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  داءـاإلهـ
  

عمرھا ، إلى نور قلبي أمي أطال اهللا صاحبة الفضل العظیم إلى  •

  .وأعطاھا الصحة والعافیة 

 .رحمھ اهللا ، إلى روح أبي الطاھرة  •

 . وأخواتي الذین عشت معھم أجمل سنوات عمريإلى إخوتي •

 . عمره رجائي أطال اهللا. وجي الغالي دإلى رفیق دربي ز •

،  عمرھما، أطال اهللا نور و محمد: أبنائي،إلى فلذات كبدي •

 .وزود دربھما بالعلم واألیمان 

مدیر  إلى معلمي و، وسھل طریق دراستي،إلى من شجعني •

 . عمره أطال اهللا، األب منویل مسلم،مدرستي الغالي

 و زمالئي األفاضل الذین ساعدوني النجاز بحثي ،إلى زمیالتي •

 .المتواضع 

ل في تمَث،  فكان عشقھ لھا عشقًا أبدیا،إلى من عشق فلسطین •

 .علمھ وعملھ وحبھ وتضحیتھ 
  

 هدي حبثي املتواضعإىل هؤالء مجيعاً أ



ب  

  تقـديرالشكـر وال
  

نا حبه، وجعل نور قلوبنا إيمانا، ونـور عقولنـا علمـا،            ، و زرع في   ذي خلق الخير    الحمد اهللا ال  

  ... أما بعد ،فهدانا بالنورين للفضائل كلها

ومعلمـي الفاضـل    تاذي  إلى أس والعرفان بالجميل واالحترام والتقدير     الشكر  بخالص  أتقدم بداية   

 والـذي كـان لعظـيم       ،الرسـالة   على هذه  بإشرافهشرفت   الذي    ، زو عفانه ع الدكتور   األستاذ

  .انجاز هذا العمل العلمي المتواضع األثر الكبير في ، وبحر عطائه،نصائحه

وإنه لمن دواعي سروري أن أبرق بالشكر الجزيل والتحية الصادقة لعمادة الدراسات العليا فـي               

  . فجازاهم اهللا عني خير الجزاءةكلية التربية ممثلة في عميدها وأعضاء هيئتها التدريسي

 وال قدرة علـى     ،   فال حد للتقدير   ،ن ومشرفين تربويي   ،  من أساتذة جامعات   ،أما السادة المحكمون  

  .، ومن النصح أنفعه ومن العمل أخلصهأطيبهالتعبير، فقد بذلوا من الجهد 

فـضلهما بقبـول     لت فتحية اللولو ، والدكتورة   محمد أبو ملوح   للدكتور   كما أتقدم بالشكر والعرفان   

  . مناقشة هذه الرسالة

 لتفضله بمراجعة الرسالة لغوياً، والـشكر الجزيـل لألسـتاذ           يأحمد المصر كتور  كما وأشكر الد  

 مشرف الرياضيات سابقاً الذي تفـضل مـشكوراً بمـساعدتي فـي تحليـل        حصيرة محمود أبو 

  .موضوعات الهندسة والقياس

أو بعيد ،   من قريب     ،  أو أمضى وقتا    ،  أو بذل جهدا    ، شكري وتقديري لكل من قدم نصحا     أخيراً  

 . اهللا الجميع عني عظيم الجزاءنجاز هذه الرسالة ، فجزىال
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ح  

  ملخص الدراسة باللغة العربية
  

موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة فـي كتـب         مستوى جودة    تحديدهدفت هذه الدراسة إلى     
ن فـي ضـوء معـايير       من مرحلة التعليم األساسي في فلـسطي      ) 6-1(رياضيات الصفوف من    

)NCTM( ، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس األتي:  
 مرحلـة التعلـيم     لقياس المتضمنة في كتب رياضيات    ـ ما مستوى جودة موضوعات الهندسة وا      

   ؟NCTM في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ،األساسي بفلسطين
  :لتالية ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية ا

 NCTMما معايير الهندسة والقياس الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات             . 1
  الواجب توافرها في كتب رياضيات التعليم األساسي ؟

 ، الهندسـة والقيـاس بكتـب الرياضـيات      موضـوعات ما مدى توافر هذه المعايير في        . 2
 للصفوف من األول حتى السادس األساسي ؟

 التحليلي ، حيث قامت بتحليـل موضـوعات الهندسـة           الوصفيمنهج  لاوقد اعتمدت الباحثة    
 المحتـوى    من خالل أداة تحليـل     ،)6-1( الصفوف   والقياس المتضمنة في كتب الرياضيات    

 الدراسـة مـن     ، وتكونت عينة   NCTM تم بناؤها استنادا على معايير       ولقد) كأداة للدراسة (
كتب الرياضيات للصفوف من الـصف      الهندسة و القياس الهندسي المتضمنة في        موضوعات

التكـرارات  ( األول حتى السادس األساسي ، وتم استخدام المعالجـات اإلحـصائية اآلتيـة          
  ) .والنسب المئوية 

ـ  في موضـوعات الهند    NCTM درجة توافر معايير     أنوقد بينت نتائج الدراسة عن       ة و  س
رحلة التعليم األساسي   الصف األول حتى السادس من م     القياس المتضمنة في كتب رياضيات      

تتراوح ما بين متوسطة في بعض األحيان والمتدنية في غالب األحيان ، وأن بعض              بفلسطين  
  .المعايير لم تجد لها موقعاً يظهر 

  :وفي ضوء ما تبين عن نتائج الدراسة أوصت الباحثة
  . لكل مرحلة تعليمية )NCTM(ضرورة بناء منهاج الهندسة والقياس وفق معايير  -
 (NCTM)ع مشرفي ومعلمي الرياضيات خالل دورات وورش عمل على معايير           اطال -

لتعليم الرياضيات لما لها من أهمية في تنظيم خطوات التدريس وتحقيق نـواتج الـتعلم               
  .والتي تسهم في تطوير وتحسين جودة المناهج الفلسطينية في مرحلة التعليم األساسي
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  :المقدمة

فإننـا  ،  الرياضيات هي دعامة الحياة المنظمة ليومنا الحاضر، وبدون األعداد والدالئل الرياضية            
  .اتنا اليوميةلن نستطيع أن نحسم مسائل عديدة في حي

 بدرجـة نمـو وازدهـار العلـوم     ،لقد ارتبطت درجة التطور الحضاري للمجتمع بعالقة طردية       
 علـى درجـة عاليـة مـن التقـدم           فسيكون ،الرياضية ، فإذا كان هناك مجتمع متقدم حضارياً       

 من العلوم التي لهـا تعامـل متبـادل مـع ثـورة المعلومـات                عدالرياضي، فعلم الرياضيات ي   
وجيا الحديثة، حيث ساهمت الرياضيات في اندالع هذه الثورة، كما أنها بدورها تـأثرت              والتكنول

بها حيث استجابت لها في شكل فروع رياضية جديدة، نشأت لمقابلـة احتياجـات التكنولوجيـا                 
  )2: 2007رصرص ،. (المعاصرة

ألخـرى،   يتطور ويتجدد يوماً بعد يـوم كغيـره مـن العلـوم ا             ،إن الرياضيات بذاتها علم حي    
 بل جاءت نتيجة طفرة فـي التطـور الفكـري والعلمـي        ،فالرياضيات الحديثة لم تأت من فراغ     

  )1995:3عفانة،. (المستمرين للهيكلة الرياضية
قد أصبحت الرياضيات الرفيق الوفي لإلنسان ، والمساعد له منذ بداية وجـود البـشرية علـى                ف

، إلخ"...ما حجم؟ "،  " كم عدد؟ : " ل على أسئلة مث   األرض، فعندما أراد اإلنسان في البداية اإلجابة      
أمام القياسـات   و. اخترع علم الحساب ، وبعد ذلك تم ابتكار علم الجبر لتسهيل العمليات الحسابية            

 وظهر علم حساب المثلثات عندما أراد اإلنسان تحديـد موقـع            ، تم ابتكار علم الهندسة    األشكالو
  .الجبال العالية والنجوم

والرياضـيات  . رفة هذه المادة نشأت وتطورت عندما شعر اإلنسان بالحاجة إليهـا           فإن مع  ،لذلك
 وأيضاً التخطيط اليومي ألي فرد، والتقريـب الرياضـي           ، ضرورية في التخطيط الطويل للحياة    

 فإذا أراد أي شخص أن يبلغ العلو في حياته، فيجب عليه أال يفـشل فـي         ، ضروري ألي عملية  
 فكـلٌَ لـه اهتمـام يـومي     ،ت في حياته، بدءاً مـن المـواطن العـادي     االقتناع بدور الرياضيا  

بالرياضيات، فالرياضيات مالزمة بعمق للظاهرة الطبيعية ، فهي التي سـاعدتنا فـي الوصـول            
  .للقمر ومهدت الطريق لحل الكثير من أسرار الطبيعة

اضيات بطريق أو    الرياضيات ضرورية لفهم الفروع األخرى في المعرفة، فكلها تعتمد على الري          
تخصص إال وكانت الرياضيات مفتاحاً له، وأن ضبط وإتقـان  و وليس هناك علم ، أو فن أ   . بآخر

  )2001:169األمين، . (أي علم أو فن آخر يرتبط بدرجة كبيرة بحجم الرياضيات التي ينتفع بها
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ـ فمع تعاظم الدور الحضاري والمنفعي فـة   الذي تقوم بـه الرياضـيات فـي مجـاالت المعر     
 كل  - يصبح من األهمية بمكان أن نعد أطفالنا       ـ وأوجه التقدم في العلم والتكنولوجيا      ،   صرةاالمع

 من حيث تكوين الحس الرياضـي وإدراك مفـاهيم           ،  إعداداً قوياً وذكياً في الرياضيات     –أطفالنا  
. ... ، وفـي أطـر قيميـة    وفي مواقف واقعية ،الرياضيات وإتقان مهاراتها في سياقات مجتمعية     

فعلى مر العصور كان السعي نحو الجودة في تعليم وتعلم الرياضـيات مـن خـالل نظريـات                  
  .ومبادرات متجددة

 جاءت حركة األهداف السلوكية تؤكد في شكل أفعال إجرائية يمكـن    ، ففي نصف القرن الماضي   
ونـواتج  قياسها، تال ذلك حركة نواتج التعلم التي اهتمت بضرورة وجود نظرة استباقية لعوائـد               

العملية التعليمية في نهاية المطاف، ثم انتشرت منذ أواخر الثمانينات ثقافة المعـايير، وتـسابقت               
  ، المؤسسات التربوية في دول مختلفة في وضع معايير لما يجب أن يعرفه المتعلم من رياضيات              

رة مراحل نموه   وذلك منذ بداية طفولته وفي مسي     .... وما ينبغي أن يقدر على القيام به من خاللها        
  ).13:  2004عبيد، . (ومراحل تعليمه وتعلمه حتى تخرجه

فـي كيفيـة تعلـم     " إعادة الصياغة " يسمى   اوتمثل معايير الرياضيات المدرسية حجر الزاوية لم      "
الرياضيات وتعليمها، وتقديمها عبر مراحل الدراسة المختلفة، إضافة إلى ما تقترحه من قواعـد              

ــس  ــزن، ي ــي مت ــاج رياض ــراءات لمنه ــية واإلج ــار الرياض ــى األفك ــضوء عل                                                     "لط ال
)Zollman & mason; 1992:359.(  

 بعدم حصرها في حدود ثقافيـة، أو  (NCTM)ولعل مناشدة المجلس القومي لمعلمي الرياضيات      
يجـب أن ال    " فالدعوة صريحة بأنه     ،  عليها مزيداً من األلق واألهمية     أضفيجغرافية أو لغوية،    

 أو تعوق دون توظيف هذه المعايير فـي   ، تحد ، أو ثقافية ،تبرز ثمة معوقات أو محددات لغوية   
 كما يجب أن تتاح الفرصة لكل الطلبة بمختلـف ثقافـاتهم            ، محتوى مناهج الرياضيات المدرسية   

 Buchanan("ا على هذه المعـايير قوم في أساسه ت ،ولغاتهم أن يدرسوا ما تقدمه مناهج رياضية

& Helman;1997(  
  ،  ودقـة البنـاء     ، وذلك لما تتسم به من سعة األفـق       ؛  وال عجب أن تمثل هذه المعايير الجودة        

  . وما تتسم به من الواقعية والعملية، وبراعة التصميم 
ـ      ، إن المجتمعات المعاصرة تحرص على تطوير نظمها التعليمية        ودة  وتحقيق أعلى درجات الج

في المخرج التعليمي ، وقد ًأصبحت قضية جودة التعليم موضوع اهتمام المعنيين بالتعليم علـى                
بيل لمواجهة تحديات القرن الحادي      والعالمي، حيث يرى الكثيرون أن الس       ،  اإلقليمي  :الصعيدين

  )2007:13الوصيفي، وأبو دف.( وتحسين مخرجاتهتمثل في دفع جودة نوعية التعليمتوالعشرين 
نها ليست بالعملية الفردية، ولكنها عملية لها       كما أ ية العفوية ،    لمبالع تإن عملية بناء المنهاج ليس    

 وتعتمد على مدى الكفـاءة فـي بحـث          ، وتستقي البيانات والمعلومات منها    ،أصولها ومصادرها 
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 ولعل الفـرق بـين الـدول        ، وما يجري بينها من عمليات مركبة      ،الصالت بين مكونات المنهج   
المتقدمة والدول النامية، أن األولى تجري على أسس علمية ووفق معايير الموضوعية ، والثانية              

ــشكلية  ــال وال ــاس االرتج ــى أس ــوم عل ــصري ،تق ــد ع ــوب جدي ــديم بث ــساء الق                                                                     . وك
(Lewy; 1977:488).  
 الكتب والمقـررات    ن عمليات التطوير والتحسين، وحيث إ      يتبعها اج ناجح كما أن عملية بناء منه    

تمثل الصورة الملموسة،  للمنهاج وتعالج القضايا المختلفة ، لذا فإن تطوير المنهـاج ال يـتم إال                  
 والتعرف على مدى تحقيق ما حدد لها من         ،عن طريق تطوير الكتب المدرسية من خالل تقويمها       

  .أهداف
ر المناهج تعتمد على العمليات الحيوية والمستمرة في النظام التربـوي، وعـادة             إن عملية تطوي  

 تستدعي إعادة النظر في كل مـا        ،تجري هذه العمليات عند حدوث تغيرات جوهرية في المجتمع        
هو موجود سواء في المناهج الدراسية أو غيرها، وهي عملية معقدة تحتاج حـشد الكثيـر مـن                  

 كما تحتاج إلى اإلمكانـات الماديـة        در المدربة، والقادرة على التطوير،    كوا وال ،الطاقات البشرية 
الالزمة إلجراء التطوير، وعلى الرغم من كثرة الكتابات النظرية حول تطوير المناهج، إال أنـه               

 بين الدراسات النظرية مـن ناحيـة ،   "التوازن"ـ  ب ،فيما يمكن وصفه، لوحظ أن هناك قصوراً  
 من ناحية أخرى، على الرغم من أن الحاجة إلى تقويم المناهج وتطويرهـا              والدراسات الميدانية 

تنبعث من مشكالت ميدانية في األصل، ويحتاج العاملون في هذا الميدان إلى بيانات من مصادر               
 ،  ولكنها عملية جماعية تعاونية علميـة ،عديدة ، وهذا يعني أن عملية التطوير ليست عملية فردية  

عفانـة  .( ة تربوية واضحة المعـالم     توافر الخبراء الذين يعملون في ظل فلسف       تستند أساساً على  
  )43 :2001الزعانين، و

أن االهتمام بالعملية التربوية في فلسطين والسعي إلى تطويرها وإصـالحها           ،  ومن الجدير ذكره    
 م ،وبـذلت  1994مطلب أساسي سعت له وزارة التربية والتعليم الفلسطينية منذ تأسيـسها عـام              

لتعليمي ، األمر الـذي     جهوداً حثيثة نحو االهتمام بتحسين مدخالت وعمليات ومخرجات النظام ا         
 وفي مقدمتها المنهـاج      ،  مفهوم الجودة الشاملة في القطاع التربوي من نواحٍ متعددة         استعدى تبن 

لكتاب أتي تطويره إال بتطوير ا    ت الذي ال ي    ،  الذي يعكس مستوى جودة النظام التربوي        ،  الدراسي
  )92: 2007شبالق، وخليفة. (المدرسي الذي يشكل الوعاء الحاوي للمنهاج بين دفتيه

، حيـث  كونه يرتبط بالمنهج ارتباطاً وثيقـاً  ، نظراً لألهمية الكبيرة التي يحتلها الكتاب المدرسي    
مـا   وإن ، لم يعد مجرد وسيلة من وسائل التعليم فحسب ، الكتاب المدرسي في عالمنا المعاصر  نإ

نة وآفاق محـدودة، وإنمـا هـو        يم فيه حدود مع   لهو أداة من أدوات التعليم في عصر لم يكن للع         
صر قد اتسم بتفجر المعرفة وانتشارها ، ويقدمها في كل مجال من مجاالت الحيـاة ، األمـر                  نع

الذي جعل من الكتاب المدرسي ومادته المقروءة ركيزة أساسية من ركائز التقدم والتطور في أي               
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 وما توصلت إليه تكنولوجيـا     ،جتمع من المجتمعات، ومهما تعددت البدائل عن الكتاب المدرسي        م
 بحكم مميزاته وخصائـصه التـي       ،لكتاب مكانته وقيمته  ليظل  وف   فس ،التعليم من وسائل منافسة   

  )1996:224أبو عميرة، (.يتمتع بها
تـه التربيـة    لمدرسـي، فقـد عد    راً في دور الكتاب ا     لقد شهدت السنوات األخيرة تغيراً كبي      ،نعم

، وهو في الوقت نفسه مصدراً للمعرفة، وأن الهدف الرئيسي للتعلم هو إدراك             " المنهاج" التقليدية
  )81: 1991نشوان، .(تلك المعرفة الموجودة بداخله

، ة، واالنفجار المعرفي والثقافي   يموانتشار الوسائل التعليمية التعل   نتيجة للتغير في مفهوم المنهاج      ف
تغيرت النظرة إلى الكتاب المدرسي، فهو في ظل التربية الحديثة أحد مصادر الـتعلم، فالعمليـة                

متعلم، والجهـاز اإلداري،    المنهاج، والكتاب، والمعلم، وال   :  على دعائم كثيرة منها    دالتربوية تعتم 
ناصر الفاعلـة،   يمثل الكتاب المدرسي ملتقى الع، و العام الذي تجرى فيه العملية التربوية    والمناخ

  ).1991:112المليص،(.والمحور األساسي في هذه الدعائم
  كما بينت دائرة المعارف البريطانية أن الكتاب المدرسي يعد حافظاً للمعرفة ووسـيلة اتـصال              

، حيث يستطيع القارئ الماهر أن يلم في ساعة واحدة أكثر           للمعرفةمنفردة، كما أنه وسيلة توصل      
  )1211: 2006مقاط، .(دة أربع ساعاتمما يستطيعه مستمع لم

 ألنهـا تـزود     ؛ وأحد مكوناتها األساسية   ،وتمثل الهندسة أحد الفروع المهمة في علم الرياضيات       
،  مهـارات الحـس المكـاني      : مثـل  ،المتعلمين بالمهارات األساسية الضرورية للحياة العلميـة      

ها ن والقدرة على التخمين، كما أ     ، والتعليل االستنتاجي  ، والقدرة على حل المشكالت    ،واالستكشاف
 المتـضمنة  ،تتضمن جوانب تعليم معرفية الزمة لفهم وتفسير جوانب التعلم المعرفيـة األخـرى      

 الهندسة وسيلة بالغة الفعالية لتطبيق الـشكل الجديـد الـذي            فروع الرياضيات المختلفة ، وتعد    ل
 وجوه الحضارة اإلنسانية، فمنذ بدأ      وقد يصفها آخرون بأنها من أبرز     . يتطلبه التعليم في المستقبل   

اإلنسان يبني البيوت ويعد األراضي للزراعة كان محتاجاً للهندسة والقيـاس ، كمـا ال يخفـى                  
إسهامها الكبير في القدرة على التفكير المنطقي لدى دارسيها، ولعل هذا ما جعلهـا تلعـب دوراً                 

  .كبيراً في مناهج الرياضيات
 فأصبحت مادة حية أكثر من أي وقـت مـضى،   االهتمام بالهندسة ،ة ولقد برز في اآلونة األخير 

ويمكن القول بأنها أخذت تغزو ميدان الرياضيات بأكمله، وقد بلغ هذا االهتمـام أوجـه عنـدما                 
 1989 في مؤتمره المنعقد سـنة       NCTMأوصى المجلس القومي لمعلمي الرياضيات األمريكية       

 من أبـرز معـايير عقـد     عدها و ،في جميع المستويات  إلى ضرورة زيادة التركيز على الهندسة       
مرتبطان ببيئـة  أمران التسعينات في القرن العشرين، ذلك ألن المعرفة الهندسية وإدراك عالقتها         

 رياضية وعلمية أخـرى، ممـا       وة على ارتباطهما الوثيق بموضوعات    الفرد وحياته اليومية، عال   
  ).1999:11مصطفى،. (سهاكيفية تدريويشير إلى اهتمام أكبر بالهندسة 
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 منـاهج الرياضـيات وعالقتهـا باالتجاهـات     مستوى جودةلكشف عن  الذا تحاول هذه الدراسة     
 ولعل ما يضفي أهمية هذه الدراسة تناولها عنصر من عناصـر منهـاج الرياضـيات                ،  العالمية

حتـوى   تحليل المن حيث إ عبر كتب الرياضيات،    وهو موضوع الهندسة وتحليل محتواه      ، ةالمهم
م والكمي للمضمون    والمنظ  ، هو أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي         

  ).1987:22طعيمة،.(الظاهر للمادة
 إن الحاجة إلى تحليل محتوى الموضوعات الرياضية المدرسية وتقويمها أصـبحت         ، يمكن القول 

ـ "ضرورة ملحة إذا أردنا لمناهجنا أن تؤدي دورها المنوط بها             التقـويم    أن عمليـات   ال شـك  ف
 مـن   ةفاداإل وكل من يعنيه     ،المستمرة للمناهج مفيدة لكل من يعنيه أمر التطوير التربوي للمناهج         

 ، فمن الضروري األخـذ برؤيـة المتخصـصين        ،التطوير بالشكل المناسب والشكل الفعال، ولذا     
، لمسار الصحيح للمنـاهج     والكفاءات عند التقييم، حيث يمكن التطوير والتعديل ل       ،  وذوي الخبرة   

  .)2006:8الوالي،".(كخطة أو في حيز التنفيذ
 البـد مـن وجـود     ، وأن يتسم بمـصداقية  ، إذا أردنا للتحليل داللته فإنه  ، وبناء على ما سبق    

 وأن تجربة المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات فـي مجـال             ،  أو محكات يعول عليها    ،معايير
 فكان من المهم مقارنته مـع الممارسـات    ، تجربة علمية رائدةتأسيس معايير محددة للرياضيات  

 عالميـة وتوجهـات ذات صـبغة     كونها إزاءها،   لمطبقة في مناهجنا لمعرفة أين نقف     والمعايير ا 
 مثل دولة   ،تربوية دولية، إذ قامت العديد من الدول بتبنيها وتغيير مناهج الرياضيات في ضوءها            

  .)2005هيبي، الو( .اإلمارات العربية المتحدة
 عبر كتب الرياضيات فـي فلـسطين         والقياس  ارتأت الباحثة أن تحلل موضوعات الهندسة      لهذا 

 في ضوء معايير الهندسـة المتـضمنة فـي معـايير منـاهج        السادسللصفوف من األول حتى     
  الرياضيات المدرسية والصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات

)National Council of Teachers of Mathematics–NCTM(   لما تتسم به من شـمولية
  .جودة موضوعات الهندسة والقياس تحديد من اجل  ؛وأهمية

  :ويمكن صياغة مبررات الدراسة على النحو التالي
 نتيجة لوجود شكوى من الطلبة و أولياء أمور الطالب والمعلمـين مـن صـعوبة المنـاهج                  -

هذه الدراسة للتأكد من جودة المنـاهج وقياسـها بمعـايير        الفلسطينية لذلك قامت الباحثة بإجراء      
 .عالمية

 تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات الندات والمؤتمرات في بالدنا والتي تدعو إلـى التحليـل      -
والتقويم المستمر للمناهج بهدف تطويرها وضمان الجودة ، وأيضا استجابة لتوصيات الدراسات            

 .سة أبو عمرة السابقة كدراسة الوالي و درا
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 تجرى هذه الدراسة انسجاماً مع التوجيهات الحديثة والقائمة في بالدنا العربية والقائمة علـى               -
 في محاولة نحو تطوير الكتـاب       NCTMأساس التقويم والتحليل لكتب الرياضيات وفق معايير        

 .المدرسي 

 تـوفره مـن فـرص كبيـرة      تتعلق الدراسة بالهندسة لما لها من أهمية بالغة في الحياة ، لما           -
للتالميذ لكي ينظروا ، ويقارنوا ، ويقيسوا ، ويخمنوا األفكار ، ويبنوا عالقات جديدة مما يـساهم     

  .في توفير مجال خصب لتنمية التفكير لديهم
  

  :مشكلة الدراسة
  : اآلتي في السؤال الرئيستتحدد مشكلة الدراسة  

نة في كتب رياضـيات مرحلـة التعلـيم          المتضم  والقياس ما مستوى جودة موضوعات الهندسة    
  ؟NCTM في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ،األساسي بفلسطين

  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية
 NCTM الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات          والقياس ما معايير الهندسة   . 1

  يم األساسي؟الواجب توافرها في كتب رياضيات التعل
 بكتب الرياضيات للصفوف     والقياس  الهندسة موضوعاتما مدى توافر هذه المعايير في        . 2

  األساسي؟السادسمن األول حتى 

  :أهداف الدراسة
  : تهدف الدراسة إلى

 الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات         والقياس تحديد معايير الهندسة   . 1
NCTM. 

