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  ملخصال

يني مقارنة كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسـي الفلسـط   هدفت هذه الدراسة إلى

، مع كتب الرياضـيات للصـف التاسـع األساسـي     )م2003\2002(الجديد المطبق في العام 

التعرف  ، وذلك من خالل)م2001\2000(والمطبقة في فلسطين حتى عام  األردنية والمصرية،

  :على مايلي

اختالف الموضوعات الرياضية المطروحة بالمنهاج تبعاً  لتمثيلها النسبي في ضوء تغيـر   -1

  .ة المعدة للمنهاجالدول

للصـف  ) الفلسطينية واألردنية والمصرية(األهداف التربوية التي تقيسها المناهج الدراسية  -2

 .التاسع األساسي في مادة الرياضيات

الفلسـطينية واألردنيـة   (التباين في مستوى األهداف التربوية التي تقيسها المناهج الدراسية  -3

) بلـوم (في مادة الرياضيات تبعـا لمتغيـر تصـنيف    للصف التاسع األساسي ) والمصرية

  .للمستويات العقلية

في  )Content Analysis(وحتى يتم تحقيق هذه األهداف تم إستخدام أسلوب تحليل المحتوى 

  :التوصل إلى النتائج التالية  تم تحليل المناهج الثالثة ومقارنتها، وبالتالي

المنهاج الفلسطيني واألردني، هو وحدتان من أصل مجموع الوحدات المتفقة في التوزيع بين  -أ

بينمـا مجمـوع    ،%)40=( 5\2والنسبة المئوية لهذا االتفاق هـي   ،خمس وحدات دراسية



 ش 

الوحدات المتفقة في التوزيع بين المنهاج األردني والمصري، هو وحدتان من أصل خمـس  

حـين مجمـوع    ، فـي %)40( =2/5وحدات دراسية، والنسبة المئوية لهذا االتفاق هـي  

الوحدات المتفقة في الوزيع بين المنهاج الفلسطيني والمصري هو وحدة واحدة فقـط مـن   

  %) .20=(5\1والنسبة المئوية لهذا االتفاق هي  ،أصل خمس وحدات

يوجد تباين في معدالت مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحـة فـي    -ب

وجد حيث  ،ساسي في كل من فلسطين واالردن ومصرمناهج الرياضيات للصف التاسع األ

الفهم واالستيعاب فـي   مستوىالفهم واالستيعاب في المنهاج االردني، أعلى من  أن مستوى

التحليل في  مستوىوعلى العكس من ذلك نرى أن  ،كل من المنهاجين المصري والفلسطيني

  .لسطينيالمنهاج المصري، أعلى من نظيريه في المنهاجين األردني والف

يوجد توافق في معدالت مستوى األهداف التربوية، للموضوعات الدراسية المطروحة فـي   -ت

مناهج الرياضيات للصف التاسع األساسي، في كل من المنهاجين الفلسطيني واألردني فـي  

  .في حين كان مستوى التركيب في المنهاج المصري معدوماً  ،مستوى التركيب

الت مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة تدني واضح في معد ظهر -ث

في مناهج الرياضيات للصف التاسع األساسي، في كل من فلسطين واألردن ومصـر فـي   

، إال أنه في المنهاج الفلسـطيني كـان   )التحليل، التركيب، التقويم(المستويات العليا الثالث 

  .أعلى منه في المنهاجين األردني والمصري 

  :بما يليضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، أوصى الباحث في 

ضرورة ربط محتوى منهاج الرياضيات الفلسطيني الجديد للصف التاسع بأمثلة من البيئة 

المحلية، وذلك بهدف العمل على قاعدة الربط بين النظرية والتطبيق، والعمل على ربط محتوى 

المناهج الدراسية االخرى كالعلوم، واالجتماعيات، واللغة منهاج الرياضيات القلسطيني الجديد، ب

العربية، والتربية االسالمية وغيرها، على قاعدة التكامل بين المناهج الدراسية، وإثراء منهـاج  

   .الرياضيات الجديد بمنشطات عقلية وأنشطة تربوية
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  الفصل االول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها وأهميتها

  مقدمة الدراسة -

  كلة الدراسةمش -

  اسئلة الدراسة -

  اهداف الدراسة -

  اهمية الدراسة -

  حدود الدراسة -

  التعريفات االجرائية -
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  :المقدمة 1:1

ينبغي علينا بين الحين واآلخر أن نتناول تحليل كتب الرياضيات المدرسية وتطويرهـا؛  

داخل غرفة الصـف  وذلك لما تتميز به هذه الكتب من تأثير فعال على مجريات ما يتم تدريسه 

  ). 1991عبيد والسعيد، (

إذا أرادت مؤسسات التعليم أن تقوم بواجبها بحق، في إعداد األجيال لخدمـة المجتمـع،   

وسد حاجته من خبرات عقلية وثقافية ورياضية، فال بد لها أن تعيد النظر في المناهج القائمة في 

متطورة كي تأخذ مكانها الالئق بهـا،  ضوء حاجات المجتمع، وتفسح المجال للمناهج الحديثة وال

وكان ال بد من إعادة النظر في المناهج القائمة وأهمها مناهج الرياضيات المدرسية والجامعيـة،  

بغية نبذ الطرق واألفكار والمفاهيم التي لم تعد ذات بال، لتحل محلها طرق وأفكار ومفاهيم أوثق 

  ).1994أبو زينة،(صلة بالتيار الفكري الحديث 

تحظى كتب الرياضيات بأهمية خاصة بين الكتب المدرسـية، ويمكـن إجمـال هـذه     و

االعتقاد في صعوبة مادة الرياضيات وحساسيتها داخـل المجتمـع،   : الخصوصية في أمرين هما

حـرز اهللا  (ونقص التأهيل التربوي الالزم في هذه المادة بالنسبة لعـدد كبيـر مـن المعلمـين     

  ).1994والهادفي،

الرياضيات أن يكون مصدرا قيما لمساعدة المعلم في تدريس   المدرسي في يمكن للكتاب

، وكثيراً ما كان الكتاب المدرسي يعرض معظم محتوى الرياضيات، وتنبـع أهميـة   تالرياضيا

الكتب المدرسية في الرياضيات من األمور التالية، يعتبر الكتاب المدرسـي مصـدراً لمعرفـة    

ياضيات كتب الرياضيات المدرسية فـي مراجعـة المواضـيع    الرياضيات، ويستخدم معلمو الر

كما تساعد كتب الرياضيات المدرسية معلمي الرياضيات في تنظـيم الموضـوعات    الرياضية،

كثير من كتـب الرياضـيات    الرياضية وترتيبها في هرميات تدريسية مناسبة، باإلضافة إلى أنه

ن في تعلم الرياضـيات، وكـذلك تمـارين    يحتوي على تمارين متنوعة، مناسبة للطالب البطيئي

مناسبة للطالب الذين لديهم قدرات رياضية عالية، وينبغي أن يكون محتوى الرياضيات مناسـباً  
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ألهداف المقرر الذي يستخدم الكتاب ألجلـه ولنوعيـة الطـالب الـذين يدرسـون المقـرر،              

)Bell, 1989 (ترجمة المفتي وسليمان.  

ناهج الحديثة للرياضيات، هو عدم قدرة الطالب علـى اسـتخدام   إّن أحد أهم عيوب الم

هـو  : في مواقف الحياة، وعليه فإن هدف الرياضيات التطبيقية -االستخدام التطبيقي -معلوماتهم

تدريب الطالب على استخدام معلوماتهم الرياضية في مواقف تطبيقية لحل مشكالت حقيقية، في 

لك من ميادين المعرفة؛ التي تساعد الطالـب بعـد تخرجـه؛    االقتصاد والهندسة والعلوم وغير ذ

  ).1995سالمة،(ليعيش حياته، ويختار نوع التخصص المالئم له في الجامعة فيما بعد 

ومن المفترض أن يكون المنهاج شامالً ومناسباً لسرعة تطور المعرفة المتزايـدة، وأن     

يات التعليم، مع عدم اإلخالل باألهـداف  يكون سريع التأثر باهتمامات المجتمع الجديد، ومسؤول

بضـرورة  )  1998خطة المنهاج الفلسطيني األول، (القريبة أو البعيدة المدى، ومن هنا جاء في 

االهتمام بوضع منهاج فلسطيني للتعليم العام، خاصة بعد حرمان الشعب العربي الفلسطيني مـن  

  . تقرير مصيره لفترات طويلة من الزمن

نقـده   Why Johny can't addفي كتابـه المعـروف   ) kline, 1974(وأبرز كالين   

لمناهج الرياضيات مشيرا إلى المآخذ نذكر منها؛ ظهور المفاهيم والحقائق والعمليات والقواعـد  

منفصلةً بعضها عن بعض، وعدم مراعاة الدقة والوضوح في التعبيـر، وعـدم تـوخي الدقـة     

تب المدرسـية، واحتـواء المنـاهج علـى بعـض      الرياضية الواجب توفرها في المناهج والك

الموضوعات عديمة الجدوى، أو التي فقدت أهميتها وقيمتها، وافتقار المناهج والكتب إلى عنصر 

الدافعية والتشويق، فقد كان هدفها األساسي تدريب العقل، دون االلتفات للقيمة الجمالية والفكرية 

 ).1996الصوص،(

ضيات تلبي متطلبات العصر وحاجـات األفـراد، هـو    إن وضع مناهج حديثة في الريا

  .مسؤولية تربوية كبرى، فكان لزاماً إعادة النظر في مقررات الرياضيات في جميع المراحل
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يتضح من االستعراض السابق مدى قصور المناهج الحديثة للرياضيات، وعليه ال يمكن   

ويعالج عيوب المناهج الموجـودة،  بالقطع العودة إلى الوراء، ولكن يمكن تشكيل الحاضر ليحقق 

والهدف الرئيس للمحتوى المنهجي، تمكين الطالب من معرفة واستخدام المهـارات األساسـية   

  .للرياضيات بشكل عملي وبسهولة

واستكماالً لهذا الهدف، تأتي هذه الدراسة  للوقوف على المنهاج الفلسطيني الجديد فـي  

والذي قررت وزارة التربية والتعليم العالي في دولـة  مادة الرياضيات، للصف التاسع األساسي، 

م وذلـك لتحديـد الجوانـب    2002/2003فلسطين تدريسه في مدارسها بدءاً من العام الدراسي 

اإليجابية، وتلك السلبية، مقارنة مع مناهج المملكة األردنية الهاشمية، ومناهج جمهورية مصـر  

  .م2000/2001زة من فلسطين حتى نهاية العام العربية المطبقين في الضفة الغربية وقطاع غ

بعـد المعلومـات؛   : أن لتحليل المحتوى أبعاداً ثالثة أساسية أولها) 2003(يؤكد بدوي 

األعداد والعمليات عليها، والهندسة والقياس واإلحصـاء  (ويقصد به مجاالت المحتوى الرياضي 

بعد السـلوك؛  : وثانيها.  ت، ومهاراتوما يتضمنه من مفاهيم، وتعميما) وتحليل البيانات والجبر

ويقصد به تحديد العالقة بين ذلك المحتوى والتغيرات التي يمكن إحداثها في سلوك الطالب، وما 

بعد تصـميم  : وثالثها. يعكسه هذا السلوك من قدرات معرفية، ومهارات التفكير وحل المشكالت

ضمنة المستويات الثالثة لنمـو المعرفـة   المواقف واألنشطة التعليمية المناسبة لهذا المحتوى، مت

، والمسؤولة عن إحداث التغيير في سلوك الطلبة وتحقيق أهداف )الحسي وشبه الحسي والمجرد(

  .التعليم

، أو تحليـل  )Content/Analysis(تعتمد هذه الدراسة على منهج تحليـل المحتـوى   

الظاهر لالتصـال وصـفا   أسلوب في البحث لوصف المحتوى ) "بيرلسون(الوثائق، كما يعرفه 

، وهذا األسلوب يتناول المقررات المدرسية، ومواد )Berelson, 1952(موضوعياً منظماً وكمياً 

  .المنهاج، والكتب المقررة، والمقاالت، والمذكرات والتقارير

ويعتبر الصف التاسع األساسي مرحلة تعليمية هامة، حيث ينتقل الطالب مـن مرحلـة   

. حلة التمكين، والتي تبدأ من الصف الخامس وحتـى العاشـر األساسـي   التهيئة، ويدخل في مر
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وتتناول هذه الدراسـة بالتفصـيل محتويـات الكتـاب     ) 1998خطة المنهاج الفلسطيني األول،(

الفلسطيني المقرر للصف التاسع األساسي للفصلين األول والثاني، والذي طبق في بدايـة العـام   

تاب الرياضيات، وتحليل محتوى المقرر للصـف التاسـع   م، وتعمل على تقييم ك2003الدراسي 

األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر، من حيث أهداف المنهاج، والمحتـوى، وعمليـة   

التقويم فيه، ومن ثم الوصول إلى االستنتاجات والتوصيات المبنية على موضـوعية الدراسـة،   

  .ورأي ذوي الخبرة واالختصاص لهذه النتائج

  -:الدراسةمشكلة  2:1

إن كتب الرياضيات المدرسية تمثل محتوى مناهج الرياضيات، والمحتوى هو أحد أبعاد 

المنهاج المدرسي كنسق فرعي من نسق النظام التعليمي، فكيف يمكن التحقق مـن أن محتـوى   

منهاج الرياضيات يعكس ثراء وفخامة تلك األهداف المعلنة، والمعتمدة مـن قبـل المؤسسـات    

  لتعليمية ذات الصلة؟التربوية وا

من هنا الحظ الباحث ومن خالل عمله كمدرس للرياضيات؛ أنه يوجد إحسـاس بعـدم   

الرضا الممزوج باأللم بالنسبة للرياضيات كمادة تعليمية، وذلك ألن تعلـيم وتعلـم الرياضـيات    

  .يعاني من سلبيات في المحتوى

يم كتـاب الرياضـيات   وبالتالي تبلورت فكرة هذه الدراسة، والتي سـتبحث فـي تقـو     

، للوقوف على مـدى  2003الفلسطيني، المنهاج الجديد لطلبة التاسع األساسي، المطبق في العام 

مالءمة منهاج كتاب الرياضيات لهذه المرحلة، ومدى مواكبتها للتطـورات التعليميـة مقارنـة    

ـ  ي المحافظـات  بمناهج المملكة األردنية الهاشمية، ومناهج جمهورية مصر العربية المطبقين ف

  . م2000/2001الجنوبية والشمالية من فلسطين حتى نهاية العام 
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  -:أسئلة الدراسة 3:1

  -:حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن عدد من األسئلة

ما النسب المئوية لتوزيع الموضوعات الدراسية المطروحة لمنهاج الرياضـيات للصـف   : 1س

  للمنهاج؟ التاسع األساسي في ضوء متغير الدولة المعدة

ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهـاج الرياضـيات الفلسـطيني    : 2س

  للصف التاسع األساسي؟

ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات األردني للصف : 3س

  التاسع األساسي؟

ي منهـاج الرياضـيات المصـري    ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة ف: 4س

  للصف التاسع األساسي؟

ما مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهـاج الرياضـيات   : 5س

  لألهداف التربوية ؟) بلوم(الفلسطيني للصف التاسع األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

في منهـاج الرياضـيات    ما مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة: 6س

  لألهداف التربوية؟) بلوم(األردني للصف التاسع األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

ما مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهـاج الرياضـيات   : 7س 

  لألهداف التربوية؟) بلوم(المصري للصف التاسع األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

  :راسةأهداف الد 4:1

  : سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

التعرف على اختالف الموضوعات الرياضية المطروحة بالمنهاج تبعاً  لتمثيلها النسـبي   -  أ

  .في ضوء تغير الدولة المعدة للمنهاج
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الفلسـطينية واألردنيـة   (التعرف على األهداف التربوية التي تقيسها المناهج الدراسـية   -  ب

 .التاسع األساسي في مادة الرياضيات للصف) والمصرية

الكشف عن التباين في مستوى األهداف التربويـة التـي تقيسـها المنـاهج الدراسـية       -  ت

للصف التاسع األساسي في مـادة الرياضـيات تبعـا    ) الفلسطينية واألردنية والمصرية(

 .للمستويات العقلية) بلوم(لمتغير تصنيف 

  -:أهمية الدراسة 5:1

  -:راسة في الجوانب التاليةتكمن أهمية الد  

التـي  ) حسب علم الباحـث (جانب الحداثة التي تتمتع بها الدراسة، فهي الدراسة األولى  -1

اهتمت بمقارنة كتب الرياضيات، المنهاج الجديد للصف التاسع األساسـي، والـذي تـم    

 .في فلسطين 2003تطبيقه للعام 

المرحلة اإلعدادية يعتبـرون هـذه    الفئة العمرية المستهدفة من قبل هذه الدراسة، فطلبة -2

المرحلة نقطة تحول هامة بالنسبة لهم، وهم يتطلعون إلـى منهـاج يخـدم مصـلحتهم     

 .المستقبلية، ونحن نتطلع إلى طلبة أكثر نضوجا وصالحاً  لخدمة مجتمعهم

مصـمم المنهـاج    : تفيد هذه الدراسة عدداً من الشرائح المهمة في القطاع التعليمي منها -3

 .، ناهيك عن وزارة التربية والتعليموالطالب

أما بالنسبة لمصمم المنهاج، فسوف تتكشف له مواطن القوة ليؤكد عليها ويأخذها بعـين    

  .االعتبار، ومواطن الضعف، فيتجنبها أثناء إجراء تعديالت وتطوير المناهج في مرحلتها الثانية

كتاب سيعرض عليه بصورة أما الطالب فهو الهدف، وهو المحور بحيث إذا تم تطوير ال  

  .تتماشى مع ميوله وحاجاته وقدراته
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أما وزارة التربية والتعليم وطاقمها من مشرفين ومصممي المناهج، فمـن نتـائج هـذه      

الدراسة يستخلصون ما يرونه مناسباً  لمناهج أكثر واقعية،ً وفعاليةً،وشمولية وذلك مـن خـالل   

باإلضافة عقد دورات تدريبيـة للمعلـم، ويمكـن     تحديد الوحدات والموضوعات األكثر أهمية، 

  .عرضها مع لجان مبحث الرياضيات في المحافظات

وأخيراً تبرز هذه الدراسة نقـاط الضـعف أو القـوة فـي منـاهج الرياضـيات للـدول         -4

فلسطين، المملكة األردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية من خـالل تحليـل   :الثالث

ويه من أنشطة ووسائل وبالتالي تكون نقطة انطالق لدراسات أخرى كتبهم المقررة وما تحت

  .تتناول مناهج الرياضيات لمراحل مختلفة في دول مختلفة

  -:حدود الدراسة 6:1

   -:هناك عدد من المحددات التي تجعل الدراسة محدودة التعميم  وهي أنها  

في فلسطين حتـى   تقتصر على تحليل كتب الرياضيات للصف التاسع األساسي، المطبقة -  أ

، )في الضفة الغربيـة (م، وهما الكتاب األردني بجزأيه األول والثاني2000/2001عام 

  ). في قطاع غزة(والكتاب المصري 

تقتصر على تحليل كتاب الرياضيات الفلسطيني بجزأيه األول والثاني، للصـف التاسـع    -  ب

زة، مع إطاللة العـام  األساسي، والذي تم العمل به وتطبيقه في الضفة الغربية وقطاع غ

 .بنسختيه التجريبية والمعدله 2002/2003الدراسي 

تقتصر على تحليل كتب الخطوط العريضة لمنهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي،   -  ت

في كل من األردن ومصر وفلسطين المعدة من قبل وزارة التربية والتعلـيم األردنيـة،   

 .ية والتعليم المصريةومديرية المناهج الفلسطينية، ووزارة الترب
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   -:مصطلحات الدراسة 7:1

الدروس وكتابتهـا،    إحصاء المعارف والمهارات األساسية المتضمنة في :تحليل المحتوى  -أ

  :ويشتمل على

مجموعه من الموضوعات أوالعناصرأو الرموز أو األشياء التـي  : )Concepts(المفاهيم   -1

  .يجمع بينها خصائص مشتركه 

هي العالقه السببية التي تربط بين مفهومين أو أكثر بحيث تصـف   :)Principles(مبادئال -2

  . عالقة السبب والنتيجة: طبيعة التغير بينهما، مثل

تعرف بأنها تلك المهارات، أو الطرق أو الخطوات، التي يـؤدي القيـام بهـا     :اإلجراءات -3

  . بتسلسل معين إلى هدف أو نتيجة نهائية

   ل تصف مجموعة مالحظات متشابهة أو مواقف عامة متكررة ومتشابهةجم :التعميمات - 4

  . القوانين، النظريات القواعد،  :أمثلة

  )2006دروزة،. تطبيقات مثل التمارين والمسائل والتدريبات :المشكالت حل - 5

هو المسار التربوي التعليمي التعلمي، الذي يشمل الخطـط والمحتـوى   : المنهاج التربوي -ب

. بالتعلم، ليكون اكثر من خطة أو برنامج منظم للدراسات النظرية والعملية التطبيقيةالخاص 

ويتضمن كل ما يتعلق بالمواد الدراسية، والوسائل، واألساليب ذات العالقة بعمليـة التعلـيم   

والتعلم، الواجب اتباعها خالل فترة زمنية محددة، ويعتبر تنفيذه بنجاح ضـرورياً لتحقيـق   

خطة المنهاج (ية وتربوية محددة، وفقا لمستويات المعرفة والمؤهالت المطلوبة أهداف تعليم

  )1998الفلسطيني األول، 
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  الفصل الثاني

  األدب التربوي والدراسات السابقة

  األدب التربوي 1:2

  الدراسات السابقة 2:2
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  الفصل الثاني

  األدب التربوي والدراسات السابقة

  :مقدمة

هذا، تطوير مناهج الرياضـيات علـى المسـتوى    من الفصل الثاني  يتناول القسم االول

التجارب الدولية في تطوير  بعضالعالمي، وفيه يستعرض بعض التجارب العالمية، كما ويتناول 

، ويقوم ايضاً بتتبع تطوير مناهج الرياضيات على المستوى العربـي،  تعليم الرياضيات وتعلمها

اضيات  المدرسي، ومن ثم توضـيح بصـورة مختصـرة     وبعدها يتحدث عن أهمية كتاب الري

، واخيراً وصف كتاب الرياضيات للصف التاسـع  )الفئة التعليمية المستهدفة(خصائص الطالب 

في كل من فلسطين واألردن ومصر، وفي القسم الثاني من هذا الفصل نتناول الدراسات السابقة 

  .ذات العالقة بدراستنا

  األدب التربوي 1:2

بـدأت المؤسسـات   , القرن العشرين وحتى بواكير القرن الحادي والعشرين من منتصف

فبينما هنـاك  , المهتمة والمتخصصة في تعليم الرياضيات وكأنها تعمل في مجال يعاني االنفصام

تقدم عظيم ومتسارع في الرياضيات كمادة أكاديمية، وكأداة فاعلة ومشهود لها في تقدم العلـوم  

ه التي يصف فيها البعض التكنولوجيـا الفائقـة المعاصـرة علـى أنهـا      والتكنولوجيا، وبالدرج

فإننا نلمس في الوقت ذاته، وجود إحساس بعدم الرضا بالنسبة للرياضـيات  , تكنولوجيا رياضية

  .كمادة تعليمية

ذلك أن تعليم وتعلم الرياضيات يعاني من سلبيات فـي المحتـوى، وأسـاليب التعلـيم،     

قويم تحصيل المتعلمين في كل المراحل الدراسية، طفولة وشـبابا، بـل   وأنشطة التعلم، ونواتج ت

وذلك على الرغم من ثراء وفخامة األهداف المعلنة، والمعتمدة من , وفي االتجاهات نحو دراستها

  ).2004,عبيد(المؤسسات التربوية، والتعليمية، ذات الصلة 
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صف الثمانينات تشبه وإلى حد إن حالة الرياضيات المدرسية في الواليات المتحدة في منت

، فبعد ثالثين عاماً من البحث والتجريب وإخراج العديد من البرامج، 1957كبير حالتها في عام 

نجد أّن هناك عدم رضا سواءً كان ذلك من المتخصصين، أو أولياء األمور، أوالمسؤولين عـن  

لرياضيات المـدارس فـي   نوعية الرياضيات الذي تقدمه المدارس، ويضيف أّن ذلك فيه مؤشٌر 

مصر وغيرها من الدول العربيـة التـي ال تـزال تسـتخدم المنـاهج الحديثـة للرياضـيات        

  ).1995سالمة،(

إن الرياضيات ليست محتوى منهجياً فقط، بل هي طريقة وأسلوب وتفكير، فهناك فـرق  

فهو عملية : بهي عملية تنظيم المحتوى المنهجي، أما األسلو: بين الطريقة واألسلوب، فالطريقة

ومن هنا وجب تحديد أوجـه القصـور فـي    ). 2005سالمة، (عرض تلك المادة داخل الفصل 

مناهج الرياضيات، في ضوء المخاطر والتحديات التي تواجه الفرد، والمجتمع، وسبل مواجهتها 

في الجانب الرياضي، والجانب الحياتي عند المتعلم، مع األخذ بعين االعتبار المسـتجدات فـي   

  .ألبحاث العلمية على المستويين الوطني والعالميا

  -:تطوير مناهج الرياضيات على المستوى العالمي) 1(

التي شكلت بهـدف تطـوير منـاهج     تلقد كان هناك العديد من المجموعات والمنظما

  :في دراسته، ومنها)2006نواهضة،( الرياضيات المعاصرة، وقد تناولها

 Organization For Economic):دي بأوروبـا منظمـة التعـاون والتطـور االقتصـا     •

Cooperation and Development(OECD)  م، وقد 1960والتي باشرت أعمالها عام

ضمت كل من النمسا وبلجيكا وكندا والدانمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلنـدا  

السويد وسويسرا وتركيا وإيطاليا واليابان ولكسمبرج وهولندا والنرويج والبرتغال وأسبانيا و

وإنجلترا وأمريكا، وقد أعدت تقارير ودراسات عن تطوير مناهج الرياضيات فـي التعلـيم   

العام، وكان من بين هذه التقارير منهج متطور للرياضيات، وضع كمرجع للدول األعضـاء  

 .كي تستعين به، وتضمن هذا المنهج تغيرات جذرية حول المفاهيم المعاصرة
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وقد بـدأ    School Mathematics Project (SMP): ضيات المدرسيةمشروع الريا •

م، حيث تم وضع منهج للرياضيات المدرسية يمثل مرحلـة  1961العمل فيه في إنجلترا عام 

تطوير للرياضيات في إطار المنهج التقليدي، مع إعطائه الروح المعاصرة وإضافة بعـض  

 .الموضوعات الجديدة

 Nordic Committe For) :تحـديث الرياضـيات المدرسـية   لجنة الدول االسكندنافية ل •

Modernizing School Mathematics(NCMSM))      والتي باشـرت عملهـا عـام

الدانمارك وفنلنـدا والنـرويج   ( وهي : م، واشتركت فيها الدول االسكندنافية األربعة1967

ين بـه الـدول   ، وقد أقرت هذه اللجنة منهجاً للرياضيات المعاصرة كمرجع تسـتع )والسويد

األعضاء،وقد ظهر هذا المنهج في إطار موحد اختفت فيه االنقسامات التقليدية إلـى فـروع   

واتضحت فيه المفاهيم المعاصرة التي تدور موضوعاته , الحساب والجبر والهندسة والتحليل

 .مكاناً مركزياً) البنية,المجموعة(حولها واحتل فيه الثنائي المرتب

 Comprehensive School Mathematics)-:درسية الشـاملة مشروع الرياضيات الم •

Project (CSMP))  بدأ العمل فيه بجامعة ألينوي (Illinois)  م، حيث 1968الجنوبية عام

تم وضع منهج متطور من نوع جديد، يعتمد على سلسلة من األنشطة المتنوعة، ومجموعـة  

ياً يتضمن التعليم الفـردي والجمـاعي،   من الوسائل التعليمية المختلفة، ويقدم برنامجاً تعليم

وذلك فيما يخص مرحلتي التعليم األولى والثانية؛ أما المرحلة الثانوية فقد وضع لها مـنهج  

 .متكامل للرياضيات المعاصرة

 Secondary School):مشروع دراسة تطوير مـنهج الرياضـيات بالمرحلـة الثانويـة     •

Mathematics Curriculum Improvement Study (SSMCIS))    ظهر فـي عـام

م، ويمثل الخطوة الثالثة في طريق تطوير مناهج الرياضيات المدرسـية بالواليـات   1969

 .Structureالمتحدة األمريكية، وقد قدم هذا المشروع منهجاً جديداً متكامالً مبنياً على بنية 
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  :التجارب الدولية في تطوير تعليم الرياضيات وتعلمها بعض) 2(

  : في تعليم الرياضيات في اليابان الحديثة التوجهات -

 (IEA) لإلنجازات التعليمية نتائج دراسة االتحاد الدولي) Ocobo, 1988(أورد أوكوبو 

المستوى العالمي، ولكنه مـنخفض علـى    أنه في المعدل إنجاز الطالب الياباني عال على: ومنها

ضلون أعماالً تتطلب استخدام الرياضـيات،  ال يف كما أن الطلبة اليابانيين. مستوى التقويم الذاتي

أورد كذلك أن تقريًرا لوزارة التربية والتعليم اليابانية في  .ولديهم انطباع عن صعوبة الرياضيات

 يمتلكـون  يشير إلى أن لدى غالبيـة الطلبـة  » تطبيق منهج الرياضيات دراسة استقصائية عن«

المسائل الرياضية ومهارتهم فـي التفكيـر    ولكن قدرتهم على حل المعرفة والمهارات الرياضية،

ومـدى   ،الباحث الحالي تدرس مدى كثرة الموضوعات في المنهج ولعل دراسة. النقدي ضعيفة

وقدرة الطلبة على التفكير المستقل في التعامل معه، وكذلك قدرتهم على  كفاية استيعاب الطلبة له

إلـى   كما ُأشـير . اعهم بالتعامل مع الرياضياتومدى استمت ،المتعدد للمسألة الواحدة مثالً التفكير

-1996 أهم اإلصالحات التي وردت في تقريرين من المجلس األعلى للتعليم في اليابـان عـام  

المسـتقل، بغـض    القدرة على تشخيص المشكلة، والتفكير المنفرد، والحكم: م وكان منها1997

   .النظر عن وضع المجتمع

 ومن. التعايش والتعامل مع اآلخرين والتعاطف معهمباإلضافة إلى إصالحات تهدف إلى 

واالستمتاع،  ذلك ربط المسائل الرياضية بالحياة اليومية والعمل على الحرية في التفكير المستقل،

المميزات الحديثـة لتعلـيم    وذكر الباحث أن من أهم. والشعور بالرضا من اإلنجاز خالل التعلّم

باألسس المعرفية والمهـارات،   ضوعات المنهج مع االهتماماالختيار الجيد لمو: الرياضيات هي

دراسة الرياضيات، تأكيد الـربط بـين    تأكيد العمل واألنشطة المستقلة، زرع مقومات المتعة في

اليابـانيين فـي الدراسـة الدوليـة للعلـوم       علما أن نتيجة الطلبـة . الرياضيات والحياة العملية

ــيات ــا أو عا  (IMSS)والرياض ــان مرتفًع ــي ك ــا ف ــوام  لًي م و 1995وم، 1981األع

  .)http://www.yzeeed.com(،م1991
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والمعقـود   ومن االهتمام بالرياضيات نذكر أن المؤتمر الدولي التاسع لتعليم الرياضيات

ـ  دور الرياضيات في التعليم«م، والذي كان تحت عنوان 2000في اليابان عام  ي القـرن  العام ف

الرياضـيات وإعـداد    تعرض فيه عدد من الباحثين إلى دور التقنية في تعلـيم » الواحد العشرين

أستاذ في الفيزياء ووزيـر   ،)أكيتو أريما(لقد أورد الدكتور. المعلمين من بين موضوعات أخرى

ن تقديرها الدول أو المناطق التي كا أن: تعليم سابق في اليابان، مالحظة في هذا المؤتمر مفادها

الصين الوطنيـة و كوريـا، واليابـان،    : والعلوم، مثل عالًيا في الدراسة الدولية في الرياضيات

التي كانت قبل سنوات نامية وأصبحت دوالً متقدمة حـديثًا،   وهونج كونج، وسنغافورة هي الدول

 ،وفرنسـا  ،تحـدة والمملكـة الم  ،المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية بينما كان تقدير الدول

  ),http://www.yzeeed.com) 2007.متوسطًا وألمانيا

 المشروع :في الرياضيات ٭ تقرير الواليات المتحدة األمريكية في المشروع الدولي في التحصيل

International Project on Mathematical Attainment (IPMA) وهو أحد منتجـات ، 

البريطانية، والدراسة عبارة عن تقويم لتعلّّم  مركز اإلبداع في تعليم الرياضيات في جامعة اكستر

من المناسب  و. المستويات المتعددة من المرحلة االبتدائية حالًيا من خالل متابعة في ،الرياضيات

 ،10الضـرب فـي مضـاعفات العـدد      أن ذكر أن الطلبة في هذه المرحلة تمكنوا من مهارات

وإدراك المسائل الوصفية، وذلـك مـن    ،واستطاعوا معرفة المتسلسالت المتصاعدة أو المتنازلة

ويبدو أن فـي الدراسـة   . المرحلة االبتدائية متابعة دفعة من الروضة وحتى المستوى الثاني من

الصورة غير الجيدة التي ظهرت فـي الواليـات    ج، بالرغم مناعوامل إيجابية فيما يخص المنه

ـ  ف تحدة عن تقويم الدراسة الدولية الثالثةالم  (TIMSS). ـي العلوم والرياضيات والمعروفـة ب

فقد أوضحت نقاطًا يجب مراعاتها  ؛والسلبيات في غيرها ومهما تكن اإليجابيات في هذه الدراسة

ــ ــي المنه ــةاف ــدارس األمريكي ــي    ج للم ــا ف ــة له ــتها أو المماثل ــت دراس ــي تم الت

  ).http://www.yzeeed.com(،جاالمنه
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 :٭ مشروع كاسيل

تعليم الرياضيات وتعلّمها، وذلـك فـي    يهدف مشروع كاسيل إلى نقل مفهوم البحث في 

كانت بداية المشروع في مـدارس إنجلتـرا    عدد من الدول، وصل عددها إلى سبع عشرة دولة،

زادت هذه الدول في السنتين التاليتين لـذلك،   ومن ثمم، 1993وذلك في عام  ،واسكتلندا وألمانيا

. ولمساعدة الطلبة في تحسين أدائهم فيهـا  ،الرياضيات بغرض تنمية الممارسات الجيدة في تعليم

 ،اإلبداع في تعليم الرياضيات في جامعة إكسـتر اإلنجليزيـة   والمشروع نتاج تعاون بين مركز

الطـرق  فـي  كان المشروع محصوًرا . األلمانية جامعة كاسيل ومجموعة تعليم الرياضيات في

 تعليم الرياضيات، ومن ثم أصبح معنًيا بكل ما يخص تعليم الرياضيات في المرحلة المختلفة في

  ) (/Http://www.cimt.plymouth.ac.uk/projects/kassel.الثانوية

  -:تطوير مناهج الرياضيات على المستوى العربي )3(

ألخيرة سلسـلة مـن   لقد شهدت مناهج الرياضيات في الدول العربية في العقود الثالثة ا  

غالبية المدارس العربية، ويمكن تتبع هذه المراحل  يمحاوالت التغيير بقصد التحديث والتطوير ف

  -:في مناهج الرياضيات، خاصة في مدارس المشرق العربي كما يلي

  -:مشروع اليونسكو لتطوير تدريس الرياضيات في البالد العربية •

ر العام لليونسكو، وتوصل إلى تقارير مفادهـا أن  م انعقد المؤتم1966في شباط فبراير     

تطوير تدريس العلوم والرياضيات أمر الزم، حتى تالحق هاتين المادتين ثورة البحث العلمـي  

وقد اختيرت الدول العربية لتكون من بين الدول التي تتعاون معها اليونسكو فـي  , والتكنولوجي

ت اليونسكو باالشتراك مع خبـراء الـدول   وقد وضع.  تطوير تدريس الرياضيات في مدارسها

العربية مشروعا لتطوير تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية، وتكونت في البلدان العربية التـي  

اشتركت في المشروع لجان وطنية تعمل على اإلعداد لتنفيذ المشروع، حتى تم إنجازة بصـورة  

