة

  طرح األعداد الصحيحة
  األساس

  األس
  الصورة األسية للعدد الصحيح

  

  المثلث
  عناصر المثلث

  أنواع المثلث حسب زواياه
  أنواع المثلث حسب أضالعه

  المضلع
  المضلع المنتظم

  عدد لمثلثات داخل مضلع
  الحافة المستقيمة

  الفرجار
  المنقلة
  القوس

  متوازي األضالع
  رأس المثلث
  قاعدة المثلث
  ارتفاع المثلث
  مساحة المثلث

  المثلث القائم الزاوية
  ئم الزاويةوتر المثلث القا

  ضلعا المثلث القائم الزاوية
  المعين

  الضلعان المتجاوران
  شبه المنحرف

  ضلعا شبه المنحرف
  قاعدتا شبه المنحرف

  المستطيل
  المربع
  النقطة

  القطعة المستقيمة
  الشعاع

  الخط المستقيم
  النقاط المستقيمة

  النقاط غير المستقيمة
  المستوى

  النقاط المستوية
  النقاط غير المستوية

  لمستقيمات المتوازيةا
  المستقيمات المتقاطعة

  رأس الزاوية
  ضلعا الزاوية
  اسم الزاوية
  قياس الزاوية

  الدرجة
  المنقلة

  الزاوية الحادة
  الزاوية القائمة

  الزاوية المستقيمة
  الزاوية المنفرجة
  الزاوية المنعكسة
  نالزاويتان المتكاملتا

  الزاويتان المتتامتان
  لرأسالزاويتان المتقابلتان با

  الدائرة
  مركز الدائرة
  قطر الدائرة
  نصف القطر

  الوتر
  النسبة التقريبية ط

  محيط الدائرة
  مساحة الدائرة

  الدائرة المرسومة داخل مربع
  الدائرة المرسومة خارج مربع

  المجسم
  الشكل ثالثي البعد

  أبعاد المجسم
  االسطوانة
  المخروط
  الهرم

  المنشور
  متوازي المستطيالت

  المكعب
  الحجم

  لوحدات المكعبةا
  حجم متوازي المستطيالت

  حجم المكعب
  حجم المنشور الثالثي القائم

  أحرف المنشور
  أوجه المنشور
  رؤوس المنشور

  االسطوانة الدائرية القائمة
  شبكة المكعب

  شبكة متوازي المستطيالت
  شبكة المنشور الثالثي القائم
  المساحة الجانبية للمجسم
  المساحة الكلية للمجسم

  ت المربعالوحدا
  الدائرة

  مركز الدائرة
  قطر الدائرة
  نصف القطر

   الوتر
  النسبة التقريبية ط

  محيط الدائرة
  مساحة الدائرة

  القوس
   القطاع الدائري

  زاوية القطاع الدائري
  ضلعا القطاع الدائري
  قوس القطاع الدائري
  مساحة القطاع الدائري

  المخروط
  قاعدة المخروط
  ارتفاع المخروط

  البيانات
  بيانات اإلحصائيةال

  التمثيل باألعمدة
  التمثيل بالقطاعات الدائرية

  جدول التفريغ التكراري
  الجدول التكراري
  التكرار النسبي

  التجربة
  التجربة العشوائية
  االحتمال التجريبي

  ناتج التجربة
  فضاء العينة

  الحادث
  االحتمال النظري

  البيانات اإلحصائية
  ) الوصفية ( البيانات النوعية 

  ) الرقمية ( لبيانات الكمية ا
  جدول التفريغ التكراري
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جيب تمام الزاوية   الزاويتان المتبادلتان  خواص النسبة  38

  الحادة
  تحليل مقدار جبري  االحتمال التجريبي

  العامل المشترك األكبر  ناتج التجربة  ظل الزاوية الحادة  الزاويتان المتناظرتان  نسبة كمعدلال  39
  العوامل األولية  التجربة العشوائية  جدول الجيوب  الزاويتان المتحالفتان  النسبة المئوية  40
  الفرق بين مربعين  الفضاء العيني  جدول جيوب التمام  الزوايا الداخلية للمثلث  التناسب  41
الزاوية الخارجة عن   طرفا التناسب  42

  المثلث
  العبارة التربيعية  الحادث  جدول الظالل

  المعادلة الخطية  الحادث البسيط  المتطابقة المثلثية  تطابق مثلثين  وسطا التناسب  43
  المعادلة التربيعية  الحادث المركب  المعادلة المثلثية  تشابه مثلثين  مقياس الرسم  44
لمثلث المتساوي ا  خط األعداد  45

  الساقين
  الحد الثابت  الحادث المؤكد  حل المعادلة المثلثية

قاعدة المثلث المتساوي   القيمة المطلقة  46
  الساقين

حل المثلث القائم 
  الزاوية

  2معامل س  الحادث المستحيل

العدد النسبي في ابسط   47
  صورة

  معامل س  مكملة حادث  زايا االرتفاع  زاويتا القاعدة

رأس المثلث المتساوي    عددين نسبيينتكافؤ  48
  الساقين

  المربع الكامل  اتحاد حادثين  زوايا االنخفاض

المضاعف المشترك   49
  األصغر

  الفرق بين مكعبين  تقاطع حادثين    محور التماثل
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  الجبر  اإلحصاء و االحتماالت  القياس  الهندسة  األعداد و العمليات عليها  م
مثلث المتساوي ال  العامل المشترك األكبر  50

  األضالع
  مجموع مكعبين  الفرق بين حادثين  

مجموعة األعداد غير   51
  النسبية

محاور تماثل المثلث 
  المتساوي األضالع

  مربع مجموع حدين  المخطط الشجري  

نصف المثلث المتساوي   الجذور  52
  األضالع

  مربع الفرق بين حدين  المخطط البياني  

المضاعف المشترك   احتمال الحادث    ثالثيني ستينيالمثلث ال  الجذور المتشابهة  53
  األصغر

  الكسر الجبري  الحادثان المنفصالن    التباين  الجذور غير المتشابهة  54
الكسر الجبري في ابسط   الحادثان المتقاطعان    المتباينة  الجذور الصماء  55

  صورة
خاصية الضرب في عدد   الجذور في ابسط صورة  56

  موجب
  جمع الكسور الجبرية  افيانالحادثان المتن  

خاصية القسمة على عدد   إنطاق المقام  57
  موجب

  طرح الكسور الجبرية    

خاصية الضرب في عدد   الفترة المفتوحة  58
  سالب

      

خاصية القسمة على عدد   الفترة المغلقة  59
  سالب

      

        خاصية التعدي  الفترة نصف المغلقة  60
ن خاصية جمع الطرفي  الربح البسيط  61

  المتناظرين
      

        خاصية اإلضافة  الربح المركب  62
        خاصية الطرح  سعر الفائدة  63
        منصفات المثلث  رأس المال  64
        األشكال الرباعية  المبلغ األصلي  65
        منصفات المثلث  جملة المبلغ  66
القطع المتوسطة في   مقدار الفائدة  67

  المثلث
      

        ندسيةتكافؤ األشكال اله  السهم  68
        المجسمات  القيمة االسمية للسهم  69
        المكعب  القيمة الشرائية للسهم  70
        متوازي المستطيالت  للسند  71
        المخروط  القيمة االسمية للسند  72
      االسطوانة  القيمة الشرائية للسند  73
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  الجبر  الحتماالتاإلحصاء و ا  القياس  الهندسة  األعداد و العمليات عليها  م
        الكرة  التأمين  74
        المنشور  بوليصة التأمين  75
الصورة العلمية للعدد   76

  العشري
        الهرم

        الوحدات المكعبة    77
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   ) 4( ملحق رقم 
  NCTMًتحكيم قائمة المفاهيم الرياضية المقترحة بناء على معايير 

 شرفون تربويون ، معلمو رياضياتأساتذة جامعيين ، م

  
   حفظك اهللا---------------------- السيد الفاضل 

  ,السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
  : حث بعمل دراسة بعنوان يقوم البا

مدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا بفلسطين " 
    " NCTMللمعايير الدولية 

قد و ، في المناهج و طرق التدريس من جامعة األزهر بغزة تطلب تكميلي لنيل درجة الماجستيرمك   
   .األساسية  ) 8 – 6( حدد الباحث في دراسته المرحلة األساسية العليا على أنها المرحلة 

اضية الواجب أن       و كجزء من الدراسة فان الباحث يقوم بإعداد و اقتراح قائمة من المفاهيم الري
 ،  NCTMًبناء على معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  ) 8 – 6( تتضمنها كتب المرحلة 

ًو ذلك لمطابقة هذه المفاهيم مع تلك الموجودة فعال في محتوى كتب المنهاج الفلسطيني في الرياضيات 
حتوى تلك الكتب بحيث كانت و التي قام الباحث برصدها بعد أن قام بتحليل م ) 8 – 6( للمرحلة 

 محتوى منهاج NCTMوحدة التحليل هي المفاهيم الرياضية المتضمنة في تلك الكتب ، و لقد صنفت 
 مستويات ، خمسة تتعلق بمحتوى الكتاب المدرسي و هي الجبر ، الهندسة ، 10الرياضيات إلى 

 خمسة مستويات تتعلق بالعمليات القياس ، اإلحصاء و االحتماالت ، و األعداد و العمليات عليها ، و
و هي خارج نطاق هذه الدراسة ، لذلك فان المفاهيم الرياضية المقترحة سوف تكون في المستويات 

، كما تم اقتراح المفهوم األساسي للموضوع دون ذكر  ) 4( الخمسة السابق ذكرها و يمثلها العمود رقم 
ًفمثال إذا ما تم ذكر مفهوم  التناسب فالبتأكيد ( ضرورة ما يترتب عليه من مفاهيم فرعية ألنها تتبعه بال

  ) .الخ ...  ذلك مفاهيم من مثل حدود التناسب ، طرفي التناسب ، وسطي التناسب ، لسيشم
  : لذا يرجو الباحث منكم التكرم بإبداء الرأي من حيث 

  . مناسبة المفاهيم الرياضية المقترحة لتحقيق المعيار المقابل لها  - 
 .مفاهيم رياضية ترونها مناسبة لتحقيق المعيار إضافة  - 

 .حذف مفاهيم رياضية ترونها غير مناسبة لتحقيق المعيار  - 

 . ًإبداء الرأي بما ترونه مناسبا في أي جانب من هذا العمل  - 

  عماد الدين حمدان:          الباحث  ,و تقبلوا فائق الشكر و التقدير 
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   ) 5( ملحق رقم 
و المفاهيم الرياضية المنبثقة من تلك المعايير الواجب أن تتضمنها كتب  NCTMقائمة معايير 

  و هي اإلجابة عن السؤال الثاني في هذه الدراسة  ) 8 – 6( الرياضيات للمرحلة األساسية 
  

في   )8 – 6(  معايير األعداد و المفاهيم الرياضية التي يجب أن تتضمنها كتب المرحلة .1
  NCTMر معاييالرياضيات في ضوء 