 في كتب الرياضيات الفلسطينية      والقياس دسةتحديد مستوى جودة موضوعات الهن     . 2
في ضوء معايير مناهج الرياضـيات   من مرحلة التعليم األساسي     )6-1(للصفوف  

 NCTMالمدرسية والصادرة عـن المجلـس القـومي لمعلمـي الرياضـيات      

standerds.  
  :أهمية الدراسة

  : أهمية الدراسة في النقاط اآلتيةتكمن
 علـى تخطـيط المنـاهج وتطويرهـا بقائمـة معـايير             قد تزود هذه الدراسة القائمين     . 1

)NCTM(؛  وتأليف الكتب المدرسـية    ، من أجل مراعاتها عند بناء المناهج وتطويرها       ؛
  .ما يضمن لها الجودة ب
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 ثونقد يستفيد الباح) NCTM standards(تقدم الدراسة أداة تحليل محتوى وفق معايير  . 2
 .م للدراسةوطلبة الدراسات العليا منها في بناء أدواته

 NCTMقد تساعد الدراسة في وضع تصور عن الجودة فـي ضـوء تـوافر معـايير        . 3
 . المتضمنة في مناهج الرياضيات بفلسطين والقياسبموضوعات الهندسة

تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات الندوات والمؤتمرات التـي تـدعو إلـى التحليـل                . 4
 . الجودة وضمان، بهدف تطويرها؛والتقويم المستمر للمناهج

 في ميدان تطـوير منـاهج       ،فتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى في محاور مختلفة         . 5
 .الرياضيات

 التي تتنـاول تحليـل كتـب        ،قد تلبي احتياجات المكتبة العربية من البحوث والدراسات        . 6
 .الرياضيات في ضوء معايير عالمية

  

  :حدود الدراسة
ول حتى السادس مـن المرحلـة األساسـية          كتب رياضيات الصف األ     على هذه الدراسة تقتصر  
 حيث تتم عملية التحليل لموضوعات الهندسة والقياس الهندسي فقط في ضوء معـايير              ،بفلسطين

  .م2000المجلس القومي لمعلمي الرياضيات الصادرة سنة 
  .م2009-2008لعام األول من ايتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي و

  :مصطلحات الدراسة
 NCTM هي درجة توافر معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات          :ودةالجمستوى   •

 للصفوففي كتب الرياضيات الفلسطينية والقياس في محتوى موضوعات الهندسة 

كما تم تحديدها من خـالل      % 80بدرجة أعلى من    من مرحلة التعليم األساسي     ) 1-6(     
 .آراء المحكمين المختصين

، وفي هذه الدراسة    اضيات وهي علم يهتم بالقياس والتقدير      هي أحد فروع الري    :الهندسة •
هي موضوعات الهندسة والقياس الهندسي التي تتضمنها كتب الرياضيات الفلـسطينية           ،  

 .من الصف األول حتى الصف السادس من مرحلة التعليم األساسي

 في سـن     ممن هم  ، هو تعليم إلزامي موحد توفره الدولة لجميع أبنائها        :التعليم األساسي  •
 ويضم الصفوف من الصف األول حتى العاشـر، ويقـوم           ،المدرسة، مدته عشر سنوات   

،  والمهـارات  ، والمعـارف  ، المعلومـات  :على توفير االحتياجات التعليمية األساسية من     
وزارة التربيـة   (وتنمية االتجاهات والقيم التي تمكن الطالب من االستمرار في التعلـيم            

 )م1998والتعليم ،
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يتم تحليل   التي في ضوءها   أو المواصفات     ،  أو الشروط   ،  هي مجموعة البنود   :رالمعايي •
 .محتوى موضوعات الهندسة المتضمنة بكتب رياضيات التعليم األساسي

 :المجلس القومي لمعلمي الرياضيات •
National Council of Teachers of Mathematics – NCTM 

م الرياضيات وتعلمها في كل مراحل الدراسة ومـا  هيئة التي تتصدر البحث في قضايا تعلي  وهي ال 
 وذلك من خالل المؤتمرات اإلقليمية      ،يصدر عنها من توصيات وتعليمات فنية ومهنية متخصصة       
 وشـرائط فيـديو     ،   ومراجع ، وكتب ،والقومية أو ما يصدر عنها من دوريات علمية متخصصة        

  .(Ozgun- Konca, 1998) وبرمجيات حسابية ،تعليمية
 المرتبطـة بمحتـوى     (NCTM) المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات       معايير •

 معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات لعام        ،  ويقصد في هذه الدراسة    :الرياضيات
وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ المؤسسة على رؤية واسـعة ومترابطـة               2000

تعلمين وبحـوث تعلـيم   حول التدريس، وقد تم بناؤها من خالل األهداف المرتبطة بـالم        
عبـارة   منها ، قد تم إعداده بحيث يبـدأ ب  كذلك الخبرات المهنية، وكل معيار   ،الرياضيات

متبوعاً بوصف ألنشطة التلميذ    . "حول ما يجب أن يتضمنه منهج الرياضيات من محتوى        
 (NCTM;1989:2)المصاحبة لذلك المحتوى، ثم مناقشة تتضمن أمثلة تطبيقية حوله

  

  

  

  

  

  

  



 

  انيـل الثــصالف
  

  ريـار النظــاإلط
  
  
  
  
  

  .الجودة في التعليم ومنهاج الرياضيات -
 .الهندسة والرياضيات -

  .المجلس القومي لمعلمي الرياضياتمعايير  -
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  الثانيالفصل 

  اإلطار النظري

:  وهي ، حيث يتناول ثالثة محاور أساسية     ،يعرض هذا الفصل اإلطار النظري لموضوع الدراسة      

، معايير المجلس القومي    ، الهندسة كأحد فروع الرياضيات      في التعليم ومنهاج الرياضيات   ة  الجود

  لمعلمي الرياضيات ،

  :الجودة في التعليم ومنهاج الرياضيات:  أوال 

حيث القـت دراسـة     ،   الجودة من الموضوعات المعاصرة التي حظيت باهتمام العالم بأسرة           تعد

ا كبيرا لدى رجال األعمال و الصناعات ومن ثم المهتمـين مـن   الجودة و السعي لتحقيقها اهتمام 

، وهـو  كان اقتصاديا أو علميـا أو اجتماعيـا     أ سواء    ،  والهدف واحد  ،أصحاب القرار في الدول   

مـسئولة  ن اختلـف المخـرج حـسب الجهـة ال          عاٍل ذي كفاءة عالية، وأ      مخرج الحصول على 

 فرضـته ظـروف التقـدم       ا،اقتـصادي  اً مصطلح الجودة مصطلح   والمؤسسة المخرجة حيث يعد   

 ودخل  ،الصناعي و التقني ، ولكنة تخطى إدارة الشركات و المصانع إلى كافة المجاالت الحياتية             

 ازداد التنـافس    ؛  و الـصحة ، ولتحقيـق الجـودة         ،  و االقتصاد   ،  و التعليم   ،  التجارة :مجاالت

 هـو أول مـن نـادى    Edward Demingللوصول إلى أعلى المستويات ، ولعل ادوارد ديمنج 

ـ    ةا أسـلوبا إلدار   بالجودة بوصفه    .صادية واالجتماعيـة علـى نطـاق واسـع         المـشاريع االقت

  )44: 2006الوالي،(

  :    لغةًالجودة 

هي أكثر المفاهيم التي أثارت جدال ، حيث تضمنت أكثر من تعريف ، الجودة في أصلها اللغوي                 

  أي: أي صار جيـدا ، وأجـاد   :د الشيء جودةوالجيد نقيض الرديء ، وجا" جود  " مأخوذة من   



 12

  د جـودة   بجـو  ، وأجود وجاد عملـه    أجاد فالن في عملة   : قال  يوأتى بالجيد من القول أو الفعل ،      

  ) .2003 : 254-255، ابن منظور(

  :الجودة اصطالحاً

 فقد تعددت مفاهيم الجودة وفقا لمجاالتها ونظرة المهتمين بها عالميـا وإقليميـا، ففـي مجـال                 

درجة االختالف الذي يمكن التنبؤ بهـا مـن خـالل           :  بأنها   عرفت الجودة ،  لصناعة واالقتصاد ا

 .وهـذه المعـايير تـشتق مـن المـستهلك     م معـايير أكثـر مالءمـة وأقـل تكلفـة ،           استخدا

)Deming،1986 :83(  

  للمواصفات حينا أخر ، وقد     وقد عرفت الجودة كنوع من الكمال والثبات حينا ، أو هي مطابقة            -

أو أهـداف   ، إما تلبية شروط أو مواصفات الزبون      :والذي يمكن أن يعني   ت مالءمة الغرض،    عد 

   ) .1999 : 13دوهيرتي ، . ( ومهام العمل أو الوظيفة 

        و مرونـة أعلـى  ، و فاعلية أكبر، بكفاءة أفضل، هي أسلوب لتحسين األداء والنتائج     :والجودة -

   ).1999 : 72النجار ، ( 

 مـن   ، أو معقدة  ،عملية بنائية واقعية تستند على حقائق عملية خيالية        "  :عرفها أحمد بأنها  كما   -

   ) .2003 : 17أحمد ، " (  تستند على اإلحساس العام للحكم على األشياء  إنها حيث

ثقافة جديدة في التعامل بمعايير متفق عليها علميا ، وتسعى إلى االسـتخدام             " : وعرفت بأنها    -

     "  و تحقيـق توقعـات العمـالء         ، بهدف إشباع احتياجات التنمية الشاملة     ؛للموارد البشرية الفعال  

   ).1996 : 5عبد الرحمن ، ( 

تمكن من تلبيـة    ، أو خدمة ما بصورة      ،كما تم تعريفها بأنها تكامل المالمح والخصائص لمنتج        -

ميـزات  خـصائص والم  هي مجموعة من ال   : احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمنا ، أو       
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  . مـن قبـل المـستفيد   ،أو المتوقعـة ،  تحقيق المتطلبات المحددة لكيان ما تعبر عن قدرتها على 

  ).2005اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة المكرمة ، (

   ولقد كان من الطبع  ،لى قطاع ومجال التربية و التعلـيم ،         أن تنعكس هذه المفاهيم واألفكار ع      ي

 من ثقافة الحد األدنى إلـى       ،معايير عالمية للقياس و االعتراف واالنتقال     : " أنها  وي  فيرى الزوا 

 من تكريس الماضـي والنظـرة   ل المستقبل هدفا نسعى إليه ، واالنتقايز ، وعدثقافة اإلتقان والتم  

   )2003 : 34الزواوي ، ( . الذي تعيش فيه األجيال التي تتعلم اآلن ،الماضية إلى المستقبل

   ):1994 : 17 , 18درباس ، ( د عرف درباس مفهوم الجودة ببعض التعاريف وق

  . ـ الجودة هي المالءمة لالستخدام 

  .ـ الجودة هي انخفاض نسبة العيوب 

  .ـ الجودة هي انخفاض معدالت الفشل 

  .ـ الجودة هي تحسين األداء 

  .ـ الجودة هي النجاح في خفض التكاليف 

  .رد في التعليم ـ الجودة هي مسؤولية كل ف

 أن الجودة مفهوم واسع األفـق ، متعـدد       ، ترى الباحثة  ،ومن خالل استعراض التعريفات السابقة    

اإلتقان ، اإلبداع ، التميز ، التفوق ، التكامل ، الكمال           : الجوانب يصعب حصره ، فالجودة تعني       

  .، النجاح ، التتطابق مع المواصفات العالمية 

هي درجة تـوافر معـايير المجلـس القـومي          : " اإلجرائي اآلتي للجودة   وتتبنى الباحثة التعريف  

بموضوعات الهندسة والقياس في كتب الرياضـيات الفلـسطينية         ) NCTM(لمعلمي الرياضيات   

وقد تم تحديدها بناء    . فما فوق % 80من مرحلة التعليم األساسي وهي بمستوى       ) 6-1(للصفوف  

  .ج وطرق تدريس الرياضياتعلى آراء مجموعة من المتخصصين في مناه
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  : أهمية الجودة 

قة المعيارية لتقييم معدل عائد االستثمار التعليمي لم تأخذ جودة التعلـيم فـي              يلقد لوحظ أن الطر   

 فـإذا كانـت     ، وتقيس هذا الجانب حسب سنوات التعليم      ،إنها تهتم فقط بالجانب الكمي     .. حسابها

  .ستثمار في التعليم واإلنفاق علية متدنيا حين إذن يكون معدل اال،جودة التدريس ضعيفة

أن معدل العائد فـي التعلـيم يكـون         ) Birdsall) 1983 وبردسول   Behrmanوأوضح برامن   

وفي دراسة عن الذكور البرازيليين     . إذا تم تجاهل الجودة      Overstatedمبالغا فيه وغير صحيح     

 االجتماعي للجـودة عاليـا مقارنـة    وجدا تحيزا عاليا في المعدل الخاص للعائد ، كما كان العائد 

 التـسهيالت   Upgradeوهذا يلـزم الحكومـات أن تحـسن         . بعائدها في الجانب الكمي للتعليم      

  .التعليمة الموجودة ، وأن تزيد األماكن التعليمة ،ولكن بمقدار

وبمعنى آخر، تحسين مستوى الجودة في التعليم مفضل اجتماعيا على زيادة الفـرص التعليميـة               

  )27: 2005البهواشي والربيعي،(.ا عن الجودة بعيد

نجاز التعليمي للطالب في خمس عـشرة دولـة         عن تقويم اال  ) 1980(وفي دراسة للبنك الدولي     

. متقدمة ، وخمس دول نامية ، ثبتت صحة هذه النتيجة التي توصـل إليهـا بـرامن وبردسـول        

فـي الـدول     %) 5-10( ير القـاع    فالتقدير المتدني للطالب في الدول النامية كان مماثال لتقـد         

دل ذلك علـى جـودة التـدريس    يوال .  بسبب ارتفاع جودة التعليم في الدول المتقدمة       المتقدمة ؛ 

والتسهيالت والمناهج فحسب ، بل أيضا على التوازن الصحيح بين اإلنفاق على التعليم ،واإلنفاق              

الفرد بدال من اإلنفاق على التعليم ،       فالحكومات في الدول النامية تفضل اإلنفاق على        . على الفرد 

ففي الدول النامية ، يكون االهتمام منصبا علـى بنـاء المـدارس             .  السياسية ابسبب أيديولوجياته 

ك إلى سوء استخدام المعامل الجديدة، لعـدم        ويؤدي ذل . ن االهتمام بجودة التدريس   الجديدة أكثر م  
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ف إعداد المعلمين ، ونقص الكتب المدرسية       كما يؤدي ضع  . وجود قنوات كافية ، نتيجة التمويل       

  .إلى سوء النتائج ، وفقر العوائد االجتماعية لالستثمار في التعليم 

.  لتحقيق الفائدة من اإلنفاق على التعلـيم       ام إداري يضمن الجودة في التعليم؛     وال بد من وجود نظ    

كل ذلـك   . القطاع الحكومي  المنافسة بين المعنيين ب    ك حاجة إلى مسؤلية عامة أكبر ، و إلى        وهنا

 وبحلول عقد التسعينات من القرن العشرين، أدخلـت   ،قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على التعليم       

 أدخـل المفهـوم   ،الـبعض منهـا  . حكومات بعض الدول النامية مفهوم الجودة في التعليم العالي 

 أدخل مفهوم   ، النامية والبعض األخر من الدول   . كمحاولة ذكية لتحسين جودة قطاع التعليم العالي      

الجودة تقليدا للدول المتقدمة، حيث أخذت مفهوم الجودة المستخدم في مجال الصناعة لتطبيقه في              

  .28) ،2005 و الربيعي ، يالبهواش. ( التعليم العالي

  :   الجودة الشاملة 

ـ       ،إن االهتمام المتزايد بجودة التعليم في السنوات األخيرة        ن المفـاهيم    أدى إلى ظهور العديـد م

 ثم انتقل إلى    ، ومنها مفهوم الجودة الشاملة الذي ظهر بداية في إطار الصناعة واالقتصاد           ،الجديدة

ميدان التربية والتعليم ، وأصبح تطبيق الجودة الشاملة في التعليم من أولويات العديد من الـدول                

  .التي تحرص على تقديم نوعية متميزة من التعليم ألبنائها

 ؛ مفـاهيم الجـودة الـشاملة و معاييرهـا       ربية في استخدام وتبن    العديد من الدول الع     ولقد بدأت 

  : لتحسين نوعية المنتج الصناعي والتعليمي ، وتعرف الجودة الشاملة في المجال التعليمي بأنها 

" ياجـات الطـالب    والتي تفـي باحت ،مجمل الصفات والخصائص التي تتعلق بالخدمة التعليمية    " 

   )199 :  2007نشوان ، والعاجز (

 ليوفر  ؛ يطبق في جميع فروع ومستويات المنظمة التعليمية       ،هي أسلوب متكامل  ،  والجودة الشاملة 

  ) .73:1999النجار ، . ( الفرصة إلشباع حاجات الطالب والمستفيدين من عملية التعلم
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 عـصر يتـسم    مطلبا ملحا للتعامل مـع متغيـرات  ،وقد أصبح تطبيق الجودة الشاملة في التعليم    

 وتزداد فيه حده الصراع والمنافسة بين األفـراد والجماعـات           ،بالتسارع المعرفي والتكنولوجي  

   ).2006 : 14طعيمة وآخرون ، . ( والمؤسسات

 حيث يعمل التعلـيم  ،ن الجودة الشاملة هي الشيء المفقود من أجل تحسين التعليم     أ"ويرى البعض   

 من خالل اسـتخدام معـايير       ،ع لألفراد والمجتمعات  جاهدا من أجل تحقيق مستوى معيشي مرتف      

 المسألة ستصبح صـعبة  ، فإنالجودة الشاملة في التعليم ، وما لم تبذل جهود من أجل تحقيق ذلك          

 مـن خـالل     ،اده تقويم لما هو موجود في المدارس      ، والمطلوب ليس ثورة بقدر ما هو إع       للغاية

 وصـياغة  ، إعـداد المعلـم  : مثل،اصر التعليميةمعايير الجودة الشاملة وتصميمها في معظم العن    

   ).Cook , Wj. , JR , 1990" (  والمناخ المدرسي،األهداف التعليمية

 مـن    تقوم على مجموعة   ، أن الجودة الشاملة تعد مدخال مهما لتطوير التعليم        Roxburghويرى  

ن، ويعتمـد علـى      من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممك       ؛ تتبناها المبادئ التي يمكن لإلدارة أن    

     . اسـتخدام عــدد مـن األدوات الكميــة و النوعيــة لقيـاس مــدى التحـسين فــي الجــودة     

)Roxburgh, 1996: 52(.  

ه يركـز علـى     ، فإن  كونه أحد األساليب الحديثة لتطوير المنهاج      ، إن أسلوب الجودة الشاملة    ،نعم

ية ، كما أنه يهتم بتقييم وتطـوير        دراسة القدرات المهارية والكفاءات السلوكية واإلدارية والمنهج      

 في ضوء   ، الذي يتفق مع معايير محددة     ، التي تتيح فرص اإلنتاج الجيد     ،األنماط العقلية والذكائية  

هذا األسلوب ال يقتصر علـى أنظمـة علميـة أو           ؛ لذا فإن    متطلبات العصر ومتغيرات المستقبل   

سة القيم الخلقيـة واالهتمامـات والميـول     بل يتعداها إلى درا،تربوية أو إدارية أو إنتاجية معينة    

   ) .205 :2008 اللولو ،وعفانه (  والدراسية ةالمهني
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ـ  مفهوم الجودة الشاملةوتبنَي ـ كل سريعش ب   دون عمـل دراسـات للواقـع    ، العديد من الدول 

تشار  لعدم ان  ؛مفاهيم الجودة الشاملة في التعليم    ما أوجد العديد من المعوقات في تطبيق         م ؛التعليمي

 وكذلك عدم توفر البيئة الماديـة والمعنويـة         ، لدى العامة والخاصة    الشاملة ثقافة ومفاهيم الجودة  

 وبما فيها الفلسطينية ، األمر الـذي        ،المناسبة لتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في مدارسنا العربية       

 من أجل   ؛بي والفلسطيني يتطلب المزيد من التروي والقيام بالدراسات التحليلية الدقيقة للواقع العر         

  . لمفاهيم الجودة الشاملة مالءمتهتحليل النظام التعليمي ومعرفة مدى 

  

  )15:2003 ،الزواوي(:  تنحصر في األتي ، يراد تحقيقها في الجودة الشاملة التيهدافاأل

ـ تحديث اإلدارات المدرسية وزيادة كفاءة أداتها ، وذلك بحسن االختيار ، ومواصلة التـدريب               

  .التقييم والمتابعة ، و تحريرها من البيروقراطية و

؛ ـ وقفة عند المناهج والمقررات ، وتطوير الوسائل المعنية للتعليم ، وتصميم العملية التعليميـة              

بما يسمح بتنمية المهارات ، وتحقيق القدرة على اإلبداع واالبتكار ، والتدريب على التكنولوجيـا               

   .في وقت مبكر من مراحل التعليم

 أهم عناصر تطوير التعليم ، ويؤكد ذلك أهمية تطوير طرق إعداد            وصفهمـ االهتمام بالمعلمين ب   

هد لتخـريج هـذه الفئـة       ما الم وصفه ب ،المعلمين ، واالنتباه إلى تطوير كليات التربية بالجامعات       

  .األكثر أهمية في عملية الجودة الشاملة في التعليم 

 والتوصـية   ،لتعليم ، وإزالة العقبات والتحديات أمام هذا التوجه       ـ التوجه نحو ال مركزية إدارة ا      

  .بالبدء في عدد من المحافظات أو الوحدات ، ثم التحرك التدريجي نحو تعميم التجربة 
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 لتوسـيع قاعـدة     القطاع الخاص والجمعيـات األهليـة ؛      ـ إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني و      

 لإلسـراع بخطـى     ؛ بما يضمن مشاركتهم   ؛ واألفراد المشاركة المجتمعية ، وتعظيم دور األسرة     

  . وعدم مناوئة برامج التحديث ،التطوير

 لوضع معايير قومية لقياس منتج التعليم ، وإنشاء هيئـة  ؛ـ تحقيق مبدأ الجودة الشاملة في التعليم   

  .ا المقاييس العالمية لجودة التعليم حسابه تأخذ في ،اعتماد ، وضمان جودة تعليم وطنية

 من الطاقة التعليمية في مراحل مبكـرة        االستفادة   بما يشمل    ،ستكمال البنية األساسية للمعرفة   ـ ا 

من العمر ، واالهتمام بالتعليم الفني ، ومحاصرة التسرب والفاقد من التعليم ، ومحاربة األميـة ،            

  .وتخفيض حدة التوتر من االمتحانات 

مفادها ،   فعلينا أن نستند على ركيزة أساسية        ؛فع بعجلة التطوير إلى األمام      وإذا أردنا أن ند    •

  )16 : 2003الزواي، ( :االهتمام باالتي

  .ـ توسيع قاعدة المشاركة في إدارة التعليم

  .ـ تأهيل وتطوير القيادات المحلية في إطار ال مركزي إلدارة التعليم 

  .ـ تدريب قيادات وزارة التربية و التعليم على إدارة التعليم

 لقياس نتائج أداء العملية التعليمية في ضوء المعايير الدولية وإنـشاء هيئـة               قومية  معايير وضع

  .قومية لالعتماد وضمان الجودة

  .ـ تطوير المناهج والبرامج ، والتعليم االلكتروني ، واالرتقاء بمستوى المعلم

يميـة دون   ألنة ال يمكن أن تـنجح سياسـة تعل   ير اإلدارة التعليمية والمدرسية ؛    ـ تحديث وتطو  

وإدراك سـليم بمتطلبـات     ،  حتى تصبح على وعي كامل       يث لإلدارة التعليمية والمدرسية ؛    تحد

التطوير والتحديث من خالل االنتقال من المركزيـة إلـى الالمركزيـة عـن طريـق تعميـق                  

  .الديمقراطية ، والمشاركة في اتخاذ القرار
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  .يمية والتكنولوجية الحديثةـ تنوع مصادر المعرفة والتعلم من خالل الوسائط التعل

ـ إعادة هيكلية النظام التعليمي ، وإحداث ثورة حقيقية فيه وفي العاملين به ، بحيث يـستطيع أن         

  .يلبي االحتياجات الفردية والمجتمعية الملقاة على عاتقه

ولتحقيق الجودة الشاملة في التعليم ، البد من تطوير جميع العناصـر المتـضمنة فـي العمليـة                

،  للطالب ، وتمتعه بشخصية متوازنة      والمتكامل عليمية ، والتي من أهدافها تحقيق النمو الشامل       الت

 بما تتضمنه مـن     ،ويرجع مفهوم الجودة الشاملة إلى تحسين مدخالت العملية التعليمية بوجه عام          

معلم ومتعلم وإدارة مدرسية ، ومبنى مدرسي ، ومناخ عام داخل المدرسة، وتحـسين العمليـات            