  ).1994أبو عميرة،( تحقق اهداف المشروع 
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لتطوير الرياضيات فـي لـبالد   ) األليسكو(العربية للتربية والثقافة والعلوم  مشروع المنظمة •

 -:العربية

م أثره 1969كان لمشروع منظمة اليونسكو في تطوير الرياضيات بالمرحلة الثانوية عام     

وفـي خـالل   . في تهيئة الجو العلمي، والنفسي، لتطوير مناهج الرياضيات في الوطن العربـي 

اية هذا المشروع تبنت خاللها بعض الدول العربية تدريس عدة موضوعات خمس سنوات من بد

وقامت بعض الدول بتأليف كتب جديـدة للرياضـيات، تضـم مفـاهيم     , مما تضمنه المشروع

وقـد ظهـرت   , الرياضيات المعاصرة، مسترشدة في ذلك بالكتب التي قدمها مشروع اليونسكو

ر المختلفة، مما حدا بالمنظمـة العربيـة للتربيـة    الحاجة إلى نوع من التقريب بين وجهات النظ

والثقافة والعلوم، القيام بمشروع ريادي لتطوير الرياضيات في المرحلتين المتوسطة والثانويـة،  

  ).1994أبو عميرة،( يتناول المقررات والكتب الدراسية 

 -:مشروع توحيد وتطوير مناهج الرياضيات في دول الخليج العربية •

بدأت المدارس العربية تستجيب فعال إلعطاء مزيد من االهتمام ) ليسكواأل(بعد مشروع 

بالمهارات األساسية، و أجريت تعديالت على الكتب المدرسية التي وضعت فـي إطـار كتـب    

وتمت التعديالت في كثيـر  , وفي إطار كتب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) اليونسكو(

التطـوير  "وفي ذات الوقت بدأت تظهر مشروعات إقليمية في إطار, من األحيان في إطار محلي

توحيـد  "لعل أبرزهـا  مشـروع   , ، تهتم أيضا بالمهارات األساسية ومهارات التطبيق"والتوحيد

م، وغطـى جميـع   1984 مالذي بدأ عـا "وتطوير مناهج الرياضيات في دول الخليج العربية، 

  ) .1994أبو عميرة،( صف الثالث عشرمراحل التعليم بدءاً من الصف األول وحتى ال

 :لدول الخليج ٭ تطوير الرياضيات والعلوم في الدول األعضاء في مكتب التربية العربي

األعضاء فيه التي انضمت إليها اليمن، باإلضـافة   المكتب يعمل بالتعاون مع الدول إن 

 ،دة ومملكـة البحـرين  وهي دولة اإلمارات المتح ،العربية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج

ولهذه الـدول مجتمعـة   . ودولة الكويت ،ودولة قطر ،وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية
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جهود في تطوير مناهج الرياضيات من ضمن مشـاريع متعـددة   ، من خالل المكتب أو منفردة

أقرهـا   التـي » مسيرة العمل المشترك«وقد ورد في  ،والرياضيات لتطوير مناهج وتعليم العلوم

 .وتدريس الحاسوب والتقنية وتطوير مناهجها ،التركيز على العلوم والرياضيات: ومنها المجلس

 مشروع تطوير مناهج«وهو بعنوان  ،المشروع المشترك األخيرذكر وربما يكون من المناسب 

 ما حسب  والمشروع ،»العلوم والرياضيات بالدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج

م، عند توقيع 2004ورد في المناقشات واللقاءات في المكتب، وما أشار إليه العرض في نوفمبر 

عقًدا مع أحد الناشرين لتنفيذ المشروع، هو  وزارة التربية والتعليم، في المملكة العربية السعودية،

ـراحل في جميع مـ ،لمادتي العلوم والرياضــيات مواءمة سلسلة عالمية متميزة«العمل على 

بالدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، سعًيا إلى  ،)االبتدائي، المتوسط(التعـلـيم 

 العالميــة المتميــزة، ومواكبــة الــدول المتقدمــة     االســتفادة مــن الخبــرات  

http://www.yzeeed.com).(  

ليس فقط في , وير مناهج الرياضيات إلى األفضلجميع هذه المشاريع إلى تط توقد هدف

  .المحتوى وإنما في أسلوب التدريس أيضاً 

 :تطوير المناهج خالل فترة السلطة الفلسطينية )4(

  -:هي, مر تطوير المنهاج التعليمي في فلسطين منذ عودة السلطة الفلسطينية بمراحل ثالث  

عية عملـت علـى إعـداد أوراق عمـل     وهي فرق شبه تطو: مرحلة لجان الطواقم الفنية: اوالً

وإنمـا قـدمت بعـض األوراق    , ولم يصدر أية تقارير منشورة عن لجان الطواقم, ولقاءات

لوزارة التربية والتعليم، تضمنت هذه األوراق تصوراً لألهداف العامة لتدريس الرياضـيات  

  . سيمع  محتوى مقترح لكل صف، ويذكر أنها عملت خالل فترة من عدم الوضوح السيا

م، 1/10/1995تم تأسيس مركز تطوير المناهج الفلسـطينية فـي    -:مرحلة الخطة الشاملة:ثانياً

بناءً على خطة عمل , وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومنظمة اليونسكو

 وبعض الدراسات, وقد صدر عن المركز الخطة الشاملة لتطوير المناهج الفلسطينية.  معتمدة
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األولية لتقييم مواضيع المناهج المختلفة، وقسمت الخطة الجديدة سنوات الدراسة إلى ثالثـة  

ومرحلة , ومرحلة التمكين ومدتها خمس سنوات, مرحلة التهيئة مدتها أربع سنوات -:مراحل

أبـو  (أبقت الخطـة المرحلـة اإللزاميـة بعشـر سـنوات      , االنطالق ومدتها ثالث سنوات

  ).1996,لغد

تمت في هذه المرحلة عمل الصياغة التفصـيلية   -:مرحلة خطة المنهاج الفلسطيني األول :ثالثاً

وتجريـب  , وخاصة آلية تنفيذ المنهاج وتشكيل الفرق الخاصة بالتأليف, لخطة المنهاج األول

خطـة المنهـاج   (المنهاج، باإلضافة إلى عمل الخطوط العريضة لمناهج المواضيع المختلفة

   ).م1998, الفلسطيني

  :أهمية كتاب الرياضيات  المدرسي) 4( 

حيث أنه , إذ إنه من أهم مصادر التعليم المقروءة, يحتل الكتاب المدرسي مكانة مرموقة

حتى تنسجم مـع  , يحتوي على الجانب المعرفي المنوي اكتسابه من قبل الطالب بطريقة منظمة

واألنشـطة  , والبعـد عـن التلقـين   , استراتيجية أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية

المساعدة في اكتساب المتعلم للجانب المعرفي في أقـل جهـد   , والتدريبات واألشكال والخرائط

إذ انـه مـن أهـم    , وبأعلى إنتاجية، ويبقى الكتاب المدرسي متمتعا بهذه المكانـة , ووقت وكلفة

, السـهل تحديثـه وتطـويره   ومن , ألنه يقدم الحد األدنى للمنهج المطلوب, مصادر تعلم الطالب

كما إنه يشكل الحد األدنى من المواد المرجعية التي يرجـع  , بحيث يصبح مثيرا ومشوقا وممتعا

حيث يقدم للمعلم التسهيالت الكثيرة منها إبراز المفاهيم األساسية واقتراحاته , إليها المعلم والمتعلم

  ).م1991, برنامج التعليم المفتوح(للتمارين والتدريبات واألنشطة 

ومن هنا فإن الكتاب المدرسي ليس مجرد وسيلة معينة على التدريس، بل هـو محـور   

إتاحة الفرصـة لـدى التلميـذ لتثبيـت      -:ومنها, التدريس نظرا للوظائف العديدة التي يقوم بها

كمـا أنـه يوجـه    , المعلومات واألفكار، وتقديم المعرفة العلمية لدى التالميذ في صورة منظمة

ويتيح الفرص للتعلم الذاتي بما يناسـب ظـروف التلميـذ    , يذ للقيام بأوجه النشاط التعليميالتالم

  ).1979, رشدي لبيب(وسرعته في التعلم 
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ومداخل , ويؤدي كتاب الرياضيات المدرسي دورا أساسيا في تحديد موضوعات الدراسة

ه يمثل الحد األدنـى  تدريسها وأساليب تقويم الطالب في تحصيل هذه الموضوعات إضافة إلى ان

من الحقائق والمفاهيم والعالقات الرياضية وغيرها من جوانب التعلم المتعددة والتي ينبغي تزويد 

كما انه يعتبر معيارا أساسياً، وينبغي أال يكون وحيدا للحكم على نجاح التلميـذ فـي   , التلميذ بها

  ).1984,عبيد(االمتحانات النهائية 

لبرامج التعليمية مثل الكتب المدرسية،والحكم علـى صـالحيتها،   وبالتالي تقييم فاعلية ا

 -:يعتبر من اإلضافات الحديثة إلى العملية التربوية،إذ يوجد بعدين رئيسيين لعملية التقويم همـا 

تقويم تحصيل الطلبة،وتقويم البرامج التعليمية، ويعمل هذان البعدان على توفير المعلومات، التي 

التربوية المختلفة،من هنا أصبحت عملية التقويم ضرورية لما تقدمه مـن  تلزم لصنع القرارات 

  )1994القياس والتقويم،التعليم المفتوح . ( معلومات

أن التقويم هو عملية الحصول على معلومات ) stufflbeam,1974) (ستفل بيم(ويرى 

  .مفيدة وتهيئتها لتساعد على المفاضلة بين عدد من المسارات البديلة

؛ كان موضوعها أداة االنتقـاء  1965) مايو(في ) معلم الرياضيات(مقالة في مجلة وفي   

معايير متعلقة بـالعرض  : (وتقويم كتب الرياضيات،وقد نظمت معاييرها تحت عنوانين رئيسيين

ويرى فيليب بيك رئيس لجنـة  ). ومعايير تتعلق بالخصائص الطبيعية والخدمات (، )والمحتوى

خاصة بالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات، أنه بالنسبة لألداة المسـتخدمة  وسائل تقويم الكتب ال

  )1989بل،.( في تقويم كتب الرياضيات يجب أن تساعد من يستخدمها في عملية اتخاذ القرار

  )الفئة التعليمية المستهدفة(خصائص الطالب )  5(

هدفان إلى إعداد إنسان يعتبر الطالب محور العملية التعليمية في التربية والتعليم، حيث ي

متوازن قادر على تنمية مجتمعه، ويتم ذلك من خالل المراحل التعليمية المختلفة وكـل مرحلـة   

تمثل مرحلة من مراحل النمو لها خصائصها التي تميزها عن غيرها من المراحـل األخـرى،   

  .ومن الضروري أن تراعي المناهج خصائص وحاجات الطالب في كل مرحلة
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اجيه أن هناك عمليات معينة تكمن وراء التعلم لدى الطفـل وتعمـل علـى    يرى جان بي

  .ارتقاء العقلي لديه منها عملية التكيف مع البيئة من ناحية وعملية تنظيم الخبرة من ناحية أخرى

االستيعاب أو "عمليتا : وعملية التكيف في نظر بياجيه تبنى على ركيزتين متكاملتين هما

عملية تلقي المعلومات عن أحداث البيئة أي فهمها واستخدامها في نشـاط   فاالستيعاب هو" التمثل

في حين تلعب المواءمة دورا مهما في مجال التكيف؛ ألنها تركز على تغير األفكار حتى . معين

  .أو القدرة على تعديل ظروف البيئة, تتسق وظروف الموقف الجديد

خالل أربع مراحل متتالية ووجـد أن حـدوث   يرى بياجيه أن النمو العقلي البشري يتقدم زمنيا 

  -:المراحل ال يتغير بين الناس وهذه المراحل هي

  .مرحلة اإلحساس والحركة وتبدأ من الميالد وحتى عمر سنتين تقريبا -1

 .مرحلة ما قبل العمليات وتمتد من عمر سنتين إلى سبع سنوات -2

ية عشرة أو اكثر، ويستطيع مرحلة العمليات الملموسة وتمتد من عمر سبع سنوات إلى الثان -3

الطفل في هذه المرحلة ممارسة العمليات التي تدل على حدوث التفكير المنطقي، أي القـدرة  

على التفكير المنظم، إال انه مرتبط على نحـو وثيـق بالموضـوعات واألفعـال الماديـة      

 .والمحسوسة والملموسة

شد، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة مرحلة العمليات المجردة، وتمتد من الثانية عشر وحتى الر -4

العمليات الشكلية، إذ يتمكن الطفل في هذه المرحلة من تكوين المفاهيم، والنظر إلى األشـياء  

من جهات مختلفة، ومعالجة عدة أشياء في وقت واحد، ويمكنهم أيضـا التفكيـر اسـتقرائيا    

اسـب واالرتبـاط   واستنباطيا، وهم قادرون على فهم وتطبيق المفـاهيم المركبـة مثـل التن   

 .ترجمة المفتي وسليمان) 1989, بل(واالحتماالت، 

من هنا اختارت هذه الدراسة أحد صفوف المرحلة األساسية لتكون موضـع المقارنـة   

ألنها تعد من التعليم الرسمي وهي مرحلة تعليمية يمر بها الطالب تصل عدد سـنواتها  , والتحليل
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تزويد الطلبة بالمهـارات  : تعليم فيها على أسس أهمهاوتقوم فكرة ال, الدراسية إلى عشر سنوات

والقدرات األساسية التي تتوافق مع بيئتهم ومجتمعهم، وتعزيز قدراتهم الذاتية واألدائيـة حتـى   

  .منتجين قادرين على العمل بشكل فاعل في عملية التنمية ايكونو

يـأتي بعـد انتهـاء     ألنه,ويعتبر الصف التاسع األساسي من أهم صفوف المرحلة األساسية  

الطالب من مرحلة التهيئة وتشمل الصفوف من األول وحتى الرابع األساسي، ودخوله في مرحلة 

  ).م1998, خطة المنهاج الفلسطيني األول(التمكين، والتي تبدأ من الصف الخامس وحتى العاشر

جـة  وتختلف دواعي االهتمام في هذه المرحلة في المجتمعات العالميـة والعربيـة؛ نتي  

الختالف تلك المجتمعات في فلسفتها التربوية وظروفها االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة    

ومهما اختلفت المجتمعات اإلنسانية في فلسفتها التربوية وظروفها المختلفة، فإنها تعمل , والدينية

سـمية،  جاهدة إلعداد شخصية الطالب في جميع جوانبها العقلية، والنفسية، واالجتماعيـة، والج 

    ).1998,صالح.(والروحية، واللغوية، واالقتصادية، والبيئية والجمالية

  وصف كتاب الرياضيات للصف التاسع في كل من فلسطين واألردن ومصر ) 6(

  المنهاج الفلسطيني  -أ

ينقسم كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي الفلسطيني إلى جزأين منفصلين، الجزء 

ة الرياضية والتي ستدرس في الفصل الدراسي األول، في حين يحتـوي  األول يحتوي على الماد

الجزء الثاني يحتوي على المادة الرياضية والتي ستدرس في الفصل الدراسي الثاني،وقد اعتمـد  

الكتاب على نشاط الطالب وعمله في بناء المفاهيم وتعلمها،وقد جاء الكتاب معتدالً في صـفحاته  

وتمارينه ومسائله، ويتضمن الجـزء األول خمـس وحـدات،     وموضوعاته، وترتيب دروسه،

تعرضت فيه الوحدة األولى إلى موضوع الهندسة التحليلية، وفي هـذه الوحـدة تـم معالجـة     

نظام اإلحداثيات في المستوى الديكارتي،وكما عولج فيهـا طـول   : الموضوعات الفرعية التالية

ن، وكما تناولت  درس إحداثيات النقطة التي القطعة المستقيمة من خالل درس المسافة بين نقطتي

تنصف قطعة مستقيمة، وفي هذه الوحدة يتعرف الطالب على ميل الخط المستقيم، وكيفية إيجـاد  
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معادلة الخط المستقيم، وتطوير مهارة الطالب في التمثيل البياني للخط المستقيم معلوم المعادلة، 

والتوازي في المستقيمات، وإيجاد معادلة الـدائرة،   وقدرة الطالب على الربط بين الميل والتعامد

كتـاب الرياضـيات   (كما تحتوي تطبيقات على براهين لنظريات باستخدام الهندسـة التحليليـة   

  ).2006الفلسطيني للصف التاسع األساسي، 

وتتطرق الوحدة الثانية لموضوع المعادالت والمتباينات، وفيها تـم تنـاول عـدد مـن     

ثيل المعادلة بيانياً وحلها، وتمثيل المتباينة وحلها، وحل نظام من المعادالت أو الدروس تهتم  بتم

المتباينات بعدة طرق؛ منها المثيل البياني والحذف والتعويض، وأخيرا مجموعة من التطبيقـات  

الحياتية، وتناولت الوحدة الثالثة موضوع الدائرة؛ وتم التركيز فيها على مجموعة من المفـاهيم  

ية منها الزاوية المحيطية والزاوية المركزية، والشكل الرباعي الـدائري،وأوتار الـدائرة   األساس

وخصائصها،وخواص المماس وبرهنة النظريات حول العمود النازل من المركز علـى الـوتر،   

وأما الوحدة الرابعة، فقد اهتمت بموضوع التحويالت الهندسية وفيها تصف التحويالت األساسية 

وتأثيراتها على النقاط واألشكال الهندسية، ومنهـا  ) واالنسحاب، والدوران، والتمدداالنعكاس، (

التعرف على تطبيقات التحويالت الهندسية في الفنون المحلية، وأخيرا غطت الوحـدة الخامسـة   

المـدى، واالنحـراف   (موضوع اإلحصاء وهو موضوع حيوي تم تناول مقاييس التشتت ومنها 

وقد أرفق لهذه الوحدة ملحـق  ) باإلضافة إلعطاء فكرة عن حساب المئيناتالمعياري، والتباين، 

اختياري يوضح فيه كيفية استخدام الحاسوب في حساب التباين، واالنحراف المعياري باستخدام 

كتاب الرياضيات الفلسـطيني للصـف   ( مع اإلشارة لوجود برمجيات أخرى ) Excel(برنامج 

  ). 2006التاسع األساسي،

زء الثاني من المنهاج الفلسطيني للصف التاسع األساسي، فقد ظهر التركيز على أما الج

بناء المفاهيم، وقد تضمن الجزء الثاني من الكتاب خمس وحدات، تعالج الوحدة األولى موضوع 

العالقات واالقترانات، وفيها تم التركيز على مفهوم العالقة وخصائصـه،ا ومفهـوم االقتـران    

يله، ثم تركيب االقترانات، ومنها إيجاد االقتران العكسي القتران ما، وأخيرا وأنواعه، وطرق تمث

التعرف إلى االقتران المحايد والثابت، وأما موضوع الوحدة الثانية والثالثة، فقـد تطرقتـا إلـى     



 24

المعادلة التربيعية، ودراسة الطرق المختلفة لحل المعادلة التربيعية بما فيهـا طريقـة التمثيـل    

ي، في حين تطرقت الوحدة الثالثة إلى موضوع كثيرات الحدود، حيث تناولت مفهوم كثيـر  البيان

كتاب الرياضيات الفلسـطيني  ( الحدود، والعمليات على كثيرات الحدود، ومن ثم نظرية البواقي 

  ). 2006للصف التاسع األساسي،

القتـران كثيـر   وتأتي الوحدة الرابعة مركزة على مفهوم االقتران النسبي، بعد تناول ا

الحدود في الوحدة الثالثة، وتوضيح العمليات التي على االقترانات النسـبية، وأخيـراً تناولـت    

، تم فيها أخذ قـوانين األسـس و   تالوحدة الخامسة موضوعاً هاماً أال وهو األسس واللوغاريتما

تـاب ملحقـاً   ، وحل المعادلة األسية واللوغاريتمية، كما وقد أضيف في آخـر الك تاللوغاريتما

اختياريا تحت عنوان تطبيقات حاسوبية، ُبين فيها كيفية استخدام اآللة الحاسبة إلجراء وتسـهيل  

العادية، وتزويد الطالب بالتدريبات العقلية التي تنمي  تالحسابات المتعلقة باألسس أو اللوغاريتما

  ).2006كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف التاسع األساسي،( تفكيره وتنشطه

  المنھاج األردني  -ب

وأما كتاب الرياضيات األردني فقد وفر برنامجاً متكامالً مـن المـادة العلميـة، وقـد     

عرضت المادة من خالل دروس،تتضمن كل منها فكرة واحدة، تـم عرضـها فـي صـفحتين     

ر متقابلتين، تُتبع بتدريبات صفية، يجريها الطلبة بإشراف المعلم وتوجيهه وتشجيعه، كما يتـواف 

في كل درس عدد مناسب من التمارين والمسائل، لتعميق التدريب في الصف، أو تعطى علـى  

شكل واجب بيتي، وقد ُأثبت في نهاية كل وحدة مجموعة تمارين عامة عليها، باإلضـافة إلـى   

مجموعة تمارين تراكمية في نهاية كل وحدتين، بهدف تثبيـت الحقـائق والمهـارات، وتأكيـد     

  ).1994كتاب الرياضيات األردني للصف التاسع األساسي،(  استمرارية التعلم

ويحتوي منهاج الرياضيات األردني للصف التاسع على رسوم وأشـكال وصـور فـي    

مواضع كثيرة، لتوضيح المفاهيم الرياضية، ويوفر الكتاب جرعات مناسبة في أمـاكن متعـددة   

ي، وركز في أكثر من موضع على لخطوات حل المسألة، لتنمية قدرة الطالب على التفكير العلم

المهارات الحسابية، بهدف تنمية القدرة على الحسـاب الـذهني، كمـا ركـز علـى المفـاهيم       
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األساسية،ليوازن بين المهارات والمفاهيم، كما يستطيع المعلم في بعض المواقـف اإلفـادة مـن    

الرياضـيات   كتـاب ( أسلوب اكتشاف بعض النماذج ليقود طلبتهُ  إلى صياغة حقيقيـة عامـة   

  ).1994األردني للصف التاسع األساسي،

األردني للصف التاسع في ثماني وحدات، كلها مجموعة بين  ولقد جاء كتاب الرياضيات

دفتي كتاب واحد ينقسم إلى فصلين دراسيين، كل فصل دراسي يتكـون مـن أربـع وحـدات     

لهندسة التحليلية،  وفيهـا  دراسية،فقد عالج الفصل الدراسي األول  في الوحدة األولى موضوع ا

تناولت عدد من الدروس، منها اإلحداثيات المتعامدة في المستوى، ومنها معرفة إحداثيي نقطـة  

في مستوى بالنسبة لمحورين متعامدين، وإيجاد المسافة بين نقطتين معلومتي اإلحداثيات، وكيفية 

مستقيم ومعادلته، باإلضـافة  إيجاد إحداثيات نقطة منتصف قطعة مستقيمة، ومعرفة ميل الخط ال

إلى تطبيقات والتحويالت من االنعكاس والتماثل واالنسحاب، بينما تعالج الوحدة الثانية موضوع 

التحليل إلى عوامل، فتتناول المقادير الجبرية وتحليلها، ومعرفة العبارة األولية، وإيجاد مجمـوع  

على آخر، كما وتتضمن إيجاد العامل مكعبين والفرق بين مكعبين وتحليله، وقسمة مقدار جبري 

المشترك األكبر، والمضاعف المشترك األصغر، باإلضافة إلـى اختصـار الكسـور الجبريـة     

وجمعها وطرحها، وأما الوحدة الثالثة فقد خصصت للدائرة، حيث عولج فيها المفاهيم األساسـية  

دة الرابعة تم معالجة المتباينات المتعلقة بالدائرة، والزوايا المركزية والمحيطية، في حين في الوح

كتاب الرياضيات ( وخواصها، وحل نظام المتباينات الخطية والمركبة في متغير واحد ومتغيرين

  ).1994األردني للصف التاسع األساسي،

األردني للصف التاسع، فإنه يتكون مـن   أما الفصل الدراسي الثاني من كتاب الرياضيات

لوحدة األولى موضوع المعادالت، وفيها تم الحديث عن مفهـوم  تناولت ا: أربع وحدات دراسية

اإلقترانات التربيعية والقطع المكافئ، وكيفية تمثيل اإلقترانات التربيعيـة بيانيـاً،والتعرف إلـى    

بالرسم،وبالتحليل،  وبإكمـال المربـع، وباسـتخدام    ( المعادلة التربيعية وجذورها وطرق حلها 

ين معادلة تربيعية إذا علم جذراها،وأخيراً حل المعـادالت الكسـرية،   ، وكيفية تكو)القانون العام

بوجود مجموعة من التطبيقات تتطلب حل مسائل، في حين جاءت الوحدة الثانية مكملة لموضوع 
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الوحدة الثالثة في الفصل الدراسي األول، وهو الدائرة فقد عالجت مماسات الـدائرة وأوتارهـا،   

ات التي بينها، واألشكال الرباعية الدائرية،ومهارة رسم دائـرة داخـل   والزاوية المماسية والعالق

  .مثلث أو خارجه، وأخيرا مجموعة من التطبيقات والتمارين العامة

فقد تناولت موضوع المثلثات،وفيه يتعرف الطالب إلى النسب المثلثية : أما الوحدة الثالثة

والعالقات بينها، وحل المعادالت المثلثيـة  ) 30،60،45(الحادة، والنسب المثلثية للزوايا  اللزواي

  .وحل المثلث القائم الزاوية والتعرف على زوايا االرتفاع واالنخفاض

فإنها تطرقت إلى موضوع اإلحصاء، تم فيهـا التعـرف   : وأما الوحدة الرابعة واألخيرة

ع تكراري، إلى أنواع البيانات، ومكونات الجدول التكراري، وكيفية إنشاء جدول تكراري،ومضل

ومدرج تكراري، وكيفية حساب الوسط الحسابي  وحل مسائل باستخدامه،وكيفية إيجاد الوسـيط  

كتاب الرياضـيات  (والمنوال وأشكال التوزيعات، وأخيرا العالقات بين مقاييس النزعة المركزية 

  ).1994األردني للصف التاسع األساسي،

  المنھاج المصري -ج

للصف التاسع األساسي، فقد جاءت المـادة الرياضـية   أما كتاب الرياضيات المصري 

، حيث نظـم محتـوى   )الجبـر(المخصصة  للفصل الدراسي األول تحت عنوان واحد أال وهو 

الكتاب في وحدتين، تشتمل كل وحدة منها على عدد من الدروس المترابطة، وكما جاءت المادة 

، حيث نظـم  )الهندسة(د أال وهو الرياضية المخصصة للفصل الدراسي الثاني تحت عنوان واح

علمـاً   (محتوى الكتاب أيضاً في وحدتين تشتمل كل وحدة منها على عدد من الدروس المترابطة 

، لكن كان واضـحاً أن صـفحات الكتـاب    )بأن الكتابين يتم تدريسهما معاً طوال العام الدراسي

للموضـوعات محـل   المصري غزيراً  بالنصوص واألشكال التوضيحية، التي جاءت مناسـبة  

الدراسة إلثراء األفكار الواردة في الدروس، بهدف تعزيزها وتثبيتهـا، وقـد صـاحب هـاذان     

كراسة التدريبات، وكراسة طريق التفـوق للفصـل الدراسـي األول،    (الكتابان ثالث كراسات 

كتـاب  ( وذلك لضمان تحقيق األهداف المرجوة ) وكراسة طريق التفوق للفصل الدراسي الثاني

  ).2001\2000رياضيات المصري للصف التاسع األساسي،ال
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فقد عالجت الوحدة األولى من الفصل الدراسي األول موضوع األعداد الحقيقية،  وتم فيها 

تناول عدد من الدروس ذات العالقة والتي منها، الجذران التربيعي والتكعيبـي لعـدد نسـبي،    

، كما تناولت مهارة تمثيل مجموعات جزئيـة  واألعداد غير النسبية، ومجموعة األعداد الحقيقية

، ولم تغفل عن العمليات على األعداد الحقيقية، والقوى الصحيحة )الفترات(من األعداد الحقيقية 

السالبة وغير السالبة، والعمليات على الجذور، وأخيرا أعطت تطبيقات على كل مـن الجـذور   

، حيث تناولـت  )التطبيق(انية موضوع الدالة التربيعية والتكعيبية، في حين عولج في الوحدة الث

مفهوم الدالة وكيفية تمثيل الدالة بمخطط سهمي ومخطـط ديكارتي،وتناولـت مفهـوم المجـال     

والمجال المقابل والمدى، ومن ثم انتقل إلى دوال كثيرات الحدود في متغير واحد،ودرجة الدالـة  

كثيرات الحدود والتي منها الدالة الخطيـة  كثيرة الحدود،باإلضافة إلى تمثيل بياني لبعض الدوال 

والثابتة، وأخيراً تمثيل بياني للدالة التربيعية، ومفهوم خط التماثل لمنحنـى الدالـة التربيعيـة،    

كتاب الرياضيات المصري للصف التاسع ( ومفهوم القيمة العظمى والصغرى وتعينها من الرسم

  ). 2001\2000األساسي،

ب الرياضيات المصري  الفصل الدراسي الثاني، فقد تكون من أما الجزء الثاني من  كتا

وحدتين تناولت الوحدة األولى  موضوع الزوايا واألقواس في الدائرة فبدأت بمراجعـة لـبعض   

المفاهيم األساسية منها القوس، ومن ثم انتقل إلى توضيح العالقـة بـين الـزاويتين المحيطيـة     

لت أيضاً الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس والمركزية المشتركتين في القوس، وتناو

والعالقة بينها، وأخيرا الشكل الرباعي الدائري  مفهومـه وخواصـه وحاالته،باإلضـافة إلـى     

مجموعة من التمارين التطبيقية، وقد عالجت الوحـدة الثانيـة موضـوع التمـاس والزاويـة      

لدائرة، ومنها المماسـان المرسـومان مـن    المماسية،وفيها تم التعرف إلى العالقة بين مماسات ا

نهايتي قطر في دائرة متوازيان وغيرها من العالقات والنتائج النظرية، وتناولت أيضاً الزاويـة  

المماسية، مفهومها، وعالقتها بالزاوية المحيطية المشتركة معها في القـوس، وقيـاس الزاويـة    

اختبارات لكل من الفصلين الدراسيين، لتقـيم  المماسية، وأخيرا في نهاية الكتاب تم إرفاق نماذج 

مستوى التحصيل لدى التالميذ، ولم يغفل عن تضمين مفاهيم من القضايا المعاصـرة، وربطـه   

  ).2001\2000كتاب الرياضيات المصري للصف التاسع األساسي،( بواقع الحياة اليومية
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  الدراسات السابقة : ثانياً

ييم الكتب المدرسية على جميع المستويات وبمختلـف  اهتم العديد من الباحثين بدراسة تق

التخصصات،وقد ظهر ذلك االهتمام على المستويين العربي والعالمي، كما اهتمـت المنظمـات   

الدولية بهذا الموضوع ومن المنظمات المهتمة منظمة اليونسكو ومنظمة األليسكو، لـذلك قـام   

على نقاط الضعف والقصور والعمل علـى   العديد من الباحثين بهذه الدراسات، من أجل التعرف

عالجها، وتحديد نقاط القوة والعمل على تنميتها وتعزيزها، وهنا سنتناول عدد مـن الدراسـات   

  .األجنبية والعربية ذات الصلة بموضوع الدراسة

  :الدراسات المتعلقة بتحليل كتب الرياضيات وتقييمها -  أ

مقارنة بين محتوى مناهج رياضيات وهي دراسة تقويمية ) 2002(في دراسة أبو غزالة 

الفلسطيني، واألردني، والمصري، للصف السادس األساسي، حيث هدفت الدراسة إلى مقارنـة  

م، مع كتـب المملكـة األردينـة    2000كتب الرياضيات للمنهاج الفلسطيني المستخدم حتى عام 

  : الهاشمية وكتاب جمهورية مصر العربية من خالل

  . وضوعات الرياضيةالتعرف على اختالف الم -1

التعرف على األهداف التربوية التي تقيسها كل من المناهج الدراسية للصف السادس في مادة  -2

 . الرياضيات

 . للمستويات العقلية) بلوم(الكشف عن التباين في األهداف التربوية، في ضوء متغير تصنيف  -3

  : وأشارت النتائج إلى ما يلي

باستثناء وحدة الجبر غير .ة المطروحة للمناهج الثالثةوجود تشابه في الموضوعات الدراسي -1

  . موجودة في المنهاج المصري، وانفرد المنهاج الفلسطيني بمادة االحتماالت
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يوجد تباين في النسب المئوية لتوزيع مستوى األهداف التربوية، التي يقيسها كل من المناهج  -2

 . لألهداف التربوية) بلوم(الثالثة تبعاً لتصنيف 

حول تقويم  كتب الرياضيات في مرحلة التعلـيم األساسـية   ) 1996(دراسة الصوص  وفي

  .العليا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في فلسطين

حاولت الدراسة التعرف للتقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمـات ألربعـة كتـب فـي     

تكونت عينة الدراسة الرياضيات، ومعرفة درجة كفاية كل كتاب، حسب عدد من المجاالت حيث 

مدرسـة ثانويـة   ) 50(معلمة تم اختيـار  ) 88(معلماً و) 112(معلم ومعلمة، منهم ) 200(من 

  .مدرسة لإلناث، في أربع محافظات)22(مدرسة للذكور، و) 28: (وأساسية عشوائياً منها

فقـرة،  ) 64(تكونت أداة البحث من استبانه أعدها الباحث ألغراض الدراسة مكونة من   

مظهر الكتـاب، ومقدمتـه، ومحتـواه، واألسـاليب     : ( زعة على ستة مجاالت رئيسية هيمو

  ).والوسائل، وتنمية الكتاب التجاهات الطلبة 

أظهرت نتائج الدراسة أن التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات كانـت أعلـى مـن      

تب الرياضيات األربعة، لكل كتاب من ك) ά=0.05(المستوى المقبول تربوياً  و بداللة إحصائية 

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر للجنس في تقويم كل كتـاب، وأظهـرت أيضـاً أن    

التقديرات التقويمية قد تأثرت بالخبرة التدريسية للمعلم في تقويم الكتب المدرسية كوحدة واحدة، 

  .المدرسيةوكذلك أظهرت الدراسة أنه ليس للمؤهل العلمي أثر في مجال تقويم الكتب 

حول تقويم كتب رياضيات للصف الخامس االبتدائي فـي  ) م2006(وفي دراسة  سالمة 

  .ضوء ثقافة وفلسفة المعايير

وقد هدفت دراسته إلى معرفة المؤشرات المعيارية التي ينبغي توافرها بكتب الرياضيات   

توافر هذه المؤشرات المدرسية، لإلسهام في تحقيق تلك المعايير، وهدفت أيضاً إلى معرفة مدى 

في كتب الرياضيات للصف الخامس االبتدائي، باإلضافة إلى معرفة التوصـيات، والمقترحـات   

  .المنبثقة من هذه الدراسة لتطوير، وتحسين كتب الرياضيات
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ثقافـة  ( وللوصول إلجابات على هذه األسئلة قام الباحث بتقديم إطار نظـري، تنـاول     

اضيات والرياضيات المدرسية، عناصر محتوى منهج الرياضـيات،  وفلسفة المعايير، طبيعة الري

، كما قام الباحث بتحديد التصورات الفلسفية، التـي  )ماهية تحليل المحتوى وأهميته وضوابطه 

ستمثل معايير للحكم على محتوى مناهج الرياضيات، واقترح قائمـة بالمؤشـرات المعياريـة،    

  .ة عن أسئلة البحثوطبقها على كتب الرياضيات وذلك لإلجاب

تتعلق بتطوير المناهج ) معايير عامة ( توصل الباحث إلى وجود خمسة توجهات فكرية   

  -:المدرسية وخاصة الرياضيات وهذه المعايير هي

  . إتاحة الفرصة للطالب الستنتاج المعرفة بأنفسهم -1

  .العمل على امتالك الطالب لمفاتيح البحث عن المعرفة، وخاصة التعلم الذاتي -2

 . تحقيق التكامل بين الرياضيات والمواد الدراسية األخرى -3

 .تحقيق التكامل بين الرياضيات والحياة العملية -4

  . االهتمام بتنمية اإلبداع -5

والتي هدفت إلى تقويم كتاب الرياضيات للصف التاسـع مـن   ) 1994(أما دراسة السر    

من خـالل تحديـد تقـديراتهم     وجهة نظر المعلمين والطلبة في مدارس منطقة عمان األولى