الصفوف   المواصفات المعيارية الفرعية  المعيار
الواجب تحقق 
  المعيار فيها

  المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار  مسلسل

  الكسور العادية-  1

  الكسور العشرية-  2

  العمليات على الكسور العادية-  3

  العمليات على الكسور العشرية-  4

يعمل بمرونة في الكسور العادية و . 1
الكسور العشرية و النسب المئوية لحل 

  .المسائل 

6،7،8  

  النسبة المئوية-  5

 تكافؤ الكسور العادية  6

  مقارنة الكسور العادية-  7

  تكافؤ الكسور العشرية-  8

  مقارنة الكسور العشرية-  9

  خط األعداد-  10

يقــــــــارن و يــــــــنظم الكــــــــسور العاديــــــــة ، . 2
الكــــــــسور العــــــــشرية ، و النــــــــسب المئويــــــــة 
 بكفــاءة و يجــد مــوقعهم التقريبــي علــى خــط

  األعداد

  

6،7  

  التمثيل على خط األعداد-  11

يطور و يضع معنى للنسبة المئوية . 3 %100> ئوية النسبة الم  12
  % .1و اقل من % 100أكبر من 

7  

 %1<  النسبة المئوية -  13

يفهم و يستخدم النسبة و التناسب . 4  النسبة-  14
  .لتمثيل عالقات كمية 

6،7  
  التناسب-  15

16  
  و القوى األسس-

  الصورة األسية للعدد-  17

يفهم األعداد و طرق 
تمثيل األعداد و العالقات 

بين األعداد و النظم 
  العددية

يطور فهمه لألعداد الكبيرة و يتعرف . 5
بشكل مناسب و مالئم استخدامات 

األسس و اآللة الحاسبة و الصورة العلمية 
  للعدد

8  

  الصورة العلمية للعدد-  18
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الصفوف   المواصفات المعيارية الفرعية  المعيار
الواجب تحقق 
  المعيار فيها

  المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار  مسلسل

  عوامل العدد-  19

  العدد األولي-  20

  مضاعفات العدد-  21

  العامل المشترك األكبر-  22

يستخدم  العوامل و المضاعفات ، . 6
العوامل األولية و األعداد األولية لحل 

  .المسائل 

7  

  المضاف المشترك األصغر-  23

  مجموعة األعداد الصحيحة ص-  24

 لصحيحة العمليات على األعداد ا-  25

  القيمة المطلقة-  26

  

يطور معنى لألعداد الصحيحة و . 7
  يمثل و يقارن كميات منها

7  

  مقارنة األعداد-  27

يفهم معاني العمليات الحسابية على . 1   مجموعة األعداد النسبية ن-  28
الكسور العادية و الكسور العشرية و 

  األعداد الصحيحة

6،7،8  

  : مفاهيم   29
  لقسمةا- الضرب-الطرح- الجمع

  خاصية التبديل على الجمع والضرب-  30

و علــــى الجمــــع ) التجميــــع(  خاصــــية الــــدمج -  31
 الضرب

 الضرب وخاصية االنغالق على الجمع -  32

  توزيع الضرب على الجمع والطرح-  33

  العنصر المحايد لعملية ما-  34

يفهم معاني العمليات و 
  كيفية ارتباطها ببعض

في ) التجميع (يستخدم خواص التبديل والدمج . 2
عمليتي الجمع والضرب، وخاصية توزيع الضرب 

 على الجمع لتبسيط الحسابات على األعداد
  .العشرية  الصحيحة والكسور العادية والكسور

6،7،8  

35  

 في عملية ما) المعكوس (  النظير -
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الصفوف   المواصفات المعيارية الفرعية  المعيار
الواجب تحقق 
  المعيار فيها

  م الالزمة لتحقيق المعيارالمفاهي  مسلسل

  مفهوم الطرح كعملية عكسية للجمع-  36

  مفهوم القسمة كعملية عكسية للضرب-  37

 ذور التربيعية الج-  38

يفهـــــــم ويـــــــستخدم العالقـــــــات العكـــــــسية . 3  
للجمع و الطرح والضرب والقسمة والتربيـع 
ٕوايجـــاد الجـــذر التربيعـــي لتبـــسيط العمليـــات 

  .الحسابية و حل المسائل
  

  

6،7،8  

  الجذور التكعيبية-  39

  التقدير -  40

  التقريب-  41

  المقارنة-  42

يختار الطرق و األساليب و األدوات . 1
المناسبة إلجراء الحسابات على الكسور 

العادية والكسور العشرية و األعداد 
) العقلي (الصحيحة ، بالحساب الذهني 

و بالتقدير و التقريب ، و باآللة الحاسبة 
و الكمبيوتر و بالورقة و القلم حسب 

  الموقف و يطبق الطريقة المنتقاة

6،7،8  

  الصور الكسرية للواحد الصحيح-  43

  نظم عددية أخرى غير النظام العشري-  44

ــــــة و -  45 ــــــل الهندســــــي للكــــــسور العادي  التمثي
 العشرية

يطور و يحلل خوارزميات إلجراء . 2
العمليات الحسابية  على الكسور العادية 

الصحيحة و الكسور العشرية و األعداد 
  و يطور طرق متقنة في استخدامها

6،7،8  

  تمثيل األعداد على خط األعداد-  46

  التقدير-  47

  التقريب-  48

يطور و يستخدم استراتيجيات لتقدير . 3
نتائج العمليات الحسابية على األعداد 

   .كم على معقولية النتائجالنسبية و يح

6  

  المقارنة-  49

يحسب بطالقة و يقدم 
  تقديرات منطقية

ًيطور و يحلل و يفسر طرقا لحل .4
مسائل تتضمن عمليات كمثل القياس و 

  .إيجاد نسب متكافئة

 مفاهيم البيع و الشراء و المعامالت -  50  6،8
 رأس – سعر الفائدة –الربح : المالية 
   التأمين- لسندات ا– األسهم –المال 
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في   )8 – 6( معايير القياس و المفاهيم الرياضية التي يجب أن تتضمنها كتب المرحلة . 2
  NCTMمعايير الرياضيات في ضوء 

الصفوف   المواصفات المعيارية  المعيار
الواجب تحقق 
  المعيار فيها

  المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار  مسلسل

1 
: للقيـاس )  القياسـية( الوحـدات المعياريـة -
  الطول-

  الوزن – 2

  الحجم – 3

ًيفهم كال من األنظمة المترية و . 1
   .للقياس) الدارجة ( األنظمة المعتادة 

6،7  

  المساحة  – 4

  الزاوية- 5

  المحيط – 6

  المساحة – 7

  الحجم - 8

  الدرجة - 9

  الوحدات المربعة– 10

  الوحدات المكعبة –  11

 يفهم قابلية القياس
لألشياء و الوحدات و 

  النظم و إجراءات القياس

يفهم و يختار و يستعمل وحدات و . 2
الزوايا و : لقياس المناسبةرموز ا

المحيط و المساحة ومساحة السطح و 
  .الحجم 

6،7،8  

  وحدات الطول – 12

األدوات (يستعمل مقاييس عامة . 1  التقدير - 13
و يختار الطرق  )البسيطة الشائعة 

  .المنهجية المناسبة لتقدير القياسات 

8  

  التقريب- 14

  النسبة التقريبية ط- 15

  وحدات المساحة - 16

  وحدات الحجم- 17

يختار و يطبق التقنيات و األدوات . 2
ليجد القياس بدقة للطول و المساحة و 
الحجم و الزاوية لتتناسب و مستويات 

  .ن اإلتقا

7،8  

  وحدات الطول- 18

 ألشكال المستوية  ا- 19

  المثلث - 20

  الدائرة – 21

 :   األشكال الرباعية– 22

  متوازي األضالع 23

 المعين 24

 المستطيل 25

 المربع 26

 شبه المنحرف  27

يطبق التقنيات المناسبة و 
األدوات و التراكيب 

  لتحديد القياسات

يطور و يستخدم الصيغ لتحديد . 3
محيط الدائرة و مساحات المثلثات و 

متوازيات األضالع  و أشباه المنحرف 
و الدوائر و تطوير استراتيجيات إليجاد 

  مساحة األشكال المتداخلة

7  

  المضلعات- 28
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الصفوف   المواصفات المعيارية  المعيار

الواجب تحقق 
  المعيار فيها

  لتحقيق المعيارالمفاهيم الالزمة   مسلسل

  المجسمات - 29

 متوازي المستطيالت  30

  المكعب – 31

  الهرم – 32

  المنشور – 33

  االسطوانة – 34

 المخروط – 35

يطور استراتيجيات إليجاد مساحة . 4
السطح و منشورات مختارة و أهرامات 

  .و اسطوانات

7  

  الكرة- 36

  مقياس الرسم- 37

  التكبير - 38

عوامل (حل مشكالت تتضمن . 5
مقياس التكبير و ) ياس و عناصره الق

   .التصغير باستخدام النسبة و التناسب

6،7  

  التصغير- 39

  

حل مشكالت بسيطة تتضمن . 6
معدالت و اشتقاق قياسات مثل 

  .السرعة و الكثافة

   الكثافة–السرعة :  مفاهيم مشتقة مثل -  40  6،7،8
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في   )8 – 6(  معايير الهندسة و المفاهيم الرياضية التي يجب أن تتضمنها كتب المرحلة .3
 NCTMمعايير الرياضيات في ضوء 

    
  المعيار  

  
  المواصفات المعيارية الفرعية

الصفوف الواجب 
تحقق المعيار 

  فيها
 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 )المستوية ( األشكال ثناثية البعد  -  1

  الدائرة -  2
 المثلث و أنواعه -  3

 متوازي األضالع -  4

 المستطيل -  5

 المعين -  6

 المربع -  7

 شبه المنحرف -  8

 المضلع -  9

 المضلع المنتظم -  10

 زوايا المضلع المنتظم -  11

  )المجسمات (  األشكال ثالثية البعد  -  12
 متوازي المستطيالت -  13

 المكعب -  14

  لمنشورا -  15
  االسطوانة -  16
  الهرم -  17
  المخروط -  18

يصف بدقة و يفهم العالقات بين . 1
أنواع األشكال ثنائية البعد و ثالثية البعد 

  .باستعمال خصائصها المعرفة 

6،8  

  الكرة -  19
  الزاوية و أنواعها -  20

  المستقيمات في المستوى-  21

  التباين في أضالع المثلث-  22

  التباين في زوايا المثلث-  23

يفهم العالقات بين أنواع الزوايا و . 2
األضالع و المساحات و الحجوم 

  لألشكال المتشابهة

7،8  

  متباينة المثلث-  24

  تطابق األشكال المستوية-  25

  تشابه األشكال المستوية-  26

 زاوية و عناصره المثلث القائم ال-  27

يحلل صفات و خواص 
ثنائية األشكال الهندسية 

البعد و ثالثية البعد و 
ًينمي حججا رياضية 

  تتعلق بالعالقات الهندسية

ًيكون حججا استقرائية و استداللية . 3
تتعلق باألفكار الهندسية والعالقات مثل 
   التطابق و التشابه والعالقات الفيثاغورثية