 علـى ضـوء أهـداف       ، بتطبيق األسس العملية في تخطيط وتنفيذ المنظومة التعليمية        ،لتعليميةا

  .تربوية محددة يمكن قياسها 

  :معايير الجودة الشاملة

:               يلـي  كمـا    ،المدرسـي  لتطـوير المنهـاج      يير الجـودة الـشاملة     معـا  يصنف عفانة واللولو  

  ) .153:  2008اللولو ،وعفانه (

 .تتصف بجودة األداء في تنفيذ المنهاج ياده توفير ق •

 .توفير المعلومات الالزمة للقيام بالجودة الشاملة للمنهاج و تحليل النتائج  •

 .التخطيط االستراتيجي إلحداث الجودة المطلوبة في المنهاج  •

 .إدارة وتطوير اإلمكانات والموارد البشرية الالزمة لتنفيذ المنهاج  •

 .ة لجودة المنهاج في ضوء القياسات العالمية حصر النتائج اإلجرائي •

 .متابعة مدى التحسن المستمر للجودة الشاملة في منظومة المنهاج المدرسي  •
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 :مميزات الجودة الشاملة

ي تطوير المنهاج المدرسي وهي     ألسلوب الجودة الشاملة ف   أكد عفانة واللولو على وجود مميزات       

  ).154 : 2008عفانه ، اللولو ،( :كما يلي

 . العلمي والثقافي واالقتصادي والمهني وغيرهواإلنتاجيركز على الجوانب العملية  •

 .يقوم على أنظمة ومعايير وأسس تحدد في ضوءها النتاجات التعلمية وجودة المنهاج •

 .فهو عبارة عن منظومة لتطوير المناهج ،وعناصره ، وبالتالييهتم بجوانب المنهاج  •

 فاعلية المنهـاج أو المؤسـسات التعليميـة مقارنـة           يعطي صورة واضحة عن مستوى     •

 .بالمؤسسات األخرى أو المنهاج المناظرة 

 . لتحديد مدى فاعلية المنهاج في تحقيق أهدافه؛يوازن بين مدخالت المنهاج ومخرجاته •

تطـوير  والمضامين المنهجية ، ومحاولـة      ) سوق العمل   ( يربط بين متطلبات المجتمع      •

 . أو وضع مناهج جديدة تتفق مع احتياجات سوق العمل،ضوء ذلك القائمة في المناهج 

   :الجودة في التعليم 

 وذلـك   ،تحول مفهوم الجودة من تقويم السلع والمنتجات الصناعية إلى مصطلح تربوي تعليمـي            

حيث قامت الكوادر والقائمين على العمل التربوي بتحقيـق الجـودة لـضرورتها             : تبعا ألهميته   

  .تربوي لهاوحاجة المجال ال

التعليم العام، أن    أصبح لزاما على     ،وألن المجتمع يعيش اليوم مجموعة من التغيرات والتحوالت       

 من خـالل  ، ليواكب التطورات بوسائل متعددة، ومن هذه الوسائل الجودة الشاملة للتعليم         يتطور ؛ 

ـ         ،تحسين إجمالي للمنظومة التربوية    تحـسين  ة ل  وذلك بتحسين المـدخالت و العمليـات التربوي

 وتحقيق الجودة الشاملة، لذلك يجب تحسين مدخالت العمليات التربوية بمـا تتـضمن           المخرجات

من مناهج وبرامج تعليمية ومراجع علمية ومحتويات دراسية وتكنولوجيا تعلـم، مـع مراعـاة               
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تطبيق األسس العلمية في تخطيط وتنفيذ المنظومة التعليمية على ضوء أهداف تربويـة محـددة               

   )2007 : 170اللولو ، . ( ن قياسهايمك

ل من أبـسط هـذه      هناك بعض المحاوالت التي حاولت أن تحصر مفهوم الجودة في التعليم، ولع           

، ومن أجـل هـذا بـدأت     " وبهجة  ما يجعل التعليم متعة     : "  بأنها التعريفات ما عرفة األنصاري   

 وتحديـد   ،خالل وضع المعـايير    لتحقيق الجودة من     ؛تتظافر جهود العاملين في الميدان التربوي     

   )2002 : 23األنصاري و مصطفى، (  .األسس والقيم التي تبنى عليها الجودة في التعليم

، مات التي تعبر عن وضعية المدخالت     مجموعة من الخصائص أو الس    " بأنها  البوهي  كما عرفها   

 األهداف بأفضل مـا  والعمليات ، والمخرجات المدرسية، ومدى إسهام جميع العاملين فيها النجاز  

:  أنه عبر عـن الجـودة بأنهـا   ، ويتضح من هذا التعريف ) 2001 : 376البوهي ، (  ".يمكن 

مدى تكامل هذه الصفات مـن أجـل        ، و مجموعة الصفات المميزة للمنظومة التعليمية بعناصرها     

  .الوصول إلى تحقيق األهداف بشكل أفضل

تعليمية من خالل تركيزها وتحكمها فـي مـدخالت   كما ركز التعريف اآلتي على كفاءة اإلدارة ال   

قدرة اإلدارات التعليميـة فـي مـستوياتها         "  و  السبيل للحصول على مخرج جيد     وصفهاالتعليم ب 

 يمتلكـون مـن     ،ومواقعها المختلفة على األداء بالدرجة التي تمكنهـا مـن تخـريج خـريجين             

،  طبقا لما تم تحديده من أهداف        ،عهمما يمكنهم من تلبية احتياجات التنمية في مجتم       ،  المواصفات

   ) 2000 : 79الشافعي وزمالئه، ". ( ومواصفات لهؤالء الخريجين

     : هـي  ،ومهما تنوعت تعاريف الجودة في التعلـيم، إال أنهـا تـضم ثالثـة جوانـب أساسـية                 

   )2004 : 93عليمات، (

التي ينبغـي   تحديد المواصفات والخصائص :وتعني) Design quality(جودة التصميم  -

  .لتخطيط للعملأن تراعى في ا
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 .باألعمال وفق المعايير المحددة القيام :يوتعن )Performanceqality( جودة األداء  -

 الحصول على منتج تعليمـي وخـدمات   :ينوتع ) Output quality( وجودة المخرج  -

 . تعليمية وفق الخصائص والمواصفات المتوقعة

 نالحظ أنها في مجملهـا      ،سابقة لمفهوم الجودة في التعليم    ومن خالل استعراض التعريفات ال    

 و  ، و مخرجـات   ، مدخالت : من ،ركزت على ضرورة االهتمام بعناصر المنظومة التعليمية      

 والتي تؤكد على التكامل بين عناصر هـذه   ،علميات من خالل مجموعة من المعايير العالمية      

  .المنظومة من أجل الوصول للمخرج المطلوب

: ديد الجوانب األساسية التي تسهم في الحصول على تعليم يحقق الكفـاءة والجـودة         ويمكن تح 

  )46 :2006:الوالي(

  .ـ تطبيق نظام الجودة الشاملة في قطاع التعليم ابتداء من مستوى الوزارات وانتهاء بالمدارس

  .ـ العمل على إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي

طـالب،   ( :التي يجب توافرها في مدخالت المنظومة التعليمية مـن        ـ تحديد المعايير األساسية     

  ).مواد تعليمية، وسائل وأنشطة، أهداف مدرسية، بنى تعليمية تمتلك جميع اإلمكانات 

  . وتكاملها مع بعضها البعض،ر هذه المعاييريـ تحديد اآلليات المناسبة لتوف

  من خالل تحديد   ،جات المنظومة التعليمية  ـ تحديد المعايير األساسية التي يجب توافرها في مخر        

  .ي مجتمعه وتطويره على التكيف ف بحيث يمتلك القدرة، في مخرجا توافرهالصفات الالزم

  .ـ استمرارية التقويم والتغذية الراجعة والمستمرة لعناصر التعليمية

  .سالمية بما ال يتعارض مع ثقافتنا اإل،ـ االفادة من تجارب اآلخرين والدراسات واألبحاث

  : مبادئ الجودة في التعليم 

   ).2005 : 86منصور ،  ( : وهي كاآلتي،تم تحديد عدة قيم معبرة عن الجودة في التعليم
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 .حمل الطلبة واآلباء ورجال األعمال لمهارات الجودة وحل المشكلةوهي : كة المشار •

 .اخل المؤسسةقيام الهيئة التدريسية بتبني قيما وطرق وأساليب جديدة د: المبادأة  •

 .لتدعيم قيم التربية لدى الطلبة من خالل استغالل الموارد المتاحة: التطوير المستمر  •

 .هلك من خالل تحسين جودة التعليماالستجابة السريعة لمتطلبات المست: سرعة رد الفعل  •

 . أن كل شخص رائد للجودة وترجمتها إلى خطط مستقبلية عد: الرؤية اإلستراتيجية  •

 .تبادل التفاعل بين المؤسسة التربوية والمجتمعية : ة والتعاون المنفع •

  :فوائد الجودة في التعليم 

المرجـوة يمكـن     ، العائد والثمرة المرجوة   سة التعليمية ؛ فإن   بعد تطبيق نظام الجودة على المؤس     

  ).47 :2003أبو ملوح،: ( تلخيصها فيما يلي

 .ة وضوح األدوار وتحديد المسؤوليات نتيج؛ضبط وتطوير النظام اإلداري في المدرسة •

 . والنفسية، واالجتماعية،والعقليةالجسمية، : االرتقاء بمستوى الطلبة في جميع الجوانب •

 . ووضع الحلول المناسب لها،ضبط شكاوي ومشكالت الطلبة وأولياء أمورهم •

 .المعلمين في المدرسةءة التعليمية و رفع مستوى أداء زيادة الكفا •

 . والمجتمعبات أولياء أمور الطلبةالوفاء بمتطل •

 .توفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية بين جميع العاملين في المدرسة •

 .تمكين إدارة المدرسة من تحليل المشكالت بالطرق العلمية الصحيحة لمنع حدوثها •

 .جودةرفع مستوى الوعي لدى الطلبة وأولياء أمورهم تجاه المدرسة من خالل نظام ال •

 .الترابط والتكامل بين جميع اإلداريين والمعلمين في المدرسة والعمل بروح الفريق •

  .تطبيق نظام الجودة يمنح المدرسة التقدير واالعتراف المحلي والعالمي •
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   :أسباب األخذ بمفاهيم الجودة في التربية والتعليم

 وتطـوير    لتحـسين  ؛ية الـشاملة    إن منهج الجودة أصبح مطلبا أساسيا في ظل الثورة المعلومات         

   )205 :2007العاجز، نشوان،: منها في مدارسنا لعدة جوانبالعمل التربوي والتعليمي

 .أداء األعمال التربوية والتعليمية بشكل صحيح وفي أقل وقت ، وبأقل جهد وأقل تكلفة •

 .تنمية العديد من القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي وعمل الفرق •

متعلمين وزيادة اإلحساس بالرضا لدى جميع العـاملين فـي المؤسـسة            إشباع حاجات ال   •

 .التعليمية

 .تحسين سمعة المؤسسة التعليمية في نظر المعلمين والطالب وأفراد المجتمع •

 . أو المهارية ، أو األخالقية/ الجوانب المعرفية: سواء من حيث،التعلمتحقيق جودة  •

جميع المصلحين التربويين المعاصريين محليا،      إلى أن الجودة هي هدف استراتيجي ل       ،إضافة

وإقليميا ، وعالميا ، وهي أداة للتعايش مع هذا العـصر الـذي يتـسم بالتـسارع المعرفـي          

والمعلوماتي في ظل ثورة المعلومات العلمية والتقنية وثورة االبتكار واإلبـداع ، والمنافـسة        

  .العالمية لتجويد مخرجات التعليم

  :ي التربية والتعليم أسس تحقيق الجودة ف

ـ   قبلي المطروح على التعليم العام ي        إن التحدي الراهن والمست    ة صـادقة فـي     تطلب قدرة وني

 الكثير من البـاحثين،     ا لتطويره من خالل وسائل وأساليب وأدوات اتفق عليه        ؛التعامل مع الواقع  

  )2007 : 205 ،  نشوانوالعاجز : ( وهذا يتطلب استراتيجيات للجودة في التربية لدراسة

 .وضع المعلمين وإمكانية تجويد أداتهم ، وتطويرهم مهاريا ومعلوماتياً •

وضع المقررات الدراسية ، ومدى مناسبتها مع المعلومات الحديثة وحاجة سوق العمـل              •

 .وخصائص الطالب
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 .وضع الطالب، ومدى تفاعلهم مع التطور المعاصر مهارياً ومعلوماتياً •

جودة اقترحها طعيمة، وقد استفاد في ذلك من  الوسـائل التـي              لتحقيق ال  وسائلوهناك   •

                               : وهــذه الوســائل هــي  ،"ديمــنج"طرحهــا رائــد الجــودة األمريكــي    

  )206 :2007العاجز ونشوان،(

 .دراسة نظم الجودة •

 .تأكيد مشاركة األفراد والمؤسسات في تشخيص معوقات الجودة والسعي لحلها •

 .ز على دراسة أثار عدم تطبيق الجودةالتركي •

 .اتخاذ البيئة المحلية للمتعلم بيئات تعليمية •

 . بهدف إكساب المتعلم خبرات مباشرة؛توجيه العناية لألنشطة العملية •

  :مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية 

ـ       ؛ بوصفه تهتم كثير من الدول العالم بموضوع الجودة       وذج اإلدارة   أحد الجوانـب الرئيـسية لنم

  .العصرية، حتى أصبح شعارا يرفعه الجميع لمواجهة تدني المخرجات التربوية والتعليمية

عبـد المحـسن   : (  فيرى كل مـن  ، مجموعة من  اإلجراءات اتفق بعض الباحثين عليها      وهناك

  عليمات، ( و  ) 2003 : 181احمد ، ( ، و ) 2002 : 55 الحربي( و  ) 1996توفيق ، 

  :أن مراحل التطبيق الرئيسية على النحو التالي )   2004 : 69

  .االقتناع وتبني اإلدارة العليا الجودة  :المرحلة األولى 

مرحلة التخطيط ، وفيها يتم وضع الخطـط التفـصيلية واإلسـتراتيجية،         :المرحلة الثانية   

  .الية ن مجلس استشاري للجودة ، واإلعداد لبرامج التدريب ، وتحديد الموارد الميوتكو

مرحلة التنفيذ ، ويتم اختيار األفراد الذين سيوكل التنفيذ ، وتدريبهم علـى   :المرحلة الثالثة  

  .أحدث الوسائل المتعلقة بالجودة 
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مرحلة التقويم، ويتم في هذه المرحلة طرح بعض التساؤالت حول جوانب          :المرحلة الرابعة 

  .القوة والضعف في المؤسسة قبل التطبيق

مرحلة النشر وتبادل الخبرات، فمن خالل مرحلة التقـويم يـتم نـشر              :امسةالمرحلة الخ 

  . بغرض تبادل الخبرات بين المؤسسات؛المخرجات التي تم تحقيقها من التطبيق

  :  معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم

الكامل في   التي تحول دون النجاح      ، وجود العديد من المعوقات    يتفق العديد من الباحثين على    

  )207: 2007،نشوانالعاجز و(:وأهمها،مجال تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العام والعالي

 مقارنة بالدول المتقدمة التـي  ، وضعف مدخالت التعليم المتوفرة،نقص اإلمكانات المادية  •

 .تطبق الجودة الشاملة 

حتى المـستفيدين مـن       في مجال التعليم العام والعالي     ضعف ثقافة الجودة لدى العاملين     •

 .برامج الجودة الشاملة في المجتمع 

 وتطبيـق خطـط     ،نتائج تطبيق الجودة الشاملة تحتاج إلى مدة زمنيـة طويلـة نـسبيا             •

 الجـودة رؤيـة     اً يرغب مطبقو   سريع اً تكتيكي اًإستراتيجية طويلة المدى ، وليس تخطيط     

 . النتائج سريعة لعملهم 

 : ا يركز على الشكل وليس على المضمون ، بمعنـى         أصبح تطبيق الجودة الشاملة مفهوم     •

أن المؤسسات التعليمية تسعى إلى إنشاء دوائر ومراكز في الجامعات تتعلـق بـالجودة              

 ودون الـدعم المـادي    ،ليات التطبيق والتنفيذ  آ دون الوعي الكامل ب    ،الشاملة بشكل شكلي  

 .والمعنوي من اإلدارة العليا

العناصـر والمؤسـسات    يها مع   عات ومراكز الجودة ف   عدم وجود تعاون كامل بين الجام      •

 . ضعف العالقة بين الجامعات والمجتمع المحلي:المستفيدة من الجودة، بمعنى
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إمكانات المدارس والنظام المركزي المطبق فـي مجـال التعلـيم ال يـسمح للمـديرين         •

معلمـين  والمتعلمين بالحرية الكاملة لتطبيق الجودة الشاملة ، وكذلك ضـعف كفايـات ال         

 .والمديرين 

  : الجودة من المنظور اإلسالمي

إن رسالة اإلسالم رسالة إعداد و تربية وبناء اإلنسان القويم ، ففي كل مبدأ من مبادئهـا                        

 فـي    كافة،  جوانب شخصية اإلنسان   لى تنمية تسعى لبناء الذات والكيان اإلنساني مع الحرص ع       

  . أبهى صورة رسمها الخالق 

 يتعين على كل مسلم أن يجعله جزءاً من ممارسته الدائمـة ألعمالـه              ، مطلب شرعي  إن الجودة 

      "                                              "قال تعـالى    . وذالك ألن اهللا أمر بإحسان العمل     

   )2: سورة الملك ، اآلية ( 

 بل إن الجودة ، الثقافة اإلسالمية والتي تاجها اإلتقان ليس بالمفهوم الغريب عن،إن مفهوم الجودة

: مبدأ إسالمي ، ولقد ورد مفهوم الجودة في اإلسالم بكل ما يحمله من معانٍ مختلفة فتارة يعني 

 والتنافس الشريف ، وخير دليل  ، واألداء، وحسن العمل، اإلحسان:اإلتقان واإلبداع ، و أخرى

          " "                           : ى  التي تجلت في قوله تعال،على ذالك اآليات القرآنية

   )88: سوره النمل ، اآلية (

؛  يبلغه أحد من البشر  لنوهنا يتضح من اآلية الكريمة أن اإلتقان هو الكمال في العمل والذي -

                   ،رضحيث أنه من الصفات التي تدل على خالق عظيم ، ولكن استخلف اهللا اإلنسان في األ

درجة التي تحقق رضا ليقوم بعمله بال ) 165: األنعام ، اآلية (     "                           

  .اهللا عز وجل

  

  

 

 
" 
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وفي هذه اآلية جـاء      ) 7: سوره السجدة ، اآلية     ( "                                       "-

  .دة و اإلتقان والكمالاإلحسان موضحاً لدرجة عالية من الجو

- "                                                                                                    

في هذه اآليات قرن اهللا الجودة واإلتقان وإحسان  ) 26: يونس ، اآلية " (                      

  .العمل بالثواب والجزاء 

- "                                                                                                      

   ) 105: التوبة ، اآلية  (                                           "

  ).30:اآلية:الكهف"(                                                                         "-

 وضرورة ربط ،وهذه اآليات تحض على العمل وتفتح المنافسة من أوسع أبوابها إلتقان العمل

ال بد أن " : العلم بالعمل وترتب على ذلك األجر والثواب ، كما يقول األمام الغزالي رحمه اهللا 

ي ، الكيالن" . ( يطبق الطالب ما تعلمه ألن العلم بال عمل جنون ، والعمل بغير علم ال يكون 

171 : 1988.(   

 من خالل ، لترسخ مفهوم الجودة بكل ما تحمله من معاني ودالالت ؛وقد جاءت السنة المطهرة

  : من خالل األحاديث التالية  ـعليه الصالة والسالمـ  وإرشاده ،هديه وتوجيهاته

حديث أن ويبين ال )  1407 : 98الهيثمي ، " ( إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه " ـ 

 وجاءت كلمة عمل نكرة لتفيد العموم ، وتشمل أي عمل يقوم به ، هو اإلتقان،شرط قبول العمل

  .اإلنسان 

   ).1 / 245، 747 } {: 2002 األلباني " ( إن اهللا يحب من العامل أن يحسن " ـ 

 له أجران ، وهو عليه شاق،ه ويتعتع فيه السفرة الكرام البررة والذي يقرأالماهر بالقران مع" ـ 

   ) .649 ، } 2904 {ابن ماجه ، كتاب األدب ، باب ثواب القران ، " ( 
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إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء ، " ـ  وامتد اإلتقان ليصل إلى اإلحسان عند ذبح الحيوان 

" (  فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته، وإذا أحسنتم، فأحسنوا القتلة،فإذا قتلتم

   ) .5 / 254 ، } 1955 {ح مسلم ، كتاب الصيد والذبائح ، باب األمر بإحسان الذبح ، صحي

  : نستطيع القول،من خالل استعراض اآليات واألحاديث السابقة

 يحتم على الجميع امتثاله والعمل به ، فمن خالل تتبع ، الجودة مبدأ في الشريعة اإلسالميةـ إن

األحاديث النبوية تنص على تحري العمل المتقن في الربانية  نجد التوجيهات ،اآليات واألحاديث

  .المجود الذي ال خلل فيه وال نقص

  

  :مقومات الجودة في اإلسالم 

 تميزها عن غيرها وهي كما أوردهـا          تميزت الجودة في المفهوم اإلسالمي بمقومات وخصائص      

   ).2004 : 113 – 114الصوفي ، ( 

أن : وهـو يعنـي    ، وهو ينفرد به المفهوم اإلسالمي للجودة      ،م األول ولمقوهو ا : اإلخالص   .1

 ألن العمل في المفهوم اإلسالمي عبادة والعبـادة        ؛يريد اإلنسان بعمله وجه اهللا قبل كل شيء       

 .يلزمها إخالص القلب

 ،يجب على اإلنسان أن يكون عمله مطابقا للمعايير المطلوبة        : المطابقة للمعايير المطلوبة   .2

 . المعيار لفهم القران وتطبيقه: ما كان خالصاً صواباً، والسنة هي:فالعمل الصالح هو

 تجويد العمـل بطريقـة تـصل إلـى حـد المطابقـة         :فاإلتقان هو : اإلتقان واإلبداع    .3

 .للمواصفات المثالية التي ترتقي بمستوى العمل بطريقة مبدعة
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ر مـن يجعـل     ألن التنافس في تجويد العمل هو خي       ؛من مقومات الجودة    يعد :التنافس   . 4

 فيستثمرون أكثر ما لديهم مـن       ،المشاركين في العمل يستخرجون أفضل ما لديهم من تفكير        

 . وهذا يسهم بدوره في جودة العمل ،طاقة، فيؤدون أقوم ما لديهم من أعمال

ومات الجودة ، وهذا ما عبر عنه بتسوية الـصفوف فـي   وهو من مق: اإلتمام والوفاء    . 5

 تـام   سووا صفوفكم فان تسوية الصف مـن       "  لقوله ،في أدائها الصالة من عالمات الجودة     

 / } 433 {صحيح مسلم ، كتاب الصالة ، باب تـسوية الـصفوف وإقامتهـا ،     " ( الصالة  

169.(  

ه الزمني بحـسب أولوياتـه أو       من مقومات الجودة أداء العمل بعناية وترتيب      : التوقيت   .6

صـحيح مـسلم ، كتـاب       " ( ة لوقتها   أفضل األعمال الصال  "  لحديث   تحديد جدول زمني له   

   ).51 / } 85 {اإليمان ، باب البيان كون اإليمان باهللا تعالى أفضل األعمال ، 

" من مقومات الجودة أن يداوم اإلنسان على العمل ويستمر فيه           : المداومة واالستمرار    . 7

ب القـصد  صحيح البخاري ، كتاب الرقـاق ، بـا   " ( أحب األعمال إلى اهللا أدومها وان قل        

  ).1180 / } 6464 {   والمداومة على العمل،

من األمور التي تساهم في جودة العمل التوسط واالعتدال فيه وهو           : التوسط واالعتدال  .8

صحيح البخاري ، متاب أحاديث     " ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا     " من صفات األمة اإلسالمية     

  )609 / } 3339 {األنبياء ، باب قول اهللا ، 

 وال شـك فـي أن األداء        ، القدرة على إنجاح العمل ال لمجرد أدائـه        :وتعني: ليةالفاع .9

 ولكن األداء الناجح النابع من نية الطاعة هللا مقدم على العبادة            ، ال ينفصل عن العبادة    الناجح

 .المحضة
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ال شك أن مراقبة اإلنسان لعمله ومتابعته له من أفضل األساليب المؤدية :  المراقبة  .10

 .العمل والوصول به إلى الكمال إلى جودة 

 نجد أنها تتسم  ـ كما استنبطها الصوفي ـومن خالل تأمل مقومات الجودة في اإلسالم

تكز عليها مقومات الجودة بالشمولية ، وتمثل الركائز األساسية لنجاح العمل ، كما تر

           .التي يسعى اإلنسان للوصول إليها في شتى المجاالت العصرية، 

   :ودة في المناهج الدراسيةالج

يعد المنهاج الدراسي عنصرا رئيسيا من عناصر العملية التعليمية ، وتتعدد المعايير والصفات             

 :  ليتسم بالجودة والفعالية ، ومـن العوامـل المرتبطـة بـالجودة    ؛الواجب توافرها في المنهاج   

 واألسلوب ، والـى     ،قةيأصالة البرامج ، وجودة المناهج من حيث المستوى والمحتوى والطر         