المحتوى، الوسائل اإليضاحية واألنشطة والعينات على : التقويمية لجوانب الكتاب األربعة وهي

استخدام الكتب، والشكل العام للكتاب وطريقة إخراجه، ووسائل التقويم حيث حاولت الدراسـة  

  :اإلجابة عن األسئلة التالية

  لكتاب من مختلف جوانبه األربعة؟ما تقديرات المعلمين التقويمية ل -1
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 ما تقديرات الطلبة التقويمية للكتاب من مختلف جوانبه األربعة ؟ - 2

ھل يوجد فروق جوھرية بين تقديرات المعلمين، وتقديرات الطلبة التقويمية  - 3

 للكتاب من مختلف جوانبه األربعة ؟

 ربعة ؟ما أثر المؤھل العلمي للمعلمين على تقديراته لجوانب الكتاب األ - 4

ما أثر مستوى التحصيل الدراسي للطلبة  على تقديراتھم التقويمية لجوانب الكتاب  - 5

  األربعة ؟

  ما أثر الخبرة التدريسية للمعلمين على تقديراتھم التقويمية لجوانب الكتاب األربعة ؟  -6

أما مجتمع الدراسة فهو عبارة عن مجموعة معلمي ومعلمات الرياضيات للصف التاسع 

معلما ومعلمة، وبلغ ) 64(معلماً ومعلمة، تم اختيار عينة الدراسة منهم، وكانت ) 110(م وعدده

. طالبـاً وطالبـة  ) 520(طالباً وطالبة، تم اختيار عينة دراسية مكونة من ) 9923(عدد الطالب 

فقرة، والثانية للطلبة ) 63(ولهذا الغرض أعد الباحث استبانتين؛ األولى للمعلمين واشتملت على 

ولتحليـل النتـائج   . فقرة موزعة على جوانب التقويم األربعة في الكتـاب ) 42(واشتملت على 

  ".ت"استخدم الباحث اإلحصاء الوصفي، وتحليل التباين، باإلضافة إلى اختبار 

) 3.7(وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط تقديرات المعلمين التقويمية اإلجماليـة للكتـاب  

ونسبته ) 3.6(بلغ متوسط تقديرات الطلبة التقويمية اإلجمالية للكتاب، بينما %)74(ونسبته المئوية

، ويوجد فروق ذات داللة بين متوسط تقديرات المعلمين التقويمية وبين متوسـط  %)72(المئوية 

تقديرات الطلبة التقويمية لمجموع الفقرات المشتركة الخاصة بوسائل التقـويم، وال يوجـد أثـر    

ين على تقديراتهم التقويمية، بينما كان للمؤهل العلمي أثر على تقديراتهم للخبرة التدريسية للمعلم

التقويمية لوسائل التقويم والوسائل اإليضاحية واألنشطة والمعينات، ويوجد أثر لمستوى التحصيل 

  . الدراسي للطلبة على تقديراتهم التقويمية للمحتوى ووسائل التقويم والشكل العام

حول تقويم محتوى كتب الرياضيات األردنية في المرحلـة  ) 2005(وفي دراسة جّراح   

الثانوية في ضوء متطلبات مواكبة العولمة، حيث حاولت الدراسة التعرف إلى معيـار يتنـاول   
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بعض متطلبات مواجهة العولمة، والتي يمكن أن يتناولها محتوى منهاج الرياضيات في المرحلة 

  . تب الرياضيات للمرحلة الثانوية في ضوء ذلك المعيارالثانوية، باإلضافة إلى تقييم محتوى ك

ولتحديد المعيار قامت الباحثة بمراجعة بعض الدراسات السـابقة السـتخالص بعـض      

المتطلبات، وقامت بإعداد استبانه بهدف معرفة بعض المفاهيم التي ينبغي أن يتعلمهـا الطالـب   

ن ترد في منهاج المرحلة الثانوية، عـن  لتساعده في مواجهة بعض قضايا العولمة والتي يمكن أ

عرضت هذه المفاهيم على عينـة تتكـون مـن    .  طريق األمثلة، واألسئلة الواردة في المنهاج

فرداً، ومجموعة من ) 20(مجموعة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية، تكونت من 

أفراد ومجموعة مـن معلمـي   ) 8(موجهي الرياضيات في مديرية التربية والتعليم، تكونت من 

فرداً ومجموعة من الخبراء، في مجال الرياضيات ) 38(الرياضيات للمرحلة الثانوية تكونت من 

فرداً، ولإلجابة على السؤال الثاني عن مدى توافر هذه المتطلبات في ) 15(والتربية تكونت من 

 Content(ب تحليل المحتوى محتوى منهاج الرياضيات للمرحلة الثانوية،و استخدم الباحث أسلو

Analysis.(  

وقد أشارت النتائج إلى قصور المحتوى الكتابي لمناهج الرياضيات في توعية المتعلمين   

ببعض قضايا العولمة، وكيفية مواجهتها، باإلضافة إلى عدم مراعاة هـذه الكتـب للخصـائص    

من الخارج، دون تمحيص  الحرجة للمتعلمين في هذه المرحلة، وتعطشهم لكل ما هو جديد وقادم

أو تدقيق في كونه مناسباً أو غير مناسب لبيئتهم، أو ثقافتهم، أو هويتهم، أو أي أمر له مسـاس  

  .بحياتهم

حول تقييم المناهج التعليمية الحديثة في فلسـطين، والتـي   ) 2003(وفي دراسة صبري 

طينية الخاصة بمنهاج الصفين هدفت إلى تقييم تجربة المرحلة األولى؛ لتطوير مناهج الدولة الفلس

  .م2000/2001األول والسادس األساسيين، التي تم تطبيقها في مطلع العام الدراسي 

ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت الباحثة استبانه لفحـص آراء مدرسـي المنـاهج،    

ل أحدهما تضمن أسئلة مغلقة تشم: والمشرفين التربويين، حيث شملت االستبانة جزأين رئيسيين
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وأما الجزء الثاني، فشمل أسـئلة  .  إجابات، وفقاً لنموذج ليكرت) 5(فقرة وصيغة على شكل 42

مفتوحة عن آراء المشاركين ومقترحاتهم، كما قامت الباحثة بمقارنة عالمات لطلبـة لصـفوف   

، كما قارنت بين موضوعات كل من المنهاج الجديد 2000-1999وسنة  1996مختارة بين سنة 

  .حديد درجة التغييروالقديم لت

تناولت الباحثة نتائج الدراسة الميدانية، التي تم إنجازها لهدف تقييم للمناهج الجديدة مـن  

خالل عينة مختارة من معلمين، ومديرين، وموجهين في مدارس من المحافظات المختلفة، تضم 

اصـة،  مدرسة، ضمت مدارس مختلطة ذكورا وإناثا، كما شملت مدارس الحكومـة، والخ  141

موجهـاً  ) 40(مـديراً و ) 40(مشاركاً، منهم ) 275(وشملت العينة على . ووكالة الغوث الدولية

معلماً للصف السادس، وأما بالنسبة لعينة التالميذ فقد بلغت ) 120(معلماً للصف األول، و) 75(و

  .مدرسة 40شعبة لمواضيع مختلفة في الصفين األول والسادس موزعة على )  (300

وأن المستوى . نتائج أن المنهاج يدمج بين المعرفة، والتجارب، وحل المشكالتوجدت ال

اللغوي لم يكن مناسبا، أّن األمثلة من الحياة العملية، واألسئلة، والنشاطات لم تكن كافية، كما أن 

  .المنهاج الجديد، ال يتضمن القدر الكافي من المفاهيم الفلسفية والجمالية

  -:ئج على النحو التاليويمكن تلخيص بعض النتا

  . وجود حاجة ماسة لدليل المعلم في مختلف المواضيع المدرسية  -1

 . بخصوص ترتيب خصائص الكتاب الجديد كانت أفضل من القديم  -2

قدم عدد من المشاركين في الدراسة اقتراحات بخصوص وحدات يمكن تضـمينها فـي     -3

 . المناهج الجديدة

   -:ءً على نتائج الدراسة منهاوقدمت الباحثة عدد من التوصيات بنا

  .تدقيق وتصويب اللغة لجميع الكتب المدرسية -1
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مراجعة مبحث الرياضيات للصف السادس من حيث صعوبته، ومفرداته غير المفهومة،  -2

 .وعدم وضوح وحدات االحتماالت والمجسمات، وطرح األعداد الصحيحة

 . قررتوفير دليل المعلم لجميع المباحث الدراسية مع الكتاب الم -3

 .االهتمام بالدورات التدريبية للمعلمين بتوفير متدربين متخصصين -4

فقدهدفت إلى وصف األداء الرياضي للطلبة الصـفين  ) 1991(أما دراسة مؤسسة تامر 

المهـارات الحسـابية، والهندسـة،    : (الرابع والسادس االبتدائيين في ستة مجاالت رياضية هي

، كما هدفت هذه الدراسة إلى وضـع  )فظية، ونظرية األعدادوالقياس، والتقدير، وحل المسائل الل

مـن خـالل   . اقتراحات أولية لتحسين تحصيل طلبة المرحلة االبتدائية في موضوع الرياضيات

  -:اإلجابة عن األسئلة التالية

ما مستوى األداء الرياضي لطلبة الصفين الرابع والسادس االبتدائيين في المجاالت الرياضية  -1

المهارات الحسابية، والهندسة، والقياس، والتقدير، وحل المسـائل واللفظيـة،   (: التالية؟

  ؟)ونظرية األعداد

ما هي العوامل المؤثرة في تحسين تحصـيل طلبـة المرحلـة االبتدائيـة فـي موضـوع        -2

 الرياضيات؟

طالبـاً  ) 918(اشتركت في البحث عينتان إحداهما تمثل طلبة الصف الرابـع وعـددها   

وقد اختير . طالباً وطالبة) 861(مثلت طلبة الصف السادس األساسي وعددها  وطالبة واألخرى

مـن  %) 7(وكان حجم كل عينة حـوالي . طلبة العينتين من مدارس القدس ورام اهللا وبيت لحم

مجتمعها وقد احتوت كل منها على طلبة من المدارس الحكومية والخاصـة ومـدارس وكالـة    

ة عن فحصي تحصيل تم إعدادهما من قبل البـاحثين، وقـد   أما أداة البحث فكانت عبار. الغوث

احتوى كل فحص على أسئلة مرتبطة بكل مجال من المجاالت الرياضية الست التي ركز عليها 

البحث، وقد روعي أن يشتمل كل فحص على أسئلة من الصف الحـالي، وعلـى أسـئلة مـن     

  . الصفوف السابقة
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ة الصفين الرابـع والسـادس االبتـدائيين    وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن تحصيل طلب

ضعيف جدا في كل مجال من مجاالت الرياضيات الستة التي امتحنوا فيها، ولم يكون الضـعف  

الشديد هذا مقتصراً على تحصيلهم في مواد الصف الحالي لكل من العينتين وإنمـا كـان فـي    

  . تحصيل مواد الصفوف السابقة أيضاً

هدفت إلى تفعيل دور العقل في حساب األعداد،  التي)1998(وفي دراسة صالحة 

  - :والوصول إلى اإلجابة الصحيحة السريعة الدقيقة، من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

ما مدى تمثيل مهارات العامل العددي في منهاج الرياضيات للصف  -1

  الرابع األساسي ؟

 ما هي قدرات الطلبة في مهارات العامل العددي ؟ -2

 قة بين الرياضيات وعلم النفس والذكاء؟ما هي العال -3

وللكشف عن مدى تمثيل مهارات العامل العددي في منهاج الرياضيات للصف الرابـع  

األساسي وتحديد العالقة بين الرياضيات وعلم النفس وعامل الذكاء، قام الباحث باختيار عينـة  

اسـتخدم بطاريـة   طالبا وطالبة موزعين على شعبتين للـذكور، وشـعبتين لإلنـاث، و   )159(

االختبارات المعرفية العاملية التي قام الشرقاوي بتعريبها وذلك إلجراء دراسة مسحية ليتحقـق  

وثبـات  ) 0.77(حيث وجد معامل ثبات العامل العـددي . من الخصائص السيكومترية لالختبار

لنتـائج  ، واعتبرها الباحث مناسبة ألغراض الدراسة، وقد دلت ا)0.72(اختبار الصورة والرقم 

على وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيا بين الرياضيات وعلم النفس ومعامل الذكاء، كما كشـف  

تحليل المحتوى عن قبول الفرضية الصفرية؛ والتي تنص على حضور قوي لموضوع األعـداد  

وضعف في مستوى التحصـيل المدرسـي فـي    , في كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي

  . الرياضيات
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والتي هدفت للكشـف عـن   ):  Kilpatrick et.al.1994(راسة كلباتريك ورفيقة أما د

االتجاه الحديث في تعليم الرياضيات وبناء مناهجها في هولندا، عن طريق اإلجابة عن األسـئلة  

  -:التالية

  ما المفاهيم التي يجب على المنهاج الحديث احتواؤها ؟ -1

 على العمليات الحسابية ؟ ما التحويالت الرياضية الالزمة لتدريب العقل -2

 ما األساليب واألنشطة واألدوات التي تنمي مهارات الحساب العقلي؟ -3

توصلت هذه الدراسة إلى أهمية التكامل بين التدريس والتعلم والمحتوى الرياضي، وهذا 

تغير يستدعي تحويل الرياضيات من مقرر دراسي إلى نشاط يومي يصعب االستغناء عنه، وأهم 

الرياضية للخوارزميات  اإلجراءاتيالت في بناء الرياضيات، هو تقليل التركيز على هذه التحو

الحسابية، وزيادة التركيز على اإلجراءات الحسابية التي تعتمد على الحساب العقلي، والتقـدير  

واستخدام الحاسوب واآلالت الحاسبة، ولقلة الحاجة إلى استخدام الورقة والقلم في اسـتخدامات  

  . ات الحياتيةالرياضي

وقد أبرزت الدراسة انعكاس االتجاه الحديث في مجال األعداد ومهاراتها فـي أربعـة   

مفـاهيم األعـداد واإلحسـاس بهـا     : مجاالت، ينبغي على منهاج الرياضيات احتواؤها، وهي

باستخدام الحساب العقلي والمكتوب، ومعنى العمليات الحسـابية، وإتقـان الحقـائق الحسـابية     

  .، والمسائل الكالمية، كتطبيق المعرفة والمهارات العددية والحسابيةاألساسية

التي هدفت إلى إجراء مسح شامل ) 1996(أما دراسة مركز تطوير المناهج الفلسطينية 

لجميع المواضيع التي تدرس في الضفة الغربية وقطاع غزة في جميع المراحل الدراسية حيـث  

. أساليب عرض المادة والوسائل التعليمية المسـتخدمة تمت مراجعة محتوى الكتب المدرسية، و

وهدفت عملية مسح المناهج السابقة إلى تقييم مناهج الرياضيات المستخدمة سابقا، فـي جميـع   

. المراحل الدراسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومقارنتها في بـبعض المنـاهج العالميـة   
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مراجعة المنـاهج القائمـة،   : بعة أساليب هيولتتمكن من تحقيق الهدف المذكور تم استخدام أر

  .وعقد ورشات عمل، وتوزيع االستبيان، والمقارنة بين المناهج القائمة والمناهج العالمية

األردنـي  ( توصلت الدراسة إلى انه بالنسبة إلى محتوى الكتاب، غطت كتب المنهاجين

ي مراحل التعليم المختلفـة،  جميع المواضيع التي من المفترض أن يتعلمها الطلبة ف) والمصري 

أما بالنسبة للوسائل التوضيحية، تبين النقص الشديد فـي  . ولكن بعمق متفاوت وبتركيز مختلف

كال المنهاجين في هذا المجال خصوصا في المراحل االبتدائية حيث ال تقدم وسـائل محسوسـة   

  .ضيحيةللطالب، كما ال يوجد ذكر الستخدام الحاسوب واآللة الحاسبة كوسيلة تو

أما أسلوب عرض المادة وتوزيع المنهاج، اعتمد كل من المنهجـين أسـلوب التلقـين،    

ووضع القوانين أمام الطلبة لحفظها وتعليمهم واستخدامها، دون إعطاء فرص للطلبة الكتشـافها  

وال يركز المنهاج علـى  . وتقدير أهميتها، وعدم وجود ترابط بين مواضيع الرياضيات المختلفة

  . المواد التعليمية المحسوسة وضرورة تنوعها حول مفهوم الواحد استعمال

دراسة هدفت إلى قياس التحصيل في مناهج ) 1998(وأجرى الفريق الوطني الفلسطيني

من الصـف األول األساسـي إلـى    , الرياضيات المدرسية المستخدمة في الضفة الغربية وغزة

دنية الهاشـمية،ومنهاج جمهوريـة مصـر    منهاج المملكة األر: الصف السادس األساسي، وهما

العربية، من خالل بناء جدول التدرج والمضمون للرياضيات من الصف األول األساسي وحتى 

أجرى الفريق اختباراً تحصيلياً على ثالث مراحـل، اختبـار كامـل    . الصف السادس األساسي

  .ي من الفقراتلجميع الفقرات، اختبار للنصف األول من الفقرات، اختبار للنصف الثان

  -:وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

ما هي النتيجة اإلجمالية ألداء الطالب على االختبار الوطني مقيسـة بـالمجموع الكلـي     -1

  للعالمات في كل جزء من جزأي االختبار وفي مجموع الجزأين؟

  كيف كان أداء الطلبة على مجاالت المحتوى الخمس ؟ -2
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الطلبة على مجاالت القـدرات الرياضـية الـثالث     كيف كان أداء -3

 ؟) المعرفة المفاهيمية، واالجرائية، وحل المشكالت(

 كيف كان أداء الطالب بالمقارنة مع أداء الطالبات ؟ -4

لألعداد والعمليات عليها نظراً العتقـاده  %) 32(خصص الفريق في االختبار ما نسبته 

  . محتوى الكتب المدرسيةبأهمية هذا الموضوع، وتمثيله الكبير في 

وأظهرت نتائج االختبار الوطني تفوق الطالبات على الطالب في مجال األعداد وإجراء 

، بينما كان متوسط أداء الطـالب  %)54.5(العمليات عليها، في حين بلغ متوسط أداء الطالبات 

ال سـنوات  ) 6(من الطلبة الذين درسـوا الرياضـيات لمـدة    %) 20(، و وجد حوالي %)51(

مـن الطلبـة تقريبـاً ال    %)50(يستطيعون إجراء عملية الجمع أو الطرح بأبسط أشكالها، وأن 

  .يمتلكون مهارات عددية بسيطة

والتي هدفت إلى بناء منهاج ) NAEP,1996(أما وفي دراسة للفريق الوطني األمريكي 

وقد اتبع البـاحثون   الرياضيات للصف الرابع معتمداً على منهاجي القوة والقدرة الرياضية معاً،

تحليل محتوى منهاج الرياضيات للصف الرابع األساسي على مسـتوى  : عدداً من الخطوات هي

ــاء محتــوى فــي موضــوعات مهــارات األعــداد،   ــة، وبن الواليــات المتحــدة األمريكي

، والكسور والقياس والهندسة واإلحصاء، وتحديد النسب المئوية )الجمع،الطرح،الضرب،القسمة(

وقد توصـل  . وع ومفرداته، بما يضمن التكامل بين القوة الرياضية والقدرة الرياضيةلكل موض

الباحثون إلى وجود أهمية األعداد والمهارات عليها في محتوى منهاج رياضيات الصف الرابـع  

منه، وضرورة مالءمة المحتـوى السـتخدام األسـلوب    %) 40(األساسي، إذ تبلغ نسبة تمثيله

  .ورقة والقلم، واآللة الحاسبة، والحساب العقليال: الحسابي المناسب

نالحظ من الدراسات السابقة، وجود اهتمام كبير من الباحثين بعمليـة تحليـل وتقـويم    

المناهج والكتب المدرسية، لكن يظهر لنا ان التركيز جاء على الخصائص العامة التي يتميز بها 

، لكـن وجـدنا ان عـدد    )مات واالنشطةالمحتوى، لغة الكتاب، الرسو(الكتاب المدرسي ومنها 
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الدرسات التي اعتمد اسلوب تحليل المحتوى االهداف التربوية، والعمل على مقارنتها بالمنـاهج  

الدراسية لدول مجاورة في مادة الرياضيات، قليلة نسبياً ونادرة، لذا جاءت هذه الدراسة لتعمـل  

الرياضيات المطبقة فـي كـل مـن     على سد النقص في هذا الجانب، والقاء الضوء على مناهج

  ).فلسطين، واالردن، ومصر(
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة  -

  مجتمع الدراسة  -

  أداة الدراسة  -

  صدق األداة  -

  ثبات األداة  -

  إجراءات الدراسة  -

  تصميم الدراسة  -

  التحليالت اإلحصائية   -
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يتناول الفصل الثالث عرضاً لمنهج الدراسة، يصف فيهـا مجتمـع الدراسـة وأداتـه،     

ودالالت صدق األداة وثباتها، إضافةً إلى إجراءاتها، وتصميمها، ووصف الطـرق اإلحصـائية   

  .المناسبة لموضوع الدراسة والمستخدمة بها

  :منهج الدراسة

، لمالءمته )Content Analysis(ى اتبع الباحث في الدراسة الحالية منهج تحليل المحتو

ألغراض الدراسة، حيث إن الهدف منها تقويم منهاج الرياضـيات للصـف التاسـع األساسـي     

  ).األردني، والمصري (الفلسطيني، ومقارنته مع المناهجين 

  :مجتمع الدراسة

إن ميدان هذه الدراسة هو تحليل محتوى كتب الرياضـيات، التـي اعتمـدتها منـاهج     

المطبقـة للعـام الدراسـي     للصف التاسع األساسـي فـي كـل مـن فلسـطين و      الرياضيات

األردن ومصـر   ، إذ قام الباحث بتحليل محتويات وموضوعات المنـاهج فـي  )م2002/2003(

في الدول الثالث، باإلطالع علـى الخطـوط العريضـة، وأدلـة     ) م2002\2001(المطبقة منذ

  .لتعامل معها بما يتناسب وأغراض الدراسةالمعلمين، واألوراق المتوفرة في هذه الدول، وا

  :أداة الدراسة

قام الباحث بتطوير قوائم رصد، احتوت على الخطوط العريضـة والتفصـيلية لمنهـاج    

تحديــد واســتخراج الموضــوعات : الرياضــيات للصــف التاســع األساســي مــن خــالل

وتحديـد  ). 1(حـق  التي أقرتها مناهج الرياضيات في الدول الـثالث، المل ) المحتوى(الرياضية

، الملحـق  "بلوم"واستخراج األهداف الخاصة بها وتحليلها إلى مستوياتها المعرفية حسب تصنيف 

  .التي طرحها هذه الدراسة باألسئلةواستخراج اإلجابات المتعلقة ). 6(
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  :صدق األداة

هدفاً سلوكياً في منهاج الرياضيات للصـف التاسـع األساسـي،    ) 183(أحصى الباحث 

بنسب متفاوتة على مناهج الدول الثالث، ووضعها فـي جـداول تبعـاً لتسلسـلها فـي      موزعةً 

عـرض  ).  1( الموضوعات المطروحة في الكتب المقررة مرتبةً بشكل متناسق فـي الملحـق  

الباحث هذه األهداف على  ثالثة محكمين، األول يعمل محاضراً في جامعة النجـاح الوطنيـة،   

ربية في جامعة النجاح الوطنية، والثالث يعمل كمشرف في وكالـة  والثاني يعمل كعميد لكلية الت

الغوث، وقد أشار المشرف  إلى خمسة أهداف يرى من المناسب حذفها ألنها تعد تكرارا ألهداف 

قام البحث بحذف هذه األهداف المكررة، وأعاد ترتيب األهداف ليصبح عدد األهداف . مرصودة

ضعت في جداول تبعاً لتسلسلها في الموضوعات المطروحة هدفا  و) 178(بعد الحذف والتعديل 

  ).  1(في الكتب المقررة مرتبةً بشكل متناسق كما هو مبين في الملحق

منهم ثالثـة  :وعرضت هذه األهداف على لجنة من المحكمين مكونةً من عشرةً محكمين

البكـالوريوس،  مشرفين تربويين، وثالثة معلمين من حملة درجة الماجستير،ومعلمين من حملة 

ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية يحمل درجة الماجستير، وعميد كلية التربية يحمـل درجـة   

الدكتوراه في اساليب الرياضيات،وقد طلب منهم اإلطالع على األهداف السلوكية ومن ثم  إبداء 

كانـت    آرائهم حولها، وهل هي كافية وغطت المناهج الثالثه؟ باالضافه إلى تحديـد فيمـا إذا  

األهداف بحاجة إلى تعديل من حيث زيادة األهداف أو حذفها ، وأخيراً اإلجابـة عـن األسـئلة    

  :التالية

من واقع خبرتك هل ترى أن الباحث قد أحصى األهداف السلوكية في محتـوى   -1

  كتاب الصف التاسع األساسي بشقيه الحالي والسابق؟

 -:لعملما هو مستوى تقديرك لتحقق هذه األهداف في هذا ا -2

  .ممتاز  -جيد جداً    هـ -جيد   د -متوسط   ج -ضعيف    ب -أ

 .هل توجد أهداف سلوكية مهمة لم تدرج في هذا العمل، عددها إن وجدت ؟ -3
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  .هل تعتقد بوجود أهداف سلوكية غير مهمة بحاجة للحذف حددها إن وجدت ؟ -4

  : فكانت نتائج اإلجابة عن األسئلة المطروحة سابقاً كما يلي

  .ب جميع المحكمين على السؤال األول باإليجاب والرضىأجا -1

جيد وهذه النتيجة ) 1(جيد جداً و) 3(ممتاز و) 6(وبالنسبة للسؤال الثاني فقد حصل على  -2

 .مرضية إلى حد ما

) 1(كانت إجابة المحكمين باألغلبية بكفاية األهـداف المرصـودة فـي الملحـق رقـم       -3

 .ومناسبتها ألغراض الدراسة

ابة على السؤال الرابع، بأنه  يجب حذف  األهداف الخمسة المكررة وبهـذا  وكانت اإلج -4

 .تصبح جداول األهداف جاهزة ومناسبة ألغراض الدراسة

  -:ثبات األداة

) االقتران التربيعي والمعادالت التربيعية والمتباينـات (قام الباحث باختيار وحدة الجبر 

وحدات كتب الرياضيات للصف التاسع األساسي في المنهاج الفلسطيني بطريقة عشوائية من بين 

وحلل األهداف في هذه الوحدة،وفرغ النتائج في جدول األهداف لوحدة الجبر . في الدول الثالث

، ثم أعيد التحليل مرة أخـرى  )4(الملحق ) االقتران التربيعي والمعادالت التربيعية والمتباينات(

  . يلين متطابقان بدرجة جيدة فوجد أن التحل ،يلينبعد مدة زادت عن الشهر، وقورنت نتائج التحل

ــم عرضــت وحــدة   ر ومــن ث ة (الجب ادالت التربيعي ران التربيعي والمع االقت

في الكتاب الفلسطيني، التي اختيرت بطريقة عشوائية من بين الوحدات الدراسـية   )والمتباينات

: ين مكونةً من عشرةً محكمينالموجودة في المناهج المقام عليها الدراسة، على لجنة من المحكم

ثالثة مشرفين تربويين، وثالثة معلمين من حملة درجة الماجستير،وثالثة معلمـين مـن حملـة    

البكالوريوس، ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية يحمل درجة الماجستير، وطلب منهم تحليـل  

، ثم قورنـت نتـائج   ) 4( األهداف السلوكية في هذه الوحدة، وتفريغ النتائج في جداول الملحق
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تحليل األهداف السلوكية في هذه الجداول مع نتائج التحليل التي قام بها الباحث ووجـد تطـابق   

  .مماثل بينهما

  : إجراءات الدراسة

قام الباحث بتحليل الموضوعات الدراسية الواردة في المناهج الثالثة، واالطـالع علـى   

الفلسـطيني، واألردنـي،   (ضة للمناهج الثالثة أدلة المعلمين، وما توفر من كتب الخطوط العري

والوقوف على اوجه التشابه واالختالف فيما بينها وتحليل هـذه  ) 2،3المالحق( في) والمصري

الخطوط واستنباطها من الكتاب المقرر، بوجود التوجيه والمسـاعدة واإلرشـاد مـن الخبـراء     

تذة والمحاضرين في كلية الدراسات اإلدارة العامة للمناهج، ومن األسا:المتخصصين في كل من 

العليا في جامعة النجاح الوطنية، وقسم أساليب التدريس في كلية العلوم  التربوية، وبتوجيه مـن  

المشرف على الرسالة، ومركز المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وأوراق 

ثم رصد ومتابعـة الموضـوعات   .لك الكتبالعمل الخاصة بالمنهاج المصري، وتحليل محتوى ت

الموجودة في كل منهاج لوحده، ثم قورنت هذه الموضوعات وحسبت النسبة المئوية لحضورها، 

وتم تفنيد األهداف السلوكية الخاصة في كل من المناهج الثالثه ووضعها فـي جـداول مرتبـة    

  ).1الملحق (ومتسلسلة، تبعاً لمواقعها في الوحدة الدراسية

المناهج الثالثة، وذلك بهدف تصـنيف مسـتويات    لك تم تحليل أهداف الكتب في بعد ذ

لألهداف " بلوم"األهداف السلوكية الموجودة في الكتب المقررة للدول الثالث وذلك تبعاً لتصنيف 

تحليـل،  وتطبيـق،  وفهم واستيعاب، وتذكر ومعرفة، : وتقسم إلى ستة مستويات وهي ،السلوكية

  :لك على النحو التاليتركيب، وتقويم،وذو

   .قراءة الموضوع قراءة متأنية مرة واحدة أو أكثر  .1  

   .وضع خطوط تحت الخبرات التي يتكون منها الموضوع  .2  

ومن ثم تجزئة تلك الخبرات إلى جزئيات دقيقة  ،نقل هذه الخبرات إلى ورقة خارجية  .3  

   .ومحددة ومرتبة
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، وتحديد مدى تحقق األهداف الخاصة لكل وحدة من )6الملحق(وتحديد نسبها المئوية  

خالل النسبة المئوية لحضورها في الكتب المقررة، ومن ثم بيان وتحديد العالقـة بـين النسـبة    

  ).7الملحق (المئوية لعدد الحصص مع النسبة المئوية للحضور في كل منهاج 

  : تصميم الدراسة

ضيات الفلسطيني، ومقارنته مع المنهـاج  بنيت هذه الدراسة على أساس تقويم منهاج الريا

،وتـم  )م2000/2001(، والمطبقة في فلسطين حتى نهاية العام الدراسي )األردني، والمصري (

، وهو أسلوب بحثي يعتمد على وصـف  )Content Analysis(استخدام منهج تحليل المحتوى

  . لدراسةالمحتوى وصفاً موضوعياً منظماً وكمياً، ويالئم هذا األسلوب أغراض ا

  :أما متغيرات الدراسة فهي

  :المتغيرات المستقلة )5(

  ).الفلسطيني، األردني، المصري( متغير المنهاج وله ثالثة مستويات  -  أ

المعرفـة والتـذكر،والفهم واالسـتيعاب،    (وله ستة مسـتويات  " بلوم"متغير تصنيف  -  ب

 ).والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم

  .عن التقدير التقويمي لفقرات أداة الدراسة وهو عبارة: المتغير التابع* 

  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والتكرارات، والنسب المئويـة  

لكل سؤال من أسئلة الدراسة، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

الثالثة، والنسب المئويـة، والمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات     لكل منهاج من المناهج 

المعيارية للمناهج الثالثة معاً ، ومن ثم مقارنتها والخروج بالنتـائج والتوصـيات المتعلقـة    

  . بأسئلة الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  :مقدمة

  لنتائج التي اسفرت عنها هذه الدراسة؛ألهم ا اًيتضمن هذا الفصل عرض

مناهج الرياضيات المصرية واألردنية والفلسـطينية   هدفت هذه الدراسة الى المقارنة بين

حليـل  للصف التاسع األساسي، و يحتوي هذا الفصل على النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسـة، والت 

ع الباحث مجموعة من الخطـوات  جل  فحصها واإلجابة عليها اتبأاالحصائي المتعلق بها، ومن 

تحليل محتوى الكتب الثالث الُمدرسة لمادة الرياضيات للصف التاسـع  : على النحو التالي ذلكو

، ووضـع النسـب   )الفلسطيني، واألردني، والمصـري (األساسي وفق المناهج الدراسيةالثالث 

المثلثـات،  وئرة، الـدا والهندسة التحليلية، : المئوية لكل موضوع من موضوعات المحتوى وهي

التحليل إلى العوامـل،  واألعداد الحقيقية، والمتباينات، واالقتران التربيعي والمعادلة التربيعية، و

 ،اإلحصـاء واالحتمـاالت  وكثيرات الحـدود،  واألسس واللوغاريتمات، واالقترانات الخاصة، و

  .واستخدم الباحث المعادلة التالية في حساب معدل الصفحات لكل موضوع

  الموضوع عن مجموع صفحات الكتاب المدرسي=  دل الصفحات لكل موضوع مع

  مجموع تكرارات الموضوع                                             

حيث استخدمت هذه المعادلة في كثير من الدراسات المشابهه لتحليل محتوى المنـاهج،  

التي قام بها " صيل الطلبة في الرياضياتية وتحعالقة العامل العددي بالقدرات العقل"مثل دراسة 

مقارنة لمناهج التعليم الثانوي في بعض الدول العربيـة فـي ضـوء    " ، ودراسة)1998(صالحة

، و )1997(لعربية للتربية والثقافة والعلـوم المنظمة ا، وقامت بها "االتجاهات العالمية المعاصرة

والمصري، للصف  لفلسطيني، واألردني،رياضيات االدراسة تقويمية مقارنة بين محتوى مناهج "

  ).2002( أبو غزالة التي قام بها" السادس األساسي
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  :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

  :لإلجابة عن األسئلة األول، والثاني، والثالث، والرابع والتي تنص

ما النسب المئوية لتوزيع الموضوعات الدراسية المطروحـة   :ينص على ، والسؤال األول )1(

 منهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في ضوء متغير الدولة المعدة للمنهاج؟ل

ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج  :ينص على ، والسؤال الثاني )2(

 الرياضيات الفلسطيني للصف التاسع األساسي؟

ة المطروحة في منهاج ما النسب المئوية للموضوعات الدراسي :ينص على، والسؤال الثالث )3(

  الرياضيات األردني للصف التاسع األساسي؟

ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج  :ينص على ، والسؤال الرابع)4(

  الرياضيات المصري للصف التاسع األساسي؟

ت وكتاب الرياضيا ،تم تحليل محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني بجزأيه األول والثاني

ة عناوين ومن ثم ضم الموضوعات تحت خمس ،والكتاب المصري،األردني بجزأيه األول والثاني

ن، والمحكمـي ، تشمل جميع الموضوعات المطروحة، تبعاً إلتفاق الرياضيين والخبـراء  رئيسية

يضـم المعادلـة   ( ، وموضوع الجبر)واالقليدية التحليلية،( موضوع الهندسة:هيووالموضوعات 

ويضم التحليل الى عوامل، االسس ( وموضوع األعداد )االقتران التربيعي، والمتباينات التربيعية،

، )ويضم كثيرات الحدود واالقترانات النسبية( ، وموضوع العالقات واالقترانات)واللوغاريتيمات

  .وأخيراً موضوع االحصاء واالحتماالت

فـي الجـدول   ات،ورصـدها  وتم حساب النسبة المؤية لحضور كل من هذة الموضوع

  ).1(تمثيلها  النسبي في الشكل  ، ومن ثم)1(رقم
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  النسب المئوية لتوزيع الوحدات الدراسية في منهاج الصف التاسع األساسي في: )1(الجدول 

  )فلسطين، واألردن، ومصر(
  الموضوع

  الكتاب

  الهندسة

ب
رتي
الت

  

  االعداد

ب
رتي
الت

  

ــات  العالق

ب  واالقترانات
رتي
الت

  

  الجبر

ب
رتي
الت

  

ــاء االح صـ

ب   واالحتماالت
رتي
الت

  

  المجموع

  %100  2  %9  3  %22.50 1 %30.20 3 %7.20 3 %31.10  الفلسطيني

  %100  1  %12.70  2  %24.90 3  %7.80 2  %14.40 1  %40.20  األردني

  %100  3  %0.00  1  %30.70 2  %13.40 1  %18.10 2  %37.80  المصري
  

يـة لتوزيـع الموضـوعات    وجود تفاوت كبير في النسب المئو) 1(يالحظ من الجدول 

الرياضية بين المناهج الثالث من جهة، وبين النسب المئوية لتوزيع الموضوعات الرياضية فـي  