8  

  األعداد الفيثاغورية-  28

  اإلحداثيات-  30

  الهندسة اإلحداثية-  31

يستعمل هندسة اإلحداثيات لتمثيل و . 1
   .اختبار خواص األشكال الهندسية

8  

  المستوى الديكارتي-  32

  المضلع المنتظم-  33

  المستقيمات في المستوى -  34

  المستوى-  35

يحدد المواقع و يصف 
العالقات المكانية 
ًمستعمال هندسة 

اإلحداثيات و غيرها من 
  أنظمة التمثيل األخرى

يستعمل هندسة اإلحداثيات الختبار . 2
أشكال هندسية مثل المضلعات المنتظمة 
أو المضلعات ذات األضالع المتوازية أو 

   .ذات األضالع المتعامدة

8  

   التوازي-  36
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  عيارالم  

  
  المواصفات المعيارية الفرعية

الصفوف الواجب 
تحقق المعيار 

  فيها
 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

  التحويالت الهندسية -  37

  االنعكاس -  38

  الدوران –  39

  اإلزاحة –  40

 )التكبير و التصغير ( التمدد –  41

يصف قياسات  و مواقع و اتجاهات . 1
األشكال تحت تأثير التحويالت الهندسية 

، الدوران و مثل التناظر ، اإلزاحة 
   .التكبير و التصغير

7  

  محور التماثل-  42

  التحويالت الهندسية -  43

44  
  التمدد–اإلزاحة – الدوران –االنعكاس 

 )التكبير و التصغير  ( 

  محور التماثل-  45

  التطابق-  46

يختبــــر التطــــابق و التــــشابه و دورانــــات . 2
 .األشكال المتماثلة باستعمال التحويالت 

8 

  التشابه-  47

  اإلنشاءات الهندسية -  48

  الحافة المستقيمة-  49

  الفرجار-  50

  العمود -  51

يطبق التحويالت و 
يستعمل التماثالت لتحليل 

   المواقف الرياضية

ًيرسم أشكاال هندسية بمواصفات معينة . 3
.مثل أطوال األضالع أو قياسات الزوايا   

7 

  المسقط-  52

  المساحة-  53

  الحجم-  54

يستعمل التمثيالت لألشكال فـي بعـدين . 1
ــــــة أبعــــــاد لتمثيلهــــــا بــــــصريا و حــــــل  ًو ثالث

احات المــــــــشكالت مثــــــــل تــــــــضمينات مــــــــس
 .السطوح و األحجام 

7 

  التصوير و التمثيل المكاني-  55

ــــستعمل النمــــاذج الهندســــية لتمثيــــل و . 2 ي
 .توضيح العالقات العددية و الجبرية

8     

يـــستعمل التفكيـــر البـــصري 
 و االستدالل المكاني 

و النمذجــــــــة ) الفراغــــــــي ( 
الهندســـية لحـــل المـــشكالت  

  
  

يتعرف و يطبق األفكار الهندسية و . 3
ًالعالقات خارج حصص الرياضيات مثال 

بيعية و الحياة في الفن و العلوم الط
.اليومية  

 الهندسية  اإلنشاءات- 56 6،8
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في الرياضيات   )8 – 6(  معايير الجبر و المفاهيم الرياضية التي يجب أن تتضمنها كتب المرحلة .4
 NCTMمعايير في ضوء 

 المواصفات المعيارية الفرعية المعيار

الصفوف 
الواجب تحقق 
 المعيار فيها

 الالزمة لتحقيق المعيارالمفاهيم  مسلسل

  العالقات-  1

  االقترانات-  2

  العبارات الجبرية-  3

  الحدود الجبرية -  4

يمثل و يحلل و يعمم نماذج . 1
متنوعة بالجداول ، و الرسوم ، و 

  .الكلمات و القوانين الرمزية إن أمكن

6،7،8  

 دير الجبرية المقا-  5

  العالقة-  6

  تمثيل العالقة-  7

  المخطط السهمي-  8

يذكر و يقارن أشكال مختلفة . 2
  .لتمثيل العالقة

6  

  التمثيل البياني للعالقة-  9

  االقتران الخطي -  10

  االقتران غير الخطي-  11

  المعادالت الخطية-  12

يفهم النماذج ، العالقات 
  ، االقترانات

يتحقق من كون االقتران خطي و .  3
غير خطي  و يقارن خواص 

االقترانات من الجداول والرسوم و 

   .المعادالت

7 ، 8  

  المعادالت غير الخطية-  13

يطــــــــــــور فهــــــــــــم تــــــــــــصوري أولـــــــــــــى . 1  المتغير-  14
 .لالستخدامات المختلفة للمتغيرات

6،7،8 
  الثابت-  15

  المعادلة الخطية-  16

  المتباينة الخطية-  17

  نظام المعادالت الخطية -  18

  المستوى الديكارتي-  19

 داثيات المتعامدة اإلح-  20

  محور السينات و محور الصادات-  21

  التمثيل البياني للمعادلة الخطية-  22

  ميل الخط المستقيم-  23

  المقطع السيني-  24

 العالقـــات بـــين التعبيـــرات يستكـــشف. 2
الرمزيــــــــــة و التمثيــــــــــل البيــــــــــاني للخــــــــــط 
المــستقيم مــع انتبــاه خــاص لمعنــى نقــاط 
ـــــاطع مـــــع المحـــــورين االحـــــداثيين و  التق

 ميل المستقيم

8 

  المقطع الصادي-  25

  الحدود الجبرية-  26

يمثل و يحلل تراكيب 
ًرياضية مستخدما الرموز 

  الجبرية

يستخدم الرموز الجبرية لتمثيل . 3
الحاالت و حل المسائل خاصة تلك 

  . التي تستلزم عالقات خطية

6،7،8  
27  

  المقادير الجبرية-
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 المواصفات المعيارية الفرعية المعيار

الصفوف 
الواجب تحقق 
 المعيار فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

  نظام من المعادالت الخطية -  28

  المجموعات -  29

  الطبيعية األعدادة مجموع-  30

  مجموعة األعداد الصحيحة-   31

  النسبية األعدادة مجموع-  32

  غير النسبية األعدادة مجموع-  33

يستخدم النماذج الرياضية 
ليمثل و يفهم العالقات 

  الكمية

ـــــة .  1 ينمـــــذج و يحـــــل المـــــسائل اللفظي
ام تمثــيالت متنوعــة مثــل الرســوم باســتخد

 .البيانية و الجداول و المعادالت 

6،7،8 

  الحقيقية األعدادة مجموع-  34

35   

  المعادالت الخطية-

  المتباينات الخطية-  36

 مربع مجموع حدين  37

 مربع الفرق بين حدين  38

 ربعينالفرق بين م  39

  الفرق بين مكعبين-  40

يحلل التغير في 
  النصوص المختلفة

يــــــستخدم الرســــــوم لتحليــــــل طبيعــــــة .  1
المتغيـــرات فــــي الكميـــات فــــي العالقــــات 

  .الخطية 
 

8 

 مجموع مكعبين  41
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 )8 – 6 ( معايير اإلحصاء و االحتماالت و المفاهيم الرياضية التي يجب أن تتضمنها كتب المرحلة.5
 NCTMمعايير في الرياضيات في ضوء 

 المواصفات المعيارية الفرعية المعيار

الصفوف 
الواجب تحقق 

 فيهاالمعيار 

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 بيانات جمع ال-  1

 بيانات تنظيم ال-  2

 بيانات تمثيل ال-  3

 البياناتأنواع  -  4

  المجتمع اإلحصائي-  5

يصوغ أسئلة و يصمم دراسات و . 1
يجمع بيانات عن خاصية مشتركة بين 

مجتمعين أو خواص مختلفة داخل 

   .مجتمع واحد

7،8  

  العينة-  6

  الجداول التكرارية-  7

  المدرج التكراري -  8

  المنحنى التكراري-  9

  المضلع التكراري-  10

  األعمدة-  11

  المستطيالت-  12

يصوغ األسئلة التي يمكن 
ُأن تعالج بالبيانات و 

تجمع و تنظم و تعرض 
البيانات ذات العالقة 

  لإلجابة على تلك األسئلة

يختار و يبتكر و يستخدم تمثيالت . 2
رسوم بيانية مناسبة للبيانات تشمل 
المدرج التكراري و المستطيالت و 

  .المضلعات التكرارية 

8  

  القطاع الدائري-  13

  مقاييس النزعة المركزية -  14

 الوسط الحسابي   15

  الوسيط –  16

   المنوال–  17

 المئينات -  18

  الفئات-  19

  الحد األعلى للفئة-  20

  الحد األدنى للفئة-  21

  مراكز الفئات-  22

 الوسيطية الفئة -  23

  الفئة المنوالية-  24

  الجدول التكراري المتجمع الصاعد-  25

  المنحنى التكراري المتجمع الصاعد-  26

  الجدول التكراري المتجمع النازل-  27

  المنحنى التكراري المتجمع النازل-  28

  مقاييس التشتت -  29

 المدى  -  30

 معياري  االنحراف ال–  31

يحدد و يستخدم و يفسر مقاييس . 1
و مقاييس التشتت بما النزعة المركزية 

   .يشمل المتوسط و المدى

8  

  التباين –  32

  المدرج التكراري -  33

 المضلع التكراري  34

 المنحنى التكراري-  35

ًينتقي و يستخدم طرقا 
إحصائية متشابهة لتحليل 

  البيانات

يناقش و يفهم مجموعات البيانات . 2
المتوافقة و تمثيالتها البيانية و خاصة 
المدرج التكراري و المضلع التكراري و 

  .المستطيالت 

8  

  األعمدة و المستطيالت-  36
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 المواصفات المعيارية الفرعية عيارالم

الصفوف 
الواجب تحقق 
 المعيار فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

  المجتمع-  37

  العينة -  38

يستخدم المالحظات بـين عينتـين أو . 1
أكثــر حتــى يعمــل تنبــؤات عــن المجتمــع 

 .اإلحصائي الذي ُأخذت منه العينات 

8 

  الظاهرة-  39

  االرتباط-  40

  معامل االرتباط-  41

ـــأ . 2 ـــات الممكنـــة ) يخمـــن ( يتنب العالق
ـــة اســـتنادا  ًبـــين خاصـــيتين مميـــزتين لعين
ـــــــات و  علـــــــى المـــــــضلع التكـــــــراري للبيان
ـــدير أفـــضل خـــط مـــستقيم لنقـــاط هـــذه  تق