أي مدى تعكس المناهج الشخصية القومية أو التبعية الثقافية ، والى أي مدى تـرتبط بالبيئـة                 

 زادت  ،وتثري شخصية المتعلم ، ويتوقع أنه كلما زاد االرتباط بين المقررات الدراسية والواقع            

 والتعلم  ؛ االجتماعي للتعليم  فعالية التعلم ، وأدرك المتعلم قيمة ما يتعلمه، ويتأكد لديه المضمون          

   ).1994 : 48 ،حسان(  وبذلك يوظف ما اكتسبه من  نتائج وخبرات

ألداة األولى للمنهاج ، وحيث إنه      وجودة المنهاج تعني بشكل أو أخر جودة الكتاب الذي يمثل ا          

  ).76:2001األمين، ( . من الدعائم التي يرتكز عليها الكتاب المدرسي الجيد

  . المادة مطابقا ألخر ما تم التوصل إليه في هذا المجال أن يكون محتوى •

  .أن تتيح موضوعات المادة الفرصة للتدريب العملي و المراجعة للمادة الدراسية •

  . على الرغم من اختالف مدارسهم وميولهمللطالب كافةأن يكون مضمون الكتاب مناسبا  •

 عندما وضـعت    في الحسبان ،   تالمجلس القومي لمعلمي الرياضيا   وهذه األمور كلها وضعها     

معايير الرياضيات المدرسية ، وترتبط هذه المعايير بالمدى الذي يمكن فيه للمناهج الدراسـية              
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أن تنمي قدرة الطالب على تحديد مـشكالته وحلهـا ، والحـساسية للمـشكالت المرتبطـة                  

الفهم وحسن  بالتخصص المهني المعين وذات التأثيرات االجتماعية التي تجابه المتخصص ، و          

التقدير لخصائص المهنة وممارستها ، والمقدرة على االحتفاظ بالمهارة المهنية والتفـوق فـي             

مجال التخصص من خالل التعلم المستمر مدى الحياة ، ويتم تحقيق هذه األغراض عادة مـن                

   ).2006 : 71الوالي ، . ( خالل التدريبات والعمل الذي يتضمنه المقرر الدراسي 

 من أجـل الوصـول      ؛مجلس القومي لمعلمي الرياضيات   لم الجودة جاءت االنطالقة ل    من مفهو 

 من  أجل الوصـول  ؛لتحديد المعالم التي يجب أن تستند لها المناهج والمقررات والموضوعات       

  .إلى أعلى مستويات الجودة 

  ).NCTM . 2005(  :  بما يليNCTMحيث بررت الحاجة لمعايير 

 .ضمان الجودة  .1

 .عن األهداف التعبير  .2

 . الحث على التغير، حيث يتغير المجتمع بداللة في عصر المعلومات واالنترنت .3

ن ويها بعض الدول واألفراد المثقف    وليس من شك أن هناك محاوالت مختلفة ومتنوعة حاولت ف         

 و ؛ في دول عربية أن تتبنى معايير لمناهجها تتمشى مع متطلبـات األلفيـة الثالثـة       المتعلمون

 : مثـل  ، االرتفاع بمستويات التميز والجودة قي المدارس من خالل المناهج الدراسية          رغبة في 

  كافـة،  مصر ، والتي تبنت على كافة المستويات السياسية والمجتمعيـة والتعليميـة       ةجمهوري

تم إعداد معايير شـاملة لجميـع جوانـب     ،   وفي فترة وجيزة     ،فلسفة المعايير واالعتماد عليها   

ية ، تحت مسمى مشروع المعايير القومية للتعليم في مصر ، حيـث حـددت               المنظومة التعليم 

 خمسة مجاالت رئيـسية للعمـل فـي مـشروع           2003وزارة التربية والتعليم المصرية عام      

  ) 2005 : 12السعيد،   ( : للتعليم في مصر على النحو التاليالقوميةالمعايير 
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وحدة متكاملة لتحقيق الجودة الشاملة      المدرسة   عد :المدرسة الفعالة الصديقة للمتعلم      . 1

 .في العملية التعليمية لتحقيق األهداف المنشودة

 تحديد معايير شاملة ألداء كل من يشارك فـي العمليـة التعليميـة          :الموارد البشرية    . 2

 . ومرشد ، ومشرف، من معلم،داخل المدرسة

 بـدءا بالقيـادة     ،ويـة  االهتمام بالمستويات المختلفة لـإلدارة الترب      :اإلدارة المتميزة    . 3

 . والممثلة بالكوادر الوزارية ، وانتهاء بالقيادات العليا،ة الوسطىيالتعليم

 االهتمام بتحديد مستويات معيارية للمـشاركة بـين المدرسـة           :المشاركة المجتمعية    . 4

 . وتناول إسهام المدرسة في المجتمع ودعم المجتمع للمدرسة،والمجتمع

 المتعلم ومـا يكتـسبه مـن معـارف          ل حيث يتناو  :لم  المنهج الدراسي ونواتج التع    . 5

 .ومهارات واتجاهات وقيم عبر المنهاج بجميع عناصره 

 لوضع معيار لجـودة المحتـوى التعليمـي،         ؛إن المعايير التربوية خطوط مرشدة ، أو موجهات       

وأيضا للحصول على توقعات عالية الجودة للمخرجات التعليمية من خالل ذلك المحتوى ، وذلك              

 يمكن أن تصل إلى التلميذ في مراحل معينة ، وتكون هي الـسبيل إلـى                ،بوضع أهداف معرفية  

 أداوت مرشـدة  وصـفها جودة التعليم ، كما أنها يمكن أن تقدم األساس لبناء المـنهج ، وذلـك ب         

  للمعلمين في جمع المادة التعليمية الخام وتصميم المنهج واالرتقـاء بجـودة العمليـة التعليميـة،        

 لتـستخدم فـي تحـسين       ؛ل المعايير كدليل للمعلمين والقيادات التربوية وصانعي القرارات       وتعم

 والتقـويم المـستمر    ، كما أنها تعزز األطـر المنهجيـة   وتجويد العملية التعليمية داخل المدرسة    

   ) .2006 : 432الخزندار ، . ( واألداء المدرسي 

فالبد من دراسة الواقع وتشخيـصه فـي    وللوصول إلى منهاج مدرسي فاعل ويتصف بالجودة ،         

ضوء معايير محددة قابلة للقياس ، ولهذا فان أسلوب الجـودة الـشاملة يركـز علـى المنـاهج           
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 أو  ، أو تنفيذيـة   ، أو تخطيطيـة   ، وفنيـة  ،المدرسية القائمة ويعمل على تحسينها من ناحية إدارية       

، صر البشرية في العملية التعليمية    تقويمية وقد ينصب هذا األسلوب على المنظومات األدائية للعنا        

 ومـدى  ، أو قد ينصب على كفاية األجهزة والوسائل التكنولوجية في تحقيق المراجعات المطلوبة        

: 2004عفانـه و اللولـو،      " ( قدرة هذه األجهزة أو األنظمة الحديثة في تحقيق معايير الجـودة            

142. (  

على أسلوب الجودة، أن تصل بنا إلـى مخـرج   فما نريده في المناهج واألساليب والطرق القائمة    

 يفهم وال يحفظ ، يمتلك القدرة على النقـاش والتحليـل ال مجـرد    ،عقله ال بعقول اآلخرين   بيفكر  

  .التسليم واإلذعان، وخاصة في الرياضيات 

 قد طرحت ضمن جدول زمني قصير نسبيا ، لذا فقد حـوت       ،وبما أن مناهجنا الفلسطينية الجديدة    

 القـوه   المالحظات ونقاط الضعف، أصبح معها البد من القيام بوقفة جدية لتعزيز نقاط           العديد من   

 من أجل إخراج مناهج فلسطينية تراعـي         الجهود  فال بد أن تتظافر    فيها ومعالجة نقاط الضعف؛   

 والمحتوى، قابلة للتطور    نحاجات الفرد والمجتمع الفلسطيني ، على أن تكون مرنة في المضمو          

 التـي يـتمكن     ،ة على إكساب اإلنسان الفلسطيني المهارات والقدرات واإلبـداعات        والنمو، قادر 

  .بتوظيفها من خدمة نفسه ومجتمعه وأمته واإلنسانية جمعاء

 البد أن يكون لها الحظ األوفر من التطوير وصوال بها إلى            ،وان كانت المناهج الدراسية جميعها    

 لما لها من أثر في صـقل العقـول وتنميـة       ؛ية التركيز ينصب على المناهج األساس     ، فإن الجودة

 ولهذا كان لزاما الحديث عن تطويرها       ؛الفكر ، وتتصدر الرياضيات مقدمة هذه العلوم والمعارف       

لم تعد الوظائف اليوم تعتمد على العمليات الرياضـية         إنه   حيث   ،والعمل على تحقيق الجودة فيها    

 وإعطاء النتائج بصورة مختلقة ، فما       ،م بعمليات معقدة  بالورقة والقلم بل هناك اآلالت الكافية للقيا      

 والقدرة العملية على توظيفها في حل المشكالت الحياتية من          ،نحتاجه أن نمتلك المعرفة الرياضية    
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 تكاد  ، ال مجرد رموز وقوانين وعبارات     ،خالل إثراء مناهج الرياضيات بتطبيقات عملية وواقعية      

   ) .2006 : 76الوالي ، . (  غالبية الطالب تكون مجرد طالسم غير مفهومه لدى

  : الهندسة والرياضيات :ثانياً

تحتل الرياضيات مكانه متميزة بين العلوم األخرى فهي ملكة العلوم وخادمتها، وهـي ُأم العلـوم        

الدنيوية ـ كما يسميها البعض ـ ، وتحتل العلوم الرياضـية مركـزاً مهمـاً فـي حـضارتنا        

مون اهتماماً واضحاً ، ويظهر ذلك من خالل النظريات واألفكار          ل بها المس  اإلسالمية،  حيث اهتم   

ون ، نعم فقد كان للمسلمين اليد الطولى والفضل األكبر في           مالرياضية المتطورة التي قدمها المسل    

تطور العلوم الرئيسية ، وعلى رأسها الرياضيات، بكل علومها المعقدة، ومنها الجبر ، الهندسة ،               

اإلحصاء و غيرها من العلوم الرياضية المعقدة ، وكان علماء المـسلمين مـن أهـل            الحساب و   

   .الخـوارزمي، الكنـدي، الطوسـي ، البيرونـي، وغيـرهم الكثيـر           : الرياضيات أعالماً أمثال  

  )162: 2001الصادق، (

  :طبيعة الرياضيات 

 نواحي الحيـاة  مجموعة من األنظمة الرياضية وتطبيقات هذه األنظمة في جميع  : الرياضيات •

بناء اسـتنتاجي يقـوم علـى    : العلمية و التخصصات العلمية ، والنظام الرياضي عبارة عن       

مجموعة من المسلمات واالفتراضات ؛ لذلك يطلق على الرياضيات بأنها علم فرضـي أي              

قائم على افتراضات ، والرياضيات تهتم بدراسة موضوعات عقليه إمـا أن يـتم ابتكارهـا                

رموز الجبرية أو أن تجرد من العالم الخارجي كاألشكال، و العالقـات القائمـة            كاألعداد وال 

   ) .163:2001الصادق ، .   ( بينها، أو بين أجزائها

  .الرياضيات هي علم األعداد والفراغ، أو هي العلم المختص بالقياس و الكميات والمقادير •

  .وأنماط التفكير  ـ وهي علم تجريدي من إبداع العقل البشري ويهتم بطرائق 
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  .  ـ وهي لغة و وسيلة عالمية مكملة للغة الطبيعية

  ـ وهي تتعامل مع الحقائق الكمية والعالقات ، كما أنها تتعامل مع المـسائل التـي تتـضمن                  

  .واألشكال والصيغ والمعادالت المختلفة) الفضاء ( الفراغ 

  لقدرة العملية والقدرة التأملية   ـ وتعد الرياضيات تعبيرا عن العقل البشري، الذي يعكس ا

   ).163:2001الصادق ، . (      والتعليل في الوصول لحد الكمال في الناحية الجمالية

لذا فهي إحدى األسس المهمة لكل تعلم مستقبلي، ففي أنماطها و مهارتها وقوانينهـا ومفاهيمهـا                

ة كافة، بل وتؤثر في الحياة ككـل  المتعددة ما يؤثر في كل عملية التعليم ، وفي المجاالت الدراسي      

   ).15:2004صالح ، ( 

أنها العلم الذي يبحـث عـن الـصفر    : ولقد عرفت الرياضيات أيضا بتعريفات كثيرة، منها      •

الـسلطاني،  . (دائما، العلم الذي نبحث فيه عن الالنهائيات ، علم دراسة األنظمة التجريديـة            

9:2002.(  

العـدد، والـشكل، و الرمـوز       : ع الكميات المجردة مثـل    ذلك العلم الذي يتعامل م    : الرياضيات

   ).1998: 23 ، جاد اهللا. ( والعمليات

و يرى بعض الرياضيين أن الرياضيات هي الدراسة المنطقية للشكل و التنظيم والكم، وذلك               •

التوبولجي، الذي يبحـث فـي      : حتى يشمل التعريف موضوعات أكثر تجريداً و عمقا، مثل        

 أبعادها ، والرياضيات علـم مـن       سات بعيدا عن هيئة أشكالها ومقايي     دراسة خواص الفراغ  

إبداع العقل البشري ، والرياضيون فنانون مادتهم العقل، ونتاجهم مجموعة مـن األفكـار،              

والرياضيات فوق ذلك لغة مفيدة في التعبير الرمزي ، وأبرز خاصـية للرياضـيات أنهـا                

العقلي، مستخدمة سرعة البديهة وسرعة الخيـال  طريقة للبحث، تعتمد على المنطق والتفكير  

   ). 2007 : 15أبو عمرة، . ( و دقة المالحظة
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  ).1999 : 13أبو سل، : (ويمكن النظر إلى الرياضيات على أنها

  . للتعامل مع أنماط وعالقات بالرمز والشكلقنظام مستقل ومتكامل من المعرفة والطرائ •

  .طريقة ونمط في التفكير •

  .معبرة للتنظيم ولتداول المعلومات ونقلها؛ حتى أصبحت لغة عالميةطريقة محكمة و •

  .وسيلة يمكن بوساطتها توضيح المظاهر المادية واالجتماعية للعالم، و التنبؤ بها •

علميات االكتشاف، المناقشة، الترتيب، التصنيف، التعميم، الرسـم، القيـاس،       : نشاط يتضمن  •

  .االستقراء، االستنتاج

 .التناسق، والترتيب، والتسلسل لألفكار التي تشتمل عليها: فيفن يتميز بجمال  •

  :     التغيرات التي حدثت في طبيعة الرياضيات 

: يلخص عبيد وآخرون أهم التغيرات التي حدثت في طبيعة الرياضيات فيما يــــــــلي

  ).22-21: 2001عبيد وآخرون، (

من فروعها، ثم أصبحت تستخدم لغة      كانت الرياضيات تستخدم رموزاً ولغة معينة لكل فرع          -1

 .موحدة هي لغة المجموعات

كانت الرياضيات تستخدم التعميم التجريدي في نطاق محدود ثم أصبحت تـستخدمه علـى               -2

 .نطاق واسع

 .كانت الرياضيات ال تستخدم قواعد المنطق الصوري في المعالجة الرياضية  -3

 هـدفها نـسبي لتعـدد األنظمـة         كانت المعارف الرياضية صادقة صدقاً مطلقاً ثم أصـبح         -4

 .الرياضية

كانت الرياضيات تستخدم األسلوب االستداللي في الهندسة فقط، ثم أصبحت تـستخدمه فـي         -5

 .فروعها كافة
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مما سبق يتضح، أنه أصبح ينظر للرياضيات على أنها نظام متكامل، يستخدم لغة موحدة، هي 

  . البعض لغة المجموعات وأصبحت فروع الرياضيات مرتبطة ببعضها

  : الرياضيات المعاصرة 

إن تطور الرياضيات في القرنين الماضيين بشكل كبير وسريع؛ جعل النظرة التقليدية إليها علـى               

غير مقبول، حيث ظهر    ) الحساب، الهندسة، الجبر، التحليل     ( أنها مكونة من فروع منفصلة هي       

أن الرياضيات مـن الحـساب   مجموعة من العلماء نادت بوضع دراسة شاملة عن الرياضيات، و   

البسيط إلى أعلى المستويات المجردة في الجبر والهندسة والتحليل يمكن تكاملها ووضعها بإيجاز             

  ).المجموعة والبنية( بأنها دراسة الثنائي المرتب 

وبذلك أصبح ينظر إلى الرياضيات على أنها بناء فكري واحد متناسق أساسة المجموعة وحجـر               

   ).1999 : 16أبو سل، ( ة البناء فيه البني

فالرياضيات المعاصرة هي مادة علمية جديدة دخلت المنهج المدرسي فجعلتـه عـصرياً يالئـم               

التطور المعاصر ويوضح األفكار العملية التي يسودها مفهوم الرياضيات المعاصرة من المنظور            

لحات حديثـة أو  التربوي، فالرياضيات المعاصرة ليست فقط مادة تصاغ بلغة جديدة ذات مـصط    

موضوعات جديدة في الرياضيات بل إن مفهومها يشمل تطور األهـداف والمحتـوى وطريقـة               

التدريس أيضاً في كل متكامل يؤثر بعضه في البعض اآلخر ويتأثر به؛ ولهذا فان تناول الجديـد                 

بنفس األسلوب القديم وبـنفس النظـرة واألهـداف بفقـد الجديـد قيمتـه ويقلـل مـن أثـره                      

  ).23:2000ن،عقيال(

وقد كانت ردود الفعل للرياضيات الحديثة سلبية من حيث انخفاض مستويات تحـصيل الطـالب             

للمهارات األساسية، إال أنه كان لها دور في اهتمام المعلمين وأساتذة الجامعات لتطـور الفكـر                
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عبيــد ( الرياضـي ومــا يــستحدث مـن مفــاهيم وموضــوعات ولغـة رياضــية متجــددة    

  ). 11:2006وآخرون،

   : الرياضيات في المنهاج المدرسي الفلسطيني

تحظي الرياضيات في فلسطين ـ كغيرها من الدول ـ باالهتمام والتركيز عليها، بوصفها 

مادة أساسية تدرس في المراحل األساسية ، ولعل االهتمام الجاد بها، تمثل في تضمين 

 م ، وأيضاً 2005 – 2006 الرياضيات في مناهج طلبة الصفوف األدبية ابتداء من العام

كانت توصيات عده مؤتمرات في تربويات الرياضيات على المستوى اإلقليمي والعالمي ، 

وإيمانا من المسئولين عن التعليم في فلسطين بأهمية التعليم األساسي تمت صياغة أهداف 

 2005تدريس الرياضيات في فلسطين، كما صاغها الفريق الوطني لمبحث الرياضيات عام 

  : على النحو اآلتي 

   )1 – 6( األهداف العامة لتدريس الرياضيات في الصفوف 

  .استخدام مهارات تتعلق باحتياجات الحياة العملية  -

  .اكتساب الطالب مفاهيم وحقائق أساسية في مادة الرياضيات -

  .اكتساب مهارات إجراء العمليات األربع على األعداد الطبيعية والكسور  -

ددي والتقدير والتقريب واستعمالها في حل بعض المشكالت والتحقق من          تنمية الحس الع   -

  .صحتها 

تنمية الحس الفراغي واكتساب فهم لألشكال الهندسية في بعدين وثالثة أبعاد وخصائصها             -

  . خبرات حسية والعالقات بينها من خالل

  ة اكتساب مبادئ التجريد الرياضي، من خالل تعرف مجموعات، وحل الجمل المفتوح -

  .تعريف المبادئ األساسية في اإلحصاء ومفهوم االحتماالت  -
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  .قراءة األشكال والخرائط البسيطة والتمثيالت البيانية وتفسيرها -

اكتساب معارف تساعد الطفل في حياته اليومية حاضـراً ومـستقبالً، وتـساعده علـى                -

  . في المجتمعجاالندما

فهم العالقات بـين وحـدات القيـاس        تعرف المقاييس المختلفة واكتساب مهارة القياس و       -

  .والتحويل فيما بينها

  .الكتابة، والجدولة، والتمثيل البياني، واألشكال: عرض المعلومات بطرق مختلفة  -

تنمية القدرة على حل المسائل الكالمية والمشكالت غير الروتينية ضـمن موضـوعات              -

  .المحتوى المختلفة

وعمل التخمينات أو الفرضيات فـي حـل        اكتساب أسلوب التجريب والمالحظة العملية       -

  .المشكالت

مالحظة األنماط العددية والبصرية واكتشاف قاعدة النمط والتحقق من صـحة القاعـدة              -

  .لحاالت أخرى

  .اكتساب مهارة التقدير وتوظيفها في فحص معقولية اإلجابة أو النتائج عند حل المسألة -

  .اذج مالئمة لهذه المرحلةإتاحة فرص لممارسة االكتشاف الرياضي من خالل نم -

اكتساب فهم بنيوي للرياضيات من خالل فهم العالقات بـين الموضـوعات الرياضـية،          -

  .العالقة بين الجمع و الطرح:  مثل

  .اكتساب مهارة استخدام الحاسبة في إجراء عمليات حسابية معقدة أثناء حل المسائل -

لمثابرة والتعـاون مـع اآلخـرين    تنمية قيم واتجاهات ايجابية مثل الدقة والموضوعية وا    -

  .وتثمين اإلجابة الصحيحة

  .تقدير دور الرياضيات وأهميتها في الحياة العملية -
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تنمية قدرات التفكير الرياضي المنطقي مثل التعميم واالسـتدالل، ووضـع الفرضـيات              -

  .وفحصها

  .اكتساب الثقة بالنفس في موضوع الرياضيات وتطوير اتجاهات ايجابية نحو الموضوع -

  .األنماط التمثيالت والتبليط والتطريز: تذوق القضايا الجمالية في الرياضيات، مثل -

   ) 7 – 10( األهداف العامة لتدريس الرياضيات للصفوف 

  .تعزيز المهارات الحسابية والهندسية المكتسبة في المراحل االبتدائية -

ها، والتمثيل الهندسي   تعرف مجموعة األعداد الصحيحة والنسبية والحقيقية والعلميات علي        -

  .لكل منها وعالقاتها البنيوية

تعرف الحدود والمقادير الجبرية والعمليات عليها وخصائصها، واسـتعمال المعـادالت            -

  .والمتباينات في حل المشكالت

  .استخدام لغة المجموعات في التعبير عن العالقات والمصطلحات الرياضية -

  .لعالقات وخصائصها المختلفةتعرف مفهوم العالقة واالقتران وأنواع ا -

تعرف اقترانات مهمة وتمثيلها بيانيا واستخدامها في فهم العالقـات واالنتظاميـات فـي             -

  .البيئية المادية واالجتماعية

  .تعميق مفهوم االقتران واالقتران العكسي وتعرف اقترانات جديدة  -

  .ليومية تعميق مفهوم النسبة والتناسب واستخدامها في تطبيقات من الحياة ا -

  .تنمية اإلحساس الفراغي -

  .تمييز المعطيات عن المطلوب واالستشعار بوجود معلومات زائدة أو ناقصة -

تعميق الفهم للقياس خاصة تلك القياسات المتعلقة بالمجـسمات أو باإلشـكال المـستوية               -

  .األكثر تعقيدا
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  .تكوين نماذج رياضية للمشكالت العملية  -

مية والمشكالت غير الروتينية، وتنمية قـدرات التفكيـر         تطوير مهارة حل المسائل الكال     -

  .اإلبداعي واالبتكار

تعميق المعرفة باإلشكال الهندسية وخصائصها وعالقاتها، واستخدام البرهان لبيان صحة           -

  .هذه الخواص والعالقات

  .التنمية التدريجية للقدرة على ممارسة التفكير الشكلي والتجريد  -

تنتاج واالستدالل المنطقي في الهندسة وغيرهـا مـن فـروع           ممارسة االستقراء واالس   -

  .الرياضيات 

  .تعرف مفهوم االحتمال ومبادئ اإلحصاء وبعض التطبيقات المالئمة في الحياة العملية -

  .استخدام التقدير والتقريب في إجراء العمليات للتأكد من صحة اإلجابات  -

  .مية اكتساب معارف رياضية تساعد اإلنسان في حياته اليو -

العلـوم والتكنولوجيـا،  و      : اكتساب معرفة ضرورية لفهم أنظمة معرفية أخرى، مثـل         -

  .ضرورية لمتابعة الطالب دراسته المستقبلية 

إجراء الحسابات بفعالية وبطرق متنوعة مثل اسـتخدام الجـداول والرسـوم البيانيـة،                -

  .واآلالت الحاسبة

  .تمثيلها وتحليلها وتفسير النتائجتنمية مهارة جمع المعلومات حول ظاهرة معينة و -

اكتساب فهم للصالت بين مختلف فروع الرياضيات وإمكانية حل بعض المسائل بـأكثر              -

  .من طرقة

  .تنمية قيم واتجاهات ايجابية نحو الرياضيات  -

  .تقدير دور الرياضيات في التطور االجتماعي واتخاذ القرارات في الحياة -
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  .ين في تطوير الرياضيات تقدير دور العلماء العرب والمسلم -

  : ةــ الهندس

تمتزج الهندسة بحياتنا اليومية امتزاجاً شديداً، وتتأثر بها في كل ما يحـيط بنـا فـي الفـضاء،               

بحـار ، وأنهـار،     :  واألجرام السماوية البعيدة ونظامها وحركتها ، وفي األرض بما فيها مـن           