األعمـدة البيانيـة لتوزيـع    ) 1(وكما هو مبـين فـي الشـكل    . المنهاج الواحد من جهة اخرى

  .الموضوعات الرياضية للمناهج الثالث

االعمدة البيانية لتوزيع وحدات المناھج للصف التاسع
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اإلحصاء الجبر العالقات األعداد الھندسة

المحتوى

ية
ئو
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ة 
سب
الن الفلسطيني

االردني

المصري

  

  وحدات الدراسية في منهاج الصف التاسع االساسـي فـي  األعمدة البيانية لتوزيع ال :)1(الشكل 

  )فلسطين، واألردن، ومصر (

نالحظ وجود تفاوت في تمثيل النسب المئوية للموضـوعات الدراسـية   ) 1(ومن الشكل

، بينما كانت النسبة المئوية لوحدة الهندسة  تحتل هالمطروحة في كل من المناهج الدراسية الثالث

نهاج  االردني، نرى أن النسبة المئوية لموضوع االحصاء في المنهاج اعلى نسبة حضور في الم

  .هنسبة في المناهج الثالث اقل المصري كانت
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ما النسب المئوية لتوزيع الموضـوعات   :والذي ينص على النتائج المتعلقة بالسؤال االول )3(

لـة  الدراسية المطروحة لمنهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في ضـوء متغيـر الدو  

 المعدة للمنهاج؟

  :نالحظ النتائج التالية) 1( والشكل ،)1( من دراسة الجدول

وهذا  هيوجد تفاوت كبير في النسب المئوية لتوزيع الموضوعات الرياضية في المناهج الثالث -  أ

يظهر جلياً في توزيع الموضوعات الرياضية لوحدتي العالقات واالعداد في الكتب الثالث، 

الكتـاب   موضـوعات  من مسـاحة  %)30.2(المئوية لوحدة العالقاتحيث تتراوح النسبة 

الكتاب األردني،بينما نجد ان نسبة وحدة  موضوعات  من مساحة %)7.8(الفلسطيني، الى

مـا  أ. الكتاب المصـري  موضوعات من مساحة %)13.4(العالقات في المنهاج المصري

 من مسـاحة  %)7.2(ا منبالنسبة لوحدة االعداد،تتراوح النسب المئوية لمستوى حضوره

, الكتـاب األردنـي   موضوعات من مساحة %)14.4(الكتاب الفلسطيني، الى موضوعات

مـن   %)18.1(بلغـت   نسـبة ببينما مستوى حضور وحدة االعداد في المنهاج المصري 

 .الكتاب المصري موضوعات مساحة

دة الهندسـة  يوجد تقارب في توزيع النسب المئوية بين المنهاج األردني والمصري في وح -  ب

حيث كانت المساحة المخصصة في الكتابين المصري  ،دون االلتقاء مع المنهاج الفلسطيني

ردني بينمـا كانـت   لأل%) 40.2(قابلللمصري م %)37.8(:واألردني لوحدة الهندسة هي

 .من مساحة الكتاب المقرر %)31.1(المساحة المخصصة للمنهاج الفلسطيني

مئوية في وحدة الجبر في كل مـن الكتـاب الفلسـطيني    يوجد تقارب في توزيع النسب ال -  ت

، بينمـا  %)22.5(واألردني،حيث بلغت نسبة حضور وحدة الجبر في الكتاب الفلسـطيني 

جاوزت المسـاحة المخصصـة لوحـدة    في الكتاب األردني وت %)24.5(كانت هذه النسبة

النسبة أعلى  وهذه ،من مساحة الكتاب المقرر%) 30.7(نسبةالر في المنهاج المصري الجب

 .من مثيالتها في المنهاجين السابقين

يوجد تقارب في توزيع النسب المئوية بين المنهاجين الفلسطيني واألردنـي فـي وحـدة     -  ث

االحصاء واالحتماالت، دون االلتقاء مع المنهـاج المصـري، حيـث كانـت المسـاحة      

لسـطيني  للف%) 9(المخصصة في الكتابين الفلسطيني واألردني لوحـدة االحصـاء هـي   
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ي مساحة لوحدة االحصـاء فـي المنهـاج    لألردني، بينما لم تخصص أ%) 12.7(مقابل

 .هوهذه النسبة هي أدنى النسب في المناهج الثالث%) 0.0(المصري حيث كانت النسبة 

اني ذي ينص النتائج المتعلقة بالسؤال الث ما النسب المئويـة للموضـوعات الدراسـية     :وال

  يات الفلسطيني للصف التاسع األساسي؟المطروحة في منهاج الرياض

 

المنھاج الفلسطيني

اإلحصاء

الجبر

العالقات
األعداد

الھندسة
1
2
3
4
5

31.1%

7.2%
30.2%

22.5%

9%

  
  النسب المئوية لتوزيع الموضوعات في المنھاج الفلسطيني ):2(الشكل 

على نسبة مئوية في محتوى ن نسبة وحدة الهندسة هي أأ) 2(و الشكل ) 1( يبين الجدول

نسبة  بينما كانت نسبة وحدة االعداد هي اقل, %)31.1(حيث بلغت ،كتاب الرياضيات الفلسطيني

فقط، بينما تراوحت النسـب المئويـة لبـاقي    %) 7.2(مئوية في الحتوى الفلسطيني حيث بلغت

ما وحدة العالقـات  لوحدة الجبر، أ%) 22.5(تماالت الىلوحدة االحصاء واالح%) 9( الوحدات

  .%)30.2( واالقترانات النسبية فقد بلغت نسبتها المئوية

طـول  ية لوحدتي الهندسة والعالقات هي أالبيانن األعمدة نالحظ أ) 1(الشكل  ومن نتائج

حيث بلغـت نسـبتها   ، ويليها العمود البياني لوحدة الجبر ،األعمدة البيانية في المنهاج الفلسطيني

بينمـا  %)  20=5\100(وهي اقرب األعمدة البيانية حول المتوسط الحسابي%) 22.5( المئوية

البيانية عمـود وحـدة    قصر األعمدة، وكان أءحصالوحدتي األعداد واإل يتقارب العمود البياني

  .عداداأل
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مـا النسـب المئويـة للموضـوعات الدراسـية       :والذي ينص النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

  المطروحة في منهاج الرياضيات األردني للصف التاسع األساسي؟

المنھاج األردني

اإلحصاء 

الجبر

العالقات األعداد

الھندسة

1
2
3
4
5

40.2%

14.4%

24.9%

7.8%

12.7%

  

  نسب المئوية لتوزيع الموضوعات في المنھاج األردنيال ):3(الشكل 

على نسبة مئويـة  ، أن نسبة وحدة الهندسة هي أ)3(والشكل ) 1(نتائج في الجدولتبين ال

نما كانت نسبة وحدة العالقـات  بي%) 40.2(حيث بلغت ،في محتوى كتاب الرياضيات األردني

، بينمـا  %)7.8(حيث بلغت نسبتها ،قل نسبة مئوية في محتوى كتاب الرياضيات األردنيهي أ

لوحـدة  %) 14.4(دة االحصاء، الـى لوح%) 12.7(الوحدات من تراوحت النسب المئوية لباقي

ن المنهـاجين  ، وهنا نالحظ أ%)24.9(ما وحدة الجبر فقد حصلت على النسبة المئويةاألعداد وأ

  .الفلسطيني واألردني قد اتفقا على وحدة الموضوعات المشتركة بينهما

ردني للهندسة هو اطـول  ن العمود البياني في المنهاج األنالحظ أ) 1(ومن نتائج الشكل

قصر األعمدة البيانية، في حين تتقارب مود البياني لموضوع العالقات هو أوالع, األعمدة البيانية

حيث يحتل كل منهمـا مـن محتـوى كتـاب      ؛حصاءالبيانية لموضوعي األعداد واإل األعمدة

%) 14.4(الرياضيات األردني للصف التاسع االساسي نسبتين قـريبتين همـا علـى التـوالي     

ن وحدة الجبر كانت اقرب األعمدة البيانية للمتوسط الحسابي حيـث  ، في حين نجد أ%)12.7(و

  .ساسيللصف التاسع األ من محتوى كتاب الرياضيات األردني) 24.9(بلغت نسبتها المئوية
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ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة  :والذي ينص تائج المتعلقة بالسؤال الرابعنال

  في منهاج الرياضيات المصري للصف التاسع األساسي؟

المنھاج المصري

اإلحصاء 

الجبر

العالقات األعداد

الھندسة

1
2
3
4
5

37.8%

18.1%
13.4%

30.7%

0%

  
  يبين النسب المئوية لتوزيع الموضوعات في المنهاج  المصري :)4(الشكل 

ن نسبة وحدة الهندسة فـي محتـوى كتـاب    ، أ)4(والشكل ) 1(تبين النتائج في الجدول

محتـوى  كثر من ثلث أي أ%) 37.8(، هي أعلى نسبة مئوية حيث بلغتالرياضيات المصري

%) 0.0(، حيث بلغـت قل نسبة مئوية، بينما كانت نسبة وحدة اإلحصاء هي أالكتاب المدرسي

%) 13.4(ي ليس لها مساحة مخصصة بينما تراوحت النسب المئوية لباقي الوحـدات مـن  أ

وهي %) 30.7(جبر فقد بلغت نسبتهاما وحدة اللوحدة االعداد، أ%) 18.1(لوحدة العالقات الى

  .ساسيالمقرر بقليل للصف التاسع األ رسيوى الكتاب المدقل من ثلث محتأ

ع الهندسة في المنهاج المصري هو ن العمود البياني لموضونالحظ أ) 1(ومن نتائج الشكل

ي ما يعادل اكثر من ثلث صـفحات الكتـاب   أ%) 37.8(ويحتل ما نسبته, طول األعمدة البيانيةأ

، وهاتان %)30,7(حيث يحتل ما نسبته ،ع الجبرالمقرر، ويليه في الطول العمود البياني لموضو

المطروحـة  من عدد الصفحات المخصصة للموضوعات %) 68.5(النسبتان تشكالن ما مجموعه

على بكثيـر مـن المتوسـط الحسـابي     في الكتاب المصري، كما أن هاتين الوحدتين نسبتهما أ

أن باقي النسب المئويـة   ، بينما نجدلكل وحدة%) 20(المفترض لتوزيع الوحدات الدراسية حول 

حيـث بلغـت نسـبة حضـور وحـدة      , قرب من هذا المتوسـط الحسـابي المفتـرض   هي أ

قل من المتوسـط الحسـابي   ، وهي أ%)13.4(، ونسبة حضور وحدة العالقات%)18.1(عداداأل
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ي وجود حيـث بلغـت   ، فلم يكن لها أما وحدة االحصاء، وأالمفترض لتوزيع الوحدات الدراسية

 ن المنهاجين الفلسطيني واألردني، وهنا نالحظ أن المنهاج المصري قد اختلف ع)%0.0(نسبتها 

  .حصاءفي تغييب موضوع اإل

  : النتائج المتعلقة باألسئلة الخامس والسادس والسابع

  : التي تنص على ما يليوهذه األسئلة  ولإلجابة عن

ت الدراسية المطروحة ما مستوى األهداف التربوية للموضوعا: السؤال الخامس، و ينص على 

) بلـوم (في منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف التاسع األساسي، في ضوء متغيـر تصـنيف   

  لألهداف التربوية ؟

ما مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحـة  : وينص على  السؤال السادس،

لألهداف ) بلوم(تصنيف في منهاج الرياضيات األردني للصف التاسع األساسي، في ضوء متغير 

  التربوية؟

ما مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في : السؤال السابع، وينص على 

لألهـداف  ) بلوم(منهاج الرياضيات المصري للصف التاسع األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

  التربوية ؟

ي منـاهج الرياضـيات   ربوية للموضوعات الدراسية المطروحة فتتم رصد األهداف ال

للصف التاسع األساسي الفلسطيني، واألردني، والمصري، وتصنيفها في ضوء متغير تصـنيف  

ووضـعها فـي    ،، ومن ثم حساب النسب المئوية لمستوياتها)6( التربوية الملحق لألهداف" بلوم"

ـ   ). 7(في الملحق) ت( ،)ب(،)أ(كما تبين الجداول  ،جداول دل وتم رصد النسـب المئويـة لمع

الموضوعات الدراسية المطروحة في مناهج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كـل مـن   

  ).5(ومثلت بأعمدة بيانية كما في الشكل  ،)2(الدول الثالث، وتبويبها في الجدول 
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النسب المئوية لمعدل الموضوعات الدراسية المطروحة في منـاهج الرياضـيات   ): 2(الجدول 

  ي كل من الدول الثالثللصف التاسع األساسي ف

أن معدل األهداف التربوية  للموضوعات الدراسية المطروحة في ) 2(من الجدول يتبين

الحظ أن معـدل حضـور المسـتويات    كما وي، ةبين المناهج الثالث ة كانت متفاوتةالمناهج الثالث

" بلـوم "ضوء متغير تصنيف  العقلية للموضوعات الدراسية في المنهج الواحد كانت متفاوتة، في

  .لألهداف التربوية

، يالحظ أن  مجموع  النسب المئوية للمسـتويا ت العقليـة   والمتفحص للجدول السابق 

  العليا يمكن تضمينها في الجدول التالي 

لمعـدالت حضـور المسـتويات    األعمدة البيانية للنسب المئوية يبين ) 5(كما أن الشكل 

  ثةالعقلية للموضوعات الرياضية المطروحة في المناهج الثال

 المستوى العقلي المعدل الفلسطيني المعدل األردني المعدل المصري

 المعرفة والتذكر 28.70% 29.30% 21.40%

 الفهم واالستيعاب 39.30% 40.90% 36.80%

 التطبيق 22.10% 21.80% 37.50%

 التحليل 6.20% 4.50% 3.60%

  التركيب 2.30% 2.30% 0%

 التقييم 1.40% 1.20% 0.70%

 المجموع 100% 100% 100%

 المستوى العقلي المعدل الفلسطيني المعدل األردني المعدل المصري

 التحليل 6.20% 4.50% 3.60%

  التركيب 2.30% 2.30% 0%

 التقييم 1.40% 1.20% 0.70%

 المجموع 9.90% 8.00% 4.30%
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مستويات العقليـة للموضـوعات   األعمدة البيانية للنسب المئوية للمعدالت حضور ال ):5(الشكل

  الرياضية المطروحة في المناهج الثالثة

أن األعمدة البيانية الممثلة للنسب المئوية لمعدل األهداف التربوية )5(الحظ من الشكلي

الحظ أن كما وي للموضوعات الدراسية في المناهج الثالث كانت متفاوتة، بين المناهج الثالث،

لموضوعات الدراسية المطروحة في المنهج الواحد كانت معدل حضور المستوى العقلي ل

  .لألهداف التربوية" بلوم"في ضوء متغير تصنيف  ،متفاوتة

ما مستوى األهداف التربويـة للموضـوعات   :  :والذي ينص النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

ء متغيـر  الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف التاسع األساسي، في ضو

  لألهداف التربوية ؟) بلوم(تصنيف 

الحظ وجود تباين في نسب تمثيل كل مـن  ي) 7(في الملحق) أ(من خالل دراسة الجدول 

الوحـدة  ة، حيث توزعت األهداف التربوية في المستويات العقلية ضمن مختلف الوحدات الدراسي

  .تقييملل%) 1.2( للفهم واالستيعاب الى%) 38.1(األولى ما بين 
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اخـتالف  اختالف في نسب األهداف التربويـة و الحظ أيضا وجود ، يأما الوحدة الثانية

للفهـم   %)40.8(الوحدة الثانية ما بينزعت األهداف التربوية في المستوى العقلي لها، حيث تو

  .تركيبلل%) 0.6(واالستيعاب الى 

ى العقلي فيهـا  فقد توزعت نسب األهداف التربوية في ضوء المستو ،وأما الوحدة الثالثة

  .للتركيب%) 0(لكل من الفهم واالستيعاب والتطبيق، الى %) 34.3(ما بين 

توزعت نسب األهداف التربوية في ضوء المستوى العقلي فيها ما  ،الوحدة الرابعة فيو

  .تركيبلل%) 0.9(الى  ،للفهم واالستيعاب%) 45.3(بين

ة في ضوء المستوى العقلي فيها فقد توزعت نسب األهداف التربوي ،أما الوحدة الخامسة

  .تقويملل%) 0.9(للفهم واالستيعاب، الى %) 43.0(ما بين

أن توزيع النسب المئوية لمستوى األهداف التربوية الخاصة في المنهاج  يالحظمن هنا ف

ويمكن تلخيص هذه النتائج من خالل ،الفلسطيني لم تكن متساوية عند اختالف الوحدات الدراسية

 والذي يبين توزيع النسب المئوية لمعدالت حضـور المسـتويات العقليـة   ) 2(لجدولالنظر الى ا

للموضوعات الرياضية المطروحة في المنهاج الفلسطيني فـي الرياضـيات للصـف التاسـع     

يبين  األعمدة البيانية للنسب المئوية لمعدالت حضـور المسـتويات   ) 5(األساسي، كما أن الشكل

  .ةالمطروحة في المناهج الثالث العقلية للموضوعات الرياضية

ما مسـتوى األهـداف    :والذي ينص السؤال الخامس نيمكن االجابة ع) 5(ومن الشكل 

التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات الفلسـطيني للصـف التاسـع    

  لألهداف التربوية؟) بلوم(األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

  : كما يلي

في معدالت النسب المئوية لتوزيع مستوى األهـداف التربويـة للموضـوعات     يوجد تفاوت -أ

في ضـوء   ،الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي الفلسطيني
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لألهداف التربوية حيث تراوحت معدالت حضور مستويات األهداف " بلوم" متغير تصنيف

%) 39.3(الى  ،لمستوى التقويم%) 1.4(ينالتربوية للموضوعات الدراسية المطروحة ما ب

   .لمستوى الفهم واالستيعاب

يوجد نوع من التوافق بين معدالت حضور مستويات األهـداف التربويـة للموضـوعات     -ب

%) 28.7(الدراسية المطروحة  في المنهاج الفلسطيني في كل من مستوى المعرفة والتذكر

  .%)22.1(ومستوى التطبيق 

ة للموضوعات الدراسية يوجد نوع من ال -ت تقارب بين معدالت حضور مستويات األھداف التربوي

اج الفلسطيني في كل من مستوى التركيب  ويم %) 2.3(المطروحة  في المنھ ومستوى التق

  %).6.2(ومستوى التحليل%) 1.4(

ما مستوى األهـداف التربويـة للموضـوعات     :والذي ينص النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

ية المطروحة في منهاج الرياضيات األردني للصف التاسع األساسي، في ضـوء متغيـر   الدراس

  لألهداف التربوية؟) بلوم(تصنيف 

نالحظ وجود تباين في نسب تمثيل كـل   ،)7(في الملحق) ب(من خالل دراسة الجدول 

حيـث توزعـت    ،من المستويات العقلية ضمن مختلف الوحدات الدراسية في المنهاج األردنـي 

  .للتقويم%) 0.5(الى  ،للفهم واالستيعاب%) 40.3(هداف التربوية بالوحدة األولى ما بين األ

ـ   يضاً، نالحظ أأما الوحدة الثانية حيـث   ،اف التربويـة دوجود اختالف في نسـب األه

  .لتركيبل%) 1.3(للفهم واالستيعاب، الى) %41.0(توزعت نسب األهداف التربوية ما بين 

في ضوء المستوى العقلي   ،فقد توزعت نسب األهداف التربوية ،ثةبالنسبة للوحدة الثالو

  .للتقويم%) 1.1(الى  ،للفهم واالستيعاب%) 38.1(فيها ما بين 

ما بالنسبة للوحدة الرابعة فقد توزعت نسب األهداف التربوية  فـي ضـوء المسـتوى    أ

  .التركيبللتحليل و%) 0.0(للفهم واالستيعاب، الى %) 50.0(العقلي فيها ما بين 
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بالنسبة للوحدة الخامسة فقد توزعت نسب األهداف التربوية في ضوء المستوى العقلي و

  .للتقويم%) 1.8(للفهم واالستيعاب، الى %) 43.8(فيها ما بين 

ومن هنا نرى أن توزيع النسب المئوية لمستوى األهداف التربوية الخاصة في المنهـاج  

لوحدة الدراسية، ففي مستوى المعرفة والتذكر تراوحـت  األردني لم تكن متساوية عند اختالف ا

وكان معدل  ،في وحدة األعداد%) 25.6(في وحدة الجبر، الى %) 33.1(نسبة الحضور ما بين 

  %). 29.3(الحضور لمستوى المعرفة حوالي

فـي وحـدة   %) 50.0(بينما تراوحت نسبة الحضور لمستوى الفهم واالستيعاب ما بـين 

في وحدة االعداد، وكان معدل الحضور لمسـتوى الفهـم   %) 38.1(ات، الى نالعالقات واالقترا

  %).40.9(واالستيعاب 

%) 18.1(لى إفي وحدة األعداد، %) 28.4(وتراوحت نسبة الحضور لمستوى التطبيق 

  %).21.8(وكان معدل الحضور لمستوى التطبيق  ،في وحدة االحصاء واالحتماالت

لـى  إفي وحدة الهندسة، %) 5.3(التحليل ما بين  بينما تراوحت نسبة الحضور لمستوى

  %).4.5(وكان معدل الحضور لمستوى التحليل  ،في وحدة العالقات واالقترانات %)0.0(

في وحدة الهندسـة،  %) 3.2(في حين تراوحت نسبة الحضور لمستوى التركيب ما بين 

  %).2.3(ى التركيب وكان معدل الحضور لمستو ،في وحدة العالقات واالقترانات %)0.0(لى إ

فـي وحـدة العالقـات     %)3.1(وتراوحت نسبة الحضور لمستوى التقويم مـا بـين   

  %).1.2(في وحدة الهندسة، وكان معدل الحضور لمستوى التقويم %) 0.5(لى واالقترانات، إ

مـا مسـتوى    : :والـذي يـنص    يمكن االجابة على السؤال السادس) 5(ومن الشكل 

عات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات األردني للصف التاسع األهداف التربوية للموضو

  لألهداف التربوية؟) بلوم(األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

  :كما يلي 



 60

يوجد تفاوت في معدالت النسب المئوية لتوزيع مستوى األهداف التربويـة للموضـوعات     -أ

فـي ضـوء    ،اسي االردنيالدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات للصف التاسع االس

حيث تراوحت معدالت حضور مستويات األهداف  ،لألهداف التربوية" بلوم"متغير تصنيف 

( الـى   ،لمسـتوى التقـويم  %) 1.2(التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة ما بـين  

  . لمستوى الفهم واالستيعاب%) 40.9

ة وية للموضوعات الدراسـي واضح في معدالت حضور مستويات األهداف الترب يوجد تدنٍ -ب

ساسي في كـل مـن مسـتوى التحليـل     المطروحة في المنهاج األردني للصف التاسع األ

  .%)1.2( ومستوى التقويم%) 2.3(ومستوى التركيب %) 4.5(

ية المطروحـة  نسبياً في مستويات األهداف التربوية للموضوعات الدراس يوجد حضور عالٍ -ت

ساسي في كـل مـن مسـتوى المعرفـة والتـذكر      ع األفي المنهاج األردني للصف التاس

  .%)21.8(ومستوى التطبيق %) 29.3(

ما مسـتوى األهـداف التربويـة للموضـوعات      :والذي ينص النتائج المتعلقة بالسؤال السابع

الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات المصري للصف التاسع األساسي، في ضوء متغيـر  

  وية ؟لألهداف الترب) بلوم(تصنيف 

نالحظ وجود تباين في نسب تمثيل كـل   ،)7(في الملحق) ت(من خالل دراسة الجدول 

صري، حيـث توزعـت   من المستويات العقلية ضمن مختلف الوحدات الدراسية في المنهاج الم

  .للتركيب والتقويم%) 0.0(للتطبيق الى %) 38.8(ما بين  ،الوحدة األولىاألهداف التربوية في 

اخـتالف  ونالحظ ايضاً وجود اختالف في نسب األهداف التربويـة   ،ثانيةوأما الوحدة ال

للفهـم واالسـتيعاب، الـى    %) 40.7(المستوى العقلي لها، حيث كانت النسبة المئوية ما بـين  

  .للتركيب والتقويم%) 0.0(

هداف التربوية في ضوء المستوى العقلي فيهـا  ، فقد توزعت نسب األوأما الوحدة الثالثة

  .للتركيب%) 0.0(للتطبيق، الى %) 37.3(ما بين 
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هداف التربوية في ضوء المستوى العقلي فيها ، فقد توزعت نسب األوأما الوحدة الرابعة

  .للتحليل والتركيب والتقويم%) 0.0(للفهم واالستيعاب والتطبيق، الى %)38.2(ما بين 

توى العقلي فيهـا  فقد كانت نسب االهداف التربوية في ضوء المس ،وأما الوحدة الخامسة

  .والتقويم ،والتركيب ،والتحليل ،و التطبيق ،والفهم واالستيعاب،للمعرفة والتذكر%) 0(

ومن هنا نرى أن توزيع النسب المئوية لمستوى األهداف التربوية الخاصة في المنهـاج  

ت تراوح ،المصري لم تكن متساوية عند اختالف الوحدة الدراسية، ففي مستوى المعرفة والتذكر

فـي وحـدة   %) 0.0(لـى  إ ،في وحدة العالقات واالقترانات ،%)23.6(نسبة الحضور ما بين 

  %). 21.4( بلغتوكان معدل الحضور لمستوى المعرفة والتذكر  ،االحصاء واالحتماالت

في وحدة الجبر، %) 40.7(، ما بين وتراوحت نسبة الحضور لمستوى الفهم واالستيعاب

واالحتماالت، وكان معدل الحضور لمستوى الفهم واالستيعاب  في وحدة االحصاء%) 0.0(لى إ

  %).36.8( بلغت

الى  ،في وحدة الهندسة%) 38.8(بينما تراوحت نسبة الحضور لمستوى التطبيق ما بين 

  %).37.5(بلغتفي وحدة االحصاء واالحتماالت، وكان معدل الحضور لمستوى التطبيق %) 0(

الـى   ،في وحدة الهندسة%) 4.7(التحليل ما بين بينما تراوحت نسبة الحضور لمستوى 

في كل من وحدة العالقات واالقترانات ووحدة االحصاء واالحتمـاالت، وكـان معـدل    %) 0(

  .%)3.6(الحضور لمستوى التحليل 

في كل المسـتويات المعرفـة   %) 0.0(في حين كانت نسبة الحضور لمستوى التركيب 

وكان معـدل حضـور   . التقويم، التركيب ، والتحليل ، وقالتطبي، و الفهم واالستيعاب، ووالتذكر

  %).0.0(مستوى التركيب 
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الى  ،في وحدة األعداد%) 1.6(في حين تراوحت نسبة الحضور لمستوى التقويم ما بين 

وكـان   ،واالحصاء واالحتمـاالت  ،والعالقات واالقترانات ،والجبر ،في وحدة الهندسة%) 0.0(

  .%)0.7(معدل حضور مستوى التقويم 

ما مستوى األهـداف   :والذي ينص  يمكن االجابة على السؤال السابع ) 5(ومن الشكل

التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات المصـري للصـف التاسـع    

  لألهداف التربوية ؟) بلوم(األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

  :كما يلي

توزيع مستوى األهـداف التربويـة للموضـوعات    يوجد تفاوت في معدالت النسب المئوية ل -أ

الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي المصري، في ضـوء  

لألهداف التربوية، حيث تراوحت معدالت حضور مستويات األهداف " بلوم"متغير تصنيف 

ـ   %) 0.7(التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة مـا بـين    ى لمسـتوى التقـويم، ال

  .لمستوى التطبيق%) 37.5(

واضح بين معدالت حضور مستويات األهداف التربوية للموضوعات الدراسـية   يوجد تدنٍ -ب

ومستوى التقويم  ،%)0.0(في كل من مستوى التركيب  ،المطروحة في المنهاج المصري

  . %)3.6(ومستوى التحليل  ،%)0.7(

لموضوعات الدراسية المطروحـة فـي   يوجد حضور جيد في مستويات األهداف التربوية ل -ت

  .%)21.4(في مستوى المعرفة والتذكر  ،المنهاج المصري

في مستويات األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحـة فـي    يوجد حضور عالٍ -ث

ومسـتوى   ،%)36.8(في كـل مـن مسـتوى الفهـم واالسـتيعاب       ،المنهاج المصري

  %).37.5(التطبيق
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  :راسةالنتائج العامة للد

   :من خالل عرض نتائج الدراسة، أمكن للباحث إستنتاج مايلي

متقاربة جـداً فـي    ،والمصري ،واألردني ،الفلسطيني ةوجود وحدة واحدة في المناهج الثالث -أ

  .توزيع النسب المئوية فيها وهي وحدة الهندسة

لمنهاجين الفلسـطيني  قاربة جداً في توزيع النسب المئوية فيها في ايوجد وحدة واحدة فقط مت -ب

  .هي وحدة الجبروواألردني فقط، 

يوجد وحدة واحدة فقط متقاربة جداً في توزيع النسب المئوية فيها بين المنهاجين األردنـي   -ت

  .هي وحدة األعدادو ،والمصري فقط

وحـدتان مـن    ، هماع بين المنهاج الفلسطيني واألردنيمجموع الوحدات المتفقة في التوزي -ث

بينما مجموع  ،%)40=( 5\2والنسبة المئوية لهذا االتفاق هي  ،وحدات دراسيةأصل خمس 

وحدتان من أصل خمـس   ، هماالوحدات المتفقة في التوزيع بين المنهاج األردني والمصري

مجمـوع   كانـت  في حين ،%)40=(5\2والنسبة المئوية لهذا االتفاق هي  ،وحدات دراسية

وحدة واحدة فقـط مـن    منهاج الفلسطيني والمصري هيبين الوزيع تالوحدات المتفقة في ال

  %).20=(5\1والنسبة المئوية لهذا االتفاق هي  ،أصل خمس وحدات

يوجد تباين في معدالت مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحـة فـي    -ج

 ، حيث لوحظكل من فلسطين واالردن ومصر الرياضيات للصف التاسع األساسي فيمناهج 

عمدة الفهم واالستيعاب في كـل  ، أعلى من أأن  عمود الفهم واالستيعاب في المنهاج االردني

ن عمـود التحليـل فـي    لسطيني، وعلى العكس من ذلك نرى أمن المنهاجين المصري والف

  .أعلى من نظيريه في المنهاجين األردني والفلسطيني ،المنهاج المصري
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 للموضوعات الدراسية المطروحة فـي  ،ف التربويةهدايوجد توافق في معدالت مستوى األ -ح

في كل من المنهاجين الفلسطيني واألردني فـي   ،ساسيمناهج الرياضيات للصف التاسع األ

  .اًفي حين كان مستوى التركيب في المنهاج المصري معدوم ،مستوى التركيب

وضوعات الدراسية في معدالت مستوى األهداف التربوية للم اًواضح اًتدني) 5( يظهر الشكل -خ

في كـل مـن فلسـطين واألردن     ،المطروحة في مناهج الرياضيات للصف التاسع األساسي

نـه فـي المنهـاج    ، إال أ)لتحليل، التركيب، التقـويم ا(ومصر في المستويات العليا الثالث 

  .ردني والمصريني كان أعلى منه في المنهاجين األالفلسطي
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  الفصل الخامس

  

  ائج والتوصياتمناقشة النت
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

النتائج التي توصلت إليها الدراسة في الفصل الرابع، ومـن   مناقشة تتمفي هذا الفصل 

ثم مقارنتها مع الدراسات السابقة، وأخيراً تم وضع التوصيات المناسبةًً للمستقبل، بناًء على نتلئج 

  .الدراسة

    :والذي ينص على ة بالسؤال االولمناقشة النتائج المتعلق

الموضوعات الدراسية المطروحة لمنهاج الرياضـيات   التي حازت عليهاما النسب المئوية 

  ؟للصف التاسع األساسي في ضوء متغير الدولة المعدة للمنهاج

  :أظهرت النتائج ما يلي وقد

ـ  د تفاوت كبير في النسب المئوية لتوزيع الموضوعات الرياضية فووج -أ ة، ي المنـاهج الثالث

كـد  ، والـذي أ )2002(الحظ هنا أن هذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة أبو غزالة وي

في منـاهج الـدول    ،على وجود فروق بين النسب المئوية للتوزيع الموضوعات الدراسية

كما تتفق نتائج هـذه   ،ساسيألردنية، والمصرية، للصف السادس األوا ،الثالث الفلسطينية

في النسبة المئوية لحضور والتي تحدثت عن تباين ) 1998(ا جاء في دراسة صالحةمع م

 ،ردني لمستوى الصف الرابع االساسـي د في كل من المنهاجين المصري واألعداوحدة األ

، والتي )1996(ناهيك عن اتفاقها مع ما جاء في دراسة مركز تطوير المناهج الفلسطينية 

ردنيـة  لموضوعات الدراسية فـي المنـاهج األ  حضور ا في نسب اًن هناك تباينأظهرت أ

  .والمصرية

في وحدة الهندسـة   ،د تقارب في توزيع النسب المئوية بين المنهاج األردني والمصريووج -ب

حيث كانت المساحة المخصصة في الكتابين المصري  ؛دون االلتقاء مع المنهاج الفلسطيني

بينما كانـت   ،ردنيلأل %)40.2(مقابل ،للمصري %)37.8(واألردني لوحدة الهندسة هي
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الحـظ  كمـا ي  من مساحة الكتاب المقرر،%)31.1(المساحة المخصصة للمنهاج الفلسطيني

في كل من الكتـاب الفلسـطيني    ،وجود تقارب في توزيع النسب المئوية في وحدة الجبر

 ، بينمـا %)22.5(حيث بلغت نسبة حضور وحدة الجبر في الكتاب الفلسـطيني  واألردني،

ـ في الكتاب األردني و%)24.5(كانت هذه النسبة  ،ربلغت المساحة المخصصة لوحدة الجب

وهذه النسبة أعلى مـن   ،من مساحة الكتاب المقرر ،%)30.7(في المنهاج المصري نسبة

  .مثيالتها في المنهاجين السابقين

وحـدة  د تقارب في توزيع النسب المئوية بين المنهاجين الفلسـطيني واألردنـي فـي    ووج -ث

االحصاء واالحتماالت، دون االلتقاء مع المنهـاج المصـري، حيـث كانـت المسـاحة      

للفلسـطيني  %) 9(هـي  ،المخصصة في الكتابين الفلسطيني واألردني لوحـدة االحصـاء  

مساحة لوحـدة االحصـاء فـي المنهـاج      ةيلالردني، بينما لم تخصص أ%) 12.7(مقابل

 .ةنسبة هي أدنى النسب في المناهج الثالثوهذه ال ،%)0.0(حيث كانت النسبة  ،المصري

  :، والذي ينصمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهـاج الرياضـيات الفلسـطيني    

  ؟للصف التاسع األساسي

 ن النسـب المئويـة للموضـوعات الدراسـية    الـى أ )1(النتائج المبينة بالجدول أشارت

موضـوع   :المطروحة في منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف التاسع االساسي هي كمـا يلـي  

 ،%)30.2(وموضوع العالقـات واالقترانـات   ،%)7.2(وموضوع االعداد ،%)31.1(الهندسة 

   :وهذه النتائج تدل على ،%)9(وموضوع االحصاء واالحتماالت ،%)22.5(وموضوع الجبر

يضـا وجـود   ، كما يالحظ أ)التحليلية واإلقليدية(سة بفرعيهاالهندوجود حضور قوي لوحدة  -1

   .عدادة العالقات، وحضور ضعيف لوحدة األحضور قوي لوحد

ن سبب التفاوت في تمثيل النسب المئوية للموضوعات الدراسية فـي كتـاب   ويرى الباحث أ -2

ت تسـاق الموضـوعا  إلـى أهميـة إ   ساسي، يعزىياضيات الفلسطيني للصف التاسع األالر
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ن الطالب في هذه المرحلـة مـن   العقلي للطالب، حيث  أ الدراسية المطروحة مع المستوى

وهذه المرحلة تأتي بعد مرحلـة التهيئـة،    ،يبدأ بدخول مرحلة التمكين ،)سنة16-15(عمره 