  .البيانات

8 

ل مجموعــة مــن  أفــضل مــستقيم يمثــ-  42
 النقاط المبعثرة

يطور و يقيم استنتاجات 
و تنبؤات تستند إلى 

  البيانات

ــــــصياغة أســــــئلة . 3 ــــــؤات ل ــــــستخدم تنب ي
جديـــــــــدة و تخطـــــــــيط دراســـــــــات جديـــــــــدة 

 .لإلجابة عليها

8     

  التجربة العشوائية-  43

  فضاء العينة-  44

ــــــــــــسيط : ( الحــــــــــــوادث -  45  –الحــــــــــــادث الب
 )المستحيل –المؤكد –المركب 

  التكرار النسبي-  46

يفهــم و يــستخدم مــصطلحات مناســبة .1
لوصـــــــف حــــــــوادث خاصــــــــة ، حــــــــوادث 

 .مكملة ، و حوادث متنافية   

8 

  التكرار االحتمالي-  47

يــستخدم التناســب و الفهــم األساســي . 2  االحتمال-  48
لالحتمــــاالت لعمــــل و اختبــــار التنبــــؤات 

 .على نتائج التجارب 

8 

  الحادث احتمال-  49

  الشجرة االحتمالية البيانية-  50

  االحتمال بالمساحة-  51

  الحوادث المتنافية-  52

  الحوادث المتتامة-  53

 المنفصلة الحوادث -  54

 : العالقات بين الحوادث -  55

 تقاطع حادثين

 اتحاد حادثين  56

فهم و تطبيق المفاهيم 
  األساسية لالحتماالت

يحــــسب احتمــــاالت حــــوادث مركبــــة ، و . 3
حــوادث بــسيطة باســتخدام طــرق مثــل القــوائم 
المنتظمـــــــــة ، الــــــــــشجرة البيانيـــــــــة و نمــــــــــاذج 

 .المساحة 

8 

 الفرق بين حادثين  57
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   ) 6( ملحق رقم 
 و درجة توافرها في كتب الرياضيات للمرحلة NCTM المفاهيم الرياضية المنبثقة من معايير تتكرارا

  لث في هذه الدراسةو هي اإلجابة عن السؤال الثا ) 8 – 6( األساسية 
  
  
  
  

 في كتب او تكراراته ) 8 – 6(  للمرحلة NCTMالمفاهيم الرياضية في ضوء معايير  
  تلك المرحلة

  
  مستوى األعداد و العمليات عليها. 1

 رارالتك

  
 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل
 الثامن السابع السادس

 المجموع
  درجة
 التوافر

 ًكبيرة جدا 415 31 184 200  الكسور العادية-  1

 ًكبيرة جدا 215 45 45 125  الكسور العشرية-  2

 العمليـــــــــات علـــــــــى الكـــــــــسور -  3
 العادية

 ًكبيرة جدا 293 0 93 200

 العمليـــــــــات علـــــــــى الكـــــــــسور -  4
 العشرية

 ًكبيرة جدا 185 15 45 125

يفهم األعداد 
و طرق تمثيل 

األعداد و 
العالقات بين 
األعداد و 
  النظم العددية

يعمل بمرونة . 1
في الكسور 

العادية و الكسور 
العشرية و النسب 

المئوية لحل 
  المسائل

6،7،8  

 ًكبيرة جدا 139 51 0 88  النسبة المئوية-  5
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 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 لفرعيةا

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
  درجة
 التوافر

 متوسطة 56 0 30 26 فؤ الكسور العاديةتكا  6

 متوسطة 49 0 34 15  مقارنة الكسور العادية-  7

 صغيرة 20 15 0 5  تكافؤ الكسور العشرية-  8

 صغيرة 20 15 0 5  مقارنة الكسور العشرية-  9

  كبيرة جدا 97 30 30 37  خط األعداد-  10

يقارن و ينظم . 2
الكسور العادية ، 
الكسور العشرية ، 
و النسب المئوية 

بكفاءة و يجد 
موقعهم التقريبي 
  على خط األعداد

6،7  

   جداكبيرة 97 30 30 37  التمثيل على خط األعداد-  11

 ًصغيرة جدا 6 0 0 6 %100> النسبة المئوية   12

يطور و يضع . 3
معنى للنسبة 

المئوية أكبر من 
و اقل % 100
  % .1من 

7  

 ًصغيرة جدا 7 0 0 7 %1<  النسبة المئوية -  13

 متوسطة 60 0 33 27  النسبة-  14
يفهم و . 4

يستخدم النسبة و 
التناسب لتمثيل 
 .عالقات كمية 

6،7 

 كبيرة 64 0 38 26   التناسب-  15

 كبيرة 66 15 25 26  األسس و القوى-  16

 كبيرة 66 15 25 26  الصورة األسية للعدد-  17

  

يطور فهمه . 5
لألعداد الكبيرة و 

يتعرف بشكل 
مناسب و مالئم 

استخدامات 
األسس و اآللة 

الحاسبة و 
الصورة العلمية 

.للعدد  

8 

 ًصغيرة جدا 17 0 17 0  العلمية للعدد الصورة-  18
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 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
  درجة
 التوافر

 صغيرة 30 0 7 23  عوامل العدد-  19

 صغيرة 28 0 8 20  العدد األولي-  20

 ًصغيرة جدا 7 0 7 0  مضاعفات العدد-  21

 متوسطة 60 45 15 0  العامل المشترك األكبر-  22

يستخدم  . 6
العوامل و 

المضاعفات ، 
ألولية و العوامل ا

األعداد األولية 
  .لحل المسائل 

7  

 متوسطة 45 45 0 0  المضاف المشترك األصغر-  23

24  
 مجموعة األعداد الصحيحة -

 ص
 ًكبيرة جدا 273 25 193 55

25  
 العمليــــــــات علــــــــى األعــــــــداد -

 الصحيحة
 ًكبيرة جدا 180 0 152 28

 ًصغيرة جدا 15 0 15 0  القيمة المطلقة-  26

  

يطور معنى . 7
لألعداد 

الصحيحة و يمثل 
و يقارن كميات 

  .منها 

7  

 سطةمتو 76 7 50 19  مقارنة األعداد-  27

 ًكبيرة جدا 227 43 184 0  مجموعة األعداد النسبية ن-  28
يفهـــــــم معـــــــاني . 1

العمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
الحـــــــــسابية علـــــــــى 
الكــسور العاديــة و 
الكـــــسور العــــــشرية 
و األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 

 .الصحيحة 

6،7،8 

29  
  :  مفاهيم -

  القسمة- الضرب-الطرح- الجمع
 ًة جداكبير 140 27 93 20

30  
 خاصــــية التبــــديل علــــى الجمــــع -

 والضرب
 صغيرة 29 7 15 7

31  
) التجميــــــــع(  خاصــــــــية الــــــــدمج -

 على الجمع و الضرب
 صغيرة 33 8 19 6

32  
 خاصــية االنغــالق علــى الجمــع -

 والضرب
 صغيرة 31 6 25 0

33  
ـــــى الجمـــــع - ـــــضرب عل ـــــع ال  توزي

 والطرح
 صغيرة 30 6 17 7

 متوسطة 42 7 35 0  العنصر المحايد لعملية ما-  34

يفهم معاني 
العمليات و 

كيفية 
ارتباطها 

  ببعض

يستخدم . 2
التبديل و خواص 
) التجميع (الدمج 

في عمليتي 
الجمع و الضرب 

، و خاصية 
توزيع الضرب 

على الجمع 
لتبسيط الحسابات 

على األعداد 
 الصحيحة و

الكسور العادية 
.والكسور العشرية  

6،7،8 

35  
ــــي ) المعكــــوس (  النظيــــر - ف

 عملية ما
 متوسطة 42 7 35 0
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 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
  درجة
 التوافر

36  
 مفهــــــــــوم الطــــــــــرح كعمليــــــــــة -

 عكسية للجمع
 متوسطة 55 0 47 8

 كبيرة 70 0 21 49  مفهوم القسمة كعملية عكسية للضرب-  37

 ًكبيرة جدا 138 81 37 20  الجذور التربيعية-  38

  

يفهم و . 3
يستخدم العالقات 
العكسية للجمع و 
الطرح والضرب و 
القسمة و التربيع 

جاد الجذر ٕواي
التربيعي لتبسيط 

العمليات 
الحسابية و حل 

  .المسائل

6،7،8  

 ًكبيرة جدا 112 62 35 15   الجذور التكعيبية-  39

 متوسطة 55 0 13 42  التقدير -  40

 متوسطة 57 15 13 29  التقريب-  41

  جدا كبيرة 90 0 50 40  المقارنة-  42

يحسب 
بطالقة و 

يقدم تقديرات 
  منطقية

يختـــار الطـــرق . 1
و األســـــــــــــــــــاليب و 
األدوات المناســـــــبة 
إلجـــراء الحـــسابات 
علــــــــــــى الكــــــــــــسور 
ـــــة والكـــــسور  العادي
العــــــــــــــــــــــــــــــــــشرية و 
األعداد الصحيحة 
، بالحــــــــــــــــــــــــــــــساب 

) العقلـــي (الـــذهني 
ــــــــــــــــــــــــدير و  و بالتق
التقريـــــــــــــــــــــــــــب ، و 
باآللــــة الحاســــبة و 
ـــــــــــــــــــــــــــوتر و  الكمبي

 و القلـــــــــم بالورقـــــــــة
حـــسب الموقـــف و 
يطبــــــــــق الطريقــــــــــة 

 .المنتقاة 

6،7،8 

43  
ـــــــصور الكـــــــسرية للواحـــــــد -  ال

 الصحيح
 صغيرة 39 12 12 15
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 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 عيةالفر

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
  درجة
 التوافر

44  
ـــــر - ـــــة أخـــــرى غي  نظـــــم عددي

 النظام العشري
 متوسطة 52 0 0 52

45  
ــــل الهندســــي للكــــسور -  التمثي

 العادية و العشرية
 متوسطة 42 5 7 30

يطور و يحلل . 2
خوارزميات 

إلجراء العمليات 
الحسابية  على 

الكسور العادية و 
الكسور العشرية 

و األعداد 
الصحيحة و 

يطور طرق متقنة 
  في استخدامها

6،7،8  

46  
 تمثيــــل األعــــداد علــــى خــــط -

 األعداد
 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  التقدير-  47

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  التقريب-  48

يطور و . 3
يستخدم 

استراتيجيات 
لتقدير نتائج 

ت العمليا
الحسابية على 

األعداد النسبية و 
يحكم على 

  .معقولية النتائج 

6  

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  المقارنة-  49

  

يطور و يحلل .4
ًو يفسر طرقا 
لحل مسائل 

تتضمن عمليات 
كمثل القياس و 

جاد نسب إي
 .متكافئة 

6،8 50  

ـــــشراء و - ـــــع و ال ـــــاهيم البي  مف
 –الـــربح : المعــامالت الماليـــة 

 – رأس المـــال –ســعر الفائـــدة 
  التأمين-السندات –األسهم 

 كبيرة 78 47 8 23
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  مستوى القياس. 2