زهارها، وثمارها ، وفي أشكال الحيـوان       وجبال، وسهول، و وديان، وفي النباتات، وأوراقها، وأ       

وتناسق أعضائه، وحتى اآلالت الموسيقية، ال تخلو من تأثر باألشكال الهندسية، كل ذلك يدعونا               

   ).1990 : 451 مخلوف، ( إلى زيادة االهتمام بالهندسة 

 بهـا  ، إذ يقصدGeoفي أصلها اليونانية  ) Jeo Metry( تعود كلمة الهندسة في اللغة األجنبية 

قيـاس  :  يقصد بها القياس ، وعلى هذا األساس يكون المقصود من الكلمـة  Metryاألرض ، و

   ).2002 : 20أبو ملوح ، ( األرض 

لقد نشأ علم الهندسة في مصر القديمة؛ لحاجة المصريين لمسح أراضيهم سنوياً بعد كل فيـضان           

لذين لم يكتفوا بمتابعـة جميـع هـذه         لنهر النيل، وانتقلت المعارف الهندسية منهم إلى اليونان، ا        

المعارف وإثرائها، بل تجاوز ذلك وتوصلوا إلى مفهوم النظرية ، فكان لهم الفضل األكبـر فـي        

، والتي تعد من أكبر انجازات الفكر الرياضـــي  " الطريقة االستنتاجية " إيجاد ما نسميه اليوم   

   ).1997 : 27عبد القادر ، ( 

في حدود النـصف األول مـن        ) Thales( نها بدأت على يد طاليس      إن هندسة اإلغريق يبدو أ    

القرن السادس قبل الميالد، ومن بعد طاليس جاء عالم إغريقي يعد أشهر علماء الهندسـة علـى            

 ) Somos(  قبل الميالد في جزيـرة سـاموس   572اإلطالق هو فيثاغورث، الذي ولد في عام        

ت المتوازية، واستخدموا بعض الخواص إلثبـات       حيث درسوا خواص الخط المستقيم والمستقيما     
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درجة، كما أن الهندسة المبنية على البرهان المنطقي قـد  180 أن مجموع زوايا المثلث الداخلة 

   ).1995 :92سالمة، ( تطورت على يديهم، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا الخصوص 

يدس، في كتابـه المـشهور      ولكن أول من نجح في بناء تلك الهندسة بشكل علمي منظم، هو إقل            

الذي تضمن عدداً محدوداً من المسلمات البديهيات، والتي اسـتخدمها           ) Elements( العناصر  

وفيما يلي بديهيات ومـسلمات إقليـدس       ) الهندسة االقليدية   ( في بناء هندسة جديدة سميت باسم       

  . ومسلمات إقليدس للهندسة المستوية. للهندسة 

   ).1989 : 38بل ،  :  ( )أفكار عامة ( بديهيات 

 .األشياء المتساوية لنفس الشيء تكون متساوية  . 1

 .إذا أضيف متساويات إلى متساويات كانت النواتج متساوية  . 2

 .إذا طرحت متساويات من متساويات كانت النواتج متساوية . 3

 .األشياء التي تطابق إحداها اآلخر تكون متساوية  . 4

 .الكل أكبر من الجزء  . 5

  :مسلمات 

 .بين أي نقطتين ممكن رسم خط مستقيم من ال . 1

 .يمكن مد أي خط مستقيم إلى ما ال نهاية  . 2

 ) .كنصف قطر ( يمكن رسم دائرة بمعلومية نقطة كمركز، وطول قطعة معلومة  . 3

 .كل الزوايا القوائم متساوية  . 4

 180إذا قطع خط خطين وكان مجموع الزاويتين الدخيلتين في جهة واحدة من القـاطع                . 5

 ) .مسلمة التوازي ( خطين متوازيين درجة، كانا 
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 نظرية باستخدام هذه المسلمات الخمس؛ مما كون ما سـمي           465وقد استطاع إقليدس أن يبرهن      

اإلعداديـة، والثانويـة       : بالهندسة االقليدية، التي تتكون منها غالبية كتب الهندسة في المـرحلتين       

   ) .1995 : 192سالمة ، ( 

 المسلمين  فلقد حظي علم الهندسة باهتمام كبير عندهم، فمثال يقول ابن             وال يمكن أن ننسى علماء    

واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة فـي عقلـه،   " خلدون في مقدمته بخصوص علم الهندسة،    

واستقامة في فكره؛ ألن براهينها كلها بينة االنتظام جلية الترتيب ال يكاد الغلط يـدخل أقيـستها                 

  .، فيبعد الفكر بممارستها عن الخطأ  وينشأ لصاحبها عقللترتيبها وانتظامها

 للفكر بمثابة الصابون للثوب الـذي  ةوكان شيوخنا ـ رحمهم اهللا ـ يقولون ممارسة علم الهندس  

يغسل منه األقذار، وينقيه من األوضار واألدران، وإنما ذلك كمـا أشـرنا إليـه مـن ترتيبـه                   

   ).2002 : 218 محمود ، ". (وانتظامه

  :سام الهندسة أق

لما كان العرب شعباً عمليا، دون أن يفقدوا مواهبهم النظرية فقد أبدوا اهتماما شـديداً بـالنواحي                

  :فقد قسموا الهندسة إلى قسمين . العملية و التطبيقية من الهندسة 

هي أحد أغراض الحكماء الراسخين في العلوم اإللهية، المرتاضـين          : الهندسة العقلية    . 1

وبهذه المثابة، فهي فرع من فروع الفلسفة النظرية، ومحراب من          . الفلسفية  بالرياضيات  

محاريبها ، من تجرد لها بالعلم والفطانة، نقلته من المحسوسات إلى المعقوالت، وارتقت             

من اشتغل بها عز ومن انصرف عنها       . به من األمور الجسمانية إلى البرازخ الروحانية        

  ). 1998 : 144الصباغ، . ( ذل

 النظر فيها يؤدي إلى الحد من الصنائع كلها، وخاصة في المساحة :الهندسة الحسية  .2

وإذا كان انجاز العرب ضئيال محدودا في الهندسة النظرية، فقد كان كبيرا جدا . والبناء 
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فقد طبقوا النظريات الهندسية اليونانية في أعمال مفيدة ، . في الهندسة العملية والحسية 

وأن كل من يلقى نظرة . طاقها العقلي البحت إلى النطاق الحسي العملي فأخرجوها من ن

على المساجد والقصور وغيرها من اآلثار العربية الباقية، يجد أنها نسجت على غير 

  ).2007 : 45أبو عمرة ، . ( مثال ، وان اإلبداع فيها ظاهر ومحسوس 

 خصباً للتدريب على أساليب التفكير إن طبيعة الهندسة وطريقة تدريسها، يجب أن تكون ميداناً

المنطقي السليم، كما أن لغة الرياضيات عامة، و لغة الهندسة خاصة، تتميز بالدقة واإليجاز في 

  .التعبير، وتعمل على توجيه تفكير الطالب في مسارات سليمة 

  :جوانب تدريس الهندسة

ليم الهندسة يرتكـز علـى عـده        بأمريكا، أن تع  " مدرسي الرياضيات "لقد جاء في تقرير لرابطة      

   ).1994 : 1البنا ، :  ( جوانب هي 

إدراك الخواص ـ وهي إدراك ينمو بفضل المالحظة والتجربة ، ويؤدي إلـى معرفـة     . 1

 .المبادئ وفهمها، وتقدير النظام وجمال الشكل 

طرق القياس والحساب، وتعتمد على خواص الفراغ ، مما يفيد في تعميق الفهم، ويخـدم             . 2

 .اض العلمية اإلغر

إتاحة فرص التفكير، ووضع مجموعة استنتاجات انطالقاً من وقائع مستقاة عن طريـق              . 3

 .المالحظة والتجربة 

تنمية فهم وتذوق الطريقة االستداللية كطريقة التفكير والبرهان، مع اكتساب قـدرة فـي               . 4

 . تطبيق هذه  الطريقة في المواقف الرياضية المختلفة 
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  :سة أهمية تدريس الهند

تعد الهندسة فرعا من فروع الرياضيات المدرسية، ولها أهميتها في الحياة، لما توفره من فرص               

كبيرة للتالميذ؛ لكي ينظروا، ويقارنوا، ويقيسوا، ويخمنوا األفكار، ويبنوا عالقات جديـدة،  ممـا     

   ).2002 : 16عياش، ( يساهم في توفير مجال خصب لتنمية التفكير لديهم 

لها من المميزات من حيث المحتوى والطريقة؛ ما يجعلهـا مجـاال ممتـازاً لتـدريس           والهندسة  

  ) 5 : 1994البنا، : ( التالميذ على أساليب التفكير السليم، وينبع ذلك من خاصتين مهمتين، هما 

  .ـ أن لغة الهندسة تمتاز عن اللغة العادية بدقة التعبير ووضوحه وإيجازه

وضوع ـ لها مميزات خاصة في تنمية التفكير؛ وذلـك بالتأكيـد    ـ أن الهندسة ـ من حيث الم 

على الناحية المنطقية، لوضوح عناصرها؛ وخلوها من العاطفة التي تؤثر فـي اسـتخالص              

  .النتائج

 أهم القيم التعليمية التي يمكن أن نحصل عليها من تدريس الهندسة من             Sidhuويذكر  

   ) 1997 : 27عبد القادر ، (  ؟ة لماذا ندرس الهندس:خالل إجابته عن السؤال

 .تمكين المتعلم من اكتساب كم من الحقائق الهندسية  . 1

 .تطوير ثقافة المتعلم الرياضية، وتنمية القدرة على رسم أشكال دقيقة . 2

 .تعريف المتعلم فائدة الهندسة في المجاالت األخرى، كصناعات البناء وغيرها . 3

 .متنمية أساليب التفكير الموضوعي لدى المتعل . 4

  : أهداف تدريس الهندسة 

   )1994 : 4البنا ، : ( من أهداف تدريس الهندسة في جميع المراحل الدراسية

اكتساب المعلومات المناسبة عن األشكال الهندسية في المستوى والفراغ؛ وذلك ألهميتها             . 1

الخ إلـى جانـب ارتباطهـا       ... التفاضل والتكامل، والمثلثات    : في دراسات أخرى مثل   
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وذلك على مراحل متدرجة، تبـدأ بالرسـم والقيـاس          . م الفيزيقي المحيطة بالتلميذ   بالعال

وعمل النماذج وفحص الحقائق الهندسية بطرق عملية، ثم التدرج منها نحـو الدراسـة              

 .االستنتاجية المبنية على المسلمات والبرهان واالستدالل 

رهان، مع اكتساب المهارة فـي  تنمية فهم وتذوق الطريقة االستداللية كطريقة للتفكير والب    . 2

 .تطبيق هذه الطريقة في المواقف الرياضية المختلفة 

تشجيع األصالة والمبادأة والتفكير المثمر عند التالميذ وإتاحة الفرصـة لهـم لممارسـة               . 3

 .التفكير االبتكاري من خالل دراسة الهندسة

 .دراسة أساليب التفكير المختلفة عند معالجة المسائل الهندسية . 4

 : هـي  ،يلخص الكسندروف الهدف من تدريس الهندسة في تنمية ثالث صفات لدى المتعلمين           و

   ).1997 : 26: عبد القادر  ( .الخيال الفراغي ، الفهم العملي ، التفكير المنطقي

في حلقة البحث اإلقليمية المغلقة، والتـي      ) ICMI( ويشير الكونجرس العالمي لتعليم الرياضيات      

  بالكويت، إلى أنه يجب أن تهدف مناهج الرياضيات فـي المـرحلتين              1986عقدت في فبراير    

االبتدائية واإلعدادية إلى تنمية الفهم للهندسة الحدسية ، وتنمية القدرة على استخدام قوانين القياس              

لألشكال الهندسية ذات البعدين وذات الثالث أبعاد ، فضالً عن تنمية القدرة على فهـم خـواص                 

   ) .1997 : 28عبد القادر ،. ( وفة المستوية والفراغيةاألشكال المعر

 موضـحاً كيفيـة     ،وقد قسمت األهداف المنشودة من تدريس الهندسة إلى ثالثة أهداف رئيسية          

   ).1997 : 27 – 28عبد القادر ، : ( تحقيقها وهي

أن يتعرف الطالب على أهم مفاهيم وخصائص الفراغ اإلقليـدي، وأن يتعلمـوا كيفيـة                . 1

الها ، ولكي نصل إلى هذا الهدف؛ تنظم للطالب أنشطة تدور حول نماذج طبيعيـة            استعم

 .وبيانية وحسابية ألشكال هندسية 
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تزويد الطالب باألساليب األزمة لحل مسائل هندسية وإنجاز تمارين عمليـة ذات طـابع              . 2

قـوانين  :  الطرق العددية لحل المسائل الهندسـية، مثـل       : هندسي ، ومن هذه األساليب    

 .ساب أبعاد الشكل، أو رسم مثلث، أو غير ذلك ح

:  تزويد الطالب بالقدرة على استعمال بعض األساليب والطرق الرياضية البسيطة، مثـل            . 3

الرسم الفني للتمارين الهندسية وحل التمارين الهندسية بالحساب، أو االستنتاج االشتقاقي،            

 .أو التصنيف 

أهداف معرفية ، وجدانية ، ( دسة إلى محاور  بتصنيف أهداف تدريس الهن العزبوقد قام

   )1987 : 34العزب ، (  :تتمثل األولى منها في ) مهارية 

 .تعرف الطالب على األشكال الهندسية وإدراك خصائصها  .1

 .فهم الطالب لمعنى التعريفات والفروض والحقائق والنظريات الهندسية  .2

التي تساعد على مواصلة دراسة إدراك وفهم الطالب للمفاهيم والعالقات الهندسية  .3

   .تالرياضيا

   Measurementالقياس 

    لقد استعمل اإلنسان القياسات منذ فجر التاريخ، كوسيلة عملية للتعرف على الظواهر 

فقد اخترع اإلنسان أجهزة . الطبيعية المحيطة به ولتحديد أشياء يستعملها خالل حياته اليومية 

ضارات اإلنسانية األولى؛ لتنظيم أسلوب حياته االجتماعية قياس األطوال والكيل منذ الح

فقد استعملت قياسات األبعاد من طرف المصريين الفراعنة، بالدقة التي سمحت . واالقتصادية 

ببناء األهرامات كما استعملت مكاييل دقيقة في المعامالت التجارية بين مختلف األمم في ذلك 

) كأس الملك ( يه السالم ـ كانوا يستعملون صواع الملك ففي عهد سيدنا ـ يوسف عل. الزمان 

وهو عادة مصنوع من الذهب ، وقيل أنها تستخدم للشراب ، ويستخدم قعرها الداخل المجوف 
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من الناحية األخرى في كيل القمح ، وقد أخذ القياس دورا مهما جدا في جميع مجاالت الحياة 

صناعي والتكنولوجي واالقتصادي الذي نعيشه في وان التطور ال. البشرية القديمة والحديثة 

العصر الحديث، هو نتاج االستعمال الصحيح لمبادئ القياسيات و ديمومته، مرتبطة بدقة عملية 

   ) .2007 : 46: أبو عمرة . ( القياس وخلوها من األخطاء

   القياس ؟ علمياً ما هو

علم إجراء عملية القياس مع : " أنهب: م1993 الدولي للقياسات سـ عرف علم القياس في القامو

  ". على عملية القياسةتحديد نسبة الخطأ المترتب

عملية تقدير رقميـة، إنـه عمليـة    :ـ ويعرف أيضاً القياس ـ من وجهة نظر التربويين ـ بأنه  

   ).2000 : 34أبو ناهية ، . ( استخدام األرقام وفق قواعد معنية

قصي بالتفاعل الديناميكي بين التالميـذ وبيئـتهم،        أن أنشطة القياس يمكن أن تست      يذكر دياب  -

مـساحات  : ويمكنهم عمل تقابالت ألفكار القياس في كل من داخل المدرسة وخارجها فـي            

العمارات والمباني، والفن والعلوم، والتصميمات التجارية، واأللعاب الرياضية،  والتـسويق           

تطبيـق العملـي للرياضـيات      إن دراسة القياس سوف تظهر الجمـال وال       . وقراءة الخرائط 

والتالميذ سوف يحتاجون إلى توضيحات لبعض القياسات الهامة، على شكل وحدات تتضمن            

  )2004 : 106دياب ، ( . أنظمة القياس

وبالتالي، يجب أن تتمثل أنشطة القياس بأمثلة واقعية من بيئة التالميذ؛ حتـى يكتـسب التالميـذ                 

ة في أغراض القياس؛ وينمـوا مهـاراتهم فـي المواقـف            القدرة على استخدام األدوات المناسب    

أي أن أنشطة القياس في هذه الصفوف، سوف تركز على استخدام المفاهيم            :  والتطبيقات الجديدة 

هكذا يتم تطوير مفـاهيم المـساحة،    . والمهارات لحل المشكلة وبحث المواقف الرياضية األخرى      

 التالميذ إلى مستوى عال من تقليل األخطـاء،         الحجم، قياس الزاوية، السعة، الوزن؛ حتى يصل      
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أبـو عمـرة،    .  ( وتكون الدقة في القياس ليس مجرد مالحظة، كما كان في الصفوف الـسابقة            

2007 :53(  

  : )NCTM( الهندسة والقياس في مناهج الرياضيات حسب معايير 

ويجـئ هـذا   ، دراسيةيحتل القياس والهندسة جانباً مهماً في المحتوى الرياضي لجميع المراحل ال   

التميز؛ لما يتمتعان بهما من أهمية بالغة، ال يمكن االستغناء عنهما في الحيـاة اليوميـة للفـرد                  

  .والمجتمع 

وتعد الهندسة إحدى مكونات محتوى المنهاج الهامة، فالمعرفة الهندسية مفيدة في حياتنا اليوميـة              

قة منظمة، واألفكار الهندسية تجعلنـا      فهي تساعد في تمثيل و وصف العالم الذي نعيش فيه بطري          

قادرين على التصور، وهذا يعمل على زيادة قدرتنا على التعبير، وتزود الهندسة سياقاً غنياً لنمو               

فمـادة الهندسـة   . التفكير الرياضي المنطقي والبرهان متضمناً التفكير االستنتاجي واالسـتقرائي        

لطلبة فهمهم للعالقات في عالمنا المتعدد األبعاد،       يتوقع أن تشمل تشكيلة من األنشطة التي تخلق ل        

  .وحل المشاكل الهندسية ينبغي أن يأخذ مكاناً بين الموضوعات الهندسية

 حول معيار الهندسة أن البرامج التعليميـة       2000لعام  ) NCTM(وقد تمخض عن وثيقة معايير      

  :لثاني عشر من ما يلي يتوقع أن تمكن الطلبة جميعهم من مرحلة ما قبل الرياض حتى الصف ا

تحليل خصائص وصفات األشكال الهندسية الثنائية و الثالثية األبعاد، وتطـوير حجـج               •

 . رياضية عن العالقات الهندسية 

تحديد المواقع و وصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمـة التمثيـل              •

 .األخرى 

 .يل المواقف الرياضية استخدام التحويالت واستخدام التماثل لتحل •

 .استخدام التصوير والتفكير المنطقي المكاني والنمذجة الهندسية لحل المسائل  •
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ويشير معيار الهندسة إلى أنه البد للطلبة من استيعاب مفاهيم المكان؛ لتفسير وفهم وتقدير قيمـه                

لنشاطات والمـسائل   العلم الهندسي، وإتقان اللغة الهندسية يمكن أن ينمو لدى الطلبة، من خالل ا            

والبد من أن يتعرف الطلبة علـى األشـكال      . ذات التحدي والتي تنمي مهارات التفكير الرياضي      

والبناءات الهندسية وطريقة تحليل خصائصها وعالقاتها، ويشير معيار الهندسة ـ أيضاً ـ إلـى    

  .الثابتةأهمية التركيز على تطوير التفكير والبرهان، باستخدام التعريفات والحقائق 

ي الطلبة بمعرفة غير رسمية عن النقاط والخطـوط واألشـكال           في المرحلة األساسية العليا، يأت    

الثنائية والثالثية األبعاد والزوايا والمثلثات والمضلعات من السنوات الدراسية السابقة، ويتوقع أن            

ألشـكال  يفحص الطلبة خصائص األشكال الهندسية، والتعرف علـى العالقـات بـين أنـواع ا              

  ....والتحويالت الهندسية 

التماثل، واالنعكاس،   : أما في المرحلة الثانوية، يتوقع أن يطور فهماً أعمق لألفكار الهندسية، مثل           

  .واالنزالق، وأن يستخدموا المتجهات والمصفوفات، و رموز االقترانات في تمثيل التحويالت

لمنطقي والتفكيـر المكـاني يتحـسنان    إلى أن التصور ا ) Clements et al , 1997( ويشير 

بالتفاعل مع رسوم الكمبيوتر المتحركة والمواقف التكنولوجية ، ومن هنـا، يتـضح بأنـه مـن                 

  .الضروري أن يكون للتكنولوجيا دور في تعليم وتعلم الهندسة 

ـ               ة وفي الصفوف األساسية العليا حتى الثانوية، البد للطلبة أن يتعلموا صياغة التفـسيرات المقنع

العالقات والتعبير عنها    وتمثيل واستقصاء لتخميناتهم و حلولهم، وأن يكونوا قادرين على وصف         

و تمثيلها في سالسل منطقية ، وان يكونوا قـادرين علـى فهـم دور التعريفـات والبـديهيات                   

  .والنظريات ، وأن يكونوا قادرين على بناء البراهين الخاصة بهم

لمراحل الدراسية، البد أن يحتوي على معيار القياس لفائدتـه          إن منهاج الرياضيات في مختلف ا     

العملية في مختلف جوانب الحياة ، فدراسة القياس، تقدم فرصة للتعلم، واستعمال علم الرياضيات              
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بما فيها من عمليات األعداد واألفكار الهندسية والمفاهيم اإلحصائية، واالقترانات، وهـو يبـرز              

الدراسات االجتماعية،  : ين الرياضيات ومجاالت أخرى خارجها، مثل     االرتباط في الرياضيات، ب   

فالقياس يساعد الطلبة في إدراك استعماالت الرياضيات في حيـاتهم          . والفنية، والتربية الرياضية  

  .اليومية وتطوير العديد من المفاهيم والمهارات الرياضية 

ر القيـاس ـ أن البـرامج     ـ حول معيا 2000لعام ) NCTM( وقد تمخض عن وثيقة معايير 

التعليمية يتوقع أن تمكن الطلبة جميعهم من مرحلة ما قبل الرياض حتى الصف الثاني عشر من                 

  )40: 2004صبيح، : ( ما يلي 

 .فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس  •

 .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات  •

بة إلى المرحلة األساسية العليا بخبرات متنوعة في القياس، ويتوقع أن يمر الطلبـة              يأتي الطل 

بتجارب غير رسمية؛ لفهم خصائص القياس فبل اسـتخدام األدوات لقياسـها، وفـي هـذه                

المرحلة، أيضاً، يجب أن يستخدموا وحدات وأنظمة القياس، تقدير القياسات، حـل مـشاكل               

ألشكال الثنائية األبعاد، وإيجاد مساحة وحجم األشكال الثالثية        تتضمن إيجاد المحيط ومساحه ا    

األبعاد، فالطلبة البد أن يصبحوا ماهرين في قياس الزوايا وفهـم العالقـات بـين الزوايـا،       

استيعاب وتركيب واستخدام أنظمة القياس، وإجـراء القياسـات بدقـة، واسـتعمال النـسبة            

  ... .شابه، واستخدام المقاييس المشتقة والتناسب في حل مشاكل تتضمن القياس والت

ويتوقع من الطلبة في المرحلة الثانوية قراءة القياسات بشكل مباشر من اآلالت، وأن يتطـور      

فهمهم للعالقات بين خصائص القياسات، وأن يحسبوا مساقات بشكل غير مباشر، واسـتعمال        

ى اتخاذ قرارات حول تخمينات     المقاييس المشتقة، وفي هذه المرحلة، يكون الطلبة قادرين عل        

  .... . معقولة حول القياسات، ويستكشفون طرقاً إليجاد األحجام لألشكال الثالثية األبعاد 
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ومن الضروري، أن يتعلم الطلبة في جميع مستويات  الدراسة أهميـة االختيـار المناسـب                

قة والخطـأ فـي     للوحدات و القياس اعتماداً على نوع المسألة ، وأن يطوروا فهمهم عن الد            

ويشير معيار القياس إلى أهمية تقدير القياسات، والتي يمكن تنميتها خـالل سـنوات              . القياس

  .الدراسة ، حيث يفضل إدخال مواقف يومية، يكون التقدير هو المطلوب فقط وليس القياس

 تتـشابه   2000لعام  ) NCTM(ونالحظ بأن معياري الهندسة والقياس الذين وردا في وثيقة          

المفاهيم، والعمليـات   : يع الصفوف في االسم ولكنها مختلفة حسب مستوى الصفوف، في         لجم

  .والنتائج الرياضية المتوقعة 

إن أفكار الهندسة والقياس، يمكن أن تطور خالل المراحل الدراسية كافة وعبـر مجموعـة               

واسعة من محتوى مادة الرياضيات ، و أن تظهر موضوعات الهندسـة و القيـاس بـشكل                 

رابط، ومن خالل حل المسائل ، وطرح موضوعات القياس والهندسة في سـياقات غيـر               مت

  .الفن والعلوم ، ومن الضروري استخدام التكنولوجيا في حل المسائل الصعبة: رياضية، مثل