التي  ،تزويد الطلبة بالمهارات والقدرات األساسية ،وتقوم فكرة التعليم فيها على أسس أهمها

خطـة المنهـاج الفلسـطيني    (وتعزيز قدراتهم الذاتية واألدائية  ،يئتهم ومجتمعهمتتوافق مع ب

  ).م1998, األول

فهذه المرحلة تقابـل عنـده مرحلـة العمليـات      ،وحسب تصنيف بياجيه لمراحل التعلم

إذ  ،وتسمى هذه المرحلة بمرحلة العمليات الشكلية ،وتمتد من الثانية عشر وحتى الرشد ،المجردة

 ،يتمكن الطفل في هذه المرحلة من تكوين المفاهيم والنظر إلى األشـياء مـن جهـات مختلفـة    

علـى   ، وهو قادرأيضا التفكير استقرائيا واستنباطيا ، ويمكنهومعالجة عدة أشياء في وقت واحد

  ).1989بل،(فهم وتطبيق المفاهيم المركبة مثل التناسب واالرتباط واالحتماالت

عات المطروحة في المنهاج الفلسطيني مع ما جاء في التقرير الوطني للتقـويم  تتفق الموضو -3

ــة الرياضــيات ــوي لبني  NAEP(National Assessment of Educationalالترب

Progress,1996)، ويظهر التقرير ضرورة االتجاه نحـو   ،لكنها تختلف في نسب توزيعها

ـ  هندسة واالحصاء واالحتماالترفع نسبة حضور وحدة ال ر علـى حسـاب وحـدة    والجب

ن هذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسـة   ، كما أاالعدادكلما ارتفعت الفئة العمرية للطالب

   .بوجود نفس الموضوعات المطروحة )2002(ابو غزالة 

  :، والذي ينص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

في منهـاج الرياضـيات األردنـي    ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة 

  للصف التاسع األساسي؟

 ن النسـب المئويـة للموضـوعات الدراسـية    ،إلى أ)1(أشارت النتائج المبينة بالجدول

موضـوع   :ساسي هـي كمـا يلـي   للصف التاسع األ ردنيالمطروحة في منهاج الرياضيات األ
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 ،%)7.8(ترانـات وموضوع العالقـات واالق  ،%)14.4(وموضوع االعداد ،%)40.2(الهندسة 

  :وهذه النتائج تدل على ،%)12.7(وموضوع االحصاء واالحتماالت ،%)24.9(وموضوع الجبر

وجـود   يضـاً ، كما يالحظ أ)التحليلية واإلقليدية(ة الهندسة بفرعيهاوجود حضور قوي لوحد -1

 .وحضور ضعيف لوحدة العالقات  ،حضور قوي لوحدة الجبر

لمنهاج االردني مع ما جاء في التقرير الـوطني للتقـويم   تتفق الموضوعات المطروحة في ا -2

 NAEP(National Assessment of Educationalالتربــوي لبنيــة الرياضــيات 

Progress,1996)    ويذكر التقرير وجود تفـاوت بـين    ،لكنها تختلف في نسب توزيعهاـ

ء فـي دراسـة    نتيجة تتفق مع ما جاهذه ال و  ،نسب حضور الموضوعات الدراسية المختلفة

  .بوجود نفس الموضوعات الدراسية )2002(بو غزالة أ

  :، والذي ينص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

ما النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات المصـري للصـف    

  ؟التاسع األساسي

ئويـة للموضـوعات الدراسـية    ن النسـب الم إلى أ) 1(شارت النتائج المبينة بالجدولأ

موضـوع   :ساسي هي كمـا يلـي  ، للصف التاسع األالمطروحة في منهاج الرياضيات المصري

 ،%)13.4(وموضوع العالقات واالقترانـات  ،%)18.1(عداد، وموضوع األ%)37.8(الهندسة 

  :، وهذه النتائج تدل على%)0(اإلحصاء واالحتماالت وموضوع ،%)30.7(وموضوع الجبر

وجود  يضاًب الرياضيات المصري، وكما نالحظ أحضور قوي لوحدة الهندسة في كتا وجود -1

مـن الكتـاب المقـرر     ، %)67(كثر من ،حيث احتلت الوحدتان أحضور قوي لوحدة الجبر

ء واالحتماالت فلم يكـن  ما وحدة االحصا، أعدادووحدة األ وحضور ضعيف لوحدة العالقات

  .ي معدومةأ %)0(، حيث كانت نسبتها ي حضورلها أ
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لم تتفق الموضوعات المطروحة في المنهاج المصري مع ما جاء في التقرير الوطني للتقويم  -2

 NAEP(National Assessment of Educationalالتربــوي لبنيــة الرياضــيات  

Progress,1996)   ويذكر التقرير وجود تفاوت بـين نسـب حضـور الموضـوعات      ـ

 )2002(ه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة  ابـو غزالـة   ن هذ، وكما أالدراسية المختلفة

بعدم توافق  النسب المئوية للموضوعات الدراسية مع التقرير الوطني للتقويم التربوي لبنيـة  

  .الرياضيات من خالل تغيب موضوعات رياضية مهمة كاالحصاء 

  :، والذي ينص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات الفلسطيني ما مستوى  

  لألهداف التربوية ؟) بلوم(للصف التاسع األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

ن معدل النسب المئويـة للمسـتويات   ، أ)2(النتائج المبوبة في الجدول الحظ من خاللي

ـ  ،نهاج الرياضيات الفلسـطيني العقلية للموضوعات الدراسية المطروحة في م ف التاسـع  للص

ومستوى الفهـم واالسـتيعاب    ،%)28.7(نسبة مستوى المعرفة والتذكر :ساسي كانت كما يلياأل

ــق  %)39.3( ــتوى التطبي ــل  %)22.1(، ومس ــتوى التحلي ــتوى %)6.2(، ومس ، ومس

  :مايلي ه النتائج على، وتدل هذ%)1.4(،ومستوى التقويم )%2.3(التركيب

هداف التربويـة للموضـوعات   لتوزيع مستوى األفاوت في معدالت النسب المئوية وجود ت -1

فـي ضـوء    ،ساسي الفلسطينيي كتاب الرياضيات، للصف التاسع األالدراسية المطروحة ف

يث تراوحت معدالت حضور مستويات األهـداف  ، حلألهداف التربوية" بلوم"متغير تصنيف

واالسـتيعاب،   لمستوى الفهم ،%)39.3(ما بين التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة 

  .لمستوى التقويم%) 1.4(لى إ

كالتـذكر   ،ان هذا التفاوت والذي يتمثل في ارتفاع نسبة حضور المستويات العقليـة الـدنيا   -2

 له تبرير وهو هناك حاجة ماسـة فـي المرحلـة االساسـية     ،والفهم واالستيعاب ،والمعرفة

وهذا يتفق مع توزيع النسب المئويـة للمسـتويات    .ساسيةاأل لضرورة التركيز على المفاهيم
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ن المنهاج الفلسـطيني اهـتم بالمسـتويات العقليـة     ، ويالحظ أالعقلية في المنهاج الفلسطيني

ولـم يغفـل    ،)حليلتلل% 6.2للتطبيق و %22.1(المتوسطة كالتطبيق والتحليل فكانت نسبها 

% 2.3، فكانت نسـب حضـورها    العقلية العلياالمنهاج الفلسطيني عن االهتمام بالمستويات 

وهذا يتفق مع تصنيف بياجيه للمستويات العقلية في ضوء متغير  للتقويم،% 1.4، و للتركيب

، مـن  )2002(في دراسة أبو غزالة وهذه النتيجة تتفق مع جاء ،العمر الزمني لهذه المرحلة

  .ألهداف التربويةن المنهاج الفلسطيني يعمل على تحقيق المستويات العليا لأ

  :، والذي ينص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

ما مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضـيات    

  لألهداف التربوية؟) بلوم(األردني للصف التاسع األساسي، في ضوء متغير تصنيف 

ن معدل النسب المئويـة للمسـتويات   ، أ)2(جدولالنتائج المبوبة في ال الحظ من خاللُي

 ،ساسيللصف التاسع األ ردنياألالعقلية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات 

ومستوى الفهم واالسـتيعاب   ،%)29.3(كانت نسبة مستوى المعرفة والتذكر  أن: كانت كما يلي

ــق  %)40.9( ــتوى التطبي ــل  %)21.8(، ومس ــتوى التحلي ــتوى %)4.5(، ومس ، ومس

  :مايلي ه النتائج علىذ، وتدل ه%)1.2(ومستوى التقويم  ،%)2.3(التركيب

هداف التربويـة للموضـوعات   ت النسب المئوية لتوزيع مستوى األوجود تفاوت في معدال -1

في ضوء متغير  ،ساسي األردنيي كتاب الرياضيات للصف التاسع األالمطروحة ف ،الدراسية

يث تراوحت معدالت حضور مستويات األهداف التربوية ، حالتربوية لألهداف" بلوم"تصنيف

الـى   ،لمسـتوى الفهـم واالسـتيعاب   %) 40.9(للموضوعات الدراسية المطروحة ما بين 

  .لمستوى التقويم%) 1.2(

كالتـذكر   ،ن هذا التفاوت والذي يتمثل في ارتفاع نسبة حضور المستويات العقليـة الـدنيا  إ -2

 وهو هناك حاجة ماسة فـي المرحلـة االساسـية    االستيعاب له مايبرره؛، والفهم ووالمعرفة

وهذا يتفق مع توزيع النسب المئويـة للمسـتويات    .ساسيةلضرورة التركيز على المفاهيم األ
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ن المنهاج األردني اهـتم بالمسـتويات العقليـة    ، حيث يالحظ أالعقلية في المنهاج األردني

ولـم يغفـل    ،)حليلتلل% 4.5للتطبيق و %21.8(نسبها المتوسطة كالتطبيق والتحليل فكانت 

% 2.3(فكانت نسـب حضـورهما    ،المنهاج االردني عن االهتمام بالمستويات العقلية العليا

وهذا يتفق مع تصنيف بياجيه للمستويات العقلية في ضوء متغير  ،)للتقويم% 1.2للتركيب و 

  .العمر الزمني لهذه المرحلة

ن المنهاج االردنـي ال  ، من أ)2002(جاء في دراسة أبو غزالةوهذه النتيجة تختلف مع 

  .يعمل على تحقيق المستويات العليا لألهداف التربوية

  :، والذي ينص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع

ما مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهـاج الرياضـيات   

  لألهداف التربوية؟) بلوم(اسي، في ضوء متغير تصنيف المصري للصف التاسع األس

ن معدل النسب المئويـة للمسـتويات   ، أ)2(النتائج المبوبة في الجدول الحظ من خاللي

للصـف التاسـع    العقلية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضـيات المصـري  

ومسـتوى الفهـم    ،%)21.4(كانت نسبة مستوى المعرفة والتذكر أن :كانت كما يلي ،ساسياأل

، ومسـتوى  %)3.6(، ومستوى التحليـل  %)37.5(، ومستوى التطبيق %)36.8(واالستيعاب 

  :مايلي النتائج على ، وتدل هذه%)0.7(،ومستوى التقويم %)0(التركيب

هداف التربويـة للموضـوعات   ت النسب المئوية لتوزيع مستوى األوجود تفاوت في معدال -1

فـي ضـوء    ،ساسي المصريصف التاسع األلل ،ي كتاب الرياضياتالدراسية المطروحة ف

يث تراوحت معدالت حضور مستويات األهـداف  ، حلألهداف التربوية" بلوم"متغير تصنيف

%) 0.7(الى  ،لمستوى التطبيق%) 37.5(التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة ما بين 

  .لمستوى التركيب%) 0(لمستوى التقويم، و
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وهـذه   ،% )0.7، والتقـويم  %0التركيـب  (واضح في المستويات العقلية العليا  يوجد تدنٍ -2

ن المنهاج المصـري ال يعمـل   ، من أ)2002(النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة أبو غزالة

  .)التركيب والتقويم(العليا لألهداف التربوية  تعلى تحقيق المستويا

ومسـتوى   ،%)37.5(حضور مستوى التطبيق ان هذا التفاوت والذي يتمثل في ارتفاع نسبة -3

، %)0(جاء على حساب المستويات العقلية االخرى التركيـب   ،%)36.8(الفهم واالستيعاب

  %). 0.7(والتقويم

ومستوى الفهم واالستيعاب في المنهـاج   ،ب في ارتفاع نسبة مستوى التطبيقويعود السب

وهذا التعليل تظهره الشـواهد   ،اسيةلى طبيعة المادة الدرإ )حسب وجهة نظر الباحث(المصري 

  :التالية

 .سؤال) 236(كثر من وجود كم هائل من أسئلة المراجعة وأسئلة السنوات السابقة حوالي أ -1

والكتـاب الثـاني تحـت     ،"الهندسة"ول تحت عنوان األ: المنهاج المصري مقسم الى كتابين -2

سـئلة حتـى يـتم تحقيـق     ن الموضوعان بحاجة الى عدد كبير من األ، وهذا"الجبر"عنوان 

 .األهداف السلوكية للمنهاج

  :مناقشة عامة

  :يتضح من النتائج التي تم الحصول عليها ما يلي

متقاربة جداً في  ،والمصري ،واألردني ،الفلسطيني :وجود وحدة واحدة في المناهج الثالث  -1

  .وهي وحدة الهندسة ،توزيع النسب المئوية فيها

بة جداً في توزيع النسب المئوية فيها فـي المنهـاجين الفلسـطيني    قاروجود وحدة واحدة مت -2

  .هي وحدة الجبروواألردني فقط، 
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د وحدة واحدة فقط متقاربة جداً في توزيع النسب المئوية فيها بين المنهاجين األردنـي  ووج -3

  .هي وحدة األعدادو ،والمصري فقط

مع ما جاء في التقرير ،لمطروحة فيهماردني في الموضوعات ايتفق الكتابان الفلسطيني واأل -4

، في حين لم يتفق المنهاج المصري مع )NAEP(الوطني للتقويم التربوي لبنية الرياضيات 

مع نتائج دراسة أبـو   النتيجة متفقةً وتأتي هذه  ،ما جاء في التقرير الوطني لبنية الرياضيات

طيني واألردني يتفقان من حيث والتي جاءت بنتيجة أن كل من الكتابين الفلس )2002(غزالة 

الموضوعات المطروحة في المنهاجين، وأن المنهاج المصري ال يتفق معهما بالموضوعات 

  . الدراسية المطروحة

ـ  سد تباين في توزيع النسب المئوية لحضور الموضوعات الدراووج -5  ةية بين المنـاهج الثالث

متفقة مع ما جاء في دراسـة مركـز   وهذه النتيجة تأتي  ،)واالردني، والمصري،الفلسطيني(

لموضوعات الدراسـية  بوجود تباين في نسب حضور ا ،)1996(تطوير المناهج الفلسطينية 

كما جاءت هذه النتيجة متفقـة مـع ننـائج دراسـة ابـو       ،ردنية والمصريةفي المناهج األ

ة فـي  وضوعات الدراسيبعدم وجود اتفاق عام في توزيع النسب المئوية بالم ،)2002(غزالة

  .ردني والمصريالمنهاجين األ

وحدتان من أصل  ين المنهاج الفلسطيني واألردني هيمجموع الوحدات المتفقة في التوزبع ب -6

بينمـا مجمـوع    ،%)40=( 5\2والنسبة المئوية لهذا االتفاق هـي   ،خمس وحدات دراسية

ن أصـل خمـس   الوحدات المتفقة في التوزيع بين المنهاج األردني والمصري هو وحدتان م

في حين مجموع الوحـدات   ،%)40=(5\2والنسبة المئوية لهذا االتفاق هي  ،وحدات دراسية

وزيع بين المنهاج الفلسطيني والمصري هو وحدة واحدة فقط من أصل خمـس  تالمتفقة في ال

  .%)20=(5\1والنسبة المئوية لهذا االتفاق هي  ،وحدات

ليا كالتركيـب  اماً جيد نسبياً في المستويات العقلية العردني اهتمي واألالفلسطين انأظهر الكتاب -7

ء في دراسـة  وهذه النتيجة تأتي مختلفةً مع ما جا ،ظهره الكتاب المصريوالتقويم اكثر مما أ
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ردني والمصري ال يعمالن على تحقيق المسـتويات  هاجين األن المن، من أ)2002(ابو غزالة

  .)ب،التقويمالتحليل، التركي(العليا لألهداف التربوية 

المنهاج الفلسطيني على استعمال المواد التعليمية المحسوسة وضرورة تنوعهـا حـول    ركز -8

منـه فـي المنهـاج     قل نسـبياً ي حين كان التركيز في المنهاج األردني أالمفهوم الواحد، ف

ردنـي والفلسـطيني،   وفي المنهاج المصري كان التركيز أقل من المنهاجين األالفلسطيني، 

، من )1996(ي هذه النتيجة متفقة مع ما جاء في دراسة مركز تطوير المناهج الفلسطينيةوتأت

ـ أن المنهاجين األ واد التعليميـة المحسوسـة،   ردني والمصري ال يركزان على استعمال الم

ن الكتـاب  مـن أ ) 2002(نتيجة متفقة مع ما جاء في دراسة أبو غزالةهذه ال يضاًوجاءت أ

م المفهوم من المحسوس في تقدي تمثيالت المتعددة للمفهوم والتدرجال الفلسطيني اعتمد طريقة

  .الى المجرد
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  التوصيات 

  :في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي

ضرورة ربط محتوى منهاج الرياضيات الفلسطيني الجديد للصف التاسع بأمثلة مـن البيئـة    -1

  .ى قاعدة الربط بين النظرية والتطبيقالمحلية، وذلك بهدف العمل عل

العمل على ربط محتوى منهاج الرياضيات الفلسطيني الجديد بالمناهج الدراسـية االخـرى    -2

كالعلوم، واالجتماعيات، واللغة العربية، والتربية االسالمية وغيرها، وذلك على قاعدة التكامـل  

  .بين المناهج الدراسية

  .ديد بمنشطات عقلية وأنشطة تربويةاثراء منهاج الرياضيات الج -3

  .خرىيلية لمنهاج الرياضيات للصفوف األالقيام بمزيد من الدرسات التحل -4

  .خرىج أحليلية لمناهتالقيام بمزيد من الدراسات ال -5

  .لمناهج الرياضيات ضمن متغيرات مختلفة اسات المقارنةالقيام بمزيد من الدر -6
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 الصف التاسع األساسي في الرياضيات 
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X: تعني وجود الهدف في المنهاج المحدد  

  تعني عدم وجود الهدف في المنهاج المحدد: ¢
 

 األهداف الخاصة لمنهاج الصف التاسع األساسي في الرياضياتجداول

عناصــر 

  المحتوى
  األهداف الخاصة

المنهاج 

  الفلسطيني

المنھاج 
  األردني

المنھاج 
  المصري

 الهندسة

  x  x  x .يتعرف مفهوم الهندسة التحليلية وموضوعهاأن   

أن يرسم الطالب محورين متعامدين باستخدام ورقة  

 رسم بياني

x  x  ¢ 

 ¢  x  x أن يحدد الطالب إحداثيات نقطة في المستوى الديكارتي 
 ¢  x  x أن يعين الطالب نقاطاً في المستوى الديكارتي 

أن يجد الطالب المسافة بين نقطتين باستخدام  

 فيثاغورس

x  x  ¢ 

أن يحسب الطالب المسافة بين نقطتين باستخدام  

 القانون المعطى

x  x  ¢ 

عدة إحداثيات النقطة التي أن يستنتج الطالب قا 

 تنصف قطعة مستقيمة

x  x  ¢ 

 ¢  x  x أن يستنتج الطالب قانون المسافة بين نقطتين  

أن يطبق الطالب قانون المسافة بين نقطتين لحل  

 مسائل كالمية

x  x  ¢ 

 ¢  x  x أن يتعرف الطالب قاعدة ميل الخط المستقيم 

 ¢  x  x طتين أن يجد الطالب ميل الخط المستقيم المار بنق 

 ¢  x  x  يجد معادلة مستقيم بمعرفة شروط كافيةأن  

أن يستنتج الطالب معادلة الخط المستقيم الذي  

 )1،ص1س(ويمر بالنقطة) م(ميله

x  x ¢ 

أن يجد الطالب معادلة الخط المستقيم الذي علم منه  

 ميله ونقطة

x  x  ¢ 

أن يجد الطالب معادلة الخط المستقيم الذي علم منه  

 يله ومقطعه الصاديم

x  x  ¢ 

أن يجد الطالب معادلة الخط المستقيم إذا علم منها  

 مقطعين سيني وصادي

x  ¢ ¢ 

أن يحسب الطالب ميل المستقيم باستخدام معادلة  

 الخط المستقيم

x  ¢ ¢ 
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 ¢ ¢  x  .يجد البعد العمودي بين نقطة معلومة ومستقيم معلومأن  
 ¢ ¢  x  .ةيرسم مستقيماً معلوم المعادلأن  

 ¢ ¢  x أن يمثل الطالب المعادلة الخطية بيانياً 

يربط بين الميل والتعامد والتوازي في أن  

  .المستقيمات

x  ¢ ¢ 

أن يستنتج الطالب أنه إذا توازى مستقيمان فإن  

 ميليهما متساويان

x  ¢ ¢ 

أن يثبت الطالب أنه يوجد ثالثة نقاط تقع على  

 استقامة واحدة 

x  ¢ ¢ 

ستنتج الطالب أنه يتعامد مستقيمان أن ي 

إذا كان حاصل ضرب )2،م1م(ميالهما

  1-- )=2م1xم(ميليهما

x  x  ¢ 

 ¢  x  x أن يطبق الطالب النظريات في حل مسائل كالمية  

) م(أن يجد الطالب معادلة الدائرة التي مركزها 

 )نق(ونص قطرها

x  x  ¢ 

أن يستنتج الطالب أن معادلة الدائرة التي مركزها  

 ²نق=²ص+²نقطة األصل ونصف قطرها نق هي س

x  x  ¢ 

أن يجد الطالب إحداثيات المركز وطول نق الدائرة  

 خالل معادلة الدائرة  نم

x  x  ¢ 

 ¢  x ¢ أن يتذكر الطالب التشابه بين المثلثات  

أن يبرهن الطالب أن طول القطعة الواصلة بين  

منتصفين ضلعين في مثلث يساوي نصف طول 

 ثالثالضلع ال

¢ x  ¢ 

يتعرف أسلوب برهنة تعميمات في الهندسة أن  

 .المستوية بطرق الهندسة التحليلية

x  ¢ ¢ 

 ¢  x  x أن يتّعرف مفهوم االنعكاس 

 ¢  x  x باالنعكاس)س،ص(أن يجد صورة النقطة أ 

 ¢  x ¢ أن يتعّرف مفهوم التماثل 

 ¢  x  x أن يتعّرف مفهوم االنسحاب 

 ¢ ¢  x  انأن يتعرف  مفهوم الدور 

 ¢ ¢  x  أن يتعرف مفهوم التمدد 

 ¢  x  x  أن يحل مسائل كالمية على التحويالت الهندسية  
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 الدائرة
أن يجد إحداثيات المركز وطول نصف قطر الدائرة 

 من خالل معادلة الدائرة

x  ¢ ¢ 

الموجودة في الدائرة  ةأن يذكر ا المفاهيم األساسي 

 من وتر وقطر وقوس

x  x  ¢ 

  x  x  x الزاوية المركزية للدائرة  أن يتعرف 

  x  x  x  أن يتعرف الزاوية المحيطية للدائرة 

أن يثبت أن الزاوية المركزية تساوى ضعف الزاوية  

  المحيطة المشتركة معها في نفس القوس

x  x  x  

يتعرف عالقات أوتار الدائرة واألعمدة من أن  

  المركز على األوتار

x  x  x  

لعمود النازل من المركز يبرهن نظريات حول اأن  

  .على الوتر

x  x  ¢ 

يبرهن نظريات األوتار المتقاطعة داخل دائرة أن  

  وخارجها

x  x  ¢ 

 ¢ ¢  x  يرسم مماساً لدائرة من نقطة خارجهاأن  

 ¢  x  x  .يبرهن نظريات التماسأن  

 ¢  x  x  .يرسم دائرة داخل مثلث أن 

يحل تمارين ومسائل تتضمن عالقات المماسات  أن 

  .واألوتار والزوايا

x  x ¢ 

 ¢ ¢  x  يجري إنشاءات هندسية أن 

 ¢  x  x  يجد محال هندسية بسيطة أن 

 ¢  x  x  يرسم دائرة خارج مثلث أن 

  x  ¢ x  أن يتعرف مفهوم الزاوية المماسية  

أن يتعرف أن المماسان المرسومان من نهايتي قطر  

  في الدائرة متوازيان

¢ ¢ x  

ن اامماستنان المرسومتان من أن يبرهن أن القطعتا 

  نقطة خارج دائرة متساويتان في الطول 

x  ¢ x  

أن يثبت أن مركز الدائرة الداخلية آلي مثلث هو  

  نقطة تقاطع منتصفات زواياه الداخلية 

 ¢ x  

أن يحل مسائل كالمية على المماس ونصف القطر  

  المار في نقطة التماس 

x  ¢ x  

  x  ¢ x  ية للزاوية المماسية أن يتعرف على نظريات تطبيق 

  x  ¢ x  أن يتعرف على خصائص الشكل الرباعي الدائري  

 المثلثات 
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 ¢  x ¢  أن يتعرف النسب المثلثية للزوايا الحادة 

 ¢  x ¢  )30،60،45(أن يجد قيمة النسب المثلثية للزوايا 

 ¢  x ¢  أن يتعرف الطالب إلى العالقات بين النسب المثلثية  

 ¢  x ¢  نسب المثلثية لزاوية إذا علمت إحداها أن يجد ال 

 ¢  x ¢  أن يستخدم  جداول الجيوب إليجاد النسب المثلثية  

 ¢  x ¢  أن يحل المعادلة المثلثية 

 ¢  x ¢  أن يتعرف إلى زوايا االرتفاع واالنخفاض  

أن يحل مسائل كالمية بناًء على زاوية االرتفاع  

  واالنخفاض

¢ x  ¢ 

 الجبر

ن االقترا

التربيعي 

والمعادلة 

 التربيعية

يتعرف دور الخوارزمي في حل المعادلة  أن

  التربيعية

x  ¢ ¢ 

  x  x  x  .يتعرف الصورة العامة لالقتران التربيعي أن 

 ¢  x  x  يميز بين االقتران التربيعي والمعادلة التربيعية أن 

  x  x  x  يمثل االقتران التربيعي بيانياً أن 

  x ¢ ¢  المجال والمدى بمخطط سهمي أن يمثل العالقة بين 

يميز المعادلة التربيعية حسب درجتها وعدد  أن 

  المتغيرات

x  ¢ x  

  x  ¢ x  يتعرف المجال والمدى في االقتران التربيعي أن 

 ¢  x  x  يكون االقتران التربيعي بمعرفة شروط كافية أن 

يعيد كتابة الصيغة العامة لالقتران التربيعي  أن 

  ثابت+ كامل بصورة مربع 

x  x  ¢ 

يحل المعادالت التربيعية بطريقة التحليل إلى  أن 

  العوامل

x  x  ¢ 

 ¢  x  x  يحل المعادلة التربيعية بطريقة إكمال المربع أن 

 ¢ x  x  يحل المعادلة التربيعية مستخدماً القانون العام أن 

 ¢  x ¢  أن يحل المعادلة الكسرية 

  x  x ¢  الخطيأن يميز بين االقتران التربيعي و 

  x  x ¢  أن يتعرف مفهوم القطع المكافئ 

أن يجد إحداثيات رأس القطع المكافئ من خالل  

  الرسم

¢ x  ¢ 

  x  x ¢  أن يجد معادلة محور التماثل للقطع المكافئ 
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أن يتعرف مفهوم قيمة الدالة عند رأس المنحنى  

  سواء عظمى أو صغرى

¢ x  x  

 المتباينات
 أو > د الحقيقية باستخدام إشارة أن يقارن بين األعدا 

  =أو <

¢ x  x  

 ¢  x ¢  أن يتعرف خواص المتباينات  

 ¢  x  x  أن يحدد المتباينة خطية في متغير واحد أو أكثر  

 ¢  x  x  أن يمثل مجموعة حل المتباينة على خط األعداد  

 ¢  x  x  أن يحل متباينات خطية في متغير واحد  

 ¢  x  x  في متغير واحد أن يحل متباينات خطية مركبة 

أن يحل مسائل كالمية على المتباينات الخطية في  

  متغير 

x  x  ¢ 

 ¢  x  x  أن يمثل المتباينات بيانياً 

 ¢  x  x  أن يحل نظام المتباينات الخطية في متغيرين 

أن يحل مسائل كالمية على المتباينات الخطية في  

  متغيرين

x  x  ¢ 

 األعداد الحقيقية
  x ¢ ¢  موعة األعداد الطبيعية أن يذكر مج 

  x ¢ ¢  أن يذكر مجموعة األعداد الصحيحة  

  x ¢ ¢  أن يذكر مجموعة األعداد النسبية 

  x ¢ ¢  أن يجد الجذر التربيعي لعدد نسبي 

  x ¢ ¢  أن يجد الجذر التكعيبي لعدد نسبي 

  x ¢ ¢  أن يجد الجذر التربيعي لعدد غير نسبي 

  x ¢ ¢  لى خط األعداد أن يمثل عدد غير نسبي ع 

  x  x ¢  أن يتعرف مجموعة األعداد الحقيقية 

  x ¢ ¢  أن يتعرف الفترات المحدودة  

  x ¢ ¢  أن يتعرف فترات غير المحدودة  

  x ¢ ¢  أن يمثل الفترات بنوعيها على خط األعداد 

  x ¢ ¢  أن يطبق خواص عملية الجمع على األعداد الحقيقية 

الضرب على األعداد أن يطبق خواص عملية  

  الحقيقية 

¢ ¢ x  

  x ¢ ¢  أن يوزع الضرب على عملية الجمع  

أن يطبق القوى الصحيحة غير السالبة على عمليتي  

  القسمة والضرب

¢ ¢ x  
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أن يطبق القوى الصحيحة السالبة على عمليتي  

  القسمة والضرب

¢ ¢ x  

أن يجري عمليتي الضرب والقسمة على الجذور  

  التربيعية 

¢ ¢ x  

أن يجري عمليتي الضرب والقسمة على الجذور  

  التكعيبية

¢ ¢ x  

خالل  نأن يطبق على الجذور التربيعية والتكعيبية م 

  مساحات وحجوم بعض المجسمات

¢ ¢ x  

 التحليل إلى العوامل
 ¢  x ¢  أن يضرب مقادير جبرية  

 ¢  x ¢  أن يحلل المقادير الجبرية إلى عواملها 

بارة األولية عن العبارة التربيعية بإيجاد أن يميز الع 

  المميز

¢ x  ¢ 

 ¢  x ¢  أن يجد مجموع مكعبي حدين عن طريق القانون 

 ¢  x ¢  أن يحلل مقدار تكعيبي إلى عوامله األولية  

 ¢  x ¢  أن يجد الفرق بين مكعبي حدين  

 ¢  x ¢  أن يقسم مقدار جبري على آخر 

 ¢  x ¢  ألكبر أن يتعرف مفهوم العامل المشترك ا 

 ¢  x ¢  أن يجد العامل المشترك األكبر  

 ¢  x ¢  أن يتعرف مفهوم المضاعف المشترك األصغر 

 ¢  x ¢  أن يجد المضاعف المشترك األصغر 

 ¢  x ¢  أن يختصر الكسور الجبرية إلى أبسط صورة 

 ¢  x ¢  أن يجمع كسر جبري مع كسر جبري آخر أو أكثر 

 ¢  x ¢  جبري آخرأن يطرح كسر جبري من كسر  

 االقترانات الخاصة
 ¢ ¢  x  يتعرف االقتران الثابت ويمثله بيانياً أن 

يتعرف االقتران النسبي وخصائصه، ويجري  أن 

  العمليات عليه

x  ¢ ¢ 

 ¢ ¢  x  يتعرف مفهوم تركيب اقترانين أن 

 ¢ ¢  x  يركب اقترانين أو أكثر أن 

 ¢ ¢  x  يجد االقتران العكسي القتران ما أن 

 ¢ ¢  x  يتعرف االقتران المحايد أن 

   األسس واللوغاريتمات
 ¢ ¢  x  يضرب أعداداً مكتوبة على شكل أسس أن 
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 ¢ ¢  x  يقسم أعداداً مكتوبة على شكل أسس أن 

 ¢ ¢  x  بسيطة أّسيةيحل معادالت  أن 

 ¢ ¢  x  يتعرف مفهوم اللوغاريتم أن 

 ¢ ¢  x  يتعرف خواص اللوغاريتمات أن 

 ¢ ¢  x  معادالت لوغاريتمية بسيطةيحل  أن 

 كثيرات الحدود
  x  ¢ x  يتعرف كثير الحدود كاقتران أن 

  
 ¢ ¢  x  .يتعرف نظرية الباقي ونظرية العوامل أن 

يحلل كثيرات الحدود إلى العوامل مستخدماً  أن 

  نظرية العوامل

x  ¢ ¢ 

يستخدم القسمة التركيبية في إيجاد الباقي وناتج  أن 

قسمة كثير حدود على اقتران من  القسمة عند

  .الدرجة األولى

x  ¢ ¢ 

  x  يميز اقترانات كثيرات الحدود األولية من غيرها أن 
    

¢ x  
  

 اإلحصاء 
 ¢ ¢  x  يتعرف مفهوم التشتت أن 

يفسر ضرورة استخدام مقاييس إحصائية فضالً  أن 

  .عن مقاييس النزعة المركزية

x  ¢ ¢ 

 ¢ ¢  x  يتعرف االنحراف المعياري أن 

يحسب االنحراف المعياري لتوزيع بيانات   أن 

  مفردة

x  ¢ ¢ 

يحسب االنحراف المعياري لتوزيع بيانات  أن 

  ).توزيع تكراري(مجدولة

x  ¢ ¢ 

 ¢ ¢  x  يتعرف محددات استخدام مقاييس التشتت أن 

يتبين خواص مقاييس التشتت ومدى تأثرها  أن 

  .بتعديل البيانات

x  ¢ ¢ 

 ¢ ¢  x  مئيناتيتعرف ال أن 

 ¢ x  x  أن يصنف البيانات إلى نوعية أو كمية  

 ¢  x  x  أن يتعرف مكونات الجدول التكراري  

أن ينشئ جدول تكراري بناءاً على معطيات  

  موجودة 

¢ x  ¢ 

 ¢  x ¢  أن يتعرف على المدرج التكراري 
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 ¢  x ¢  يتعرف على المضلع التكراري.أن 

 ¢  x ¢  ي أن يمثل البيانات بمدرج تكرار 

 ¢  x ¢  أن يمثل البيانات بمضلع تكراري  

 ¢  x ¢  أن يميز بين المدرج التكراري والمضلع التكراري 

 ¢  x  x  أن يحسب الوسط الحسابي للبيانات  

 ¢  x ¢  أن يحل مسائل باستخدام الوسط الحسابي 

 ¢  x ¢  أن يتعرف إلى مفهوم الوسيط 

 ¢  x ¢  أن يجد الوسيط للبيانات 

 ¢  x ¢  تعرف مفهوم المنوال أن ي 

 ¢  x ¢  أن يجد المنوال للبيانات  

 ¢  x ¢  أن يتعرف أشكال التوزيعات للمنوال  

 ¢  x ¢  أن يتعرف مفهوم مقاييس النزعة المركزية  

 ¢  x ¢  أن يجد العالقات بين مقاييس النزعة المركزية  

  االحتماالت
 ¢ ¢ ¢  يتعرف اقتران االحتمال أن 

 ¢ ¢ ¢  الحوادث المنفصلةيتعرف  أن 

 ¢ ¢ ¢  يتعرف القوانين المتعلقة بالحوادث المنفصلة أن 

يستخدم لغة المجموعات في التعبير عن الحوادث  أن 

  والعالقات بينها

¢ ¢ ¢ 

يحول العبارات الكالمية المتضمنة لحوادث  أن 

  معينة إلى رموز وبالعكس

¢ ¢ ¢ 

ل حدوث يتعرف قوانين احتمالية تشمل احتما أن 

  حادثين على األقل، احتمال حدوث حادثين معاً

¢ ¢ ¢ 

يستخدم قاعدة الجمع إليجاد احتمال حادث مركب  أن 

  من حادثين

¢ ¢ ¢ 
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ــداف    الموضوع ــدد األه ع