 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 الالزمة لتحقيق المعيارالمفاهيم  مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
  درجة
 التوافر

1  

 الوحـــــــــــــــــــدات المعياريـــــــــــــــــــة -
 -: قيـــــــــــــــاس لل)  القياســــــــــــــية(

 الطول

 متوسطة 44 0 20 24

 صغيرة 30 0 10 20  الوزن –  2

 كبيرة 66 29 13 24  الحجم –  3

ًيفهـــم كـــال مـــن . 1
األنظمة المترية و 
  األنظمة المعتادة 

) الدارجـــــــــــــــــــــــــــــة ( 
 .للقياس

6،7 

  جدا كبيرة 93 35 30 28  المساحة  –  4

 ًكبيرة جدا 171 25 107 39  لزاوية ا-  5

 صغيرة 31 0 7 24  المحيط –  6

 ًصغيرة جدا 7 7 مكرر مكرر  المساحة –  7

 صغيرة 29 29 مكرر مكرر  الحجم -  8

 ًكبيرة جدا 144 25 80 39  الدرجة -  9

 جدا  كبيرة 89 35 30 24  الوحدات المربعة–  10

 كبيرة 66 29 13 24   الوحدات المكعبة–   11

يفهم قابلية 
القياس 

لألشياء و 
الوحدات و 
النظم و 
إجراءات 
  القياس

يفهم و يختار . 2
و يستعمل 

وحدات و رموز 
: القياس المناسبة
الزوايا و المحيط 

و المساحة 
ومساحة السطح 

.و الحجم   

6،7،8 

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  وحدات الطول –  12

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  التقدير -  13

يستعمل . 1
عامة مقاييس 

األدوات البسيطة (
و يختار  )الشائعة

الطرق المنهجية 
المناسبة لتقدير 

 القياسات

8 

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  التقريب-  14

 جدا كبيرة 93 3 61 29  النسبة التقريبية ط-  15

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  وحدات المساحة -  16

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  وحدات الحجم-  17

يطبق 
التقنيات 

المناسبة و 
األدوات و 
التراكيب 
لتحديد 
  القياسات

ـــــــــــــــــــــــــار و . 2 يخت
ـــق التقنيـــات و  يطب
األدوات ليجــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــة  القيــــــــــــــاس بدق
للطول و المساحة 
و الحجــــــــــــــــــــــــــــــم و 
الزاويـة لتتناســب و 
 مستويات اإلتقان

7،8 

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  وحدات الطول-  18
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 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
  درجة
 التوافر

  ًكبيرة جدا  544  196 151  166   األشكال المستوية -  19

 ًكبيرة جدا 227 101 77 49  المثلث -  20

 ًكبيرة جدا  92 0 65 27  الدائرة –  21

   ًجدا كبيرة  194  95  9  90   األشكال الرباعية  –  22

 متوسطة 53 42 0 11  متوازي األضالع  23

 صغيرة 31 17 0 14 المعين  24

 صغيرة 32 18 0 14 المستطيل  25

 صغيرة 32 18 0 14 المربع  26

 ًصغيرة جدا 11 0 0 11 شبه المنحرف   27

يطور و . 3
يستخدم الصيغ 
لتحديد محيط 

الدائرة و مساحات 
المثلثات و 
متوازيات 

األضالع  و 
أشباه المنحرف و 
الدوائر و تطوير 

استراتيجيات 
إليجاد مساحة 

األشكال 
  المتداخلة

7  

 صغيرة 35 0 9 26  المضلعات-  28

  ًكبيرة جدا  184  52  77  55   المجسمات -  29

 صغيرة 26 5 3 18 متوازي المستطيالت   30

 ًصغيرة جدا 20 5 3 12  المكعب –  31

 صغيرة 37 0 37 0  الهرم –  32

 صغيرة 27 15 0 12  المنشور –  33

 صغيرة 22 5 4 13  االسطوانة –  34

 صغيرة 33 3 30 0 المخروط –  35

يطور . 4
استراتيجيات 

إليجاد مساحة 
السطح و 

منشورات مختارة 
و أهرامات و 

  .اسطوانات

7  

 ًصغيرة جدا 19 19 0 0  الكرة-  36

 صغيرة 31 0 25 6  مقياس الرسم-  37

 ًصغيرة جدا 6 0 0 6  التكبير -  38

حل مشكالت . 5
عوامل (تتضمن 

القياس و عناصره 
مقياس التكبير ) 
التصغير و 

باستخدام النسبة 
  و التناسب

6،7 

 غير متوافر 0 0 0 0  التصغير-  39

  

حل مشكالت . 6
بسيطة تتضمن 

معدالت و 
اشتقاق قياسات 
مثل السرعة و 

  الكثافة

6،7،8 40  
:  مفــــــــــاهيم مــــــــــشتقة مثــــــــــل -

 كثافة ال–السرعة 
 ًصغيرة جدا 16 4 7 5
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  مستوى الهندسة. 3

 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
درجة 
 التوافر

 جداة كبير 576  232 142 202 األشكال ثنائية البعد   1

  جداة كبير 92  0  65  27  الدائرة  2

 جداة كبير 227  101 77 49 المثلث و أنواعه  3

 ةكبير 72  42 0 30 متوازي األضالع  4

 صغيرة 37  22 0 15 المستطيل  5

 صغيرة 36  21 0 15 المعين  6

 صغيرة 33  19 0 14 المربع  7

 صغيرة 29  18 0 11 شبه المنحرف  8

 صغيرة 21  9 0 12 المضلع  9

 صغيرة 29  0 0 29 ظمالمضلع المنت  10

 صغيرة 22  0 0 22 زوايا المضلع المنتظم  11

   77  55   األشكال ثالثية البعد  12
 52 

  

184  
  

   جداةكبير

  صغيرة 26  5  3  18  متوازي المستطيالت  13

  جدا صغيرة 20  5  3 12 المكعب  14

  صغيرة 27  15  0  12  المنشور  15

  صغيرة 22  5  4  13  االسطوانة  16

  صغيرة 37  0  37  0  الهرم  17

  صغيرة 33  3  30  0  المخروط  18

يصف بدقـة و . 1
يفهـــــــــم العالقـــــــــات 
بـــــــــــــــــــين أنـــــــــــــــــــواع 
األشــــــــكال ثنائيـــــــــة 
البعـــــــــد و ثالثيــــــــــة 
البعـــــــد باســـــــتعمال 
ــــــــــــــــــــــــــــــصها  خصائ

 .المعرفة 

6،8 

  جدا صغيرة 19  19  0  0  الكرة  19

 جدا كبيرة 171  25 107 39  الزاوية و أنواعها -  20

 متوسطة 53 0 53 0 ات في المستوى المستقيم-  21

 صغيرة 26 26 0 0  التباين في أضالع المثلث-  22

 صغيرة 26 26 0 0  التباين في زوايا المثلث-  23

يحلل صفات 
و خواص 
األشكال 
الهندسية 

عد و ثنائية الب
ثالثية البعد 
و ينمي 
ًحججا 
رياضية 
تتعلق 

بالعالقات 
  الهندسية

يفهم العالقـات . 2
بـــين أنـــواع الزوايـــا 
و األضـــــــــــــــــالع و 

و المــــــــــــــــــــــــساحات 
الحجــــوم لألشــــكال 

  .المتشابهة 

7،8  

 صغيرة 24 17 0 7  متباينة المثلث-  24

  
  
  



 215

 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 م الالزمة لتحقيق المعيارالمفاهي مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
درجة 
 التوافر

 متوسطة 49 21 28 0  تطابق األشكال المستوية-  25

 ًصغيرة جدا 10 0 10 0  تشابه األشكال المستوية-  26

 متوسطة 42 25 10 7  المثلث القائم الزاوية و عناصره-  27

  

ًيكون حججا . 3
استقرائية و 

استداللية تتعلق 
باألفكار الهندسية 
والعالقات مثل 

التطابق و التشابه 
والعالقات 
  الفيثاغورثية

8  

 ًصغيرة جدا 10 5 5 0  األعداد الفيثاغورية-  28

 غير متوافر 0 0 0 0  اإلحداثيات-  29

 غير متوافر 0 0 0 0  الهندسة اإلحداثية-  30

ل يستعم. 1
هندسة 

اإلحداثيات لتمثيل 
و اختبار خواص 
  األشكال الهندسية 

8  

 غير متوافر 0 0 0 0  المستوى الديكارتي-  31

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  المضلع المنتظم-  32

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  المستقيمات في المستوى -  33

 ًصغيرة جدا 17 0 17 0  المستوى-  34

  جدا كبيرة 87 50 37 0   التوازي-  35

يحدد المواقع و 
يصف 

العالقات 
المكانية 
ًمستعمال 
هندسة 

اإلحداثيات و 
غيرها من 

أنظمة التمثيل 
  األخرى

يستعمل هندسة . 2
اإلحداثيات الختبار 
أشكال هندسية مثل 

المضلعات 
مة أو المنتظ

المضلعات ذات 
األضالع المتوازية 
أو ذات األضالع 

  المتعامدة

8  

 ًصغيرة جدا 18 9 9 0 عامد الت-  36
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 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
درجة 
 التوافر

 غير متوافر 0 0 0 0  التحويالت الهندسية -  37

 غير متوافر 0 0 0 0  االنعكاس -  38

 غير متوافر 0 0 0 0  الدوران –  39

 غير متوافر 0 0 0 0 اإلزاحة  –  40

41  
  التمدد –
 )التكبير و التصغير ( 

 غير متوافر 0 0 0 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــصف . 1 ي
قياســات  و مواقــع 
و اتجاهـــــــــــــــــــــــــــــات 
األشـــــــــكال تحـــــــــت 
ــــأثير التحــــويالت  ت
ــــــــــل  الهندســــــــــية مث
التنــاظر ، اإلزاحــة 
، الــــــــــــــــــــــــــــدوران و 
التكبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و 

 التصغير

7 

 صغيرة 22 11 5 6  محور التماثل-  42

 مكرر  مكرر  مكرر  مكرر  مكرر   التحويالت الهندسية -  43

44  

– الــــــــــــــدوران –االنعكــــــــــــــاس 
التكبيـــر و ( التمـــدد –اإلزاحـــة 

 )التصغير 

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  محور التماثل-  45

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  التطابق-  46

يختبر . 2
التطابق و 
التشابه و 

دورانات األشكال 
المتماثلة 
باستعمال 

 التحويالت

8 

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  التشابه-  47

 كبيرة 69 12 15 42  اإلنشاءات الهندسية -  48

 كبيرة 69 12 15 42  الحافة المستقيمة-  49

 كبيرة 69 12 15 42  الفرجار-  50

 كبيرة 69 12 15 42  العمود -  51

يطبق 
التحويالت و 

يستعمل 
التماثالت 
لتحليل 
المواقف 

  ضيةالريا

ًيرســــم أشــــكاال . 3
هندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