  الهندسة والقياس في مناهج الرياضيات في فلسطين 

مستخدمة في فلـسطين، فـي      ُأجريت العديد من الدراسات والتي عملت على تقييم المناهج ال         

والتي  ) 90: 1996أبو دقة ،    ( الفترة التي سبقت تطبيق المنهاج الحالي الجديد، منها دراسة          

بينت أن منهاج مادة الرياضيات غير واضح بالنسبة لمعلمـي الرياضـيات فـي المـدارس                

لبة التعليمية،  الفلسطينية ، كما أن المفاهيم واألمثلة والمهارات، لم تكن تتمشى مع قدرات الط            

وغير متناسبة و الواقع والبيئة المحلية ، وأبدت نسبة كبيرة من المعلمين غير قادرين علـى                

  .إنهاء المقرر لقلة الحصص المقررة أسبوعيا
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إن مناهج الرياضيات ال تزال تحظى بحظ وافر من التقييم المستمر؛ وذلك لكثـرة شـكوى                 

ض لمحتوى الهندسة والقياس المتضمنة في كتب        عر وفيما يلي األهالي والطالب و المعلمين     

  :الرياضيات من الصف األول حتى الصف السادس األساسي 

  :موضوعات الهندسة والقياس في الصف األول األساسي 

متوازي المستطيالت والمكعب، االسطوانة والمخروط والكرة، القطعة المستقيمة والمنحنـى،          

  .حجم المثلث والدائرة ، الطول، المساحة وال

  :موضوعات الهندسة والقياس في الصف الثاني األساسي 

القطع المستقيمة، المستطيل، المثلث، الدائرة، المكعب، متوازي المـستطيالت، االسـطوانة،           

المخروط، الكرة، التطابق و التماثل، االتجاهـات وقـراءة الخـرائط، قياسـات األطـوال               

  ) .المتر ( ، ) السنتيمتر (

  :والقياس في الصف الثالث األساسي موضوعات الهندسة 

  .القطع المستقيمة ، الشعاع والمستقيم ، الزاوية وأنواعها ، قياس الطول 

  : موضوعات الهندسة والقياس في الصف الرابع األساسي 

قياس الزوايا ، رسم الزوايا ، المستقيمات المتعامدة ، المستقيمات المتوازية ، قياس األطوال،              

  .بع ، محيط المستطيل و محيط المربع ، المساحة ، الدائرة ، المجسمات المستطيل و المر

  : موضوعات الهندسة والقياس في الصف الخامس األساسي 

المنحنيات ، المضلع والشكل الرباعي ، متوازي األضـالع ، حـاالت خاصـة لمتـوازي                

نحرف وطـائرة   شبه الم ( ، أشكال رباعية أخرى     ) المعين ، المستطيل ، المربع      ( األضالع  

، المثلث ، إنشاءات هندسية ، الدائرة ، مراجعة قياس األطوال ، وحـدات قيـاس               ) األطفال  
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المساحة ، مساحة المستطيل و المربع ، مساحة متوازي األضالع ، المساحة الجانبية والكلية              

  .لمتوازي المستطيالت والمكعب ، قياس الحجوم 

  : دس األساسي موضوعات الهندسة والقياس في الصف السا

المثلث، المضلع المنتظم، مجموع قياسات زوايا المضلع ، الزوايا الداخلية للمضلع المنـتظم،            

رسم المثلث، رسم متوازي األضالع، مساحة المثلث، المعين، شبة المنحرف، العالقات بـين         

 ، األشكال   األشكال الهندسية، الدائرة، محيط الدائرة، رسم الدائرة داخل مربع، مساحة الدائرة          

، مفهوم الحجم ، رسم المجـسمات علـى الـسطح المـستوي،             )المجسمات  ( ثالثية األبعاد   

المنشور الثالثي القائم، االسطوانة الدائرية القائمة، بناء المجسمات، المساحة الجانبية والكلية           

  .للمجسمات ، حجم المنشور الثالثي القائم، حجم األسطوانة 

لقياس مهم و ضروري لكل طالب في المرحلتين األساسـية والثانويـة،            نعم، إن تعلم الهندسة وا    

لذلك فقد قام الفريق الوطني لمبحث الرياضيات بصياغة أهداف لمحتوى الهندسة والقيـاس فـي               

   . 2006 – 2005فلسطين، للصفوف من الصف األول حتى الصف الثاني الثانوي عام 

  :األساسية  )6 -1( أهداف محتوى الهندسة والقياس للصفوف من 

  :أهداف الصف األول 

الشبر، الـذراع، القـدم،     ( ـ تعرف مفهوم الطول واكتساب مهارة قياسه بوحدات غير معيارية           

  ) .الخطوة

  .ـ مقارنة تقديرية بين مساحتي سطحين أو بين حجمي جسمين

مكعـب،  ال: المربع، والمستطيل، والمثلث، والدائرة، والمجسمات، مثل     : ـ تعرف األشكال، مثل   

  .والصندوق، والكرة، واالسطوانة، المخروط

  .الجهات األربع، أمام، وخلف، وفوق، وتحت، ويمين، ويسار: ـ تحديد الموقع في الفراغ، مثل
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  .نقطة ، وقطعة مستقيمة ، ومنحنى : ـ اكتساب المفاهيم الهندسية التالية 

  :أهداف الصف الثاني 

  .ـ تعرف مفهوم قياس الطوال بالمتر والسم 

  .ـ اكتساب المهارة العملية الكتساب الطول 

  .ـ تعرف الخصائص البسيطة لمجسمات وأشكال من خالل خبرات حسية 

  ).فوق، تحت، أعلى، أسفل، بين( ـ تحديد الوضع النسبي لجسم بالنسبة ألخر 

  .ـ قراءة الخرائط البسيطة وتفسيرها

  .حظتهما ضمن أشكال ومجسماتـ تعميق مفهومي النقطة والقطعة المستقيمة من خالل مال

  .ـ تعرف التطابق والتماثل بخبرات حسية

  :أهداف الصف الثالث 

  .ـ توسيع المعرفة لوحدات قياس األطوال 

  .ـ تطوير مهارة استعمال أدوات القياس واختيار األداة المالئمة 

  .ـ تعرف مفهوم الزاوية 

   .ـ تعرف الزوايا القائمة والحادة والمنفرجة والمستقيمة

  .ـ استخدام الزاوية القائمة كمقياس الزاوية القائمة ، ونصف القائمة ، والقائمتين 

 ، المثلث ، واستعمال الرمـوز       لالمربع ، المستطي  : ـ رسم أشكال هندسية على شبكة مربعات        

  .لتسميتها 

  رـ تعميق المعرفة بالمجسمات واألشكال الواردة في الصفوف السابقة، وتعرف الهرم والمنشو

  ) .بأعداد صحيحة ( ـ تعيين موضع نقطة على شبكة 

  .خريطة المدرسة والبلدة : ـ فهم الخرائط وتفسيرها، و استعماله،ا مثل
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  .ـ اكتساب مفاهيم الشعاع، والخط المستقيم و القطع المستقيمة، مع التسمية والترميز

  :أهداف الصف الرابع  

  .ـ  تعرف وحدات القياس الطولية 

  . وحدات قياس األطوال المختلفة ـ تحويل بين

  .ـ تعمق الفهم للشكل المستطيل والشكل المربع والدائرة بتحديد خواص كل منها 

  .ـ تحديد محوري التماثل لمستطيل مرسوم على شبكة مربعات 

  .ـ تحديد محاور التماثل األربعة لمربع مرسوم على شبكة المربعات 

  .نقلة أو المثلث القائم ـ رسم المستطيل والمربع بالمسطرة والم

  .ـ رسم دائرة ذات نصف قطر معلوم بالمسطرة والفرجار 

  .ـ حساب محيط كل من المستطيل والمربع

  .ـ حساب مساحة كل من المستطيل والمربع المرسوم على شبكة مربعات 

  .ـ تقدير مساحة منطقة مقفلة 

كعـب ومتـوازي    ، والـرؤوس واألوجـه لكـل مـن الم         )الحواف  ( ـ تعرف عدد األحرف     

  .المستطيالت

  .ـ تعرف المفهوم الحدسي للحجم بعد المكعبات أو االلبنات 

  .ـ استخدام الزوايا لتحديد الموقع 

  .ـ تعرف مفهوم التوازي ورسم خطين متوازيين 

  .ـ تعرف مفهوم التعامد ورسم خطين متعامدين 

  :أهداف الصف الخامس 
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مـن حيـث   ) ضالع ، المعين ، شبه المنحرف     متوازي األ (  ـ تعرف خواص الشكل الرباعي      

  .األضالع، والزوايا، واألقطار 

  .الزوايا واألضالع : ـ تعرف أنواع المثلث، من حيث

  .ـ إقامة عمود على مستقيم معطى من نقطة مفروضة عليه 

  .ـ التعرف على قوس الدائرة ، رسم المربع والمثلث متساوي األضالع داخل دائرة

  ) .المكعب ، متوازي المستطيالت ، االسطوانة ، الكره : ( لمجسماتـ دراسة تماثالت ا

  .ـ إيجاد مساحة كل من المربع والمستطيل ومتوازي األضالع والمعين باستخدام القوانين 

  .ـ إيجاد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لكل من متوازي المستطيالت والمكعب 

   .ـ إيجاد حجم المكعب ومتوازي المستطيالت

  :أهداف الصف السادس 

  .ـ يعرف مفهوم المضلع المنتظم ، ويجد قياس الزاوية الداخلة للمضلع المنتظم 

  .ـ تصنيف األشكال الهندسية مبيناً عالقاتها بعضها ببعض 

  .أضالعه الثالثة ، ضلعين و زاوية محصورة ، ضلع و زاويتين : ـ رسم المثلث بمعلومية 

  .ضلعين و زاوية محصورة ، ضلعين و قطر : مية ـ رسم متوازي األضالع بمعلو

  .ـ رسم مضلعات منتظمة داخل دائرة 

  .المثلث ، المعين ، شبة المنحرف : ـ إيجاد مساحة كل من

  .وإيجاد مساحة ومحيط الدائرة ) طـ(ـ تعرف النسبة التقريبية 

نبية والكلية للمنـشور ،     ـ تعرف المنشور الثالثي القائم، والرباعي القائم، ثم إيجاد المساحة الجا          

  .وحجم المنشور 
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ـ تعرف االسطوانة الدائرية القائمة ثم إيجاد المساحة الجانبية والكليـة لالسـطوانة ، وحجـم                

  .االسطوانة 

  .ـ رسم المجسمات في المستوى في شكل تخطيطي 

هندسية من خالل األهداف السابقة، يتضح عمق التركيز على المفاهيم الهندسية ورسم األشكال ال

ونالحظ أن منهج الهندسة ركز على تنمية الجانب المعرفي، حيث صيغة األهداف في مستويات 

  )يستنتج ، يطبق ( أكثر من الجوانب المعرفية العليا ) تعرف ، تحديد ، اكتساب ( معرفية دنيا 

  :معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات : ثالثاً

 والتربويـة،  ، والعلمية، واالجتماعية،األبعاد السيكولوجيةآراء محصلة لكثير من     " :المعايير •

و للموضوع الواحـد المـراد تقويمـه ، أ   يمكن من خالل تطبيقها ، تعرف الصورة الحقيقية     

   ).2003 : 279اللقاني والجمل ، " ( الوصول إلى أحكام عن الشيء الذي نقوم به 

ابق والممارسـة ، أو الدراسـة     القاعدة التي تـستخلص مـن الـسو        " :اويعرفها بدوي بأنه   •

 أو الحكـم  ،التحليلية، وتوضع كأساس للمطابقة أو المقارنة في التنفيـذ ، أو القيـاس عليـه       

  ).407: 1986، بدوي" ( بمقتضاه ، على القدرة الكمية ، أو المدى أو القيمة ، أو النوع 

،  عديدة في التعريف   ويلفت االنتباه زيتون إلى افتقاد حول مصطلح معايير ، فقد أخذت زوايا            •

ويتمثـل  . المحتوى ، واألداء ، وفرص التعلم ، والمنهج ، ومنح رخصة مزاولة المهنة         : مثل

ـ المعيار التعليمي ـ  من وجهة نظر زيتون   ، في أنه تحديد المستوى المالئـم والمرغـوب   

  . )2004 : 115زيتون ، . ( من إتقان المحتوى والمهارات ، ويمتد أيضا لمعايير األداء

، ومـا يمكـن أن يقـوم    ) المتعلم (  أن المعيار هو ما ينبغي أن يعرفه الطالب      ،ويرى عبيد  •

بأدائه من المهارات العقلية والعملية ، وما يكتسبه من قيم وسلوكيات ، والعبارات التي تحمل               
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عاما أو توصية رابطة بموضوع آخر      تصاغ بحيث تصف مهارة أو قدرة أو هدفا         ،  المعايير  

   ).30: 2004 ،عبيد( 

المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ثمرة تظافر جهود العديد من أصحاب القرار والمهتمـين           يعد 

 والنظرة المتكاملـة فـي      ، والتطوير ، و التنقيب  ، البحث :بالرياضيات و فروعها عبر سلسلة من     

د الحـصاد،  وتأتي بالثمار ويحين موعبحر العلم و المعرفة خالل فتره من الزمن لتنضج األفكار           

 من خالل نظرة شمولية لمبـادئ ومعـايير رياضـية متميـزة             ، وتطبيقها ، والعمل بها  ،ويجنيها

  .للرياضيات المدرسية

 بإصـدار   1981بدأت محاوالت المجلس الوطني القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات منذ عام           

 أصـدر   1989ي عـام    وثيقة تضم معايير لكيفية تقويم المنهاج المدرسي لمادة الرياضيات ، وف          

معـايير  "  وكانت بعنـوان     ،المجلس وثيقة مهمة ورئيسة لتحسين جودة تعليم و تعلم الرياضيات         

وهذه الوثيقة تحتوي على مجموعة من المعـايير للحكـم     " مناهج الرياضيات المدرسية وتقويمها     

ي علـى    ويجمع المجلـس الـوطن     ،جاز الطالب رياضيات، لتقويم جودة المنهج وإن    على مناهج ال  

  .المضمون الجوهري الذي يمكن أن يتضمن في منهاج الرياضيات المدرسي 

 واالنتقـال مـن النظـرة       رياضية عند الطلبة؛   ال البنيةوهدفت هذه المعايير في األساس إلى بناء        

 ممارسـة أنـشطة     إلى في كونها مجرد استظهار لما سيلقنه المعلم للطلبة،          ،التقليدية للرياضيات 

 كإطار عام لعرض واكتشاف المحتـوى  ،ب، وهذه األنشطة تعتمد على حل المسألة      يقوم بها الطال  

  .الرياضي

: صيغة لثالث مجموعات صفية منفصلة وهي ، مجموعة من المعاييرالوثيقةوتمخض عن هذه 

   ).30: 2004صبيح، ( 
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ثالثة عشر معياراً من معايير المنهاج للصفوف من رياض األطفال حتى الصف الرابـع               •

ـ      : ي، وتشمل ما يلي     األساس ائل ، الرياضـيات واالتـصال،      سالرياضـيات و حـل الم

الرياضيات والتفكير، الروابط الرياضية، مفاهيم العمليات علـى األعـداد الـصحيحة،            

 .الكسور العادية والعشرية ، األنماط والعالقات

 ثالثة عشر معياراً من معايير المنهاج للصفوف من الصف الخامس حتى الصف الثـامن         •

الرياضيات وحل المسائل، الرياضيات واالتصال، الرياضيات      : األساسي، وتشمل ما يلي   

والتفكير، الروابط الرياضية، األعداد والعالقات بين األعداد، النظام العـددي ونظريـة            

، الهندسة  ، االحتماالت األعداد، الحساب و التقدير، األنماط واالقترنات، الجبر، اإلحصاء       

 .والقياس

شر معياراً للصفوف من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر ، وتـشمل مـا          أربعة ع  •

الرياضيات وحل المسائل، الرياضيات واالتصال، الرياضيات والتفكيـر، الـروابط          : يلي

 تركيبـي ، الهندسـة مـن منظـور        الرياضية، الجبر ، االقترانات، الهندسة من منظور      

، المفـاهيم األساسـية     ضيات المنفـصلة  جبري، المثلثات، اإلحصاء ، االحتماالت، الريا     

 .لحساب التفاضل والتكامل والبناء الرياضي

و دأب المجلس الوطني القومي األمريكي لمعلمي الرياضـيات علـى المراجعـة الحثيثـة               

مبـادئ  "  تحـت عنـوان   2000 حيث تم إصدار معايير     ،المستمرة لهذه المعايير منذ نشأتها    

 وبقيت  1989وقد اعتمدت هذه المعايير على معايير       "  2000ومعايير الرياضيات المدرسي    

عليها ، إن هذه المبادئ والمعايير تهدف إلى توفير اإلرشـاد للمعلمـين والتربـويين حـول        

محتوى وطبيعة الرياضيات للمدرسية ، ولقد صيغت هذه المعايير بعد جهود مضنية دامـت              

لوصـول إلـى    حترفون كافـة ل   معلمو الرياضيات الم  ثالث سنوات ، فقد تعاون في وضعها        
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وقد صيغت هذه الوثيقة المعايير ألربـع       . أفضل ما يالئم عصر المعرفة ، والتقنية والمهارة         

  :مجموعات صفية منفصلة وهي 

،  )  6-8(، والصفوف من  ) 3-5( ما قبل رياض األطفال ـ الصف الثاني ، الصفوف من 

  ).31: 2004صبيح، (    ). 9-12(الصفوف من 

   ): NCTM(وثيقة سمات 

الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي )  NCTM (من أهم سمات الوثيقة المطورة لمعايير 

  : ما يلي  ) 2001 : 21ميخائيل ، ( الرياضيات كما عرضها 

 حيث صيغت كمبـدأ أو هـدف        ،إعطاء األهمية الستخدام التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات        •

 وأيضا كنتيجة منطقية لرغبة الدولة فـي إصـالح حـال            أساسي لتعليم وتعلم الرياضيات ،    

التعليم بالمدرسة الثانوية ، وقد عكست المعايير رغبة التربويين في حاجة الطـالب لتعلـيم               

ياضـيات  أفضل وتعليم إضافي في الرياضيات ، وأيضا رغبـة فـي تحـسين تـدريس الر       

  . فاعلية بالمدرسة الثانوية بطرق ذات

 كل بحـسب رغبتـه      ، الرياضيات  في ى أهمية إعطاء فرصة للطالب    كما أشارت المعايير إل    •

  .وحاجاته 

  .وتهتم المعايير باالكتشاف والبحث واالستقصاء وحل المشكالت واالتصال  •

كما أعطت معايير المناهج أساسا للتغير والتحديث ونوع المقررات التـي يجـب تقـديمها                •

  .يب الحتياجات العمل والدارسين تستج، حتى يمكن عمل برامج وموضوعات جديدة؛للمتعلم

 حتى يكون لها تأثير على عملية التعلم المدرسـي          ؛كما عملت على توصيف لطرق التدريس      •

المرغوب إحداثه في سلوك المتعلمين ، وأعطت دليالً قوياً على حدوث تحسين حقيقي لقـوة               
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لمتعلم وتقـويم    وتقويم كل من أداء ا     ، وفي طريقة تجميع البيانات    ،الرياضيات لدى الدارسين  

  .فاعلية البرنامج المختلفة

ويؤكد تقرير المبادئ والمعايير على مسلمة هامة وضرورية لتعليم الرياضـيات المدرسـية              •

وعلـى حـب    ،  تعلم وتنمية قدراته التفكيرية وزيادة الرغبة في التعلم       مإثارة فكر ال   "  :وهي

 المشكالت الرياضية وغيـر     االستطالع وزيادة قدرته على صياغة العالقات وإدراكها وحل       

الرياضية ، وتوسيع فهمه ومدركاته للرياضـيات الوظيفيـة ، وتربيتـه علـى تقـدير دور       

  " . الرياضيات في النهوض بالعلم والتكنولوجيا 

  :  نجد أنها،من خالل تأمل السمات السابقة لوثيقة المنهاج

  .تتسم بالشمولية •

  .متركز على استخدام األسلوب العلمي في التعلي •

تنميـة القـدرات     و االستقـصاء  و   تهتم بتدريب الطلبة على استخدام أسلوب حل المشكالت        •

  .العقلية لديهم 

     ): NCTM( أسباب تبني معايير

وهي ضمان النوعية لتوضيح األهداف ، ولتشجيع التغييـر         ) NCTM(ي  بنهناك أسباب تدعو لت   

  )20 : ى تربوية ـ العدد الخامسرؤ  ( :والتطوير، وكون هذه المعايير تحاول أن تركز على 

وضع مجموعة من األهداف للرياضيات لجميع الطالب من مرحلة ما قبل المدرسـة إلـى                •

 والتي من شأنها أن توجه المنهاج ، التعليم والتقيـيم خـالل الـسنوات               ،الصف الثاني عشر  

  .القادمة

 لفحـص وتحـسين     ؛رير بمثابة مصدر للمعلمين والقادة التربويين ومتخذي القـرا        يتعد المعا  •

  .نوعية تعليم الرياضيات
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  .توجه هذه المعايير األطر لتطوير المنهاج والتقييم والمواد التعليمية •

كافـة،  استحثاث األفكار والحوار المستمر على كافة المستويات الدولية ، القومية، المحليـة              •

  . حول أفضل الطرق لمساعدة الطالب في الحصول على فهم عميق للرياضيات

 كما ، فهي ستة معايير،ا المبادئ التي تقوم عليها معايير الرياضيات المدرسيةأم

   ) :2003 : 79-82أبو زينة، ( ذكرها 

 The Equity Principleمبدأ المساواة  .1

 يتطلب المساواة والتوقعات العاليـة والـدعم القـوي    ، إن التميز في عملية تعليم الرياضيات     

 من أجل مساعدة الجميع علـى تعلـم         ؛اب الفروق الفردية  تطلب استيع يلجميع الطالب ، كما     

  .الرياضيات 

 The Curriculum Principleمبدأ المنهج  .2

 المنهج أكثر من مجرد تجميع لألنشطة ، يجب أن يكون مترابطاً بشكل منطقي ويركـز                 يعد

  . على الرياضيات المهمة ، وأن يكون متسلسالً عبر الصفوف المتتالية

 The Teaching Principle مبدأ التعليم .3

 ومن ثم تـوفير     ، وما يحتاجون تعلمه   ،يحتاج تعليم الرياضيات الفعال فهما لما يعرفه الطالب       

  .التحدي والدعم الالزم لهم من أجل التعليم الجيد ، كما يتطلب السعي المستمر نحو التحسين 

  The Learning Principleمبدأ التعلم  .4

ـ يجب أن يتعلم الطالب الرياضيات    ن الخبـرة  ا مع الفهم والبناء الفعال للمعلومات الجديدة مك

  .والمعلومات السابقة

  The Assessment Principleمبدأ التقويم  .5
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 ويجهز المعلومات المفيدة لكل من المعلمـين       ،البد أن يدعم التقويم التعلم للرياضيات  المهمة       

  .والطالب 

 The Technology Principle مبدأ التقنية .6

قنية عنصراً أساسيا في تعليم وتعلم الرياضيات ، فهي تؤثر فـي الرياضـيات التـي                 الت تعد

  .يجري تعليمها وتدعم تعلم الطالب 

   : مفادهاـ وقد أورد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات عشرة معايير أساسية

   )89: 2006الوالي،   (:وتتضمن خمسة معايير وهيمعايير للمحتوى الرياضي   - أ

  .اد والعملياتمجاالت األعد •

  .الجبر •

  .الهندسة •

  .القياس •

  . تحليل البيانات واالحتماالت •

   :وتتضمن خمسة معايير وهيمعايير للعمليات واإلجراءات الرياضية   -  ب

  .حل المسألة •

  .التفكير المنطقي والبرهان •

  .ضيالترابط الريا •

  .االتصال •

  .التمثيل الرياضي •

  .م تحقيها ضمن الصفوفحيث يحتوي كل معيار منها على عدة أهداف محددة يت
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 ـ إن معايير المحتوى و العمليات تصف كياناً مترابطاً بالمفاهيم والمهـارات الرياضـية و              

المسائل الرياضية وتعميمات ،وهذه المعايير تحدد المفاهيم والمعرفة والمهارات التي ينبغـي            

) NCTM (أن يحصل الطلبة عليها من ما قبل الحضانة حتى الصف الثاني عشر ، فمعايير              

الرياضيات المدرسية ، بل حددت محاور لكل مرحلـة         لم تضع منهاجاً مفصالً لموضوعات      

وترتبط معايير المحتوى الرياضي ومعـايير العمليـات بـصورة          . دراسية يجب أن يحتويها   

ناء معرفـة    و استخدام المحتوى الرياضي لب     ،وثيقة ، فال أحد يستطيع حل المسألة بدون فهم        

   ) 2004 : 54صبيح ، . ( لتفكيرهندسية تتطلب ا

   ): NCTM , 2000 (وفيما يلي أهداف تدريس كل مجال من المجاالت السابقة 

  Numbers and Operations ) الحساب ( األعداد والعمليات  . 1

  .ـ يدرك مفاهيم األعداد ، وطريقة تمثيلها ، والعالقات بينها ، و األنظمة العددية 

  . ترتبط ببعضها البعض  وكيف،ـ يفهم معنى العمليات

  . ـ يحسب بدقة وببراعة ، ويعطي تقديرات معقولة 

 Algebraالجبر  . 2

  .الدوال والعالقات وـ يطور األنماط 

 . ويحللها مستخدماً الرموز الجبرية ،ـ يمثل المواقف الرياضية والبنى الجبرية

  .ـ يستخدم النماذج الرياضية لتمثيل وفهم العالقات النوعية 

  .لتغيير في بيئات مختلفة يحلل ا -

 Geometryالهندسة  .3

ـ يحلل صفات األشكال الهندسية ثنائية أو ثالثية األبعاد وخصائـصها ، وينمـي الحجـج                 

  .الرياضية عن العالقات الهندسية 
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 مستخدما اإلحداثيات الهندسية وغيرها مـن  ،ـ يعين اإلحداثيات ، ويصف العالقات الفراغية  