المحصـــــورة 

  للموضوع الواحد

عدد األهداف في 

المنهــــــاج 

  الفلسطيني

ــي  ــداف ف ــدد األه ع

  المنهاج األردني

عدد األهـداف فـي   

  لمصريالمنهاج ا

ــبة العدد النس

%المؤية

ــبة  العدد النســـ

 %المؤية

النســــبة  العدد

 %المؤية

الهندسة 

 التحليلية

38 35 92.1% 27 71% 1 2.6% 

 %50 11 %54.5 12 %90.9 20 22 الدائرة

 %0 0 %100 8 %0 0 8 المثلثات

االقتران التربيعي 

والمعادلة 

 التربيعية

18 11 61.1% 14 77.8% 9 50% 

 %10 1 %100 10 %80 8 10 يناتالمتبا

األعداد 

 الحقيقية

19 0 0% 1 5.2% 19 100% 

التحليل إلى 

 لالعوام

14 0 0% 14 100% 0 0% 

االقترانات 

 الخاصة

6 6 100% 0 0% 0 0% 

األسس 

 واللوغاريتمات

6 6 100% 0 0% 0 0% 

كثيرات 

 الحدود

5 5 100% 0 0% 0 0% 

 %0 0 %68 17 %44 11 25 اإلحصاء

%          0 0 %0 0 %0 0 7 الحتماالتا
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  تعليق على الجداول

في وحدة الهندسة التحليلية يتضح من الجدول المرفق أن وحدة الهندسـة حصـلت   : أوال

) 38(هدفا من أصل) 35(هدفاً والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد غطى ) 38(على

أي مـا  )38(هـدفاً مـن أصـل   )27(هاج األردني غطـى ، في حين المن%)92.1(هأي ما نسبت

هدف أي ) 38(من أصل) 1(للمنهاج المصري فقد غطى من األهداف ة، وأما بالنسب%)71(نسبته

  %).2.6( هما نسبت

في وحدة الهندسة في موضوع الدائرة  يتضح من الجدول المرفـق أن موضـوع   : ثانياً

) 20(يجد أن المنهاج الفلسطيني قـد غطـى   هدفاً  والمتصفح للجدول ) 22(الدائرة قد حصر في

هدفاً من أصل ) 12(، في حين المنهاج األردني غطى%)90.9(هأي ما نسبت) 22(هدفا من أصل

مـن  ) 11(للمنهاج المصري فقد غطى من األهـداف  ة، وأما بالنسب%)54.5(أي ما نسبته) 22(

  %).50(ههدف أي ما نسبت) 22(أصل  

وضوع المثلثات يتضح من الجدول المرفـق أن موضـوع   في وحدة الهندسة في م: ثالثاً

) 0(أهداف والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قـد غطـى   ) 8(المثلثات قد حصر في

أي ) 8(هدفاً من أصل) 8(، في حين المنهاج األردني غطى%)0(هأي ما نسبت) 8(هدفا من أصل

هدف ) 8(من أصل) 0(ى من األهدافللمنهاج المصري فقد غط ة، وأما بالنسب%)100(ما نسبته

  %).0(هأي ما نسبت

يتضـح مـن    االقتران التربيعي والمعادلة التربيعية في وحدة الجبر في موضوع: رابعاً

هـدفاً   ) 18(قد حصـر فـي   االقتران التربيعي والمعادلة التربيعية الجدول المرفق أن موضوع

أي مـا  ) 18(هـدفا مـن أصـل   ) 11(والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد غطى  

أي مـا  ) 18(هـدفاً مـن أصـل   ) 14(، في حين المنهـاج األردنـي غطـى   %)61.1(هنسبت

هـدف  )18(من أصل) 9(للمنهاج المصري فقد غطى من األهداف ة، وأما بالنسب%)77.8(نسبته

  %).50( هأي ما نسبت
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 موضـوع  المتباينات يتضح من الجدول المرفق أن في وحدة الجبر في موضوع: خامسا

) 8(هدفاً  والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد غطـى  ) 10(المتباينات قد حصر في

هـدفاً مـن   ) 10(، في حين المنهاج األردنـي غطـى  %)80(هأي ما نسبت) 10(هدفا من أصل

مـن  ) 1(للمنهاج المصري فقد غطى من األهداف ة، وأما بالنسب%)100(أي ما نسبته) 10(أصل

  %).10(هأي ما نسبت هدف) 10(أصل

األعداد الحقيقية يتضح من الجدول المرفق أن موضـوع األعـداد    في موضوع: سادساً

هدفا ) 0(هدفاً  والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد غطى) 19(قد حصر في الحقيقية

أي ) 19(هدفاً من أصـل ) 1(، في حين المنهاج األردني غطى%)0(هأي ما نسبت) 19(من أصل

) 19(من أصـل  ) 19(للمنهاج المصري فقد غطى من األهداف ة، وأما بالنسب%)5.2(ما نسبته

  %).100(ههدف أي ما نسبت

يتضح من الجدول المرفق أن موضوع التحليل  في موضوع التحليل إلى العوامل: سابعاً

) 0(طىهدفاً  والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد غ) 14(إلى العوامل قد حصر في

هدفاً مـن أصـل   ) 14(، في حين المنهاج األردني غطى%)0(هأي ما نسبت) 14(هدفا من أصل

مـن  ) 0(للمنهاج المصري فقد غطى مـن األهـداف   ة، وأما بالنسب%)100(أي ما نسبته) 14(

  %).0(ههدف أي ما نسبت) 14(أصل

يتضح مـن الجـدول المرفـق أن موضـوع      االقترانات الخاصةفي موضوع : ثامناً 

هدفاً  والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسـطيني قـد   ) 6(قد حصر في االقترانات الخاصة

هدفاً من ) 0(، في حين المنهاج األردني غطى%)100(هأي ما نسبت) 6(هدفا من أصل) 6(غطى

مـن  ) 0(للمنهاج المصري فقد غطى مـن األهـداف   ة، وأما بالنسب%)0(أي ما نسبته)6(أصل 

  %).0(هنسبتهدف أي ما ) 6(أصل

 يتضح من الجـدول المرفـق أن موضـوع    األسس واللوغاريتمات في موضوع: تاسعاً

أهداف  والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد ) 6(قد حصر في األسس واللوغاريتمات

هدفاً من ) 0(، في حين المنهاج األردني غطى%)100(هأي ما نسبت) 6(هدفا من أصل) 6(غطى
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مـن  ) 0(للمنهاج المصري فقد غطى مـن األهـداف   ة، وأما بالنسب%)0(نسبتهأي ما ) 6(أصل

  %).0(ههدف أي ما نسبت) 6(أصل

كثيـرات   يتضح من الجدول المرفق أن موضـوع كثيرات الحدود  في موضوع: عاشراً

) 5(أهداف  والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد غطـى   ) 5(قد حصر فيالحدود 

) 5(هدفاً من أصل) 0(، في حين المنهاج األردني غطى%)100(هأي ما نسبت) 5(هدفا من أصل

هدف ) 5(من أصل) 0(للمنهاج المصري فقد غطى من األهداف ة، وأما بالنسب%)0(أي ما نسبته

  %).0(هأي ما نسبت

قـد   في وحدة اإلحصاء يتضح من الجدول المرفق أن موضوع اإلحصـاء : حادي عشر

هدفا مـن  ) 11(ح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد غطى  أهداف  والمتصف) 25(حصر في

أي ما ) 25(هدفاً من أصل) 17(، في حين المنهاج األردني غطى%)44(هأي ما نسبت) 25(أصل

هدف أي ) 25(من أصل) 0(للمنهاج المصري فقد غطى من األهداف ة، وأما بالنسب%)68(نسبته

  %).0(هما نسبت

ت يتضح من الجدول المرفق أن موضوع االحتماالت قد في وحدة االحتماال: ثاني عشر

هـدفا مـن   ) 0(أهداف  والمتصفح للجدول يجد أن المنهاج الفلسطيني قد غطى  ) 7(حصر في

أي مـا  )7(هـدفاً مـن أصـل   ) 0(، في حين المنهاج األردني غطى%)0(هأي ما نسبت) 7(أصل

هدف أي ما ) 7(من أصل) 0(فللمنهاج المصري فقد غطى من األهدا ة، وأما بالنسب%)0(نسبته

  %).0(هنسبت

هدفاً والمتصـفح للجـدول يجـد أن المنهـاج     ) 178(وبشكل عام كان مجموع األهداف

، في حـين المنهـاج   %)57.3(هأي ما نسبت) 178(هدفا من أصل) 102(الفلسطيني قد غطى  

ج للمنهـا  ة، وأمـا بالنسـب  %)57.8(أي ما نسـبته )178(هدفاً من أصل) 103(األردني غطى 

  %).23(ههدف أي ما نسبت) 178(من أصل) 41(المصري فقد غطى من األهداف
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 وومن الواضح أن هناك فروق ظاهرة بين الخطوط العريضة وأهدافها وأنشطتها وما ه

مترجم في الكتاب المدرسي وبعد التحري عن األسباب وراء هذه الفجوة واالستفسار من مركـز  

ي من مدير مركز المناهج الدكتور صـالح ياسـين بـأن    المناهج الفلسطيني كان الجواب الرسم

ـ  موجـود   والفريق الوطني للتأليف كان قبل المباشرة بالعمل قد قام بعرض تعديالت على ما ه

وبعد الموافقة عليها والتشاور مع الفريق الوطني حول مبررات التعـديل أجريـت التعـديالت    

  . الالزمة
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  ):2(ملحق رقم 

نييخطوط العريضة للمنهاج الفلسطال
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  22: عدد الحصص       االقتران التربيعي والمعادلة التربيعية:الوحدة األولى          التاسع األساسي: الصف 
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

يتعرف دور الخوارزمي في حل المعادلة  -

  .التربيعية

  .يتعرف الصورة العامة لالقتران التربيعي -

التربيعي والمعادلة يميز بين االقتران  -

  .التربيعية

  .يمثل االقتران التربيعي بيانياً -

يميز المعادلة التربيعية حسب درجتها وعدد  -

  .المتغيرات

يتعرف المجال والمدى في االقتران  -

  .التربيعي

يكون االقتران التربيعي بمعرفة شروط  -

  .كافية

يعيد كتابة الصيغة العامة لالقتران التربيعي  -

  .ثابت+ بصورة مربع كامل 

  

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز 

أصفار االقتران ، نقاط التقاطع  درجة االقتران،االقتران التربيعي ،

، مع محور السينات ، المعادلة التربيعية ، حل المعادلة التربيعية 

  .جذور المعادلة،المربع الكامل

  :التعميمات والحقائق 

ب س +  2سأ )= س(االقتران التربيعي يكون على صورة ق -

  ج+ 

= ج + ب س +  2المعادلة التربيعية تكون على صورة  أ س -

  .صفر

 .االقتران التربيعي يقطع محور السينات في نقطتين على األكثر -

  .صفر) = م(تكون م صفراً لالقتران إذا كان ق -

إذا كانت م صفراً لالقتران التربيعي ، فإن م تعتبر جذراً  -

  .ترانللمعادلة التربيعية المرافقة لالق

اإلحداثي السيني لنقاط تقاطع االقتران مع محور السينات ،  -

  .يعتبر جذراً للمعادلة التربيعية المرافقة لالقتران

جذران ، ( يوجد للمعادلة التربيعية جذران حقيقيان على األكثر  -

  ).جذر واحد ، ال يوجد جذر حقيقي

  :المهارات والخوارزميات

  .الرسم البياني القتران تربيعي -

  .مال المربع القتران تربيعيإك -

  .تدريبات لمراجعة حل المعادالت الخطية بمتغير واحد -

 2أ س)= س(أمثلة القترانات تربيعية بمتغير واحد على صورة ق -

  .ج يطلب تعيين أ ، ب، ج فيها+ ب س + 

أمثلة لمجموعة من االقترانات يطلب تمييز االقترانات التربيعية  -

  .منها

قترانات تربيعية تقطع محور السينات في تمثيالت بيانية جاهزة ال -

  .نقطتين و في نقطة واحدة ويطلب تعيين االقتران في كل حالة

+  2أ س = تمارين متنوعة تتضمن تمثيل اقترانات تربيعية ص  -

  .ج بيانياً + ب س 

االستفادة من طريقة إكمال المربع في تعيين مدى االقتران  -

  .ثيل البيانيالتربيعي ويمكن مالحظة المدى من التم

مسائل تتضمن حل المعادالت التربيعية باستخدام التمثيل البياني  -

  .وتقريب الجذور حينما يلزم ذلك

تدريبات لحل المعادلة التربيعية والتحقق من صحة الحل  -

  .بتعويض الجذور في المعادلة األصلية

مسائل كالمية متنوعة بين متغيرات في المعامالت التجارية  -

عية أو من بيئة الطالب تتضمن رسم منحنيات والعلوم الطبي

  .اقترانات تربيعية

أمثلة توضح حاالت يكون فيها االقتران التربيعي على شكل  -  :المفاهيم والمصطلحات والرموز يحل المعادالت التربيعية بطريقة التحليل إلى  -
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  .تحليل العبارة التربيعية العامة  .العوامل

  :التعميمات والحقائق 

= صفر ،فإن العدد األول = إذا كان حاصل ضرب عددين -

  .صفر=لثاني صفر أو العدد ا

  أ    += أ                 س =  2س  -

  :المهارات والخوارزميات

  .التحليل إلى العوامل -

  .حل المعادالت بالتحليل إلى العوامل -

  

  .وحلها 2)أ+س(مربعات كاملة 

شترك، إخراج عامل م: تمارين لمراجعة التحليل إلى العوامل  -

  .فرق بين مربعين ، عبارة تربيعية

  تمارين لمراجعة حل المعادالت الخطية جبرياً مثل  -

  )صفر= 5-س  3(

مثل (تمارين لحل معادالت تربيعية محللة إلى عواملها األولية  -

  ).صفر)= 3+س)(4-س(

تمارين لمعادالت تربيعية يقوم الطالب بتحليلها ومن ثم إيجاد  -

  .جذور المعادلة التربيعية

  ب=2)أ-س(أ ، =  2حل معادالت على شكل س -

  :التعميمات   .يحل المعادلة التربيعية بطريقة إكمال المربع -

أ /ج) + (2)أ2/ب+(س ) أ/ب+ ( 2س = (ج + ب س + 2أ س  -

  .2)أ2/ب( -)

تمارين متنوعة للتدريب على حل المعادلة التربيعية بطريقة  -

  .إكمال المربع

تربيعية لها عالقة بحياة الطالب مسائل كالمية تتضمن اقترانات  -

  .، والتطبيقات العلمية

يحل المعادلة التربيعية مستخدماً القانون  -

  .العام

  .يتعرف العدد التخيلي -

  .يتعرف األعداد المركبة -

  .يتعرف عالقة التساوي بين عددين مركبين -

يتعرف عالقة مجموعة األعداد المركبة  -

  .بالمجموعات العددية األخرى

تربيعية في مجال األعداد  يحل معادالت -

  .المركبة

يجري العمليات على األعداد المركبة ،  -

  :المفاهيم والرموز والمصطلحات 

المميز ، القانون العام ، الجذر الحقيقي، مجموعة األعداد المركبة م 

، عدد مركب ، النظير الضربي ، النظير الجمعي ، الجزء الحقيقي 

  .ع/1، ت ، العدد المرافق ع،  المعكوس ، الجزء التخيلي 

  :التعميمات والحقائق 

  صفر هي= ج + ب س +  2جذور المعادلة التربيعية أ س  -

  أ2)/الجذر التربيعي للمميز  +ب -= (س  

صفر ، فإنه يوجد جذران حقيقيان للمعادلة > إذا كان المميز  -

  .التربيعية

احد للمعادلة صفر ، فإنه يوجد جذر حقيقي و= إذا كان المميز  -

  .استنتاج القانون العام من التحليل بإكمال المربع -

تمارين يطلب فيها إيجاد جذور المعادلة التربيعية بطريقة  -

استخدام القانون العام والتحقق من صحة الحل بتعويض الجذور 

  .في المعادلة

توضيح التمثيل البياني القترانات تربيعية من حيث عالقتها  -

ز صفراً أو موجباً أو سالباً بالمميز أي عندما يكون الممي

  .ومالحظة جذور المعادلة في كل حالة

تقديم مفهوم األعداد المركبة من خالل حل معادالت تربيعية مثل  -

  .صفر= 1+  2س 

  .رسوم توضح عالقات مجموعة األعداد مع بعضها البعض -
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  ).جذران متطابقان(التربيعية  .ويتعرف خصائصها

  1-=2ت -

،  2س=1س ↔متساويين  2ت ص+2س=  1ت ص+1س -

  .2ص=1ص

) 2س+1س)=(2ت ص+2س)+(1ت ص+1س( -

  ).2ص+1ص(ت+

- 2س1س) = (2ت ص+2س(×)1ت ص+1س( -

  ).1ص2س+2ص1س(ت)+2ص1ص

لقسمة عددين مركبين نضرب كل من البسط والمقام بمرافق  -

  .المقام

 0+مركب ويمكن كتابته بالصورة نكل عدد حقيقي هو عدد  -

  .ت

صفر ، فإنه ال يوجد جذور حقيقية للمعادلة < إذا كان المميز  -

  :التربيعية، ويكون لهما جذران مركبان هما 

  .تتحقق خاصة توزيع الضرب على الجمع في األعداد المركبة -

  :المهارات والخوارزميات

  .ةإجراء العمليات الحسابية األربع على األعداد المركب -

تدريبات ومسائل مختلفة تتضمن تساوي عددين مركبين ،  -

  .عداد المركبةوالعمليات األربعة على األ

تدريبات على األعداد المركبة لمختلف العمليات ، تعامل فيها  -

ولهذه  1–بقيمتها  2معاملة األعداد الحقيقية، بالتعويض عن ت 

  .العمليات نفس الخصائص التي وردت في األعداد الحقيقية

  :التعميمات والحقائق   

صفر ، يكون = ج + ب س +  2في المعادلة التربيعية أ س  -

  أ/ب- ) =  2س +  1س(مجموع الجذرين 

  أ /ج) =  2س×  1س( حاصل ضرب الجذرين 

المعادلة التربيعية التي علم فيها الجذران تكون على صورة  -

= حاصل ضرب الجذرين + س ×)مجموع الجذرين( - 2س

  .صفر

تمارين تعطى فيها جذور المعادلة التربيعية ويطلب كتابة  -

  .المعادلة

يعية إذا علم جذراها أو إذا علم مجموع تكوين المعادلة الترب -

  .الجذرين وحاصل ضربهما
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أ للمقادير الجبرية واختصار المقادير .م.مراجعة عملية إيجاد م -    

  .الجبرية

تمارين يتم فيها تحويل المعادالت الكسرية إلى معادالت تربيعية  -

  .وحلها

  .مسائل كالمية متنوعة تشكل معادالت كسرية -

  .هزة في حل المعادالت التربيعيةاستخدام برمجيات جا -
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  10: عدد الحصص             كثيرات الحدود: الوحدة الثانية          التاسع األساسي: الصف 
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يتعرف كثير الحدود كاقتران -

  .يتعرف نظرية الباقي ونظرية العوامل -

يحلل كثيرات الحدود إلى العوامل مستخدماً  -

  .رية العواملنظ

يستخدم القسمة التركيبية في إيجاد الباقي وناتج  -

القسمة عند قسمة كثير حدود على اقتران من 

  .الدرجة األولى

يميز اقترانات كثيرات الحدود األولية من  -

  .غيرها

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز 

اقتران كثير الحدود ، القسمة المطولة ، القسمة التركيبية ، نظرية 

اقي ، نظرية العوامل ، العامل ، كثير الحدود األولي ، أصفار الب

  .كثير الحدود

  :التعميمات والحقائق 

  .درجة المقسوم عليه+ درجة خارج القسمة = درجة المقسوم  -

) س(على هـ) س(باقي قسمة كثير الحدود ق: نظرية الباقي  -

  )أ/ب-(ب هو ق+ أ س = 

إذا ) س(الحدود قعامالً في كثير ) س(يكون كثير الحدود هـ -

  ).س(ل) . س(هـ) = س(بحيث ق) س(وجد كثير حدود ل

ب عامالً من +أ س ) = س(إذا كان هـ: نظرية العوامل  -

  .صفر والعكس صحيح) = أ/ب-(، فإن ق) س(عوامل ق

هو اقتران غير  2كل اقتران كثير الحدود ، درجته أكبر من  -

  .أولي

ه جذر حقيقي كل اقتران كثير الحدود ، فردي الدرجة يكون ل -

  .أو أكثر

  :المهارات والخوارزميات 

  .إجراء عملية القسمة التركيبية -

  .تمرينات إليجاد قيم القتران كثير الحدود بالتعويض -

مراجعة تعريف كثيرات الحدود ، وتقديم أمثلة لكثيرات  -

  .الحدود وتميزها عن غيرها من االقترانات الجبرية األخرى

د على آخر ، من خالل تقديم خوارزمية قسمة كثير حدو -

أمثلة متنوعة ، والتحقق من صحة الحل وتقديم تدريبات 

  .كافية إلتقان هذه المهارة

تقديم طريقة القسمة التركيبية لكثير حدود على آخر من  -

  .الدرجة األولى وتقديم تدريبات كافية إلتقان هذه المهارة

تقديم عدة أمثلة يتم فيها قسمة كثير حدود على أخر من  -

، وإيجاد الباقي ومقارنته مع )ب+ أ س (رجة األولى الد

يمكن (، ثم تعميمها للوصول إلى نظرية الباقي ) أ/ب-(ق

ثم إعطاء عدة ) ا=البدء بحاالت خاصة عندما تكون أ 

  .تدريبات كتطبيقات على النظرية 

  .تقديم أمثلة الستنتاج نظرية العوامل و تدريبات عليها -

ة بالعوامل والباقي في األعداد االستفادة من الخبرات الخاص -

الصحيحة ، في إيضاح نظائرها  في كثيرات الحدود ، 

  .وكذلك في عملية القسمة

مسائل متنوعة تتطلب قسمة كثيرات حدود وتحليلها إلى  -

  .عواملها األولية

تحليل اقترانات كثيرة الحدود إلى عواملها ، وإيجاد  -

  .أصفارها
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  12: عدد الحصص             التحويالت الهندسية: دة الثالثةالوح          التاسع األساسي: الصف  
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

يتعرف التحويالت الهندسية ويصنفها متساوية  -

  .القياس وغيرها

أو (يتعرف خصائص االنعكاس حول محور  -

  ).نقطة

  .يتعرف خصائص االنسحاب -

  ).بزوايا خاصة(يتعرف خصائص الدوران  -

  .يتعرف خصائص التمدد -

  .تركيب التحويالت يتعرف -

  .بتعرف العالقات بين التحويالت -

يتعرف تطبيقات التحويالت الهندسية في الفنون  -

  .المحلية

يتعرف نقل المحاور ، وإعادة كتابة معادالت  -

  .المستقيم

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز 

التحويل الهندسي ، االنعكاس ، محور االنعكاس ، االنعكاس المحايد ، 

االنسحاب المحايد ، الدوران حول نقطة ، الدوران المحايد، االنسحاب ، 

التمدد ، مركز التمدد ، معامل التمدد ، التكبير ، التصغير ، اتجاه عقارب 

الساعة ، عكس اتجاه عقارب الساعة ، التحويل متساوي القياس ، الوضع ، 

  .نقل المحاور

  :التعميمات والحقائق 

اس واالستقامة والتوازي ويعكس االنعكاس في محور يحافظ على القي -

  .الوضع،و تعميمات مماثلة للتحويالت األخرى

  :قوانين التحويالت -

-،1س(باالنعكاس في محور السينات هي اَ ) 1،ص1س(صورة النقطة أ

  ).1ص

-(باالنعكاس في محور الصادات هي اً ) 1،ص1س(صورة النقطة أ

  ).1،ص1س

هي  90ْصل بزاوية بالدوران حول نقطة األ) 1،ص1س(صورة النقطة أ

  .وتعميمات أخرى) 1،س1ص-(النقطة أ

  .س يعطي االقتران العكسي= االنعكاس في المستقيم ص  -

  .قانون تغير قاعدة االقتران بنقل المحاور -
  :المھارات والخوارزميات 

  .إيجاد صور نقط وقطع مستقيمة وأشكال في مختلف التحويالت -

  .إيجاد قاعدة اقتران بعد نقل المحاور -

  .بات وتطبيقات لتركيز مفاهيم التحويالتتدري -

  .استعمال المرايا لتوضيح خصائص االنعكاس -

تحريك أشكال من ورق مقوى وغيره في  -

  .مستو بتأثير االنسحاب لتوضيح خصائصه

تطبيق خصائص التحويالت لتفهم خصائص  -

بعض األشكال الهندسية مثل المستطيل 

  .والدائرة

نون تعيين التحويالت في المطرزات والف -

  .المحلية، لتذوق هذه الفنون

  .تدريبات على نقل المحاور -

إجراء دورانات لنقاط أو مضلعات معلومة  -

أو  90ْاإلحداثيات حول نقطة األصل بزوايا 

  .مضاعفاتها

  .إجراء انعكاسات لنقاط معلومة اإلحداثيات -

إجراء تمددات ألشكال لتوضيح خصائص  -

  .التمدد
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  22: عدد الحصص           المستقيم: ة الرابعةالوحد          التاسع األساسي: الصف
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يتعرف مفهوم الهندسة التحليلية وموضوعها -

يتعرف إحداثيي نقطة في مستو بالنسبة لمحورين  -

  .متعامدين فيه

  .يجد المسافة بين نقطتين معلومتي اإلحداثيات -

يجد إحداثي النقطة التي تقسم المسافة بين نقطتين  -

  .متين بنسبة معلومةمعلو

  .يتعرف ميل الخط المستقيم -

  .يربط بين الميل والتعامد والتوازي في المستقيمات -

  .يجد معادلة مستقيم بمعرفة شروط كافية -

  .يتعرف المعادلة العامة للخط المستقيم -

  .يرسم مستقيماً معلوم المعادلة -

  .يجد البعد العمودي بين نقطة معلومة ومستقيم معلوم -

برهنة تعميمات في الهندسة المستوية  يتعرف أسلوب -

  .بطرق الهندسة التحليلية

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز

اإلحداثيان ، الميل ، معادلة المستقيم ، المقطع السيني ،  

المقطع الصادي ، الهندسة التحليلية ، البعد العمودي ، نسبة 

  .التقسيم

  :التعميمات 

حيث  ،2) 1ص  - 2ص+ ( 2) 1س  - 2س = ( 2ف -

  ).2،ص2س(، ب)1،ص1س(أ

، ) 1،ص1س(عند تقسيم قطعة مستقيمة أ ب ، أ  -

ن ، يكون إحداثيا نقطة التقسيم :بنسبة م) 2،ص2س(ب

  ) : س،ص(

  )ن+م)/ (1ن س+  2م س= (س 

  )ن+م)/ (1ن ص+  2م ص= (ص 

) = 2،ص2س(، ب ) 1،ص1س(ميل المستقيم المار في أ -

  ).1س-2س) / (1ص -2ص(

  0= ج+ ب ص +ستقيم هي أس المعادلة العامة للم -

) 2،ص2س(، ب) 1،ص1س(معادلة المستقيم المار في أ -

  )1س-س)) ( 1س-2س)/(1ص-2ص=((1ص-هي ص

استعمال ورق المربعات في رسم المستقيمات المعطاة  -

في التمرينات للتحقق من صحة اإلجابات وحسابها 

  .التقريبي

تدريبات لحساب نقطة تقسم قطعة بنسبة معينة، وإيجاد  -

  .قطعة مستقيمة طول

  .تدريبات إليجاد معادلة المستقيم بأشكالها المختلفة -

  .تدريبات لحساب محيطات مضلعات مستوية ومساحاتها -

تمارين لبرهنة تعميمات في الهندسة المستوية بوساطة  -

الهندسة التحليلية مثل قطرا المعين متعامدان ، قطرا 

  .متوازي األضالع ينصف كل منهما اآلخر
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  22: عدد الحصص             المستقيم: الوحدة الرابعة           التاسع األساسي :الصف
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

معادلة المستقيم الذي ميله م ومقطعه الصادي ج هي  -  

  ج+ م س = ص 

هي  ) 1،ص1س(معادلة المستقيم الذي ميله م ويمر في  -

  )1س-س(م=  1ص -ص 

ادي أ،ب هي معادلة المستقيم الذي مقطعاه السيني والص -

  ج) = ب/ص) + (أ/س(

  .2م=  1فإن م 2،م1إذا توازى مستقيمان وكان ميالهما م -

-=2م1، فإن م 2، م1إذا تعامد مستقيمان وكان ميالهما م -
1  

+ ب ص + عن المستقيم أس ) 1،ص1س(بعد النقطة هـ -

  صفر هو = ج 
  :المھارات والخوارزميات

  .تحويل معادالت المستقيم من صيغة ألخرى -

  .معادلة المستقيم بمعرفة شروط كافيةإيجاد  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  6: عدد الحصص         العمليات الثنائية واألنظمة الرياضية: الوحدة الخامسة          التاسع األساسي: الصف 
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  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يتعرف العملية الثنائية على مجموعة -

يتعرف العنصر المحايد ، والعنصر النظير  -

  .ية الثنائيةواالختزال في العمل

مجال األعداد الصحيحة ، (يتعرف النظام الرياضي  -

  ).الزمرة 

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز 

العملية الثنائية ، اإلغالق ، العنصر المحايد ، العنصر النظير 

، االختزال ، الخاصة التبديلية ، الخاصة التجميعية ، الخاصة 

د الصحيحة ، التوزيعية ، النظام الرياضي ، مجال األعدا

  .الزمرة

تدريبات متنوعة وجداول عمليات من مجاالت الحساب  -

والهندسة والجبر والمجموعات تتضمن عمليات ثنائية 

مثل األعداد المركبة وعملية الجمع أو عملية الضرب ، 

  .إلخ... الجمع الساعاتي ، 
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  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يتعرف المحل الهندسي -

  .يجد معادلة الدائرة بمعرفة شروط كافية -

يعين المركز ونصف القطر لدائرة ذات معادلة  -

  .معلومة

  .يتعرف القطع المكافئ -

يعين البؤرة والدليل والرأس ومحور التماثل للقطع  -

  .أ ص 4 = 2المكافئ س 

يعين البؤرة والدليل والرأس ومحور التماثل للقطع  -

  ).هـ-ص (أ 4= 2)د -س ( المكافئ 

  .يجد معادلة القطع المكافئ بمعرفة متغيرات معلومة -

  

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز 

المحل الهندسي ، معادلة الدائرة ، القطع المكافئ ، الدليل ، البؤرة 

  .الختالف المركزي هـ، الرأس ، محور التماثل ، ا

  :التعميمات 

ونصف قطرها نق هي س ) 0،0(معادلة الدائرة التي مركزها  -
   2نق =  2ص +  2

أ ص إحداثيات الرأس  4=  2في معادلة القطع المكافئ س  -

= ، الدليل ص  0=، محور التماثل س ) ،أ0(والبؤرة ) 0،0(

  أ ، وبالمثل في-

  .أ ص 4 -=  2س  

، ) هـ،ك(، الرأس ) ك –ص (أ 4=  2)هـ -س(في القطع  -

 2ف/1ف= أ ، هـ - ك = ، الدليل ص ) أ+هـ ، ك(البؤرة 

بعد أي نقطة على القطع المكافئ عن البؤرة ،  1، حيث ف

  .البعد العمودي عن الدليل 2وف

  :المهارات والخوارزميات

  .تعيين معادلة دائرة بمعرفة مركزها ونصف قطرها والعكس -

  .ئ إذا علمت معادلته والعكستعيين عناصر القطع المكاف -

توظيف الرسم والرسم البياني في استكشاف معادالت  -

  .المحال الهندسية والتحقق منها

الربط بين الحقائق الجبرية المتعلقة بالمعادلة التربيعية  -

  .والرسم البياني والقطع المكافئ) االقتران التربيعي(

.( استخدام الهندسة التحليلية في تعيين محال هندسية  -

دوائر ، قطوع مكافئة ، خطوط مستقيمة في أوضاع 

  ).مختلفة

  

  

  

  

  7: عدد الحصص           األسس واللوغاريتمات: الوحدة السابعة          التاسع األساسي: الصف 
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  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يضرب أعداداً مكتوبة على شكل أسس -

  .يقسم أعداداً مكتوبة على شكل أسس -

  .يحل معادالت أسية بسيطة -

  .يتعرف مفهوم اللوغاريتم -

  .يتعرف خواص اللوغاريتمات -

  .يحل معادالت لوغاريتمية بسيطة -

  :التعميمات والحقائق

  :صفر  ≠ح، م، ن نسبيان،س  ∈إذا كان س ، ص 

  ن+م س =  نس ×  م س -

          ن مس =  م) نس ( -

     نص  نس =  ن)س ص ( -

              م-ن س=  مس /  نس  -

   مس / 1=  م-س  -

  أص  = س فإن س  ألو= ص  -

  ص  ألو + س  ألو= س ص  ألو -

  ص  ألو  -س  ألو= ص /س ألو -

  س أم لو =  مس  ألو  -

  :المهارات والخوارزميات

تبسيط مقادير حسابية أو جبرية بتوظيف قوانين األسس  -

  .السابقة

  .حل معادالت أسية ولوغاريتمية -

وخصائص ن  ، ص  نس تدريبات يستخدم تعريف  -

  .في إثبات القوانينالتجميع واالختصار 

تدريبات على قوانين األسس واللوغاريتمات تتضمن  -

  .اختصار مقادير جبرية أو حسابية 

استخدام الحاسبة في حل معادالت أسية ولوغاريتمية  -

  .بسيطة أو التحقق من صحة اإلجابة
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  األنشطة  المحتوى  هدافاأل

  .يتعرف مفهوم الزوايا المركزية والمحيطية -

يبرهن عالقة الزاوية المركزية بالمحيطية المشتركة  -

  .معها في نفس القوس

يتعرف عالقات أوتار الدائرة واألعمدة من المركز  -

  .على األوتار

يبرهن نظريات حول العمود النازل من المركز  -

  .على الوتر

  :حات والرموز المفاهيم والمصطل

الزاوية المركزية ، الزاوية المحيطية ، أوضاع تقاطع مستقيم مع 

دائرة ، أوضاع تقاطع دائرة مع دائرة، مماس الدائرة ، قاطع 

  .الدائرة، الدائرة الخارجة للمثلث ، الدائرة الداخلة للمثلث
  :التعميمات والحقائق

شتركة الزاوية المركزية تساوي ضعفي الزاوية المحيطية الم -

  .معها في نفس القوس

الزاويتان المحيطيتان المرسومتان على قوس واحد  -

  .متساويتان

إذا كانت أقواس الزوايا المحيطية في دائرة متساوية ،فإنها  -

  .تكون متساوية

  .الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة تساوي قائمة -

  .ملتانكل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الدائري متكا -

أنشطة تسبق البرهنة على صحة النظريات والمسائل من  -

  :خالل 

تقوية حدس الطلبة من خالل عمل حسي يقومون به مثل  -

الطي والقص والقياس،وحل تمارين عددية كافية من قبل 

  .الطلبة ، قبل حل مسائل البرهنة

قيام الطلبة بكتابة البراهين لمسائل هندسية مع تنظيمها  -

  .والسبب وكتابة العبارة

حل مسائل حياتية تتطلب استخدام المعرفة الهندسية  -

  .المتضمنة في النظريات ذات العالقة

) المباشر ، غير المباشر(طرح أنواع مختلفة للبرهان  -

  .عندما يكون ذلك ممكناً

  .أسئلة على إنشاءات هندسية  -
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  األنشطة  المحتوى  األهداف

إذا وجدت زاويتان متقابلتان ومتكاملتان في شكل رباعي ،  -  

  .فإن الشكل رباعي دائري

  .ارتفاعات المثلث تلتقي في نقطة واحدة -

العمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر فيها ينصف  -

  .الوتر

تصف أي القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة ومن -

  .وتر فيها ، تكون عمودية على الوتر

  .إذا أقيم عمود من منتصف وتر في دائرة ، فإنه يمر بالمركز -

إذا تساوى وتران في الدائرة ، فإن بعديهما عن مركز الدائرة  -

  .متساويان

إذا تساوى بعدا وترين عن مركز دائرة ،فإنهما يكونان  -

  .متساويين

  .ب للمركزالوتر األكبر في الدائرة يكون أقر -

خط المركزين لدائرتين متقاطعتين يكون عمودياً على الوتر  -

  .المشترك وينصفه

  .يوجد عدد غير منته من الدوائر التي تمر بنقطة معلومة -

  .يوجد عدد غير منته من الدوائر التي تمر بنقطتين معلومتين -

حل تمارين ومسائل تتضمن عالقة الزاوية المركزية  -

  .بالمحيطية

مسائل تتضمن عالقات األعمدة من حل تمارين و -

  .المركز على األوتار

  
  