ت معينــة بمواصــفا
مثـــــــــــــــل أطـــــــــــــــوال 
األضــــــــــــــــــــــــالع أو 
 قياسات الزوايا

7 

 ًصغيرة جدا 12 12 0 0  المسقط-  52
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 التكرار
  
 رالمعيا

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
درجة 
 التوافر

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  المساحة-  53

 مكرر مكرر  مكرر  مكرر مكرر  الحجم-  54

 يستعمل .1
التمثيالت 

لألشكال في 
بعدين و ثالثة 
أبعاد لتمثيلها 
ًبصريا و حل 

المشكالت مثل 
تضمينات 

مساحات السطوح 
   .و األحجام

7  

55  
 التـــــــــــــــــصوير و التمثيـــــــــــــــــل -

 المكاني
 غير متوافر 0 0 0 0

 يـــــــــــــــــــــــــــستعمل .2
النمـــاذج الهندســـية 
لتمثيــل و توضـــيح 
العالقـــات العدديـــة 

 .و الجبرية

8               

يــــــــــــــــــــــــــستعمل 
التفكيـــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــصري و  الب
االســــــــــــــــــتدالل 

 المكاني 

) الفراغـــــــــي ( 
و النمذجــــــــــــــــة 
الهندسية لحل 

  المشكالت  

  
  

يتعـــــــــــــــــــــرف و . 3
يطبــــــــــق األفكــــــــــار 
الهندســــــــــــــــــــــــــــــية و 
العالقـــــــات خـــــــارج 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصص 
ًالرياضـــــيات مـــــثال 
فــي الفــن و العلــوم 
الطبيعيــة و الحيــاة 

 .اليومية

 مكرر   مكرر مكرر مكرر الهندسية  اإلنشاءات-  56 6،8
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  ستوى الجبرم. 4
  

 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
درجة 
 التوافر

 غير متوافر 0 0 0 0  العالقات-  1

 غير متوافر 0 0 0 0  االقترانات-  2

 ًكبيرة جدا 241 153 42 46  العبارات الجبرية-  3

 ًكبيرة جدا 243 153 90 0  الحدود الجبرية -  4

يمثل و يحلل . 1
و يعمم نماذج 

اول متنوعة بالجد
، و الرسوم ، و 

الكلمات و 
القوانين الرمزية 

  إن أمكن

6،7،8  

 ًكبيرة جدا 243 153 90 0  المقادير الجبرية-  5

 غير متوافر 0 0 0 0  العالقة-  6

 غير متوافر 0 0 0 0  تمثيل العالقة-  7

 غير متوافر 0 0 0 0  المخطط السهمي-  8

يذكر و يقارن . 2
أشكال مختلفة 
  .لتمثيل العالقة

6  

 غير متوافر 0 0 0 0  التمثيل البياني للعالقة-  9

 غير متوافر 0 0 0 0  االقتران الخطي -  10

 غير متوافر 0 0 0 0  االقتران غير الخطي-  11

   جدا كبيرة 95 15 29 51  المعادالت الخطية-  12

يفهم النماذج 
، العالقات ، 

  االقترانات

يتحقق من .  3
قتران كون اال

خطي و غير 
خطي  و يقارن 

خواص االقترانات 
من الجداول 
والرسوم و 
  المعادالت

7 ، 8  

 غير متوافر 0 0 0 0  المعادالت غير الخطية-  13

 ًكبيرة جدا 135 0 90 45  المتغير-  14

يمثل و يحلل 
تراكيب 
رياضية 
ًمستخدما 
الرموز 
  الجبرية

يطـــــــــور فهــــــــــم . 1
تــــــــــصوري أولـــــــــــى 
لالســـــــــــــــــــــتخدامات 
المختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .للمتغيرات

6،7،8 

 ًصغيرة جدا 14 0 7 7  الثابت-  15

  
  
  
  
  
  



 219

 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 

قق تح
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
درجة 
 التوافر

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  المعادلة الخطية-  16

 صغيرة 37 37 0 0  المتباينة الخطية-  17

 غير متوافر 0 0 0 0  نظام المعادالت الخطية -  18

 غير متوافر 0 0 0 0  المستوى الديكارتي-  19

 غير متوافر 0 0 0 0  اإلحداثيات المتعامدة-  20

21  
ينات و محــــــــــور  محـــــــــور الــــــــــس-

 الصادات
 غير متوافر 0 0 0 0

22  
 التمثيـــــــــــل البيـــــــــــاني للمعادلـــــــــــة -

 الخطية
 غير متوافر 0 0 0 0

 غير متوافر 0 0 0 0  ميل الخط المستقيم-  23

 غير متوافر 0 0 0 0  المقطع السيني-  24

يستكشف . 2
العالقات بين 

التعبيرات الرمزية و 
التمثيل البياني 

للخط المستقيم مع 
انتباه خاص لمعنى 
نقاط التقاطع مع 

المحورين 
االحداثيين و ميل 

  مالمستقي

8  

 غير متوافر 0 0 0 0  المقطع الصادي-  25

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  الحدود الجبرية-  26

  

يستخدم الرموز . 3
لتمثيل الجبرية 

الحاالت و حل 
المسائل خاصة تلك 

التي تستلزم 
  .عالقات خطية 

6،7،8 

 مكرر مكرر  مكرر  مكرر مكرر  المقادير الجبرية-  27

28  
 نظــــــــــام مـــــــــــن المعـــــــــــادالت -

 الخطية 
 غير متوافر 0 0 0 0

  المجموعات -  29
8 

  

245 

  

0 

  
253 
  

 ًكبيرة جدا

  

 صغيرة 28 5 17 6 الطبيعية  مجموعة األعداد -   30

31  
  مجموعــــــــــــــــــــــة األعــــــــــــــــــــــداد-

  الصحيحة
 ًكبيرة جدا 273 25 193 55

 ًكبيرة جدا 269 85 184 0  النسبية  مجموعة األعداد-  32

33  
غيــــــــر  مجموعــــــــة األعــــــــداد -

 النسبية
 كبيرة 73 73 0 0

يستخدم 
النماذج 
الرياضية 

ليمثل و يفهم 
العالقات 

  الكمية

ينمــــــــــــــــــــذج و .  1
يحـــــــــــل المـــــــــــسائل 

ـــة باســـ تخدام اللفظي
تمثـــــيالت متنوعـــــة 
مثــــــــــــــل الرســــــــــــــوم 
البيانية و الجداول 

 .و المعادالت 

6،7،8 

 ًكبيرة جدا 185 185 0 0  الحقيقية مجموعة األعداد-   34

 مكرر مكرر مكرر  المعادالت الخطية-  35
  مكرر
  

 مكرر

 مكرر مكرر مكرر مكرر مكرر  المتباينات الخطية-  36

 صغيرة جدا 17 15 2 0  مربع مجموع حدين-  37

 صغيرة جدا 17 15 2 0  مربع الفرق بين حدين-  38

 متوسطة 42 10 32 0 ن مربعين الفرق بي-  39

 صغيرة 38 36 2 0  الفرق بين مكعبين-  40

يحلل التغير 
في النصوص 

  المختلفة

يــــــــــــــــــــــــستخدم .  1
ـــــــــل  الرســـــــــوم لتحلي

 المتغيــــراتطبيعـــة 
فــــي الكميــــات فــــي 
 العالقات الخطية 

8 

 صغيرة 35 33 2  0  مجموع مكعبين-  41
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  مستوى اإلحصاء و االحتماالت. 5

 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 لمجموعا
درجة 
 التوافر

 ًصغيرة جدا 16 5 6 5 بيانات جمع ال-  1

 ًصغيرة جدا 16 5 6 5 بيانات تنظيم ال-  2

 ًصغيرة جدا 19 5 6 8 بيانات تمثيل ال-  3

4  
  البيانات أنواع -

  ) عددية ، وصفية   ( 
 صغيرة 25 10 10 5

 ًصغيرة جدا 1 0 1 0  المجتمع اإلحصائي-  5

يــــصوغ أســــئلة . 1
و يـــصمم دراســـات 
و يجمـــــــع بيانـــــــات 
عـــــــــــــن خاصـــــــــــــية 
مـــــــــــــشتركة بـــــــــــــين 
مجتمعـــــــــــــــــــــــــين أو 
خـــــــواص مختلفـــــــة 
داخـــــــــــل مجتمـــــــــــع 

 .احد و

7،8 

 ًصغيرة جدا 1 0 1 0  العينة-  6

 صغيرة 33 26 7 0  الجداول التكرارية-  7

 ًصغيرة جدا 12 0 12 0  المدرج التكراري -  8

 ًصغيرة جدا 11 3 8 0  المنحنى التكراري-  9

 ًصغيرة جدا 2 0 2 0  المضلع التكراري-  10

 ًصغيرة جدا 9 5 0 4  األعمدة-  11

 ًصغيرة جدا 9 5 0 4  المستطيالت-  12

يصوغ 
األسئلة التي 
يمكن أن 
ُتعالج 

بالبيانات و 
تجمع و تنظم 

و تعرض 
البيانات ذات 

العالقة 
لإلجابة على 
  تلك األسئلة

ـــــــــــــــــــــــــار و . 2 يخت
يبتكــــر و يــــستخدم 
تمثــــــــيالت رســــــــوم 
ـــــــــــة مناســـــــــــبة  بياني
للبيانــــــــات تـــــــــشمل 
المدرج التكراري و 
المــــــــــــــستطيالت و 
المــــــــــــــــــــــــــــــــضلعات 

 .التكرارية 

8 

 ًصغيرة جدا 11 7 0 4  القطاع الدائري-  13
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 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 المفاهيم الالزمة لتحقيق المعيار مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
درجة 
 التوافر

 متوسطة   46  36  10 0  زعة المركزية  مقاييس الن-  14

 صغيرة 28 18 10 0 الوسط الحسابي   15

 ًصغيرة جدا 9 9 0 0  الوسيط –  16

 ًصغيرة جدا 9 9 0 0   المنوال–  17

 غير متوافر 0 0 0 0 المئينات -  18

 متوسطة 46 36 10 0  الفئات-  19

 متوسطة 46 36 10 0  الحد األعلى للفئة-  20

 متوسطة 46 36 10 0  الحد األدنى للفئة-  21

 متوسطة 43 36 7 0  مراكز الفئات-  22

 ًصغيرة جدا 9 9 0 0  الفئة الوسيطية-  23

 ًصغيرة جدا 9 9 0 0  الفئة المنوالية-  24

 ًصغيرة جدا 9 9 0 0  الجدول التكراري المتجمع الصاعد-  25

26  
التكـــــــــــراري المتجمــــــــــــع  المنحنـــــــــــى -

 الصاعد
 ًصغيرة جدا 9 9 0 0

 ًصغيرة جدا 9 9 0 0  الجدول التكراري المتجمع النازل-  27

 ًصغيرة جدا 9 9 0 0  المنحنى التكراري المتجمع النازل-  28

 ًصغيرة جدا  3  0  3 0   مقاييس التشتت -  29

 ًصغيرة جدا 3 0 3 0 المدى  -  30

 غير متوافر 0 0 0 0 نحراف المعياري  اال–  31

يحـــــــــــــــــــــــــــــدد و . 1
يـــــستخدم و يفـــــسر 
ــــــــاييس النزعــــــــة  مق
ـــــــــــــــــــــــــــــــة و  المركزي
ــــــشتت  مقــــــاييس الت
بمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــشمل 
 المتوسط و المدى