  .أنظمة التمثيل 

  .التحويالت الهندسية لتحليل المواقف الرياضية ـ يطبق 

  .  ـ يستخدم التمثيل البصري والتعليل الفراغي والنمذجة الهندسية لحل المشكالت 

  Measurementالقياس  .4

  .ـ يفهم قابلية القياس لألشكال الوحدات ، والنظم ، وإجراءات القياس 

  .لقياسات ـ يطبق التقنيات المناسبة واألدوات والصيغ لتحديد ا

   Data analysis and Probabilityتحليل البيانات واالحتمال الرياضي  .5

  .ـ يصوغ األسئلة التي يمكن تقديمها مع البيانات ، ويجمع البيانات وينظمها ويعرضها 

  .ـ يختار الطرق اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات ويستخدمها 

  . البيانات ويقومها ـ يطور االستدالالت والتنبؤات المبينة على

  .ـ يفهم المفاهيم األساسية لالحتماالت الرياضية ويطبقها 

  Problem Solving حل المشكالت .6

  .ـ يبني معارف رياضية جديدة من خالل حل المشكالت 

  .ـ يحل المشكالت التي تظهر في الرياضيات والبيئات األخرى 

  .كالت ويكيفها ـ يطبق العديد من االستراتيجيات المناسبة لحل المش

  .يفكر في إجراء حل المشكلة  -

  Reasoning and Proofالتعليل والبرهان  .7

  . ـ يتعرف التعليل والبرهان كعناصر أساسية للرياضيات 

  .الرياضية ويستقصيها ) الحدس ( ـ يكون التخمينات 
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  .قومها ية ويـ يطور الحجج والبراهين الرياض

  .ت وطرق البرهان ويستخدمها ـ يختار أنواعا مختلفة من التعليال

   Communicationالتواصل  .8

  .ـ ينظم تفكيره الرياضي من خالل التواصل ويدعمه 

  .ـ ينقل تفكيره الرياضي مترابطا وواضحا إلى أقرانه ومعلميه واآلخرين 

  .ـ يحلل التفكير الرياضي واستراتيجيات اآلخرين ويقومها 

  .فكار الرياضية بدقة ـ يستخدم لغة الرياضيات للتعبير عن األ

  Connectionالترابط  .9

  .تعرف الترابط خالل األفكار الرياضية ويستخدمه يـ 

  .ـ يفهم أن األفكار الرياضية مترابطة ومبنية فوق بعضها البعض 

  .ـ يتعرف الرياضيات في بيئات خارج الرياضيات ويطبقها 

 Representation التمثيل  .10

  . الرياضية وتسجليها وتواصلها ويستخدمها  لتنظيم األفكار؛ـ يكون تمثيالت

  . لحل المشكالت ويطبقها ويترجمها ؛عبر التمثيالت الرياضية ـ يختار

  . لتفسير الظواهر الطبيعية واالجتماعية الرياضية ؛ـ يستخدم التمثيالت والنمذجة

فـصيلية   األساس للمعـايير الت    ية وتأخذ طابع العمومية وهي تعد      المعايير السابقة أساس   وتعد

 والتي تأخذ الطابع التفصيلي العملي لكـل مرحلـة          ،2000ت عام   ، والتي أنشئ  المنبثقة عنها 

معينة ، ومما تجدر اإلشارة إليه أن المعايير التي استخدمتها الباحثة هي المعـايير الخاصـة                

 للمراحـل الدراسـية   2000بموضوعات الهندسة والقياس بشكلها التفصيلي المطـور عـام     

  ) .12 , 10 , 8 , 6 , 4 , 2(  انظـــر الملحـــق رقـــم ،المختلفـــة



 

  

  الفصـل الثـالــث

  الدراسـات السـابقـة

  

    . دراسات متعلقة بتحليل وتقويم وقياس جودة مناهج وكتب:أوالً* 

  .NCTM   الرياضيات وفقاً لمعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

 وكتب الرياضيات من وجهات نظـر        دراسات متعلقة بتحليل وتقويم مناهج     :ثانياً* 

  .متعددة

  .تعليق عام على الدراسات السابقة* 
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  لثالفصل الثا

  الـدراسـات السـابقـة

 استخلصت الباحثة أن    ،من خالل مراجعة الدراسات واألبحاث المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية        

د عمدت الباحثة على    هذه الدراسات والبحوث قد تناولت الكتاب المدرسي من جوانب متعددة، وق          

   -:تصنيفها كالتالي

 دراسات متعلقة بتحليل وتقويم وقياس جودة مناهج وكتب الرياضيات وفقاً لمعايير المجلـس      :أوالً

  .NCTMالقومي لمعلمي الرياضيات 

  . دراسات متعلقة بتحليل وتقويم مناهج وكتب الرياضيات من وجهات نظر متعددة:ثانياً

 ذلك تعليـق علـى هـذه        حوث التي تخص كل مجال على حدة، تال       وبعد عرض الدراسات والب   

  . وتسجيل بعض المالحظات،الدراسات، كما ختمت هذه الدراسات بتعقيب عام

  

الدراسات المتعلقة بتحليل وتقويم وقياس جودة مناهج وكتب الرياضـيات وفقـاً            : أوالً

   NCTMلمعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

  ):م2007( رة دراسة أبو عم. 1

 الكشف عن مدى مطابقة وثيقة وكتـب الرياضـيات فـي المنهـاج              إلىهدفت الدراسة     

العالمية في مجالي الهندسة و القياس للمرحلة األساسية العليا في          ) NCTM( الفلسطيني لمعايير   

 محافظة غزة، ولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، و استخدمت الباحثـة  

أداه تحليل المحتوى، حيث حللت الباحثة محتوى وثيقة منهـاج          : ثالث أدوات كانت األداة األولى    

 و التاسع للتعليم األساسـي      ، و الثامن  ، السابع :الرياضيات، وكتب الرياضيات للصفوف الدراسية    
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فـي  ) NCTM( إعـداد قائمـة معـايير     : في مجالي الهندسة و القياس، أما األداة الثانية فكانت        

 وعرضـها علـى مجموعـة مـن         ، حيث قامت الباحثة بترجمتهـا     ،ورتها باللغة االنجليزية  ص

 ثم حكمت من قبل عدد من األساتذة في مجال المناهج و طرق تدريس الرياضـيات،                ،المختصين

  الـصادرة  ) NCTM(  وتتكون من أربعة معايير رئيسية وهي معـايير          االستبانه: واألداة الثالثة 

ن لمعـاير  في مجـال الهندسـة، و معيـارين رئيـسيي     لمعلمي الرياضيات   عن المجلس الوطني    

)NCTM (   وحللت النتائج من خـالل  . التأكد من صدق وثبات األدوات   قد تم في مجال القياس، و 

  : وكانت نتائج الدارسة التي توصلت إليها الباحثة ما يلي ). SPSS(الرزمة اإلحصائية 

فـي وثيقـة منهـاج    ) NCTM(  تـوافر معـايير   بحسب استجابات أفراد العينة أن درجـة   _ 

 و التاسع مـن     ، و الثامن  ، السابع :الرياضيات في مجالي الهندسة و القياس للصفوف الدراسية       

مـن مجمـوع   %) 22( بينما ،من مجموع المواصفات متحقق%)  78(التعليم األساسي بنسبة 

  .المواصفات لم بتحقق

في كتب الرياضـيات فـي   ) NCTM( فر معايير  بحسب استجابات أفراد العينة أن درجة توا  -

 77(مجالي الهندسة  القياس للصفوف الدراسية السابع  والثامن والتاسع من التعليم األساسـي               

  .من مجموع المواصفات لم يتحقق %) 23(من مجموع مواصفات متحقق بينما %) 

  :)م2007(دراسة مقاط .2

يير عالميـة فـي منـاهج الرياضـيات     هدفت الدراسة إلى بيان درجة أهمية وتوافر معا    

 وذلـك مـن وجهـة نظـر معلمـي      ، والتاسع األساسي،الفلسطينية للصفوف السابع، الثامن 

 من خالل   ، في المدارس الحكومية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي        ومشرفي الرياضيات 

 وقد تم   ،الية حول درجة أهمية وتوافر هذه المعايير في المناهج الح         الدراسةتحليل آراء عينة    

 تحتوي على ثالثة عشر معياراً، وقد تـم اسـتطالع عينـة             استبانه وهي   ،إعداد أداة للبحث  
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 والبـالغ   ، باإلضافة إلى جميع مشرفي الرياضيات بالحكومة      ،معلم ومعلمة ) 100(مكونة من   

مشرفاً، وقد توصلت الدراسة إلى أن جميع المعايير حصلت على درجة أهميـة     ) 11(عددهم  

من وجهة عينة البحث، وبدرجة توافر أقل من المتوسـطة، وقـد أوصـت الدراسـة                عالية  

  .بضرورة اعتماد قائمة المعايير العالمية في بناء وتطوير وتقويم المناهج

  ):م2006(دراسة الوالي .3

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الجودة في درجة توافر معايير المجلس القـومي              

في موضوعات اإلحصاء المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلـة          NCTMلمعلمي الرياضيات   

 بعـد أن حللـت    ،األساسية في فلسطين، حيث اعتمدت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي            

 اعتماداً  ،في فلسطين ) 1-10(موضوعات اإلحصاء المتضمنة من خالل أداة تحليل للصفوف من          

ت اإلحصاء المتـضمنة فـي كتـب    ، حيث تكونت عينة الدراسة من وحدا  NCTMعلى معايير   

ـ  NCTM مستوى الجودة في درجة توافر معايير        رياضيات، وقد أسفرت النتائج عن تدني     ال ي  ف

  .موضوعات اإلحصاء

  ):2005(دراسة الوهيبي . 4

 فـي   ،هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى الهندسة بكتب الرياضيات في التعليم األساسـي           

  في سلطنة عمان، حيـث اقتـصرت       NCTMرياضيات  ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي ال     

 وقد اسـتخدمت الدراسـة      ،الدراسة على كتب الرياضيات في الحلقة األولى من التعليم األساسي         

  ينبغي توافرها في محتـوى الهندسـة  ، وقد تم إعداد قائمة من المعايير    ،المنهج الوصفي التحليلي  

 ، على شكل بطاقـة تحليـل      NCTMضيات  والمأخوذة من معايير المجلس القومي لمعلمي الريا      

 ومن أهم النتائج أن درجة توافر المعايير في محتوى الهندسة بكتب الصفوف األربعـة األولـى               

وقد وجد اختالف في مدى توافر معايير الرياضيات المدرسـية عـن          . كانت بين متوسطة وقليلة   
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 لـصالح   ،الدراسـي  حسب الـصف     ،المعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات      

  .الصفوف الدراسية العليا من التعليم األساسي

  ):2004(دراسة السواعي .5

 فـي مـدارس     NCTM التعرف إلى معرفة مدى تطبيـق معـايير           إلى هدفت الدراسة 

اإلمارات، والكشف عن معتقدات معلمي الرياضيات في اإلمارات العربية المتحـدة حـول هـذه      

ائل واالستدالل والتواصل وممارستهم لهذه العمليات، وفحـص        س وخاصة معيار حل الم    ،المعايير

مـن  عينة الدراسة   العالقة بين المعتقدات والممارسات الفعلية في التدريس الصفي، حيث تكونت           

 واألخرى مقيـاس  ،معلماً ومعلمة، وكانت أداتا الدراسة ممثلة بمقاييس لمعتقدات المعلمين        ) 338(

 تتماشـي مـع     ،صلات لعمليات حل المسائل واالستدالل والتو     لقياس مدى تطبيق معلم الرياضيا    

التوجيهات الحديثة لتدريس الرياضيات، وقد توصلت النتائج إلى االرتباط الدال إحـصائياً بـين              

 حل المسائل واالسـتدالل   معتقدات المعلمين والممارسات الصفية، وأن ممارسة المعلمين لعمليات       

  .اتهملم ترق إلى مستوى معتقدوالتواصل، 

   ): 2004( دراسة صبيح . 6

 وفـق نمـوذج   ،ات المدرسية في األردنهدفت الدراسة إلى تحليل و تقويم كتب الرياضي   

 هو مـا مـدى تـوافر      ،وكان السؤال الرئيس في الدراسة    ) . NCTM( طور في ضوء معايير     

ألردن مـن    ومعايير العمليات المرتبطة بها في كتب الرياضيات فـي ا          ،القياسومعايير الهندسة   

الصف السادس وحتى العاشر كما يظهره تحليل محتوى الكتاب ؟ واسـتخدمت الباحثـة مـنهج                

 تتراوح  ،تحليل المحتوى وكانت نتائج تحليل الكتب لدراسة مدى التوافق بين المحتوى و المعايير            

 ما بين كبير في بعض األحيان و متوسطة و قليل في غالب األحيان ، و بعض المعايير لم تجـد                   

لها موقعا يظهر ، كل ذلك في مجالي الهندسة و القياس ، وهنا أوصت الباحثة بأهمية توافر مثل                  
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،  خاصة ما يتعلق بمواطن الضعف في تلك الكتب          ،تلك المعايير في كتب الرياضيات في األردن      

كل مـشتغل فـي مجـال الرياضـيات          ، أن المعايير تمثل نبراسا ل      في مجالي الهندسة و القياس    

  . وية ، لما تتمتع به من مصداقية وثبات الترب

  ):2001(دراسة عابد . 7

فق مادة اإلحـصاء الـواردة فـي محتـوى كتـب            اهدفت الدراسة إلى تقصى مدى تو       

الرياضيات في سلطنة عمان لمختلف مراحل الدراسة قبل الجامعية، مع معايير اإلحصاء الواردة             

رة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات       ضمن معايير مناهج الرياضيات المدرسية، والصاد     

NCTM Standards )(  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتناولت الدراسة تحليـل ،

المحتوى، وقامت بتقنيات إحصائية وأشكال توضيحية لتقديم دالالت على مدى توافـق محتـوى              

 بـين المحتـوى والمعـايير        أن مدى التوافق   معايير، وأسفرت نتائج الدراسة عن    اإلحصاء مع ال  

  .يتراوح بين المتوسط والضعيف

  ):Nissen , 2000(دراسة نيسن . 8

تشير هذه الدراسة إلى أن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات أفـضل ممثـل لمنهـاج                 

ـ           ،الرياضيات في أمريكا    كتـب   ن وخصوصاُ في مادة الهندسة، وقد شمل التحليل ست سالسل م

 وأربعة كتب للصفوف االبتدائية،     ، وثالثة كتب للصفوف المتوسطة    ،يةالرياضيات للصفوف الثانو  

  .وكان التحليل يدور حول توافق هذه الكتب لمعايير الهندسة

 أمـا المـدارس   ،نتج عن هذا التحليل أن المدارس الثانوية فشلت في تحقيـق معيـار الهندسـة              

 وخصوصاً في التحـويالت     ،منجحت في تحقيق معيار الهندسة بشكل عا      فقد  المتوسطة االبتدائية   

  .الهندسية
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  ):Kulm & others , 2000(دراسة كولم وآخرين . 9

 دراستهم لتحليل عدد من كتب الجبر التي تـدرس فـي الواليـات             أجرى كولم وآخرون  

 ، واستعملت   (NCTM)المتحدة األمريكية بشكل واسع في جميع المراحل التعليمية وفق معايير           

حليل محتوى تلك الكتب ، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي،          الدراسة معيار الجبر لت   

وكان من أبرز النتائج أن الكتب تعمل بشكل جيد في ربط الطالب بمسائل ذات قيمة من خـالل                  

الوسائل واألنشطة، وأنها تعمل على تطور العالقات الجبرية وتمثيل الكميات ، وأوصت الدراسة             

  .) NCTM( متطلبات بتطوير كتب الجبر لتوافق

  ):2000(دراسة الجراح . 10

 فـي   ،هدفت الدراسة إلى تحليل كتب الرياضيات للمرحلة اإللزامية والثانوية في األردن            

النمذجة الرياضية هي عملية تحويل المسألة الحياتية إلى مـسألة          (ضوء معيار النمذجة الرياضية     

طوير مناهج الرياضـيات فـي ضـوء        كما هدفت الدراسة إلى وضع مخطط مقترح لت       ) رياضية

 تم إعداده فـي ضـوء معيـار         ،النمذجة الرياضية، ولقد تكونت أداة الدراسة من نموذج للتحليل        

  ). NCTM( مسترشدة بمعايير ،النمذجة الرياضية

وقد أشارت نتائج التحليل إلى أن كتب الرياضيات للمرحلة اإللزامية والثانوية تهـتم بـالمحتوى               

لمعرفة، فهي تهتم بالحقائق والمفاهيم والمبادئ دون االهتمام بأن هذه المعرفة           الرياضي كأساس ل  

هي أساس ينطلق منه المتعلم للتعامل مع ما يواجه من قضايا ومسائل في حياته اليوميـة، وتـم                  

 ولم يرد مطلقاً ما يتعـرض       ،التوصل إلى أن هذه الكتب تناولت المسائل الحياتية بشكل قليل جداً          

 ووضعت الباحثـة    ،رياضية أو حل المسائل عموماً في جميع كتب مرحلة التعليم العام          للنمذجة ال 

  .منهجاً مقترحاً للمرحلة اإللزامية والثانوية في ضوء النمذجة الرياضية
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  :(Siepka , 2000)دراسة سيبكا . 11

هدفت الدراسة إلى تحليل ستة كتب لمادة الرياضيات للصفوف المتوسطة في الواليـات               

ومـا  ) م1989ما قبل المعايير ، الكتب التي طبعت ما قبل عـام           (تحدة األمريكية قبل تحديثها     الم

 فقد تم تحليل هذه الكتـب       )1989بعد إدخال المعايير ، الكتب التي طبعت بعد عام          (بعد تحديثها   

وقد أظهرت  . في ضوء معيار الترابط الرياضي ، وتم اعتماد التحليل على مسائل وأسئلة الكتاب            

 كانت أهم الروابط التي عملت بمسائل وأمثلة الكتاب، وظهـر   ،النتائج بأن الروابط لمواقف الحياة    

ما بعد المعايير لها روابـط      لكتاب في ا، حيث إن ثلث مسائل      ترابط أكثر في مسائل الكتب الحديثة     

  .رياضية

  :(Pickreign & Capps , 2000)دراسة بيكرجن وكابس . 12 

 من خـالل    ،ى مطابقة منهاج الهندسة االبتدائية مع المعايير الحالية       هدفت هذه الدراسة إل     

 بـشكل  (1992 – 1995) بين عـامي  (K – 6)اختبار لغة الهندسة المقدمة في سلسلة كتب من 

دقيق ومقارنتها باللغة المـستخدمة فـي معـايير المنهـاج والتقـويم للرياضـيات المدرسـية                 

(NCTM,1989)    المدرسـية     ومبادئ ومعايير الرياضـيات )NCTM,1999 (   ومعـايير أداء

رت نتائج الدراسة إلـى     وأشا،  (NCEE,1997)الرياضيات المدرسية الجديدة للمرحلة االبتدائية      

طابق بين الهندسة المقدمة في الكتب والهندسة التي اقترحتها المعايير ، وتم تحديـد              عدم وجود ت  

 مقارنـة   ،مية المفردات الهندسية الجديدة    ك -:المناطق األساسية لعدم التطابق مع مضامينها وهي      

فـي  %) (20مع كل المفردات المقدمة في كل صف قد بقيت ثابتة مستقرة وبنـسبة أقـل مـن                  

، )4-6(في الصفوف مـن  %) 22(، وازدادت نسبة المفردات إلى أكثر من        )K–3(الصفوف من   

ى صـفي   وبلغت نسبة مصطلحات الهندسة مقارنة مع كل مصطلحات الرياضيات فـي مـستو            

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

 مع إظهار الصف الثاني ألدنى نـسبة مـن          ،) K–6( نزعت إلى النقصان من الصفوف        ، صفي

  .مقارنة مع باقي الصفوفهذه المصطلحات 

  ):1999(دراسة السيد . 13

هدفت الدراسة إلى تطوير الجوانب الوجدانية في منهج الرياضيات بالمرحلة اإلعداديـة              

  كمـا    ، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي     (NCTM) من منظور معايير     ،في سلطنة عمان  

 تتركز في وحدات    ،ك مجموعة من القيم    وتوصل الباحث إلى أن هنا     ،استخدم أداة تحليل المحتوى   

القـيم الجماليـة فيهـا       حيث ظهرت    ، واالنعكاس ، واالنسحاب ، والتطبيق ، والعالقة ،المجموعات

 حين ال يبدي المعلمون اهتماماً واضحاً في تدريس هذه القيم، كما دلت علـى               بشكل صريح على  

،  أو بطـرق  ،جداني بشكل صـريح أن دليل المعلم والكتاب غير كافيين لتقديم أهداف المجال الو        

  .وأساليب تقودهم على تقديم تعلم وجداني فعال في منهج الرياضيات من وجهة ونظر المعلمين

  ):Smith) 1997دراسة سميث . 14

،  بواليـة جورجيـا      ،هدفت هذه الدراسة إلى تقويم أنواع األسئلة في فصول الرياضيات           

رهم والتقويم النهائي مع المعايير التـي وضـعها          من خالل تقاري   ،ومدى اتساق تقويم المدرسين   

، ، واتبعت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي         (NCTM)المجلس القومي لمعلمي الرياضيات     

 1354لت عينة الدراسة أسئلة الرياضيات من الحضانة وحتى الصف الخامس وبلغ عـددها           موش

،  والنسب المئويـة     ،احث التكرارات  مدرساً واستخدم الب   52سؤالً، كما تكونت عينة الدراسة من       

 أداة مفتوحة   : واألخرى ، ألنواع األسئلة  : أحدهما ،لباحث أداتي رصد  اكأساليب إحصائية، وصمم    

ت للمعلمين، وقد كانت أهم النتائج أن االمتحانات التحريرية هي أكثر أنماط التقويم استخداماً              هوج
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،  ، المالحظـة   األسئلة الشفهية :يم علىفي مدارس والية جورجيا كما احتوت بعض أنواع التقو      

  .األسئلة المفتوحة

  :(AL- Tamera , 1991)دراسة التمارا . 15

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى توافر معايير منهـاج المجلـس القـومي لمعلمـي                  

م في منهاج الرياضيات المدرسية المطبقة في الكويـت فـي           1989 لعام   (NCTM)الرياضيات  

 عينة  ها، من وجهة نظر التربويين، وتكونت      وتطوير ، واقتراح طرق تحسينها   ،تدائيةالمرحلة االب 

الوصـفي   واسـتخدم الباحـث المـنهج     ، خبيراً (14)مشرفاً ،   ) 20(معلماً ، ) 430(الدراسة من   

 مـع إجـراء    م1989 (NCTM) مشتقة من معـايير  استبانه وهي ،هواستخدم الباحث أداة لبحث

 وإعادة صـياغة بعـضها ، واسـتخدم الباحـث األسـاليب             ،لفقرات كتجزئة ا  ،بعض التعديالت 

 بالمقارنـة    وتحليل التباين األحادي   ، اإلحصاء الوصفي لتلخيص االستجابات    -:اإلحصائية التالية 

) NCTM( ، وقد أشارت الدراسة إلى أهمية معـايير        T-Test، واختبار   بين المجموعات الثالث  

 يفتقر إلى مثل هذه المعايير، وخاصة       ،يدرس في الكويت   و الذي    ،وأن منهاج الرياضيات الحالي   

 وتحليل البيانـات ، وموضـوع       ، واإلحصاء ، وافتقاره لموضوعات االحتمال   ،في حل المشكالت  

 أن الوقـت المخـصص   ة، كما بينت تقـديرات المـربيين     النظام العشري واستخدام اآللة الحاسب    

 وأن المنهاج   ؛ والبيئة الفصلية غير مالئمة    ، وأن الكتب المدرسية   ،لتدريس الرياضيات قصير جداً   

  . يفتقر لبرامج خاصة للطالب ضعاف التحصيل

  :(Jetton , 1991)دراسة جيتون . 16

 كأحـد   ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حل المسألة كمعيار لمنـاهج الرياضـيات              

ت المتحـدة    فـي الواليـا    NCTM)(المعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات        

   -: هي،األمريكية ، وقد أجريت الدراسة على ثالث مراحل
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 وهدفت إلى تقييم منهاج الرياضيات خالل إجراء مقابالت شخصية مع            :المرحلة األولى  . 1

 ، وأوضحت أن تقييم المعلمين لمنهاج الرياضيات في حـل المـسألة           ،معلمي الرياضيات 

  .كان ضعيفاً

،  مع التركيز علـى معيـار حـل المـسألة          ،تجربةالذ   هدفت إلى تنفي    :المرحلة الثانية  . 2

 .واستغرقت تسعة أسابيع

 إلى  ة شملت عملية مسح لما تم انجازه، وقد وصلت الدراسة بصفة عام            :المرحلة الثالثة  . 3

 لصالح تطبيـق المعـايير الـصادرة عـن المجلـس القـومي لمعلمـي                ،نتائج إيجابية 

  .(NCTM)الرياضيات

  :ولتعليق على دراسات المحور األ

 فـي االعتمـاد علـى معـايير ومبـادئ       ،تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية      . 1

(NCTM)ها في تحليمعايير عالمية وموضوعيةل، وتقويم، وجودة المناهج، وعد . 