  
  

  25: عدد الحصص             الدائرة: الوحدة الثامنة          التاسع األساسي: الصف 
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف
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  .أي ثالث نقط ليست على استقامة واحدة تمر بها دائرة وحيدة -  

نقطة واحدة هي مركز الدائرة الخارجة للمثلث ونصف قطرها القطعة الواصلة من نقطة التقاطع إلى أي  األعمدة المقامة من منتصفات أضالع المثلث تلتقي في -

  .رأس من رؤوس المثلث

  :المهارات والخوارزميات

  .تعيين مركز دائرة مرسومة -

  ).أو بثالث نقط ليست على استقامة واحدة في المستوى( رسم دائرة تمر برؤوس مثلث  -

  .ميمات الواردة في الوحدةبرهنة النظريات والتع -
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  25: عدد الحصص               الدائرة: الوحدة الثامنة          التاسع األساسي: الصف 
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يبرهن نظريات األوتار المتقاطعة داخل دائرة وخارجها -

  .يرسم مماساً لدائرة من نقطة خارجها -

  .يبرهن نظريات التماس -

  .ل مثلثيرسم دائرة داخ -

يحل تمارين ومسائل تتضمن عالقات المماسات واألوتار  -

  .والزوايا

  .يجري إنشاءات هندسية  -

  .يجد محال هندسية بسيطة -

  .يرسم دائرة خارج مثلث -

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز

مماس لدائرة ، مماس مشترك لدائرتين،زاوية مماسية ، 

متحدتان في دائرتان متماستان من الداخل والخارج، دائرتان 

المركز، دائرتان متباعدتان، مربع المماس دائرتان متداخلتان 

  .، دائرتان متقاطعتان، شكل رباعي دائري،
  :التعميمات والحقائق 

إذا تقاطع وتران داخل دائرة ، فإن حاصل ضرب  -

حاصل ضرب جزأي الوتر = جزأي الوتر األول 

  .الثاني

إن حاصل إذا رسم قاطعان لدائرة من نقطة خارجها ،ف -

ضرب جزأي كل من القاطعين متساويان ويساوي مربع 

  .المماس المرسوم من تلك النقطة

أنشطة تسبق البرهنة على صحة النظريات والمسائل من  -

  :خالل 

تقوية حدس الطلبة من خالل عمل حسي يقومون به مثل  -

الطي والقص والقياس،وحل تمارين عددية كافية من قبل 

  .البرهنةالطلبة ، قبل حل مسائل 

قيام الطلبة بكتابة البراهين لمسائل هندسية مع تنظيمها  -

  .وكتابة العبارة والسبب

حل مسائل حياتية تتطلب استخدام المعرفة الهندسية  -

  .المتضمنة في النظريات ذات العالقة

) المباشر ، غير المباشر(طرح أنواع مختلفة للبرهان  -

  .عندما يكون ذلك ممكناً

  .هندسية أسئلة على إنشاءات  -
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  25: عدد الحصص             الدائرة: الوحدة الثامنة          التاسع األساسي: الصف 
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

المماس لدائرة يكون عمودياً على نصف القطر المار  -  

  .بنقطة التماس

المستقيم العمودي على نصف القطر عند أي نقطة على  -

  .الدائرة يكون مماساً لها

ن المرسومان لدائرة من نقطة خارجها  المماسا -

  .متساويان

منصفات زوايا المثلث تلتقي في نقطة واحدة وهي مركز  -

  .الدائرة الداخلة للمثلث

الزاوية المحصورة بين المماس والوتر تساوي الزاوية  -

  .المحيطية المرسومة على الوتر في الجهة األخرى

  .عكس النظرية السابقة -

ي ، تساوي الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائر -

  .الزاوية الداخلية المقابلة للمجاورة لها

  :المهارات والخوارزميات 

  .رسم دائرة داخل مثلث -

  .رسم مماس لدائرة من نقطة خارجها -

  .رسم مماس مشترك لدائرتين -

  .برهان النظريات والتعميمات الواردة في الوحدة -

  

  
  
  

  10: عدد الحصص             االقترانات الخاصة : سعةالوحدة التا          التاسع األساسي: الصف 
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  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يتعرف االقتران الثابت ويمثله بيانياً -

يتعرف االقتران النسبي وخصائصه ،  -

  .ويجري العمليات عليه

  :والمصطلحات والرموز المفاهيم

  .االقتران النسبي 

  : والحقائق التعميمات

  .ح  ∈س  ∀ج ،=  )س(ق: قاعدة االقتران الثابت

  :في حالة االقترانات النسبية يكون 

، ق، )س(د)/س(ج) = س(، هـ) س(ب)/س(أ)= س(إذا كان ق -

  :هـ اقترانات كثيرات حدود فإن 

)) = س(د)/س(ج( +)) س(ب)/س(أ) =( س) (هـ +ق( .1

، حيث مجال ) س(د)س(ب))/ س(ب)س(ج +) س(د)س(أ(

  ).س(، د) س(هو ح باستثناء جذور ب) س)(هـ+ق(

) . س(أ)) = (س(د)/س(ج)). (س(ب)/س(أ) =( س) (هـ. ق( .2

هو ح ) س)(هـ.ق(، حيث مجال )) س(د)س(ب))/ (س(ج

  ).س(، د) س(باستثناء جذور ب

، حيث )) س(ج)/س(د(× ))س(ب)/س(أ) =( س) (هـ÷ ق( .3

س (، د) س(صفر، ومجاله هو ح باستثناء جذور ب  ≠) س(هـ

  ). س(، ج) 

  :المهارات والخوارزميات

  .لعمليات األربع على االقتران النسبيإجراء ا -

  

تدريبات لمراجعة االقتران والعالقة، والفرق بينهما، والتمثيل  -

  .السهمي والبياني واألزواج المرتبة لهما

أمثلة تتضمن قيماً مختلفة لالقتران الثابت من أعداد حقيقية مثل  -

أعداد صحيحة موجبة، وأعداد سالبة، وكسور عادية وعشرية، 

  .وجذور

رسوم بيانية مختلفة يختار فيها الطالب االقتران الثابت من بين  -

بعده عن محور (عدة تمثيالت بيانية، ويحدد قاعدة االقتران 

  ).السينات

  .تطبيقات حياتية متنوعة تستخدم االقتران الثابت -

الصيغة الجبرية لالقتران المحايد، واعتبارها حالة خاصة من  -

  ).0=، ب1=عندما أ (االقتران الخطي 

  .تطبيقات عملية لالقتران المحايد -

تدريبات متنوعة في الجمع، والطرح، والضرب والقسمة  -

القترانات نسبية ، وحساب قيمة االقتران عند قيم معينة للمتغير 

  .س ، وتحديد المجال في ناتج كل عملية
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  10: صص عدد الح          االقترانات الخاصة : الوحدة التاسعة          التاسع األساسي: الصف 
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

مسائل تطبيقية متنوعة توظف موضوع االقترانات  -    

  .النسبية

حل مشكالت  تتضمن تطبيقات متنوعة لالقترانات  -

  .المذكورة
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  10:  حصصعدد ال                       تركيب االقترانات  : الوحدة العاشرة                     التاسع األساسي: الصف
  

  األهداف
  األنشطة  المحتوى

  .يتعرف مفهوم تركيب اقترانين -

  .يركب اقترانين أو أكثر -

  .يجد االقتران العكسي القتران ما -

  .يتعرف االقتران المحايد -

  : المفاهيم والمصطلحات والرموز

، ) Ο(تركيب اقترانين، رمز عملية تركيب االقترانات 

، )س( 1–سي ق االقتران العكسي، رمز االقتران العك

  .االقتران المحايد

  :التعميمات والحقائق

  ) ) س(هـ (ق ) = س) (هـ  Οق   ( -

) س( 1–اقتراناً واحداً لواحد وكان ق ) س(إذا كان ق -

  :هو االقتران العكسي له فإن

  س) = س)(ق   Ο  1–ق ) = (س)( 1–ق    Οق (

اقتران عكسي إذا كان االقتران ) س(يكون لالقتران ق -

  .حد وشامالًواحداً لوا

  .ح  ∈س  ∀س ، ) = س(ق: قاعدة االقتران المحايد -

  .عملية تركيب اقتران مع نظيره تنتج االقتران المحايد -

  :المهارات والخوارزميات

  .تركيب اقترانين -

  .إيجاد االقتران العكسي القتران من الدرجة األولى -

  

: تقديم مفهوم تركيب االقترانات من خالل عدة تمثيالت -

  :ية، عمليات جبرية، تشبيهها بآالت في المصنعمخططات سهم

  هـ              ق                         

  ) س(هـ  Οق 

  س                  
  .تدريبات وتمارين متنوعة لتركيب اقترانين أو أكثر -
  .مسائل لفحص خاصتي التبديل والتجميع في عملية التركيب -

  .راناتتمارين وتطبيقات حياتية تتضمن تركيب اقت -

تقديم مفهوم االقتران العكسي من خالل المخططات السهمية،  -

  .س=األزواج المرتبة ، واالنعكاس في مستقيم ص 

تقديم مفهوم االقتران المحايد من خالل التمثيل البياني له،  -

  .كأزواج مرتبة يتساوى فيها اإلحداثيان السيني والصادي

ياً باالعتماد على أمثلة لشرح طريقة إيجاد االقتران العكسي جبر -

  :القاعدة

  س) = = س)( 1–ق   Οق (

  .مشكالت وتطبيقات على تركيب االقترانات -

  ).س(1-ق o)س(1-هـ) =س(1- )هـ Οق(استنتاج أن  -
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  16: عدد الحصص           اإلحصاء واالحتماالت: الوحدة الحادية عشرة          التاسع األساسي: الصف 
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .م التشتتيتعرف مفهو -

يفسر ضرورة استخدام مقاييس إحصائية فضالً عن  -

  .مقاييس النزعة المركزية

  .يتعرف االنحراف المعياري -

  .يحسب االنحراف المعياري لتوزيع بيانات  مفردة  -

يحسب االنحراف المعياري لتوزيع بيانات مجدولة  -

  ).توزيع تكراري(

  .يتعرف محددات استخدام مقاييس التشتت -

قاييس التشتت ومدى تأثرها بتعديل يتبين خواص م -

  .البيانات

-   

  .يتعرف المئينات  -

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز 

التشتت ، ،  σ  ،σ 2،  ∑االنحراف المعياري ، التباين ، 

  المدى المطلق ، المئين ، الرتبة 

  :التعميمات والحقائق

σ  =  

  =  σأو 

  σ 2= التباين 

حسب العالقة إذا كانت العالمات األصلية س وعدلت  -

  : ب فإن+أس = ص 

  

يتحقق التناسب الطردي بين فروق التكرارات التراكمية  -

  .المتتالية وفروق قيم البيانات المناظرة لها

  . σتقديم بيانات لقيم صغيرة لبحسب  -

تدريبات إليجاد االنحراف المعياري لبيانات من البيئة  -

  .فةالمحلية ، حيث تكون هذه البيانات مبوبة بأشكال مختل

. …مسائل تشتمل على أرقام كبيرة كأعداد سكان قرى  -

  .إلخ لحساب االنحراف المعياري

،  σنشاط صفي ، حيث تعرض بيانات ويحسب الطالب  -

ثم تعدل ضمن معادلة معينة ليحسب مرة ثانية ويستنتج 

  .خواص المقياس

ولكي ) توصف في النشاط(عدة بيانات لحاالت مختلفة  -

  .ألنسب مبرراً اختيارهيختار الطالب المقياس ا

تدريبات تستخدم فيها اآللة الحاسبة العلمية إلجراء  -

  .عمليات إحصائية معقدة والتحقق من صحة اإلجابة

  .75،م50،م25حساب مئينات محددة مثل م -

تدريبات يستخدم فيها خواص مقاييس التشتت في تبسيط  -

  .حساب االنحراف المعياري أو التباين لمجموعة بيانات
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  16: عدد الحصص         اإلحصاء واالحتماالت: الوحدة الحادية عشرة        التاسع األساسي: الصف    
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

  :المهارات والخوارزميات  

إيجاد االنحراف المعياري لبيانات موزعة بأشكال  -

  .مختلفة

  .إيجاد المئين بالطريقة الحسابية -

  .مئينإيجاد الرتبة من خالل معرفة قيمة ال -

إيجاد المئين عن طريق الرسم لجدول تكراري  -

  .تصاعدي

بحيث تختلف في ) قد تكون عالمات (تقديم بيانات  -

التوزيع ولكنها تتساوى في الوسط إلظهار عدم كفاية 

  .مقاييس النزعة المركزية

استخدام بيانات من بيئة الطالب  معروضة بأشكال  -

تراكمي جدول تكراري بسيط ، جدول تكراري " مختلفة 

  ".، جدول تكراري ذات فئات

فئات (استخدام بيانات صادرة عن دائرة اإلحصاء  -

ولحساب مئينات " عمرية ، متوسط دخل ، نسبة أمية ، 

  .معينة ومدى مئيني معين

  .استخدام الجدول التكراري التراكمي لتقدير المئينات -

استخدام بيانات لتحاليل طبية ، مثل نسبة الكولسترول  -

  .وحساب االنحراف المعياري في الدم ،
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  16: عدد الحصص       اإلحصاء و االحتماالت: الوحدة الحادية عشرة          التاسع األساسي: الصف         
  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يتعرف اقتران االحتمال -

  .يتعرف الحوادث المنفصلة -

  .يتعرف القوانين المتعلقة بالحوادث المنفصلة -

المجموعات في التعبير عن الحوادث يستخدم لغة  -

  .والعالقات بينها

يحول العبارات الكالمية المتضمنة لحوادث معينة إلى  -

  .رموز وبالعكس

يتعرف قوانين احتمالية تشمل احتمال حدوث حادثين  -

  .على األقل ، احتمال حدوث حادثين معاً 

يستخدم قاعدة الجمع إليجاد احتمال حادث مركب من  -

  .حادثين

  :يم والمصطلحات والرموز المفاه
اقتران االحتمال ، الحادثان المنفصالن ، يحدثان معاً ، يحدث 

  .أحد الحادثين على األقل 
  :التعميمات والحقائق

) = ب ∪أ(قانون الجمع لحادثين منفصلين ل -

  )ب(ل)+أ(ل

) = ب ∪أ(قانون الجمع لحادثين غير منفصلين ل -
  )ب ∩أ(ل -)ب(ل)+ا(ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لخوارزميات المهارات وا

  .إعادة كتابة المسألة بالرموز -

  .اختيار قوانين االحتمال المناسبة -

تقسيم الصف إلى : أمثلة من بيئة الطالب مثل  -

مجموعات ، كأن تكون األولى تمارس كرة القدم ، 

والثانية تمارس كرة السلة ، وتكون هناك فئة تمارس 

ر الرياضتين معاً ، وتحديد عناصر حوادث، مثالُ عناص

الذين يلعبون كرة القد م وال يلعبون السلة ، أو ال يلعبون 

  .………اللعبتين معاً أو 

يناقش احتمال حدوث اختيار طالب ، يكون يلعب لعبة  -

  .واحدة على األقل

أنشطة تتضمن وجود أكثر من فئتين وأنشطة قد تكون  -

  .فئة منهما محتواة في ألخرى

االحتمالي  تدريبات متنوعة يستخدم فيها قوانين الجبر -

  .مثل رمي حجارة النرد، رمي قطع النقد
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  8: عدد الحصص         المنحنيات والسطوح والشبكات: الوحدة                  التاسع األساسي: الصف 

  

  األنشطة  المحتوى  األهداف

  .يتعرف المنحنيات المستوية وأنواعها -

  .يميز األشكال المستوية المنتظمة ويستخدمها في التبليط -

  .لسطوح المغلقة البسيطةيتعرف ا -

  .يطبق قاعدة أويلر لكثيرات السطوح -

البسيطة وعناصرها ) البيان الخطي( يتعرف الشبكة  -

  .وأنواعها

 pathوالممر  trailوالمعبر  walkyيتعرف المسار  -

  .وعالقاتها

  .يعّرف الشبكة األويلرية -

  .يعين قابلية العبور في الشبكات -

  .يجد أقصر الممرات في شبكة معلومة -

  .يتعرف بعض العالقات والثوابت التوبولوجية -

يتعرف بعض التحويالت التوبولوجية والتكافؤ  -

  .التوبولوجي

  :المفاهيم والمصطلحات والرموز

منحنى مغلق ، منحنى بسيط ، منحنى مغلق بسيط، داخل 

المنحنى ، خارج المنحنى ، الحد الفاصل ، قاعدة أويلر ، 

، درجة الرأس ، الشبكة الشبكة ، المرور ، الرأس ، الحرف 

المتعددة ، المسار ، المعبر ، الممر ، الممر األويلري ، 

الخريطة التوبولوجية ، التحويل التوبولوجي ، العالقة 

التوبولوجية ، التكافؤ التوبولوجي ، نقطة فردية ، عقدة ، نقطة 

  .زوجية

  :الحقائق والتعميمات 

كانت قياس  يمكن استعمال الشكل المنتظم في التبليط إذا -

  .360ْزاويته بالدرجات من عوامل 

مجموع درجات رؤوس الشبكة يساوي ضعفي عدد  -

  .الحروف

  .كل ممر معبر -

يوجد مسار من رأس إلى آخر في شبكة إذا وفقط إذا  -

  .يوجد ممر بين الرأسين

يكون الشكل قابالً للعبور إذا كان له عدد زوجي من  -

  .العقد

  .العقد الفرديةيستحيل عبور شكل له عدد فردي من  -

تدريبات لتمييز المنحنيات المغلقة البسيطة من  -

  .غيرها

تدريبات لتبليط مناطق مستوية بأشكال منتظمة  -

  .ورسم زخارف

استخدام قاعدة أويلر في حساب عدد الوجوه أو  -

الرؤوس أو الحروف في بعض كثيرات 

  .السطوح

تدريبات لعبور شبكات تشتمل على رؤوس  -

  .فردية

مثل جسور كونفسبرغ واآلبار  مناقشة مشكالت -

  .الثالثة وغيرهما

  .إيجاد أقصر ممر في شبكة معلومة -

  .حل ألغاز ذات صلة بالشبكات -

استخدام ثالثة ألوان أو أربعة في تلوين خريطة  -

  .أفريقيا
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  )3(ملحق رقم 

  الخطوط العريضة للمنهاج األردني
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  )4(ملحق رقم 

  هداف السلوكية لوحدة الجبر في اختبار تحليل األ

منهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي الفلسطيني
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  
  

  ة \حضرة االستاذ المحترم
  

  تحية طبية وبعد،
  

االقتـران  ( الجبـر            أرجو من حضرتكم التفضل لتحليل االهداف السلوكية الوارة في وحدة

) بلـوم (للصف التاسع االساسي الفلسطيني الجديد حسب تصنيف )عية والمتبايناتالتربيعي والمعادالت التربي

  . بحسب تكرار الهدف في الخانة المخصصة له ) \(لالهداف وذلك من خالل وضع عدد من االشارات 

تعريف ومثال وثالثـة اسـئلة بمسـتوى    ) يحل نظام المتباينات الخطية في متغيرين(اذا وجد للهدف : مثال 

ناسب لهـا  مفي المكان ال) \(وسؤاالن بمستوى التحليل وسؤال بمستوى التقويم ، فإننا نضع االشارة  التطبيق

  كما في الشكل 
  
  
  

رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االقتران التربيعي ( جبرفي وحدة ال

  )والمعادالت التربيعية والمتباينات

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  ىمحتو    
                    

  \    \\  \\\        \  يحل نظام المتباينات الخطية في متغيرين  
  
  
  
  
  

  ھذا العمل يھدف الى انجاز عملية التحكيم لرسالة الماجستير تحت عنوان : مالحظة 
  مقارنة مناهج الرياضيات المصرية واألردنية" 

  "سع األساسيوالفلسطينية للصف التا

  "محمود محمد العايدي"الباحث 

   جامعة النجاح الوطنية
  

 تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االقتران التربيعي ( جبرفي وحدة ال

  )والمعادالت التربيعية والمتباينات

  معرفة 
  روتذك

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
                  يتعرف دور الخوارزمي في حل المعادلة التربيعية  1

                  .يتعرف الصورة العامة لالقتران التربيعي  2

                  يميز بين االقتران التربيعي والمعادلة التربيعية  3

                  يمثل االقتران التربيعي بيانياً  4

                  يمثل العالقة بين المجال والمدى بمخطط سهمي  5

يميز المعادلة التربيعية حسب درجتها وعدد   6

  المتغيرات

                

                  يتعرف المجال والمدى في االقتران التربيعي  7

                  يكون االقتران التربيعي بمعرفة شروط كافية  8

يعيد كتابة الصيغة العامة لالقتران التربيعي بصورة   9

  ثابت+ مربع كامل 

                

                  يحل المعادالت التربيعية بطريقة التحليل إلى العوامل  10

                  يحل المعادلة التربيعية بطريقة إكمال المربع  11

                  يحل المعادلة التربيعية مستخدماً القانون العام  12

                  يحل المعادلة الكسرية  13

                  يميز بين االقتران التربيعي والخطي  14

                  يتعرف مفهوم القطع المكافئ  15

                  يجد إحداثيات رأس القطع المكافئ من خالل الرسم  16

                  يجد معادلة محور التماثل للقطع المكافئ  17

رأس المنحنى سواء يتعرف مفهوم قيمة الدالة عند   18

  عظمى أو صغرى

                

 أو > يقارن بين األعداد الحقيقية باستخدام إشارة   19
  =أو <

                

  
  
  

 تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االقتران التربيعي ( جبرفي وحدة ال

  )والمعادالت التربيعية والمتباينات

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
                  يتعرف خواص المتباينات   20

                  يحدد المتباينة خطية في متغير واحد أو أكثر   21

                  لى خط األعداد يمثل مجموعة حل المتباينة ع  22

                  يحل متباينات خطية في متغير واحد   23

                  يحل متباينات خطية مركبة في متغير واحد  24

                  يحل مسائل كالمية على المتباينات الخطية في متغير   25

                  يمثل المتباينات بيانياً  26

                  يحل نظام المتباينات الخطية في متغيرين  27

يحل مسائل كالمية على المتباينات الخطية في   28

  متغيرين

                

                  مجموع الفلسطيني  

                    

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).المادة العلمية للدرس وما فيه ن تعريفت ونظريات ونشاطات وامثلة (يتضمن : المحتوى  •
  ).التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس التعليمي (تتضمن :   االسئلة  •
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  )5(ملحق رقم 

  لألهداف السلوكية) بلوم(شرح طريقة تصنيف 
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  ويةتصنيف األھداف الترب
  

  :   Bloom Cognitive Domainتصنيف بلوم 
  

من أشھر التصنيفات التي إبتكرت في مجال األھداف التربوية العامة  والسلوكية الخاصة ، 
حيث صنف العمليلت ) 1956(عام " بنجامين ، آس ، بلــــــوم " ما وصفه المربي األمريكي 

ستوى السھل والذي يتطلب توظيف عمليات العقلية  تصنيفا ھرمياً إلى ست فئات تراوحت من الم
.( عقلية دنيا كالتذكر ،إلى المستوى الصعب والذي يتطلب توظيف عمليات عقلية عليا كالتقييم 

  )2001دروزة، أفنان، إجراءات في تصميم المناھج،
  

وعليه فقد استعملت ھذه التصنيفات كأساس لصياغة األھداف التربوية واألھداف السلوكية   
  .من ناحية ، واألسئلة التعليمية التي تقيس ھذه األھداف من ناحية أخرى الخاصة 

  
  

  
  
  
  

  :   Bloom Cognitive Domainبلوم  -التدرج في مستويات المعرفة
  
  

  : ھذه الفئات على التوالي ھي 
  فئة التطبيق) 3      فئة الفھم واالستيعاب         ) 2فئة المعرفة والتذكر          ) 1
  فئة التقييم) 6فئة التركيب                          ) 5فئة التحليل                     ) 4

  knowledge:فئة المعرفة والتذكر   )1
  

وتعرف ھذه الفئة بأنھا القدرة على إسترجاع  كل من الجزيئات ، والكليات المتعلمة ، 
ة المواد التعليمية التي تتطلب الحفظ واإلستظھار وتذكر والطرق والعمليات واألنماط ، وكاف

ومن الكلمات التي يبدأ ( المعلومات الجزئية المحددة ، كالحقائق ،والمعلومات العامة  كالتعريفات 

 التقييم

 التركيب

تحليل
 تطبيق

 فھم

 تذكر
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دروزة، أفنان، األسئلة التعليمية ) .( الخ....يعرف، يتذكر، يعيد، يعدد، يسترجع،: بھا الھدف 
  )2001والتقييم المدرسي،

  مثال توضيحي يبين ارتباط السؤال التعليمي بالھدف السلوكي
  

  الســــــــــؤال  الھـــــــــدف
يعيد كتابة الصيغة العامة لالقتران التربيعي بصورة أن ) 1

  ثابت+ مربع كامل 
بصورة  التالي كتابة الصيغة العامة لالقتران التربيعيأعد ) 1

  :ثابت+ مربع كامل 
  ) =2+س)(2- س(

  
  Comprehension:ة الفھم واالستيعاب  فئ  

   
وتعرف ھذه الفئة بأنھا القدرة العقلية التي تعبر عن إدراك الفرد وفھمه وإستيعابه لموضوع 

ما أو فكرة عامه، والفرد ھنا قادر على أن يعطي تعريفا للمعلومات واألفكار التي يتعامل معھا ، 
ألفكار بحياته مباشرة بدون أن يحتاج إلى ربطھا ويستطيع أيضا أن يعرف عالقة ھذه المعلومات وا

  بمعلومات وأفكار أخرى توضحھا
). .( الخ...يناقش، يصف ، يميز، يعين ، يخبر : ومن الكلمات التي يبدأ بھا الھدف (  

  )2001دروزة، أفنان، األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي،
  

  السلوكيمثال توضيحي يبين ارتباط السؤال التعليمي بالھدف 
  

  الســــــــــؤال  الھـــــــــدف
فيما  ميز اقترانات كثيرات الحدود األولية من غيرها )1  يميز اقترانات كثيرات الحدود األولية من غيرهاأن ) 1

  :يلي
  4-س2- ⅓س - ج 2-س√ -ب        1+س - أ

  
  Application :فئة التطبيق  )2
  

فكار المجردة في مواقف مادية محسوسة ، وتعرف ھذه الفئة  بأنھا القدرة على استخدام األ
ومن ( كأن يستخدم المتعلم الفكرة العامة أو القانون أو األسلوب المتعلم في مواقف تعليمية جديدة  

دروزة، أفنان، ). .( الخ.....يفسر ،يطبق ، يوظف ، يرسم ، يجدول ،:الكلمات التي يبدأ بھا الھدف 
  )2001،األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي

  مثال توضيحي يبين ارتباط السؤال التعليمي بالھدف السلوكي
  

  الســــــــــؤال  الھـــــــــدف
، باستخدام أدوات الهندسة أبعاده رسم دائرة داخل مثلثأ) 1  .يرسم دائرة داخل مثلث أن) 1

  سم ؟13سم ،12سم،5على التوالي 
  
  Analysis :فئة التحليل  )3

تجزئة المركب أو الموقف إلى عناصرة التي يتكون منھا ، وتعرف بأنھا القدرة على 
والھدف من التحليل مساعدة المتعلم على رؤية أجزاء المركب والعالقات المختلفة  التي تربط بينھا 

  وكيف تتصل ببعضھا البعض في نسقكلي منظم جديدة 
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). .( الخ..رق يحلل ، يميز ، يحسب ، يقارن ، يف: ومن الكلمات التي يبدأ بھا الھدف (  
  )2001دروزة، أفنان، األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي،

  مثال توضيحي يبين ارتباط السؤال التعليمي بالھدف السلوكي
  

  الســــــــــؤال  الھـــــــــدف
حلل المقدار الجبري التالي الى عوامله ) 1  يحلل المقادير الجبرية إلى عواملها أن) 1

  :األولية
  = 4-²س

  
  Synthesis:فئة التركيب  )5

وتعرف ھذه الفئة على انھا القدرة على تجميع األجزاء والعناصر في كل متكامل ، وتحتاج 
القدرة على التركيب إلى التعامل مع األجزاء ،ثم تنظيمھا وتركيبھا بطريقة تؤدي إلى نمط متكامل 

ر ، يصمم ، يرتب ، ينظم ، يركب ، يحض: ومن الكلمات التي يبدأ بھا الھدف ( أو بناء جديد 
  )2001دروزة، أفنان، األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي،). .( الخ ...يلخص 

  مثال توضيحي يبين ارتباط السؤال التعليمي بالھدف السلوكي
  

  الســــــــــؤال  الھـــــــــدف
  ؟مثلها  بمدرج تكرارينظم البيانات التالية المعطاه ثم )  1  ينظم البيانات بمدرج تكراري أن) 1

.  
  
  Evaluation: فئة التقييم  )6

وتعرف ھذه الفئة بأنھا القدرة على تثمين األشياء ، ووزنھا ،وتقييمھا ، والحكم عليھا من 
وإن سالمة الحكم على مدى فعالية الموضوع المقيم . معينه  محكات ومعايير  خالل استعمال 

ير والمحكات المحددة مسبقاً، ھذه المعايير قد يضعھا يعتمد على مدى مقابلة ھذا الموضوع للمعاي
 Extrinsic(أو المعلمون أو المشرفون أو الوزارة ) Intrinsic Feedback(الطالب أنفسھم 

Feedback ) .( يحكم، يمدح، يقيم، يعطي تقدير، يثمن ، يختار : ومن الكلمات التي يبدأ بھا الھدف
  )2001ة التعليمية والتقييم المدرسي،دروزة، أفنان، األسئل). .( الخ.....،

  
  مثال توضيحي يبين ارتباط السؤال التعليمي بالھدف السلوكي

  
  الســــــــــؤال  الھـــــــــدف

استخدام مقاييس إحصائية فضالً يحكم على أھمية  أن أن) 1
  عن مقاييس النزعة المركزية

ھل ترى أن مقاييس النزعه المركزية ذات ) 1
  عن رأيك؟ أھمية ، دافع
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  )6(ملحق رقم 

  األهداف السلوكية في كتاب الرياضياتتحليل 

  للصف التاسع األساسي في كل من 

  )فلسطين واألردن ومصر( 
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 تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر

رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
  ةفي وحدة الھندس

 معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

اسئلة  *محتوى    
*  

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى
يتعرف مفهوم الهندسة التحليلية   1

  .وموضوعها
  ف2
  أ2
  م2

  ف3
  ف2
  م1

  ف2
  أ2
  م1

  ف3
  أ2
  

        

يرسم الطالب محورين متعامدين   2
  باستخدام ورقة رسم بياني

  ف2  
  أ2

  ف1
  أ1

  ف1
  أ2

  ف3
  أ2

  
  أ1

    ف1

يحدد الطالب إحداثيات نقطة في   3
  المستوى الديكارتي

  ف1
  أ1

  ف2
  أ2

  ف1
  أ1

  ف1
  أ2

  ف3
  أ1

  ف2  
  أ1

  ف1

يعين الطالب نقاطاً في المستوى  4
  الديكارتي

  ف2    
  أ1

  ف3
  أ2

  ف3
  أ2

  ف2    ف1
  أ1

يجد الطالب المسافة بين نقطتين   5
  باستخدام فيثاغورس

  ف2    
  أ3

  ف3
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ1

  ف1
  أ1

  

يحسب الطالب المسافة بين   6
  نقطتين باستخدام القانون المعطى

  ف2    
  أ3

  ف3
  أ2

  ف3
  أ2

  ف3
  أ2

  ف1
  أ1

  ف1

يستنتج الطالب قاعدة إحداثيات   7
 النقطة التي تنصف قطعة مستقيمة

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2

  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ2

  

يستنتج الطالب قانون المسافة بين   8
  نقطتين

  ف1
  أ1

  ف1
  أ1

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2

  ف2
  أ3

  ف2
  أ2

  

يطبق الطالب قانون المسافة بين   9
  نقطتين لحل مسائل كالمية

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

    

يتعرف الطالب قاعدة ميل الخط   10
 المستقيم

  ف2
  أ1

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ3

      

يجد الطالب ميل الخط المستقيم   11
 المار بنقطتين 

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2

  ف3
  أ1

  ف5
  أ3

      

يجد معادلة مستقيم بمعرفة   12

  شروط كافية

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

  ف4
  أ3

      

يستنتج الطالب معادلة الخط   13
ويمر ) م(المستقيم الذي ميله

 )1،ص1س(بالنقطة

  ف1
  أ1

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف1
  أ1

  ف2  
  أ1

  ف3
  أ2

  ف1

يجد الطالب معادلة الخط المستقيم   14
  .علم منه ميله ونقطة الذي

  ف1
  أ1

  ف2
  أ2

  ف3
  أ3

  ف4
  أ3

  ف4
  أ2

  ف2
  

    

    

                                                 
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :داف السلوكيةااله
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
  في وحدة الھندسة

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  ةاسئل  محتوى    
يجد الطالب معادلة الخط المستقيم الذي   15

 علم منه ميله ومقطعه الصادي
  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ3

  ف2
  أ2

  ف3
  أ4

  ف1    ف1

يجد الطالب معادلة الخط المستقيم إذا   16
 علم منھا مقطعين سيني وصادي

        ف3 ف2 ف2 ف2 ف1

باستخدام  يحسب الطالب ميل المستقيم  17
 معادلة الخط المستقيم

        ف4 ف3 ف2 ف2 ف2

يجد البعد العمودي بين نقطة معلومة   18

  .ومستقيم معلوم

        ف2 ف2 ف1 ف1 ف1

        ف5 ف2 ف3 ف1 ف2  .يرسم مستقيماً معلوم المعادلة  19

      ف2  ف2 ف3 ف1 ف2 ف2 يمثل الطالب المعادلة الخطية بيانياً  20

امد والتوازي في يربط بين الميل والتع  21

  .المستقيمات

        ف1 ف2 ف2 ف2 ف2

يستنتج الطالب أنه إذا توازى مستقيمان   22
 فإن ميليھما متساويان

      ف3  ف2 ف1 ف1 ف1 ف1

يثبت الطالب أنه يوجد ثالثة نقاط تقع   23
 على استقامة واحدة 

        ف1 ف1 ف1 ف2 ف1

يستنتج الطالب أنه يتعامد مستقيمان   24
إذا كان حاصل ضرب )2،م1م(ميالھما
  1-- )=2م1xم(ميليھما

  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

    ف1

يطبق الطالب النظريات في حل مسائل   25
 كالمية 

  ف1
  أ1

  ف1
  أ1

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف3
  أ4

  ف2
  أ1

    

يجد الطالب معادلة الدائرة التي   26
 )نق(ونص قطرھا) م(مركزھا

  ف2
  أ1

  ف1
  أ2

  ف1
  أ2

  ف1
  أ2

  ف3
  أ4

  ف1
  أ1

    

يستنتج الطالب أن معادلة الدائرة التي   27
مركزھا نقطة األصل ونصف قطرھا 

  ²نق=²ص+²نق ھي س

  ف1
  أ1

  
  أ2

  ف2
  أ2

  ف1
  أ2

  ف1  
  أ1

  ف2
  أ3

  

يجد الطالب إحداثيات المركز وطول نق   28
  .خالل معادلة الدائرة نالدائرة م

  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ1

  
  أ1

  ف3
  أ2

      

  
  
  
  
  
  

 ي منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصرتحليل األھداف السلوكية ف
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
  في وحدة الھندسة

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
   يتذكر الطالب التشابه بين المثلثات   29

  أ2
  
  أ2

  
  أ1

  
  أ2

  
  أ2

      

يبرھن الطالب أن طول القطعة الواصلة   30
بين منتصفين ضلعين في مثلث يساوي 

 نصف طول الضلع الثالث

  
  أ2

  
  أ1

  
  أ1

  
  أ1

  
  أ2

  
  أ3

  
  أ2

  