8 

 غير متوافر 0 0 0 0  التباين –  32

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  المدرج التكراري -  33

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر التكراريالمضلع   34

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر المنحنى التكراري-  35

ينتقي و 
ًيستخدم طرقا 

إحصائية 
متشابهة 
لتحليل 
  البيانات

ــــــــــاقش و يفهــــــــــم . 2 ين
مجموعــــــــات البيانــــــــات 
المتوافقـــــة و تمثيالتهـــــا 
ــــــــــــة و خاصــــــــــــة  البياني
المـــــــــدرج التكـــــــــراري و 
المـــــــضلع التكـــــــراري و 

 المستطيالت

8 

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  األعمدة و المستطيالت-  36

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  المجتمع-  37

 مكرر  مكرر مكرر مكرر مكرر  العينة -  38

يطور و يقيم 
استنتاجات و 
تنبؤات تستند 
  إلى البيانات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستخدم . 1 ي
المالحظــــــــــــــات بــــــــــــــين 
عينتـــين أو أكثـــر حتـــى 
يعمــــــــل تنبــــــــؤات عــــــــن 

مــــــع اإلحــــــصائي المجت
ـــــــــه  ـــــــــذي ُأخـــــــــذت من ال

 .العينات 

8 

 مكرر مكرر  مكرر مكرر مكرر  الظاهرة-  39
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 التكرار
  

 المعيار

 

المواصفات المعيارية 
 الفرعية

الصفوف 
الواجب 
تحقق 
المعيار 

 فيها

 زمة لتحقيق المعيارالمفاهيم الال مسلسل

 الثامن السابع السادس

 المجموع
درجة 
 التوافر

 غير متوافر 0 0 0 0  االرتباط-  40

 غير متوافر 0 0 0 0  معامل االرتباط-  41

) يخمـــن ( يتنبـــأ . 2
العالقـــــــات الممكنـــــــة 
بــــــــــــــين خاصــــــــــــــيتين 
مميــــــــــــــزتين لعينـــــــــــــــة 
ًاســــــــــــــــــتنادا علــــــــــــــــــى 
المـــــــضلع التكـــــــراري 
للبيانــــــــات و تقــــــــدير 
أفــضل خـــط مـــستقيم 

 لنقاط هذه البيانات

8 

42  
 أفـــضل خـــط مـــستقيم يمثــــل -

 من النقاط المبعثرة مجموعة
 غير متوافر 0 0 0 0

  

يـــستخدم تنبـــؤات . 3
ـــــــــــــصياغة أســـــــــــــئلة  ل
ــــــــدة و تخطــــــــيط  جدي
ـــــــــــــدة  دراســـــــــــــات جدي

 .لإلجابة عليها

8               

 متوسطة 42 35 0 7  التجربة العشوائية-  43

 متوسطة 59 52 0 7  فضاء العينة-  44

45  
 –الحــــــادث البــــــسيط : ( الحــــــوادث -

 )المستحيل–المؤكد –المركب 
 كبيرة 80 80 0 0

 ًصغيرة جدا 8 4 0 4  التكرار النسبي-  46

م يفهم و يستخد.1
مـــــــــــــــــــــــــــصطلحات 
مناســـــــبة لوصـــــــف 
حــــوادث خاصــــة ، 
ـــــة ،  حـــــوادث مكمل
و حوادث متنافية   

8 

 ًصغيرة جدا 8 4 0 4  التكرار االحتمالي-  47

 متوسطة 46 42 0 4  االحتمال-  48

ــــــــــــــــــــــــــــــستخدم . 2 ي
التناســـــب و الفهـــــم 
األساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
لالحتمــاالت لعمــل 
و اختبار التنبـؤات 
علــــــــــــــــى نتـــــــــــــــــائج 

 التجارب

8 

49  
  احتمال الحادث-

 

  
 متوسطة 46 42 0 4

 ًصغيرة جدا 8 5 0 3  الشجرة االحتمالية البيانية-  50

 غير متوافر 0 0 0 0  االحتمال بالمساحة-  51

 غير متوافر 0 0 0 0  الحوادث المتنافية-  52

 ًصغيرة جدا 7 7 0 0  الحوادث المتتامة-  53

 ًصغيرة جدا 7 7 0 0  الحوادث المنفصلة-  54

 ًصغيرة جدا 10 10 0 0 تقاطع حادثين  55

 ًصغيرة جدا 15 15 0 0 اتحاد حادثين  56

فهم و تطبيق 
المفاهيم 
األساسية 
  لالحتماالت

يحـــسب احتمـــاالت . 3
ـــــــــة ، و  حـــــــــوادث مركب
حــــــــــــــــوادث بــــــــــــــــسيطة 
ــــل  باســــتخدام طــــرق مث
القــــــــــوائم المنتظمــــــــــة ، 
الــــــــــــشجرة البيانيــــــــــــة و 

.نماذج المساحة   

8 

 ًصغيرة جدا 9 9 0 0 الفرق بين حادثين  57
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   )7( ملحق رقم 
  

رض المحتوى للمفاهيم الرياضية طرق ع كما وردت حول المفاهيم الرياضية و  NCTMمعايير 
   -  :  المفاهيم الواردة فيه التعامل مع ومدى تمكين هذا المحتوى للطالب من

  
  

• label, verbalize, and define concepts;  
• identify and generate examples and nonexamples;  
• use models, diagrams, and symbols to represent 
concepts;  

• translate from one mode of representation to 
another;  

• recognize the various meanings and interpretations 
of concepts;  

• identify properties of a given concept and recognize 
conditions that determine a particular concept;  

• compare and contrast concepts.  

In addition, assessment should provide evidence of the 
extent to which students have integrated their knowledge 

of various concepts 
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   ) 8( ملحق رقم 
  

  تحكيم االستبانة
  أساتذة جامعيين ، مشرفون تربويون ، معلمو رياضيات 

   اهللا حفظك---------------------- السيد الفاضل 
  ,السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 

  : حث بعمل دراسة بعنوان يقوم البا
مدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا للمعايير " 

   " بفلسطين  NCTMالدولية 
قد و ، امعة األزهر بغزةفي المناهج و طرق التدريس من ج تطلب تكميلي لنيل درجة الماجستيرمك   

   .األساسية  ) 8 – 6( حدد الباحث في دراسته المرحلة األساسية العليا على أنها المرحلة من 
   و كجزء من الدراسة يرغب الباحث بمعرفة مدى توافر معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

NCTM تيعاب المفاهيم الرياضية ،  في مدى تمكين محتوى الكتاب المدرسي للطالب من فهم و اس
ًفقام الباحث بتصميم هذه األداة و التي تحتوى على أحد عشر معيارا حددها المجلس القومي لمعلمي 

  . في هذا الشأن  NCTMالرياضيات 
  

  :  لذا يرجو الباحث منكم التكرم بإبداء الرأي حول المعايير من حيث 
   الصياغة اللغوية و الرياضية -  
   شموليتها - 
  . كذلك إبداء الرأي في االستبانة ككل - 

  .و قد أرفق الباحث النص الحرفي لتلك المعايير باللغة األصلية 
  , كل الشكر و التقدير كم من الباحثو ل

  عماد الدين حمدان :                                                                  الباحث 
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   ) 9( ملحق رقم 
  

  نة معلمي مادة الرياضياتاستبا
  الصفوف السادس ، السابع و الثامن األساسي

  جامعة األزهر بغزة
  عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي

  كلية التربية
  قسم المناهج و طرق التدريس

    اهللام  حفظك األساسي-------- ة الصف /  معلم ----------- ـة / األستاذ الفاضل 
  ,  و بركاتهالسالم عليكم و رحمة اهللا

  : حث بعمل دراسة بعنوان يقوم البا
  بفلسطينمدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا" 

   "  NCTMللمعايير الدولية 
قد و ، في المناهج و طرق التدريس من جامعة األزهر بغزة تطلب تكميلي لنيل درجة الماجستيرمك   

األساسية العتبارات  ) 8 – 6( لباحث في دراسته المرحلة األساسية العليا على أنها المرحلة من حدد ا
   .خاصة بالدراسة 

   و كجزء من الدراسة يرغب الباحث بتحديد مدى توافر معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
NCTM ن فهم و استيعاب  في محتوى الكتاب المدرسي من حيث مدى تمكين الكتاب للطالب م

ًالمفاهيم الرياضية ، فقام الباحث بتصميم هذه األداة و التي تحتوى على أحد عشر معيارا حددها 
  . في هذا الشأن  NCTMالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

تحت ) × (      لذا يرجو الباحث قراءة هذه البنود و التي تمثل المعايير قراءة متأنية و وضع إشارة 
ًير الذي تراه مناسبا للمعيار بناء على خبرتك في تدريس محتالتقد   . وى كتاب  الصف السادس األساسي ً

إن هذه المعايير سوف تبدي رأيك في مدى توافرها في محتوى الكتاب و ليس ما يمتلكه  :  مالحظة
ى امتالك الطالب منها ، فالتقويم هنا للكتاب و ليس للطالب ، بمعنى هل يساعد الكتاب الطالب عل

  .تلك المهارات التي تمثلها المعايير أم ال و بأي درجة 
ُأختي المعلمة إن الرأي الذي تبديه في بنود االستبانة سيعتمد عليه في نتائج الدراسة /    أخي المعلم 

  .لذا يرجو الباحث الدقة و األمانة العلمية في تعبئة بنود االستبانة و لكم منا كل الشكر و التقدير 
  

  عماد الدين عوني حمدان: لباحث ا



 226

  : و استيعاب المفاهيم الرياضية تقويم مقدرة المحتوى على تمكين الطالب من فهم   :الجزء األول 
  :إن محتوى الكتاب المدرسي يساعد الطالب و يعمل على تمكينه من أن 

  
  

  نادر  قليل  متوسط  كبير  ًكبير جدا  المعيــــــــــــــــــار  مسلسل
ّيعر  1             ف المفاهيم الرياضيةُ
ًيعطي وصفا دقيقا للمفهوم الرياضي  2 ً            
            ًيعطي إسما للمفهوم الرياضي  3
            يميز بين األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي  4
            يستنبط األمثلة و الالأمثلة للمفهوم الرياضي  5
            ل المفهوم الرياضي في تمثي)  رموز – رسوم –نماذج ( يستخدم الوسائل   6
            إلى أخرى) صيغة تمثيل ( يترجم المفهوم الرياضي من طريقة عرض   7
            يحدد المعنى الدقيق و التفاسير المختلفة للمفهوم الرياضي  8
            ُيتحقق من خواص مفهوم رياضي معطى  9