يتعرف أسلوب برهنة تعميمات في   31

الهندسة المستوية بطرق الهندسة 

 .التحليلية

  ف2    
  

      ف1  ف3 ف6

  ف3 يتّعرف مفھوم االنعكاس  32
  أ2

  ف3
  أ3

  ف3
  أ4

  ف4
  أ2

        

  ف2 باالنعكاس)س،ص(يجد صورة النقطة أ  33
  أ3

  ف3
  أ3

  ف2
  أ3

  ف3
  أ2

        

   يتعّرف مفھوم التماثل  34
  أ3

  
  أ3

  
  أ4

  
  أ3

        

  ف2 يتعّرف مفھوم االنسحاب  35
  أ2

  ف3
  أ4

  ف2
  أ4

  ف2
  أ3

        

         ف2 ف3 ف2 ف2  يتعرف  مفھوم الدوران  36

         ف3 ف2 ف4 ف2  يتعرف مفھوم التمدد  37

يحل مسائل كالمية على التحويالت   38
  الھندسية 

  ف2
  أ2

  ف1
  أ3

  ف3
  أ2

  ف3
  أ3

        

يجد إحداثيات المركز وطول نصف   39
 قطر الدائرة من خالل معادلة الدائرة

      ف1  ف3 ف1 ف3 ف2 ف2

الموجودة في  ةيذكر ا المفاھيم األساسي  40
 الدائرة من وتر وقطر وقوس

  ف2
  أ3

  ف3
  أ4

  ف2
  أ2

  ف3
  أ3

        

  ف2 يتعرف الزاوية المركزية للدائرة   41
  أ2
  م2

  ف3
  أ2
  م2

  ف2
  أ3
  م2

  ف3
  أ3

  ف2
  أ1
  م4

      

  ف2  يتعرف الزاوية المحيطية للدائرة  42
  أ2
  م2

  ف3
  أ2
  

  ف2
  أ3
  م2

  ف3
  أ3

  ف2
  أ1
  م5

  
  
  م1

    

يثبت أن الزاوية المركزية تساوى   43
ضعف الزاوية المحيطة المشتركة معھا 

  في نفس القوس

  ف2
  أ2
  م2

  ف2
  أ2
  

  ف1
  أ1
  م1

  ف3
  أ2
  م2

  ف2
  أ2
  م2

  ف2
  أ2
  م3

    

يتعرف عالقات أوتار الدائرة واألعمدة   44

  من المركز على األوتار

  ف2
  أ2
  م1

  ف3
  أ3
  

  ف2
  أ2
  م2

  ف3
  أ2
  م1

  ف1
  أ2
  م3
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ال
  رقم

  األھداف السلوكية
( في وحدة الھندسة

  )المثلثات +الدائرة 

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
يبرهن نظريات حول العمود   45

  .النازل من المركز على الوتر

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف1
  أ2

  ف2
  أ1

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

  ف2
  

  ف1

يبرهن نظريات األوتار   46

  المتقاطعة داخل دائرة وخارجها

  ف2
  أ2

  ف2
  أ1

  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

  ف1
  

  

يرسم مماساً لدائرة من نقطة   47

  خارجها

    ف1  ف1  ف3 ف1 ف2 ف1 ف2

  ف2  .يبرهن نظريات التماس  48
  أ2

  ف2
  أ1

  ف3
  أ1

  ف2
  

  ف2
  أ3

      ف2

  ف2  .يرسم دائرة داخل مثلث  49
  أ2

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

  ف2
  أ1

  ف3
  أ3

      

يحل تمارين ومسائل تتضمن   50

عالقات المماسات واألوتار 

  .والزوايا

  ف2
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

  ف2
  أ2

      ف1

        ف4 ف1 ف3 ف2 ف2  يجري إنشاءات هندسية  51

  ف1  يجد محال هندسية بسيطة  52
  أ1

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ1

  ف4
  أ3

  ف2
  

    ف1

  ف2  يرسم دائرة خارج مثلث  52
  أ2

  ف2
  أ1

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

  ف4
  أ2

      ف1

  ف2  يتعرف مفھوم الزاوية المماسية   53
  
  م1

  ف2 ف2
  
  م3

  ف2
  
  م1

  ف3
  
  م4

      

يتعرف أن المماسان المرسومان   54
من نھايتي قطر في الدائرة 

  متوازيان

  
  
  م1

  
  
  م1

  
  
  م2

  
  
  م1

  
  
  م3

      

 القطعتان المماستنانيبرھن أن   55
المرسومتان من نقطة خارج 

  ويتان في الطول دائرة متسا

  ف2
  
  م2

  ف2
  
  

  ف3
  
  م2

  ف2
  
  م1

  ف3
  
  م3

      

  
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني :ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االهداف السلوكية
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
ئرة الدا( في وحدة الھندسة

  )المثلثات +

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
يثبت أن مركز الدائرة الداخلية آلي   56

مثلث ھو نقطة تقاطع منتصفات زواياه 
  الداخلية 

  
  
  

    
  
  م2

  
  
  م1

  
  
  م3

      

يحل مسائل كالمية على المماس   57
  صف القطر المار في نقطة التماس ون

  ف2
  
  

  ف2 ف1
  
  م2

  ف2
  
  م1

  ف3
  
  م2

    ف1  ف1

يتعرف على نظريات تطبيقية للزاوية   58
  المماسية 

  ف1
  
  م1

  ف2 ف1
  
  م1

  ف2 ف3
  
  م3

      

يتعرف على خصائص الشكل الرباعي   59
  الدائري 

  ف3 ف2 ف2
  
  م2

  ف3
  
  م1

  ف2
  
  م1

      

        أ4  أ2  أ2  أ1  أ2  يتعرف النسب المثلثية للزوايا الحادة  60

يجد قيمة النسب المثلثية   61
  )30،60،45(للزوايا

        أ4  أ2  أ2    أ1

يتعرف الطالب إلى العالقات بين النسب   62
  المثلثية 

  أ1    أ1  أ1  أ2  أ3  أ1  أ1

يجد النسب المثلثية لزاوية إذا علمت   63
  إحداھا 

        أ3  أ1  أ1  أ2  أ2

يستخدم  جداول الجيوب إليجاد النسب   64
  المثلثية 

        أ6  أ2  أ2    

        أ5  أ2  أ1      يحل المعادلة المثلثية  65

          أ3  أ2  أ2  أ1  يتعرف إلى زوايا االرتفاع واالنخفاض   66

يحل مسائل كالمية بناًء على زاوية   67
  االرتفاع واالنخفاض

        أ4  أ1  أ2  أ1  أ1

  7  21  44  122  124  107  99  82  مجموع الفلسطيني  

  2  14  23  96  86  89  57  67  مجموع األردني  

  0  0  4  33  9  22  4  13  مجموع المصري  

  
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االهداف السلوكية
  تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
ن االقترا( جبرفي وحدة ال

التربيعي والمعادالت التربيعية 
  )والمتباينات

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
يتعرف دور الخوارزمي في حل   1

  المعادلة التربيعية

               ف2

يتعرف الصورة العامة لالقتران   2

  .التربيعي

  ف2
  أ2
  م1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2
  م2

  ف3
  أ1
  م2

        

يميز بين االقتران التربيعي والمعادلة   3

  التربيعية

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2

  ف3
  أ1

  ف2
  أ2

        

  ف2  يمثل االقتران التربيعي بيانياً  4
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ3
  م1

  ف2
  أ1

  ف3
  أ3
  م4

      ف1

يمثل العالقة بين المجال والمدى   5

  بمخطط سهمي

  
  
  م1

    
  
  م2

  
  
  م1

  
  
  م3

      

ز المعادلة التربيعية حسب درجتها يمي  6

  وعدد المتغيرات

  ف2
  
  م1

  ف2
  
  

  ف3
  
  م1

  ف3
  
  م2

  ف3
  
  م1

      

يتعرف المجال والمدى في االقتران   7

  التربيعي

  ف2
  أ2

  ف1
  أ1

  ف2
  أ3

  ف2
  أ2

        

يكون االقتران التربيعي بمعرفة شروط   8

  كافية

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف2
  أ2

  ف2
  أ1

  ف3
  أ2

      

امة لالقتران يعيد كتابة الصيغة الع  9

  ثابت+ التربيعي بصورة مربع كامل 

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

  ف3
  أ1

  ف2
  أ2

        ف1

يحل المعادالت التربيعية بطريقة   10

  التحليل إلى العوامل

  ف2
  أ1

  ف1
  أ1

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

        ف2

يحل المعادلة التربيعية بطريقة إكمال   11

  المربع

  ف1
  أ1

  ف2
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

      

التربيعية مستخدماً  يحل المعادلة  12

  القانون العام

  ف1
  أ1

  ف1
  أ1

  ف2
  أ2

  ف1
  أ2

  ف4
  أ2

      

      أ1  أ2  أ2  أ3  أ2  أ2  يحل المعادلة الكسرية  13

  أ2  يميز بين االقتران التربيعي والخطي  14
  م1

  أ2
  

  أ3
  م2

  أ2
  م1

  أ1
  م1

  أ1  أ1  أ1

 .ونشاطات وامثلةالمادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات (يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االهداف السلوكية
  

 ل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصرتحلي
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االقتران ( جبرفي وحدة ال

التربيعي والمعادالت التربيعية 
  )والمتباينات

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
    يتعرف مفهوم القطع المكافئ  15

  أ2
  م1

  
  أ2
  

  
  أ3
  م1

  
  أ2
  م1

        

يجد إحداثيات رأس القطع المكافئ من   16

  خالل الرسم

  
  أ2

  
  أ2

  
  أ1

  
  أ1

  
  أ4

      

يجد معادلة محور التماثل للقطع   17

  المكافئ

  
  أ2
  م1

  
  أ2

  
  أ2
  م1

  
  أ3
  م1

  
  أ4
  م3

      

دالة عند رأس يتعرف مفهوم قيمة ال  18

  المنحنى سواء عظمى أو صغرى

  
  أ2
  م1

  
  أ2
  م1

  
  أ2
  م2

  
  أ2
  م1

  
  أ1
  م3

  
  
  م2

    
  أ2

يقارن بين األعداد الحقيقية باستخدام   19

  =أو < أو > إشارة 

  
  أ2
  م2

  
  أ2
  م2

  
  أ3
  م2

  
  أ2
  م1

  
  أ2
  م6

      

    يتعرف خواص المتباينات   20
  أ2

  
  أ2

  
  أ2

  
  أ2

  
  

      

تغير واحد يحدد المتباينة خطية في م  21

  أو أكثر 

  ف2
  أ2

  ف1
  أ1

  ف2
  أ1

  ف3
  أ2

  ف2
  أ1

      

يمثل مجموعة حل المتباينة على خط   22

  األعداد 

  ف1
  أ1

  ف1
  أ1

  ف1
  أ1

  ف2
  أ3

  ف4
  أ2

      

  ف2  يحل متباينات خطية في متغير واحد   23
  أ1

  ف2
  أ3

  ف1
  أ1

  ف1
  أ2

  ف3
  أ5

      

يحل متباينات خطية مركبة في متغير   24

  واحد

  ف1
  أ2

  ف1
  أ2

  ف1
  أ1

  ف1
  أ2

  ف1
  أ3

      

يحل مسائل كالمية على المتباينات   25

  الخطية في متغير 

  ف1
  أ2

  ف1
  أ2

  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف1
  أ3

  ف3
  أ4

  ف1
  أ2

  ف2
  أ1

  
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .ائل الواردة في الدرستتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف
  .أخذت من الخطوط العريضة لمناھج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االھداف السلوكية
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 فلسطين واألردن ومصر تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من
  

رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االقتران ( جبرفي وحدة ال

التربيعي والمعادالت التربيعية 
  )والمتباينات

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
  ف1  يمثل المتباينات بيانياً  26

  أ2
  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ3

  ف1
  أ2

      ف1

يحل نظام المتباينات الخطية في   27

  متغيرين

  ف1
  أ1

  ف1
  أ2

  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ3

  ف1    

يحل مسائل كالمية على المتباينات   28

  الخطية في متغيرين

  ف1    
  أ1

  ف2
  أ3

  ف3
  أ3

  ف2
  أ3

    

  3  1  7  36  37  33  25  29  مجموع الفلسطيني  

  4  3  9  46  50  48  40  39  مجموع األردني  

  0  0  2  21  10  14  3  9  مجموع المصري  

  
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  ينيفي المنهاج الفلسط: ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االهداف السلوكية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االعداد (عداد في وحدة األ

+ التحليل الى عوامل + لحقيقيةا
  )األسس واللوغاريتمات 

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
    أن يذكر مجموعة األعداد الطبيعية   1

  م1
  
  م1

  
  م2

  
  م1

  
  م2

      

        م1  م1  م2  م1  م1  أن يذكر مجموعة األعداد الصحيحة   2

        م1  م1  م2  م1  م2  أن يذكر مجموعة األعداد النسبية  3

        م3  م1  م1      أن يجد الجذر التربيعي لعدد نسبي  4

        م4  م1  م1      أن يجد الجذر التكعيبي لعدد نسبي  5

أن يجد الجذر التربيعي لعدد غير   6

  نسبي

        م2  م1  م1    م1

أن يمثل عدد غير نسبي على خط   7

  األعداد 

        م2  م1  م2    م2

  أ2  أن يتعرف مجموعة األعداد الحقيقية  8
  م2

  أ3  أ2
  م2

  أ4
  م1

  أ3
  م1

      

        م3  م2  م3  م1  م1  أن يتعرف الفترات المحدودة   9

        م2  م1  م2  م1  م2  أن يتعرف فترات غير المحدودة   10

أن يمثل الفترات بنوعيها على خط   11

  األعداد

        م5  م1  م2    م1

ملية الجمع على أن يطبق خواص ع  12

  األعداد الحقيقية

  م1      م3  م1  م1    م1

أن يطبق خواص عملية الضرب على   13

  األعداد الحقيقية 

  م1      م2  م1  م1    

        م3  م1  م1      أن يوزع الضرب على عملية الجمع   14

  
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: السئلةا  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االهداف السلوكية
  
  
  

 ة في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصرتحليل األھداف السلوكي  
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االعداد (عداد في وحدة األ

+ التحليل الى عوامل + الحقيقية
  )األسس واللوغاريتمات 

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  سئلةا  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
أن يطبق القوى الصحيحة غير السالبة   15

  على عمليتي القسمة والضرب

  
  م1

  
  م1

  
  م1

  
  م1

  
  م3

  
  م2

    

أن يطبق القوى الصحيحة السالبة على عمليتي   16

  القسمة والضرب

  
  م2

  
  م1

  
  م1

  
  م1

  
  م4

  
  م3

    

أن يجري عمليتي الضرب والقسمة على   17

  الجذور التربيعية 

  
  م1

  
  م1

  
  م1

  
  م1

  
  م2

      

أن يجري عمليتي الضرب والقسمة على   18

  الجذور التكعيبية

        م3    م1    م1

أن يطبق على الجذور التربيعية   19

خالل مساحات وحجوم  نوالتكعيبية م

  بعض المجسمات

  م1
  

        م1    م1  

    أن يضرب مقادير جبرية   20
  أ3

  
  أ3

  
  أ3

  
  أ2

  
  أ4

      

  أ1    أ2  أ3  أ2  أ2  أ2  أ2  عواملهاأن يحلل المقادير الجبرية إلى   21

أن يميز العبارة األولية عن العبارة التربيعية   22

  بإيجاد المميز

        أ1  أ2  أ3  أ3  أ2

أن يجد مجموع مكعبي حدين عن طريق   23

  القانون

        أ4  أ3  أ2    

  أ1  أ1  أ3  أ3  أ2  أ2  أ2  أ1 أن يحلل مقدار تكعيبي إلى عوامله األولية   24

    أ2  أ2  أ6  أ1  أ2  أ2  أ2  ين مكعبي حدين أن يجد الفرق ب  25

        أ4  أ3  أ2      أن يقسم مقدار جبري على آخر  26

          أ3  أ3  أ2  أ2  أن يتعرف مفهوم العامل المشترك األكبر   27

        أ5  أ2  أ2      أن يجد العامل المشترك األكبر   28

أن يتعرف مفهوم المضاعف المشترك   29

  األصغر

          أ4  أ3  أ3  أ2

 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالثأخذت من الخطوط العريضة  :االهداف السلوكية
  

 تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر
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رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االعداد (عداد في وحدة األ

التحليل الى + الحقيقية
األسس + عوامل 

  )واللوغاريتمات 

  معرفة 
  ذكروت

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
أن يجد المضاعف المشترك   30

  األصغر

      أ1  أ4  أ2  أ2    

أن يختصر الكسور الجبرية إلى   31

  أبسط صورة

      أ2  أ3  أ2  أ2  أ2  أ3

أن يجمع كسر جبري مع كسر   32

  جبري آخر أو أكثر

        أ5      أ1  أ2

أن يطرح كسر جبري من كسر   33

  جبري آخر

        أ6  أ1  أ1  أ1  أ1

يضرب أعداداً مكتوبة على  أن  34

  شكل أسس

        ف7 ف3 ف3 ف3 ف2

يقسم أعداداً مكتوبة على شكل  أن  35

  أسس

        ف6 ف2 ف2 ف2 ف1

  ف1    ف1  ف8 ف3 ف2 ف2 ف2  بسيطة أّسيةيحل معادالت  أن  36

         ف3 ف2 ف3 ف2  يتميتعرف مفهوم اللوغار أن  37

        ف9 ف6 ف3 ف2 ف2  يتعرف خواص اللوغاريتمات أن  38

يحل معادالت لوغاريتمية  أن  39

  بسيطة

  ف1    ف3  ف5 ف4 ف2 ف3 ف2

  2  0  4  35  21  14  15  11  مجموع الفلسطيني  

  2  3  9  50  33  34  23  22  مجموع األردني  

  2  0  5  47  16  28  8  20  مجموع المصري  
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .لرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالثأخذت من الخطوط العريضة لمناهج ا :االهداف السلوكية
  
  
  

 تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر
  

رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
  العالقات واالقتراناتفي وحدة 

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق
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  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  لةاسئ  محتوى    
         ف1 ف2 ف2 ف3  يتعرف كثير الحدود كاقتران أن  1

يتعرف نظرية الباقي ونظرية  أن  2

  .العوامل

        ف3 ف2 ف2 ف1 ف2

يحلل كثيرات الحدود إلى العوامل  أن  3

  مستخدماً نظرية العوامل

      ف3  ف2 ف1 ف2 ف1 ف1

في إيجاد يستخدم القسمة التركيبية  أن  4

الباقي وناتج القسمة عند قسمة كثير 

  .حدود على اقتران من الدرجة األولى

        ف2 ف2 ف2 ف1 ف1

يميز اقترانات كثيرات الحدود  أن  5

  األولية من غيرها

  ف1  ف1  ف1  ف1 ف2 ف1 ف1 ف1

  ف2  يتعرف االقتران الثابت ويمثله بيانياً أن  6
  أ1
  م2

  ف1
  أ2
  م1

  ف2
  أ2
  م2

  ف3
  أ3
  م3

  ف2
  أ3
  م5

      

يتعرف االقتران النسبي وخصائصه  أن  7

  ، ويجري العمليات عليه

  ف1
  أ1
  م1

  ف1
  أ1
  م1

  ف1
  أ2
  م2

  ف4
  أ3
  م1

  ف3
  أ1
  م4

  ف1    
  أ1

  ف3  يتعرف مفهوم تركيب اقترانين أن  8
  أ2
  م1

  ف2
  أ2
  م2

  ف2
  أ3
  م2

  ف3
  أ3
  م3

  ف3
  أ2
  م4

      

  -.      ف5 ف2 ف2 ف1    يركب اقترانين أو أكثر أن  9

        ف3 ف2 ف3      قتران العكسي القتران مايجد اال أن  10

        ف2 ف2 ف2      يتعرف االقتران المحايد أن  11

  2  1  4  27  24  24  11  13  مجموع الفلسطيني  

  1  0  0  6  9  7  5  4  مجموع األردني  

  0  0  0  13  7  6  4  4  مجموع المصري  

  
 .ونشاطات وامثلةالمادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات (يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االهداف السلوكية
  
  

 ليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصرتح
  

رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
االحصاء في وحدة 

  واالحتماالت

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
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         ف2 ف2 ف1 ف1  فهوم التشتتيتعرف م أن  1

يفسر ضرورة استخدام مقاييس  أن  2
إحصائية فضالً عن مقاييس النزعة 

 .المركزية

  ف1  ف1  ف3  ف2 ف2 ف2 ف1 ف1

         ف2 ف2 ف2 ف2  يتعرف االنحراف المعياري أن  3

يحسب االنحراف المعياري  أن  4

  لتوزيع بيانات  مفردة

      ف2  ف4 ف1 ف1    

المعياري  يحسب االنحراف أن  5
توزيع (لتوزيع بيانات مجدولة

  ).تكراري

    ف1    ف6 ف2 ف2 ف1 ف1

يتعرف محددات استخدام مقاييس  أن  6

  التشتت

         ف2 ف2 ف2 ف2

يتبين خواص مقاييس التشتت  أن  7

  .ومدى تأثرها بتعديل البيانات

        ف1 ف2 ف2 ف3 ف2

         ف2 ف2 ف2 ف2  يتعرف المئينات أن  8

ت إلى نوعية أو أن يصنف البيانا  9

  كمية 

  ف2
  أ2

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

  ف2
  أ3

  ف2  
  أ2

  
  

  

أن يتعرف مكونات الجدول   10

  التكراري 

  ف1
  أ2

  ف1
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ3

  ف2
  أ2

      

أن ينشئ جدول تكراري بناءاً على   11

  معطيات موجودة 

  
  أ1

  
  أ2

  
  أ2

  
  أ3

  
  أ3

    
  أ3

  

    أن يتعرف على المدرج التكراري  12
  أ2

  
  أ2

  
  أ3

  
  أ3

        

    يتعرف على المضلع التكراري.أن  13
  أ2

  
  أ3

  
  أ2

  
  أ2

        

            أن يمثل البيانات بمدرج تكراري   14
  أ3

  
  أ1

    
  أ1

 
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .درستتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في ال: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االهداف السلوكية
 صرتحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن وم

  

رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
  االحصاء واالحتماالتفي وحدة 

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
      أ1  أ3          أن يمثل البيانات بمضلع تكراري   15

  أ2      أ3  أ2  أ2    أن يميز بين المدرج التكراري والمضلع   16
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  التكراري

  ف1  أن يحسب الوسط الحسابي للبيانات   17
  أ2

  ف2
  أ2

  ف2
  أ2

  ف3
  أ2

  ف5
  أ3

      

  ف2      أن يحل مسائل باستخدام الوسط الحسابي  18
  أ2

  ف3
  أ3

  ف3
  أ2

      

    أن يتعرف إلى مفهوم الوسيط  19
  أ2

  
  أ2

  
  أ3

  
  أ4

        

    أن يجد الوسيط للبيانات  20
  أ2

  
  أ1

  
  أ3

  
  أ2

  
  أ5

      

    ف مفهوم المنوال أن يتعر  21
  أ2

  
  أ2

  
  أ3

  
  أ2

        

    أن يجد المنوال للبيانات   22
  أ2

  
  أ1

  
  أ2

  
  أ2

  
  أ4

      

          أ2  أ2  أ3  أ3  أن يتعرف أشكال التوزيعات للمنوال   23

أن يتعرف مفهوم مقاييس النزعة   24

  المركزية 

          أ4  أ1  أ2  أ2

أن يجد العالقات بين مقاييس النزعة   25

  المركزية 

    أ1  أ2  أ1  أ1  أ1    

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   يتعرف اقتران االحتمال أن  26

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   يتعرف الحوادث المنفصلة أن  27

  
 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .والتمارين والمسائل الواردة في الدرستتضمن التدريبات الصفية : االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :االهداف السلوكية
  
  
  
  

 ع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصرتحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاس
  

رقم
ال

  

  األھداف السلوكية
  االحصاء واالحتماالتفي وحدة 

  معرفة 
  وتذكر

  فھم و
  استيعاب

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق

  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  اسئلة  محتوى  اسئلة  محتوى    
  ---   ---   ---   ---   - --  ---   ---   --- يتعرف القوانين المتعلقة بالحوادث  أن  28
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  المنفصلة

يستخدم لغة المجموعات في التعبير  أن  29

  عن الحوادث والعالقات بينها

 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

يحول العبارات الكالمية المتضمنة  أن  30

  لحوادث معينة إلى رموز وبالعكس

 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

يتعرف قوانين احتمالية تشمل  أن  31

ل حدوث حادثين على األقل ، احتما

  احتمال حدوث حادثين معاً

 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

يستخدم قاعدة الجمع إليجاد احتمال  أن  32

  حادث مركب من حادثين

 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

  1  2  7  23  25  24  17  15  مجموع الفلسطيني  

  3  4  6  29  38  32  24  24  مجموع األردني  

  0  0  0  0  0  0  0  0  ع المصريمجمو  

 
  

 .المادة العلمية للدروس وما فيها من تعريفات ونظريات ونشاطات وامثلة(يتضمن : المحتوى *
  .تتضمن التدريبات الصفية والتمارين والمسائل الواردة في الدرس: االسئلة  *

  في المنهاج االردني: أ

  .في المنهاج المصري: م

  في المنهاج الفلسطيني: ف

  .أخذت من الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات للصف التاسع االساسي في الدول الثالث :داف السلوكيةااله
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحليل األھداف السلوكية في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في كل من فلسطين واألردن ومصر           
                  وحدة الھندسة 1

 7 21 44 122 124 107 99 82 مجموع الفلسطيني 

 2 14 23 96 86 89 57 67 مجموع األردني 

 0 0 4 33 9 22 4 13 مجموع المصري 

                  وحدة الجبر 2

  3  1  7  36  37  33  25  29  مجموع الفلسطيني  

  4  3  9  46  50  48  40  39  مجموع األردني  

  0  0  2  21  10  14  3  9  مجموع المصري  

                  وحدة األعداد 3
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  2  0  4  35  21  14  15  11  نيمجموع الفلسطي  

  2  3  9  50  33  34  23  22  مجموع األردني  

  2  0  5  47  16  28  8  20  مجموع المصري  

وحدة العالقات  4
  واإلقترانات

                

  2  1  4  27  24  24  11  13  مجموع الفلسطيني  

  1  0  0  6  9  7  5  4  مجموع األردني  

  0  0  0  13  7  6  4  4  مجموع المصري  

وحدة اإلحصاء  5
  حتماالتواإل

                

  1  2  7  23  25  24  17  15  مجموع الفلسطيني  

  3  4  6  29  38  32  24  24  مجموع األردني  

  0  0  0  0  0  0  0  0  مجموع المصري  

                   

المجموع الكلي لتوزيع  @
  األھداف

                

المجموع الكلي  
  الفلسطيني

150  167  202  231  243  66  25  15  

المجموع الكلي  
  األردني

156  149  210  216  227  47  24  12  

المجموع الكلي  
  المصري

46  19  70  42  114  11  0  2  
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  )7(ملحق رقم 

  النسب المئوية للموضوعات الدراسية المطروحة في منهاج الرياضيات

لألهداف التربوية) بلوم(للصف التاسع األساسي في ضوء متغير  
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  )أ(الجدول 
بلوم " منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي الفلسطيني في ضوء متغير  الموضوعات الدراسية المطروحة في

  لألھداف  التربوية" 
العالقات   األعداد  الجبر  الھندسة  الوحدة

  واإلقترانات
اإلحصاء 
  واإلحتماالت

المجمو
  ع أفقيا

عدد   
األھدا
  ف

نسبتھا 
المئو
  ية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
المئو
  ية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
المئو
  ية

د عد
األھدا
  ف

نسبتھا 
المئو
  ية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
 المئوية

  

معرفة 
  وتذكر

181  
  

29.9
%  

57.1
%  

54  
  

31.6
%  

17.0
%  

26  
  

25.5
%  

8.2
%  

24  
  

22.6
%  

7.6
%  

32  
  

28.1
%  

10.1
%  

317  
  
100% 

فھم 
واستيعا
  ب

231  
  

38.1
%  

53.3
%  

70  
  

40.8
%  

16.2
%  

35  
  

34.3
%  

8.1
%  

48  
  

45.3
%  

11.1
%  

49  
  

43.0
%  

11.3
%  

433  
  
100% 

  122 التطبيق
  

20.1
%  

50.2
%  

36  
  

21.1
%  

14.8
%  

35  
  

34.3
%  

14.4
%  

27  
  

25.4
%  

11.1
%  

23  
  

20.2
%  

9.5% 243  
  
100% 

  44  التحليل
  
7.2
%  

66.6
%  

7  
  
4.1
%  

10.6
%  

4  
  
3.9
%  

6.1
%  

4  
  
3.8
%  

6.1
%  

7  
  
6.1
%  

10.6
%  

66  
  
100% 

التركي
  ب

21  
  
3.5
%  

84.0
%  

1  
  
0.6
%  

4.0
%  

0  
  

0%  

0.0
%  

1  
  
0.9
%  

4.0
%  

2  
  
1.7
%  

8.0% 25  
  
100% 

  7  التقويم
  
1.2
%  

46.7
%  

3  
  
1.8
%  

20.0
%  

2  
  
2.0
%  

13.3
%  

2  
  
2.0
%  

13.3
%  

1  
  
0.9
%  

6.7% 15  
  
100% 

المجمو
ع 

  عمودياً 

606  
  

100
%  

  171  
  

100
%  

  102  
  

100
%  

  106  
  

100
%  

  114  
  

100
%  

  
 ------

 --  

  
 -------

 --  

  
  



 162

  )ب(الجدول 
" بلوم " للصف التاسع األساسي األردني في ضوء متغير  الموضوعات الدراسية المطروحة في منھاج الرياضيات

  لألھداف  التربوية
العالقات   األعداد  الجبر  الھندسة  الوحدة

  واإلقترانات
اإلحصاء 
  واإلحتماالت

المجمو
  ع أفقيا

عدد   
األھدا
  ف

نسبتھا 
المئو
  ية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
 المئوية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
 المئوية

عدد 
األھدا
  ف

نسب
تھا 

لمئوا
  ية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
 المئوية

  

معرفة 
  وتذكر

124  
  

28.6
%  

40.7
%  

79  
  

33.1
%  

25.8
%  

45  
  

25.6
%  

14.8
%  

9  
  

28.1
%  

3.0
%  

48  
  

30.0
%  

15.7
%  

305  
  

100
%  

فھم 
واستيعا
  ب

175  
  

40.3
%  

41.1
%  

98  
  

41.0
%  

23.0
%  

67  
  

38.1
%  

15.7
%  

16  
  

50.0
%  

3.8
%  

70  
  

43.8
%  

16.4
%  

426  
  

100
%  

  96  التطبيق
  

22.1
%  

42.3
%  

46  
  

19.2
%  

20.3
%  

50  
  

28.4
%  

22.0
%  

6  
  

18.8
%  

2.6
%  

29  
  

18.1
%  

12.8
%  

227  
  

100
%  

  23  التحليل
  
5.3% 

48.9
%  

9  
  
3.7% 

19.1
%  

9  
  
5.1% 

19.1
%  

0  
  
0.0% 

0.0
%  

6  
  
3.8% 

12.9
%  

47  
  

100
%  

التركي
  ب

14  
  
3.2% 

58.3
%  

3  
  
1.3% 

12.5
%  

3  
  
1.7% 

12.5
%  

0  
  
0.0% 

0.0
%  

4  
  
2.5% 

16.7
%  

24  
  

100
%  

  2  التقويم
  
0.5% 

16.7
%  

4  
  
1.7% 

33.3
%  

2  
  
1.1% 

16.7
%  

1  
  
3.1% 

8.3
%  

3  
  
1.8% 

25.0
%  

12  
  

100
%  

المجمو
ع 

  عمودياً 

434  
  

100
%  

  239  
  

100
%  

  176  
  

100
%  

  32  
  

100
%  

  160  
  

100
%  
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  )ت(الجدول 
" بلوم " متغير  الموضوعات الدراسية المطروحة في منھاج الرياضيات للصف التاسع األساسي المصري في ضوء

  لألھداف  التربوية
العالقات   األعداد  الجبر  الھندسة  الوحدة

  واإلقترانات
اإلحصاء 
  واإلحتماالت

المجمو
  ع أفقيا

عدد   
األھدا
  ف

نسبتھا 
 المئوية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
 المئوية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
 المئوية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھا 
 المئوية

عدد 
األھدا
  ف

نسبتھ
ا 
المئو
  ية

  

معرفة 
  وتذكر

17  
  

20.0
%  

26.2
%  

12  
  

20.3
%  

18.4
%  

28  
  

22.2
%  

43.1
%  

8  
  

23.6
%  

12.3
%  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

65  
  

100
%  

فھم 
واستيعا
  ب

31  
  

36.5
%  

27.7
%  

24  
  

40.7
%  

21.4
%  

44  
  

34.9
%  

39.3
%  

13  
  

38.2
%  

11.6
%  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

112  
  

100
%  

  33  التطبيق
  

38.8
%  

28.9
%  

21  
  

35.6
%  

18.4
%  

47  
  

37.3
%  

41.3
%  

13  
  

38.2
%  

11.4
%  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

114  
  

100
%  

  4  التحليل
  
4.7% 

36.4
%  

2  
  
3.4% 

18.2
%  

5  
  
4.0% 

45.4
%  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

11  
  

100
%  

التركي
  ب

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

0  
  
0.0% 

0%  
  
  

0  
  
0.0%  

  0  التقويم
  
0.0% 

0%  0  
  
0.0% 

0%  2  
  
1.6% 

100
%  

0  
  
0.0% 

0%  0  
  
0.0% 

0%  2  
  

100
%  

المجمو
ع 

  عمودياً 

85  
  

100
%  

  59  
  

100
%  

  126  
  

100
%  

  34  
  

100
%  

  0  
  
0.0% 
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Comparative Study between Mathematics Curriculum in Jordan, 
Egypt, and Palestine for the Elementary Ninth Grade 

Prepared by 
Mahmoud Mohammed Al Iady 

Supervised by 
Dr. SallahYaseen 

Abstract 

This study aims at conducting a comparison between mathematics 

textbooks in elementary ninth grade that’s applied in Palestine and that is 

of Jordan and Egypt through discussing the following:  

1- The variance of mathematical topics represented by each curriculum 

according to country.  

2- The educational objectives that is being measured for the ninth 

elementary grade in (Palestine, Jordan, and Egypt).  

3- The variance in the level of the education objectives that is measured 

for the elementary ninth grade according to Bloom scale.  

In order to achieve the study objectives, content analysis is used to 

compare and contrast the three mathematic curriculums applied in Jordan, 

Egypt and Palestine; the following results were found:  

- Two matching units out five were found; that is 40% (5:2) between 

Jordanian and Palestinian mathematics textbooks, the same result is found 

in Jordanian and Egyptian mathematical textbooks. While there is one 

matching units between Egyptian and Palestinian mathematical curriculums 

out of five units, in a percentage of (20%). 

- there is a significant variance in educational objectives rates in 

mathematical topics presented in the Jordanian , Egyptian, and Palestinian 

mathematics curriculums, the study found that comprehension level is 



 c

higher in the Jordanian curriculums, on the other hand, analysis level is the 

highest in the Egyptian textbook than that of the Jordanian and Palestinian 

textbooks.  

- there is a significant agreement in the educational objectives rates for in 

mathematical topics presented in ninth grade textbooks in the level of 

structure and it was higher in both Jordanian and Palestinians textbooks 

while it was absent in the Egyptian curriculums.  

- there was an obvious shortage of educational objectives levels in 

mathematical topics presented in the ninth grade text books of Jordan, 

Egypt, and Palestine in the levels of (analysis, structure, and evaluation( 

while it is higher in the Palestinian textbook.  

On the light of these study findings, the researcher made the following 

recommendations: 

The necessity of preparing a teacher guide for the new Palestinian 

mathematics textbook that present teaching methods and educational 

activities, moreover; the guide should include the solution for the textbook 

exercises.  

In addition, there should be a merge between theory and application in the 

mathematical curriculum through presenting daily life example and a 

connection between other fields like science, social sciences, languages, 

and Islamic study.etc.  

- Conducting training courses and workshops for mathematics teachers that 

discuss the pros and cons of the new mathematics curriculums and the 

degree of achievements of the educational objectives. Finally, the 

researcher recommends the necessity of encouraging teacher to apply 

computerized lessons in the new Palestinian textbooks. 