            يتعرف على الشروط التي تحدد مفهوم رياضي معين  10
            للمفاهيم الرياضية) مزاوجة ( بعمل مقارنة و مقابلة يقوم   11

   -: األسئلة المفتوحة : الجزء الثاني 
   - :ُيرجى اإلجابة على األسئلة التالية  

الطالب بالمفاهيم الرياضية ؟ وضح هل ترى أن محتوى الكتاب يعمل على تكامل معرفة  .1
  .بإيجاز 

 --------------------------------------- ----------------
 -------------------------------------------------------  

 السابق ذكرها بحيث NCTMهل تقترح معايير ترى أنها ضرورية لم تكن من ضمن معايير  .2
  .يمكن أن يعمل  المحتوى على تحقيقها لزيادة معرفة و فهم الطالب للمفاهيم الرياضية ؟ 

 -------------------------- --------------------------------
 ------------------------------------------ -------------- - -  

   حمدان   عونيعماد الدين: الباحث                     ًشاكرا لكم حسن تعاونكم                      
  
  
  
  

 درجة توفر المعيار في محتوى الكتاب 
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دسة ، القياس  ، الجبر ، اإلحصاء و األعداد ، الهن:  في المستويات الخمسة NCTMمعايير 

   ) 8 – 6( االحتماالت للمرحلة 

Number and Operations Standard for Grades 6–8 

 Expectations 

Instructional programs from 
prekindergarten through 
grade 12 should enable all 
students to— 

In grades 6–8 all students should— 

Understand numbers, ways of 
representing numbers, 
relationships among numbers, 
and number systems  

• work flexibly with fractions, decimals, and percents to solve 
problems;  

• compare and order fractions, decimals, and percents 
efficiently and find their approximate locations on a number 
line;  

• develop meaning for percents greater than 100 and less than 
1;  

• understand and use ratios and proportions to represent 
quantitative relationships;  

• develop an understanding of large numbers and recognize 
and appropriately use exponential, scientific, and calculator 
notation;  

• use factors, multiples, prime factorization, and relatively 
prime numbers to solve problems;  

• develop meaning for integers and represent and compare 
quantities with them.   

Understand meanings of 
operations and how they relate 
to one another  

• understand the meaning and effects of arithmetic operations 
with fractions, decimals, and integers;  

• use the associative and commutative properties of addition 
and multiplication and the distributive property of 
multiplication over addition to simplify computations with 
integers, fractions, and decimals;  

• understand and use the inverse relationships of addition and 
subtraction, multiplication and division, and squaring and 
finding square roots to simplify computations and solve 
problems.   

Compute fluently and make 
reasonable estimates  

• select appropriate methods and tools for computing with 
fractions and decimals from among mental computation, 
estimation, calculators or computers, and paper and pencil, 
depending on the situation, and apply the selected methods;  

• develop and analyze algorithms for computing with fractions, 
decimals, and integers and develop fluency in their use;  

• develop and use strategies to estimate the results of rational-
number computations and judge the reasonableness of the 
results;  

• develop, analyze, and explain methods for solving problems 
involving proportions, such as scaling and finding equivalent 
ratios.   
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Geometry Standard for Grades 6–8 

 Expectations 

Instructional programs from 
prekindergarten through 
grade 12 should enable all 
students to— 

In grades 6–8 all students should— 

Analyze characteristics and 
properties of two- and three-
dimensional geometric shapes 
and develop mathematical 
arguments about geometric 
relationships  

• precisely describe, classify, and understand relationships 
among types of two- and three-dimensional objects using 
their defining properties;  

• understand relationships among the angles, side lengths, 
perimeters, areas, and volumes of similar objects;  

• create and critique inductive and deductive arguments 
concerning geometric ideas and relationships, such as 
congruence, similarity, and the Pythagorean relationship.   

Specify locations and describe 
spatial relationships using 
coordinate geometry and other 
representational systems  

• use coordinate geometry to represent and examine the 
properties of geometric shapes;  

• use coordinate geometry to examine special geometric 
shapes, such as regular polygons or those with pairs of 
parallel or perpendicular sides.   

Apply transformations and use 
symmetry to analyze 
mathematical situations  

• describe sizes, positions, and orientations of shapes under 
informal transformations such as flips, turns, slides, and 
scaling;  

• examine the congruence, similarity, and line or rotational 
symmetry of objects using transformations.   

Use visualization, spatial 
reasoning, and geometric 
modeling to solve problems  

• draw geometric objects with specified properties, such as 
side lengths or angle measures;  

• use two-dimensional representations of three-dimensional 
objects to visualize and solve problems such as those 
involving surface area and volume;  

• use visual tools such as networks to represent and solve 
problems;  

• use geometric models to represent and explain numerical 
and algebraic relationships;  

• recognize and apply geometric ideas and relationships in 
areas outside the mathematics classroom, such as art, 
science, and everyday life.    
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Measurement Standard for Grades 6–8 

 Expectations 

Instructional programs from 
prekindergarten through 
grade 12 should enable all 
students to— 

In grades 6–8 all students should— 

Understand measurable 
attributes of objects and the 
units, systems, and processes of 
measurement  

• understand both metric and customary systems of 
measurement;  

• understand relationships among units and convert from one 
unit to another within the same system;  

• understand, select, and use units of appropriate size and 
type to measure angles, perimeter, area, surface area, and 
volume.   

Apply appropriate techniques, 
tools, and formulas to determine 
measurements  

• use common benchmarks to select appropriate methods for 
estimating measurements;  

• select and apply techniques and tools to accurately find 
length, area, volume, and angle measures to appropriate 
levels of precision;  

• develop and use formulas to determine the circumference of 
circles and the area of triangles, parallelograms, trapezoids, 
and circles and develop strategies to find the area of more-
complex shapes;  

• develop strategies to determine the surface area and volume 
of selected prisms, pyramids, and cylinders;  

• solve problems involving scale factors, using ratio and 
proportion;  

• solve simple problems involving rates and derived 
measurements for such attributes as velocity and density.    
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Algebra Standard for Grades 6-8 

 Expectations 

Instructional programs from 
prekindergarten through 
grade 12 should enable all 
students to— 

In grades 6–8 all students should— 

Understand patterns, relations, 
and functions  

• represent, analyze, and generalize a variety of patterns with 
tables, graphs, words, and, when possible, symbolic rules;  

• relate and compare different forms of representation for a 
relationship;  

• identify functions as linear or nonlinear and contrast their 
properties from tables, graphs, or equations.   

Represent and analyze 
mathematical situations and 
structures using algebraic 
symbols  

• develop an initial conceptual understanding of different uses 
of variables;  

• explore relationships between symbolic expressions and 
graphs of lines, paying particular attention to the meaning of 
intercept and slope;  

• use symbolic algebra to represent situations and to solve 
problems, especially those that involve linear relationships;  

• recognize and generate equivalent forms for simple algebraic 
expressions and solve linear equations   

Use mathematical models to 
represent and understand 
quantitative relationships  

• model and solve contextualized problems using various 
representations, such as graphs, tables, and equations.   

Analyze change in various 
contexts  

• use graphs to analyze the nature of changes in quantities in 
linear relationships.    
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Data Analysis and Probability Standard for Grades 6–8 

 Expectations 

Instructional programs from 
prekindergarten through 
grade 12 should enable all 
students to— 

In grades 6–8 all students should— 

Formulate questions that can be 
addressed with data and collect, 
organize, and display relevant 
data to answer them  

• formulate questions, design studies, and collect data about a 
characteristic shared by two populations or different 
characteristics within one population;  

• select, create, and use appropriate graphical representations 
of data, including histograms, box plots, and scatterplots.   

Select and use appropriate 
statistical methods to analyze 
data  

• find, use, and interpret measures of center and spread, 
including mean and interquartile range;  

• discuss and understand the correspondence between data 
sets and their graphical representations, especially 
histograms, stem-and-leaf plots, box plots, and scatterplots.   

Develop and evaluate inferences 
and predictions that are based 
on data  

• use observations about differences between two or more 
samples to make conjectures about the populations from 
which the samples were taken;  

• make conjectures about possible relationships between two 
characteristics of a sample on the basis of scatterplots of the 
data and approximate lines of fit;  

• use conjectures to formulate new questions and plan new 
studies to answer them.   

Understand and apply basic 
concepts of probability  

• understand and use appropriate terminology to describe 
complementary and mutually exclusive events;  

• use proportionality and a basic understanding of probability 
to make and test conjectures about the results of 
experiments and simulations;  

• compute probabilities for simple compound events, using 
such methods as organized lists, tree diagrams, and area 
models.    
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  أسماء السادة المحكمين

  الدرجة العلمية  اسم المحكم  مسلسل
دكتوراة في المناهج و طرق تدريس   أسعد عطوان  .1

  الرياضيات
اهج و طرق تدريس دكتوراة في المن  خالد السر  .2

  الرياضيات

دكتوراة في المناهج و طرق تدريس   محمد شقير  .3
   التعليماتكنولوجي

دكتوراة في المناهج و طرق تدريس   محمود حمدان  .4
الرياضيات و مدير مدرسة في وكالة 

  الغوث

دكتوراة في المناهج و طرق تدريس   منير إسماعيل  .5
  الرياضيات

المناهج و طرق تدريس دكتوراة في   يحي ماضي  .6
  الرياضيات و موجه في وكالة الغوث

موجه في وكالة الغوث الدولية و   فريد أبو عاذرة  .7
  يحمل درجة الماجستير

موجه في مدارس الحكومة و يحمل   سهيل شبير  .8
  درجة الماجستير

مدير في وكالة الغوث تخصص   ناصر شقير  .9
  )موجه مقيم ( رياضيات 

دكتوراة في المناهج و طرق   نايف العطار  .10
  )محكم لغوي ( التدريس 

مدرس لغة عربية في وكالة الغوث و   سليمان أبو جراد  .11
  يحمل درجة الماجستير

مدرس رياضيات في وكالة الغوث و   زياد أبو الوفا   .12
  يحمل درجة الماجستير

مدرس رياضيات في وكالة الغوث و   حسن الحالق  .13
  ريحمل درجة الماجستي
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   مع الباحثلأسماء المعلمين الذين قاما بالتحلي

  
  مكان العمل  اسم المعلم  مسلسل

   خانيونس–) أ ( مدرسة ذكور بني سهيال اإلعدادية   سلمي أبو عمرة  .1
   خانيونس–) أ ( مدرسة ذكور بني سهيال اإلعدادية   محمد الحالق  .2
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  تسهيل المهمة من دائرة التعليم في وكالة الغوث بغزةكتاب   
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  كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية و التعليم بغزة
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