، )2007(أجريت بعض الدراسات السابقة على المستوى العربي كدراسة أبو عمـرة             . 2

 أجريـت كـل مـن       أيضاُ  .ة لها ية مكمل  الدراسة الحال  ، وتعد )2007(ودراسة مقاط   

فـي سـلطنة عمـان،      ) 1991(، السيد    ) 2001عابد  ( ،   )2005الوهيبي  ( دراسة  

) 2000(، الجراح   )2004(دراسة صبيح   في األمارات ،و    ) 2004(ودراسة السواعي   

فـي حـين أجريـت الدراسـات        ،    في الكويت ) 1991(في األردن، ودراسة التمارا     

، كـولم   )2000( فقد أجريت دراسة كل مـن نيـسن          ، الدولي األخرى على المستوى  

، جيتـون   )1997(، سـميث    )2000(، بيكـرجن وكـابس      )2000(، سيبكا   )2000(

  .في الواليات المتحدة األمريكية ) 1991(
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 وقـد تنوعـت اسـتخدامات    ،اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي       . 3

أداة تحليـل المحتـوى     ض الدراسات استخدمت    بعف ، المنهج الوصفي التحليلي   أساليب

  . إلى النتائج ت عينة في التوصل اختاروبعضها

في مجـالي الهندسـة     ) 2000( عام   (NCTM) على معايير  "أبو عمره "اعتمدت دراسة    . 4

 ومدى مطابقة وثيقة منهـاج الرياضـيات لمعـايير           ،والقياس للمرحلة األساسية العليا   

(NCTM)    والتاسع  ، والثامن ، السابع : للصفوف الدراسية  ،س في مجالي الهندسة والقيا 

 .من التعليم األساسي 

للرياضـيات  ) 1993( العالميـة فـي العـام    (NCTM)بينما دراسة مقاط اعتمدت على معايير  

 ومدى توافر المعايير في المنـاهج       ، والتاسع ، والثامن ، السابع : للصفوف ،للمرحلة األساسية العليا  

  . الفلسطينية 

العالميـة فـي مجـال      ) 2000( عـام    (NCTM)اعتمدت على معايير    ) 2006(الي  دراسة الو 

اإلحصاء من الصف األول األساسي حتى الصف العاشر األساسي ، حيـث اسـتخدمت تحليـل                

  .محتوى منهاج الرياضيات الفلسطيني في مجال اإلحصاء 

لهندسة والقياس  في مجالي ا  ) 2000( عام   (NCTM)بينما اعتمدت الدراسة الحالية على معايير       

 السادس األساسي ، حيث اسـتخدمت تحليـل محتـوى منهـاج              األول حتى الصف   من الصف 

  .الرياضيات الفلسطيني في مجالي الهندسة والقياس 

ودراسـة  ) 2001(، ودراسة عابد    ) 2004(ودراسة صبيح   ) 2005(في حين دراسة الوهيبي     _ 

 (NCTM)بيق بعـض معـايير      اعتمدت على تط  ) 1991(ودراسة التمارا   ) 1997(سميث  

ـ     ) 2001(على بعض كتب الرياضيات ، غير أن عابد          ة عـام   صادراسـتعمل المعـايير ال

  .لكونها أكثر شمولية ومناسبة لمجال اإلحصاء بحسب رأيه ) 1989(
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) 1991(ودراسـة جيتـون     ) 2000(ودراسـة كـولم     ) 2004(واستعملت دراسة السواعي    _ 

 عدد من كتب الجبر ، باإلفادة من بعض أجزاء           في فحص وتحليل محتوى    (NCTM)معايير

  .محتوى المعيار الجبري وعيار حل المسألة واالستدالل والتواصل 

هدفت إلى دراسة وتطـوير الجوانـب الوجدانيـة فـي مـنهج             ) 1991(وفي دراسة السيد    _  

  .(NCTM)الرياضيات حسب 

تأثيرها في منـاهج     و (NCTM)أما الدراسات األجنبية فكانت تركز على أهمية معايير          . 5

ة ، واقتـراح بعـض أسـاليب         العلمي يات المدرسية وعالقتها االرتباطية   وبرامج الرياض 

  . في فحص وتطوير كتب الرياضيات المدرسية (NCTM)اإلفادة من معايير 

 .تنوعت المعالجات اإلحصائية وفقا لطبيعة المشكلة واألدوات المستخدمة . 6

 السابقة ما بـين معلمـين ومعلمـات ومـشرفين     تنوعت العينات المختارة في الدراسات    . 7

 .وخبراء

 صياغة مشكلة الدراسة، وصياغة األسئلة، وبنـاء أداة       فادت الباحثة من الدراسات السابقة في     أ_ 

 وتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسـة وفـي         ،كيفية تحليل نتائج الدراسة   و الدراسة،

  .أيضاًتفسير النتائج 

 وكيفية التعامـل    ، ومنهجية البحث  ، التحليل احثة من الدراسات السابقة في آلية     كما استفادت الب  _ 

  .(NCTM)مع معايير 

  .تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث  حدود الدراسة وعينتها _ 

 كونها حللت موضوعات الهندسة والقياس في        عن الدراسات السابقة في    وتميزت هذه الدراسة  _ 

 ،فلسطيني الجديد ابتداء من الصف األول األساسي حتى الصف السادس األساسـي           منهج ال ال

  .(NCTM)في ضوء معايير 
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الدراسات المتعلقة بتحليل وتقويم مناهج وكتب الرياضيات من وجهات نظر          : ثانياً

  .متعددة

 واألبحاث المتعلقة بتحليل وتقويم منـاهج وكتـب         ،من خالل مراجعة الدراسات السابقة      

يات، تبين أن غالبية الدراسات قد تناولت تحاليل وتقويم الكتب المدرسية الخاصـة بمـادة         الرياض

 وفقاً لمعايير تتعلق بالكتاب المدرسي بشكل عام، حيث انصب االهتمـام فـي تلـك                ،الرياضيات

 لجمع البيانات مـن المـشرفين       االستبانهالدراسات على المعايير الشكلية للكتاب، وعلى أسلوب        

  : ومن هذه الدراسات، كذلك استخدمت االختبارات التحصيلية في بعضها،ن والطلبةوالمعلمي

  :(2006)  دراسة دياب. 1

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير أداة لقياس جودة الكتب المدرسية ، وتوظيفها في قيـاس                 

ـ      ،  غزة فلسطيني في محافظات  جودة كتب المنهاج ال    ي وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل

حيث وظف األداة بعد التأكد من صدقها وثباتها في تقدير جودة كتب الرياضيات المقـررة علـى     

معلماً ومعلمة   ) 60(طلبة الصف الرابع األساسي، حيث شارك في ذلك عينة عشوائية مكونة من             

 غـزة خـالل العـام الدراسـي         في محافظات من معلمي الرياضيات في مدارس وكالة الغوث        

مستوى المقبول المحـدد  وقد أظهرت النتائج أن هناك الكثير من الفقرات دون ال . م  2005/2006

  . مما يدل على وجود ثغرات وفجوات في الكتبفي الدراسة؛

  ):م2006(دراسة الخزندار . 2

هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا فـي ضـوء                

داة لتحليل المحتوى تضم المعايير المقترحـة لنظريـة برنـو    نظرية برونو، واستخدمت الباحثة أ 

،واسـتخدمت  ) علم ، التمثيل المعرفي، عرض الخبـرات، التعزيـز        تاالستعداد لل  (:والتي شملت 

 وذلك لتحديد مدى    ؛التكرارات ، والنسب المئوية ، واألوزان النسبية      : األساليب اإلحصائية التالية  
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برنو في محتوى كتب مقررات الرياضيات للمرحلـة األساسـية      توافر المعايير المقترحة لنظرية     

 أن نسب توافر معايير نظرية      كشفت نتائج الدراسة   من الصف السابع إلى الصف العاشر،        ،العليا

ابع إلى الصف   برنو في محتوى كتب مقررات الرياضيات للمرحة األساسية العليا من الصف الس           

وافر معـايير نظريـة برونـر فـي         تاني نقصاً في     أي أن هذه الكتب تع     :العاشر نسب متوسطة  

  .نها ما زالت خاضعة للتجريب، حيث إموضوعاتها

  :(2005)دراسة الجراح . 3

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتب الرياضيات األردنية في المرحلة الثانوية فـي ضـوء        

 الـواردة فـي     متطلبات العولمة، حيث استخدمت الباحثة استبياناً بهدف معرفة بعض المفـاهيم          

 لتساعده في مواجهة بعـض قـضايا العولمـة، ولقـد        ؛المنهاج، والتي ينبغي أن يتعلمها الطالب     

استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى لتحديد درجة توافر المعايير المطلوبـة فـي المنهـاج               

 في عرض    أنه لم يرد أي من المفاهيم الواردة في المعيار سواء          كشفت نتائج الدراسة  المعني وقد   

 إلى قصور المحتوى الرياضي للمناهج      ،المادة أو من خالل األمثلة واألسئلة، وتشير النتائج أيضاً        

  . في توعية المتعلمين ببعض قضايا العولمة،الحالية عن توظيف الرياضيات

  :(2004)دراسة البيك . 4

مـشرفين  هدفت الدراسة إلى تقييم محتوى كتب الرياضيات المتخصصة من وجهات نظر ال             

 منطقـة رام    ، وفق المعايير المعمول بها في جامعة القدس المفتوحة، في فلسطين          األكاديميين

اهللا، واستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واقتصرت الدراسة على تحليـل المحتـوى        

 ،اسـتبانه نت أداة الدراسة عبارة عـن        حيث كا  ،من الناحية الرياضية والمعادالت التفاضلية    

 وكانت أبـرز نتـائج هـذه      ،األكاديميين  نت عينة الدراسة من مجموعة من المشرفين        وتكو

  : الدراسة ما يلي



 85

  . بلغت مجمل تقديرات المشرفين ما بين المتوسط والعالي-

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المشرفين على معايير إعداد مقررات              -

  .ى حدة وفقاً لكل مقرر دراسي عل،الرياضيات

: وجود بعض القصور في بعض الوحدات تمثل هذا القصور في  كما دللت الدراسة إلى -

 .، عرض المادة العلمية، التقويم الذاتي المراجع

  :(2004)دراسة دياب . 5

هدفت الدراسة إلى تقويم جودة كتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني المقرر على طلبة               

  الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وتكونت عينة الدراسة           غزة، وقد استخدم   محافظات

، واسـتخدم الباحـث      في مدارس محافظات غزة    معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات    ) 60(من  

  -:بطاقة تقدير جودة الكتاب المدرسي، وتوصل الباحث للنتائج التالية

 .وجود عدد من الفقرات دون المستوى المقبول تربوياً -

م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لكتب            عد -

  .الرياضيات قيد الدراسة

  :(2003) دراسة الحربي. 6

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ارتباط منهج الهندسة في رياضيات المرحلة المتوسـطة               

لتـدريس  " فان هيـل  "يات ومراحل   ومستو" بياجية"في مدارس التعلم العام في السعودية بمراحل        

فـي كتـاب الـصف األول    " ويةمبادئ الهندسـة المـست  "الهندسة، وقد قام الباحث بتحليل وحدة  

ـ ، وخلصت الدراسة إلى ابتعاد منهج الهندسةالمتوسط ـ  في هذا المستوى   عن أسلوب إقليدس  

دراسـة إلـى وجـود      المبني على البديهيات والتعريفات والنظريات والبراهين ، كما توصلت ال         

األول والثاني ، وأوصت الدراسـة    " فان  هيل  "ارتباط كبير بين الوحدة المدروسة وبين مستويات        
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 ودراسـة تحركـات المعلمـين       ،بضرورة إجراء دراسات تهتم بالتنفيذ الفعلي لتدريس الهندسـة        

  .والطالب داخل الصف

  :(2002)دراسة شومان . 7

ياضيات للصف السادس األساسي بمحافظة غزة وفق       هدفت الدراسة إلى تقويم منهاج الر       

 :  التاليـة     وشـمل التقـويم الجوانـب      ،معايير خاصة بمنهاج الرياضيات من صـنع الباحـث        

م الباحـث المـنهج الوصـفي       واسـتخد ) األهداف،المحتوى،األساليب والوسائل، وسائل التقويم   (

 ، الذين يدرسون الصف السادس    ،، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات       التحليلي

: باحـث األدوات التاليـة   لتمثل عينـة الدراسـة ، واسـتخدم ال       ؛وتم اختبار عينة عشوائية منهم    

مـن حيـث    :  وتحليل المحتوى ، وأظهرت نتائج الدراسـة التـالي         ،وبطاقة مالحظة ،  االستبانه

 وفي الجزء الثـاني     أقل من الحد المقبول تربوياً،    % 57األهداف بلغ متوسطها في الجزء األول       

أما  من حيث المحتوى أظهرت النتائج حصوله على نسبة أقـل  . بداية الحد المقبول تربوياً   % 61

 وهـي   ،في الجزء الثاني  % 61من الحد المقبول تربوياً في الجزء األول في حين حصوله على            

في الجزء  % 61تقع ضمن الحد المقبول تربوياً وبالنسبة ألساليب والوسائل فقد حصل على نسبة             

  . وهي بذلك لم تصل للحد األدنى المقبول تربوياً،في الجزء الثاني% 59.3األول و

  :(2001)دراسة عبد الرسول . 8

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم منهج الرياضيات للـصف الـسادس األساسـي بمـدارس          

  .البحرين في ضوء أراء الموجهين والمعلمين والطلبة 

ـ ) 76(مـوجهين و    ) 6(تكونت عينة الدراسة من       جميـع معلمـي     – و معلمـة     اًمعلم

 تم اختيـارهم    ، وطالبة اًطالب) 336( و   –الرياضيات الذين يدرسون الصف السادس في البحرين        

بشكل عشوائي من جميع مدارس البحرين بواقع صف واحد من كل مدرسة ، وقـد اسـتخدمت                 
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ات ، معايير اختيار المحتوى ، تنظـيم        أهداف تعليم الرياضي   ( :الباحثة استبانه تشمل عده محاور    

المحتوى ، طرق تعليم الرياضيات ، األنشطة والوسائل التعليمية ، معايير الكتاب المدرسي الجيد              

، ودليل مقابلة مع الطلبة     )  والمسائل التي تواجه تنفيذ المنهج       ،في الرياضيات ، تقويم أداء الطلبة     

 من خالل طرح    ،يتبعه معلمو الرياضيات داخل الفصل    لمعرفة أرائهم في السلوك التدريسي الذي       

  . لتقويم األداء المهني لمعلمي الرياضيات؛ وبطاقة مالحظة،مجموعة من األسئلة

مـن عـدد    %) 76( جـاءت لتؤكـد أن       ،وقد توصلت الباحثة إلى أن النتائج بوجه عام       

 وهي نتيجة مرضـية  العبارات الخاصة بتقويم المنهج قد تحققت ، سواء بدرجة عالية أم متوسطة     

نه لم يوجد فروق بين آراء المعلمين والمعلمات والموجهين في تقويم           ، وتوصلت إلى أ   إلى حد ما  

، في رأي عينه الدراسة عند التقويم     منهج الرياضيات المطور ، وأن عدد سنوات الخبرة ال يؤثر           

 المـستوى مقبـول    فقد وجـد أن ،أما بالنسبة لنواحي القوة والضعف في أداء معلمي الرياضيات      

أما فيما يتعلق بآراء الطلبة في بعض النواحي التي تخص المنهج كانت جميـع              %) . 90(تربويا  

  .النتائج داله إحصائيا

  ):  2001(دراسة الشراري .9

       هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط في المملكـة العربيـة              

مين، وشملت عملية التقويم جميع جوانب المنهاج، وتألفـت عينـه          السعودية من وجهة نظر المعل    

  .  وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه قام بتطويرها،معلما) 66(الدراسة من 

، واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية، واالنحرافات       التحليلي واستخدم الباحث المنهج الوصفي   

  :  وكانت أهم النتائج ما يلي،يةالمعيارية، والنسب المئوية كأساليب إحصائ

  .  كانت ايجابية،القيمة التقديرية للكتاب بصورته اإلجمالية -

 . وجود ضعف في تركيز الكتاب على أساليب البرهان الرياضي،من حيث المحتوى -
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  ):2000(دراسة الثابت . 10

ليم األساسي  هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني من مرحلة التع            

المقدمة ، المحتوى، أسلوب عـرض      : في اليمن، وتم تحليل الكتاب وفق المجاالت الخمسة التالية        

المادة التعليمية في الكتاب، التقويم، اإلخراج، كما حاولت الدراسة معرفـة تغيـرات المـوجهين            

ء  حول مدى تحقق أهداف تدريس الرياضيات للصف الثاني في الكتـاب فـي ضـو               ،والمعلمين

  .تحصيل الطلبة

) 1500(معلما ومعلمـة و  ) 42( تربويا و اًمشرف) 18(مدرسة و ) 12(تكونت عينة الدراسة من  

  .ولي أمر ، وتم اختيار العينة بشكل عشوائي) 36(طالبا و طالبة و 

تكونت أدوات الدراسة من ثالث استبانات تم بناؤها على أساس معايير خاصة بتحليـل الكتـاب                

 عرضـت علـى     واستبانهقديراتهم  للكتاب ،     بانه خاصة بأولياء األمور لمعرفة ت     المدرسي ، است  

 عرضـت علـى     واسـتبانه هدفاً لتدريس الرياضـيات،     ) 20(الموجهين والمعلمين تحتوي على     

الموجهين و المعلمين تحتوي على أهداف االختيار وفتراته ، واختيار تحصيلي طبق على عينـة               

  . الطلبة

  .عدد الطلبة%) 62(ميدانيا ،و %) 64(يق أهداف االختيار يساوي المتوسط العام لتحق

 يفترض أن تكون    ،و ترى الباحثة أن كتب الرياضيات للصفوف الدنيا من مرحلة التعليم األساسي           

  .أفضل من ذلك

  ):2000(دراسة روفائيل ويوسف . 11

الثانوية العامـة             هدفت الدراسة لمعرفة مدى اتساق منهاج الرياضيات في المرحلة          

يات القرن الحادي والعـشرين ، واسـتخدم الباحثـان بطاقـة المالحظـة      دفي مصر مع تح   

 نتـائج الدراسـة أن منـاهج        وكشفت كأدوات ، واتبع المنهج الوصفي التحليلي ،         ةواالستبان
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والعشرين وآثارهما الناتجـة  الرياضيات في المرحلة الثانوية ال تواجه تحديات القرن الحادي        

 ويرجع ذلك أن المناهج لم يتم تطويرها منذ فترة كبيرة بالرغم من أهميـة تطويرهـا                 ها؛من

  . لكي تواكب ما يطرأ على التربية من تغيرات ؛بصفة منتظمة

  ):1999(دراسة الشامي . 12

هدفت الدراسة إلى تقويم مناهج الرياضيات للصفوف األربعة األولى من التعليم األساسي في             

األهداف، المحتوى، األنشطة والوسـائل، الكتـاب       ( : وشملت عملية التقويم   جمهورية اليمن، 

تلميذ، ) 140(مدرساً ومدرسة،   ) 70(وتكونت عينة الدراسة من      )المدرسي، أساليب التقويم    

 ،تبارات التحصيلية كـأدوات للدراسـة      واالخ االستبانهمشرفا تربويا، واستخدم الباحث     ) 25(

تجريبي، وأظهـرت نتـائج      وجانب من بحثه اعتمد المنهج ال      ،يليواتبع الباحث المنهج التحل   

  :ما يأتي: الدراسة

 أعلى من مستوى الطالب وعدم مالءمته     ض الموضوعات من حيث المحتوى وجود بع     -

  .للزمن المقرر 

 وفي ترتيب األعداد تصاعديا وتنازليا      ،وجود ضعف عام في إجراء العمليات الحسابية       -

 . وتمثيل األعداد على خط األعداد ،ور، وجود ضعف في كتابة الكس

 الطرق التقليدية ، النقل اآللي يسبب ضـعف         تباعإ، وكثرة   ضعف في تأهيل المدرسين    -

هداف ال تراعي الفروق الفردية للمدرسين ، وبعضها غير واقعية ، قلة            الطالب ، واأل  

 .استخدام أساليب التقويم المناسبة 

  ):1998(دراسة حمدان . 13

هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الجبر للصف التاسع من جهة نظر معلمي الرياضـيات               

وطلبتهم بمحافظات غزة ، وشملت عملية التقويم جوانب المنهاج األربعة، وتكونت عينة الدراسة             
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 وتـم اختيـارهم بطـرق عـشوائية     ،من معلمي الرياضيات للصف التاسع وطلبة الصف التاسع     

 ، بطاقة مالحظـة ،      تحليلي ، واستخدم الباحثة استبانة    ث المنهج الوصفي ال   عنقودية ، واتبع الباح   

  :وتحليل محتوى ، وتم التأكد من صدق وثبات االختبار ، وأظهرت نتائج الدراسة التالي

 فـي  ،وهي نسبة غير مقبولة تربويـا % 58أن متوسط تقديرات المعلمين اإلجمالي للكتاب كانت       

وهي نسبة تمثل عدم الرضا بدرجـة       % 66جمالية للكتاب كانت    حين أظهرت تقديرات الطلبة اإل    

  ؛  من حيث استخدام الكتاب أفكـارا جديـدة        ، في المحتوى  اًمتوسط ، كما أظهرت الدراسة ضعف     

لتثبت مهارات كاأللغاز ، عدم شمولية التقويم والمسائل لواقع الطلبة ، ووجود قصور ملحوظ في               

  . وعدم متانة الغالف ،سومات والر، األلوان:إخراج الكتاب من حيث

  ):1997(دراسة الدواهيدي . 14

 مـن  ،وف الثالثـة األخيـرة  ف          هدفت الدراسة إلى تقويم كتب الرياضيات المدرسية للص     

 في ضوء معـايير الكتـاب       ،مرحلة التعليم األساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين         

الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة من جميـع معلمـي          المدرسي الجيد والتي تم تحديدها في هذه        

 وتـم   ،مدرسة يمثل معلموها مجتمـع الدراسـة      ) 182(مدرسة من أصل    ) 54(الرياضيات في   

،  غـزة    معلما ومعلمة موزعين فـي محافظـات      ) 158( وبلغ عدد المعلمين     ،اختيارهم عشوائيا 

قدير المعلمين لكتـاب الـصف       ، وأظهرت النتائج أن متوسط ت      وتكونت أداة الدراسة من استبانة    

في حين بلغت فـي الـصف الـسادس         %) 53(أما كتاب الصف الخامس فبلغت      %) 57(الرابع  

 أوصى الباحث   ، وبالتالي ،فأكثر%) 50( الباحث أن المستوى المقبول تربويا هو        واعتبر%) 46(

 ومـشرفين  ،علمـين لسادس بشكل جذري وتشكيل لجـان مـن م  إعادة النظر في كتاب الصف ا  ب

 لتحليـل منهـاج   ؛ وخبراء متخصصين من الجامعات الفلسطينية في محافظـات غـزة        ،تربويين

  .الرياضيات ودراستها
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  ):  1996(دراسة الديب وضبيط . 15

 في جميع المراحـل  1996           هدفت الدراسة إلى تقييم منهاج الرياضيات المستخدمة عام   

رنتها ببعض المقـاييس العالميـة ، واسـتخدم          ومقا ومحافظات غزة الدراسية في الضفة الغربية     

، وقام الباحثـان    ) 149( وعددهم   ،الباحثان ورش العمل و االستبانات التي وزعها على المعلمين        

، بمقارنة مقاييس المنهاج المستخدم حاليا بمقاييس منهاج الرياضيات في عدد من مقاييس الـدول         

ألمريكي بوالية فرجينيـا ، مقـاييس المنهـاج          مقاييس المنهاج السويدي، مقياس المنهاج ا      :مثل

البريطاني، مقاييس الرياضيات المقترحة من وزارة التربية و التعلـيم فـي الواليـات المتحـدة                

  :األمريكية ، وتوصل الباحثان للنتائج التالية

على أسـلوب التلقـين ووضـع        ) محافظات الضفة وغزة  ( اعتمد كال المنهجين في      -

بة لحفظها وتعليمهم اسـتخدامها دون إعطـاء الفرصـة للطلبـة            القوانين العامة للطل  

  .الكتشافها

 .عدم وجود ترابط أو توازن بين الموضوعات الرياضية المختلفة  -

 . البرهان المنطقي غفل المنهج موضوع البراهين الرياضية وأهمل -

 . وخلوه من النشاطات التدريبية ،ال يغذي القدرة على التفكير -

 وال يرتبط وثيقا بالبيئـة أو  ،ي بحاجات الطلبة في فلسطين أن المنهج ال يفخلص الباحثان إلى و

 يحقـق   ،الرياضـيات ب وجيا، والبد من تصميم منهاج خـاص      المجتمع وال يركز على التكنول    

  . ويكون مشابها ألهداف الرياضيات في دول العالم المتقدمة ،أهداف التربية

  ):1996(دويكات . 16

 لطلبـة الـصف     االدراسة إلى تقويم كتب الرياضيات المقرر تدريـسه                   هدفت هذه   

التاسع األساسي في األردن ، من وجهة نظر معلمي ومشرفي الرياضيات ،  ومـدى تطـابق                 
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وقـد درس الباحـث     . علمين والمشرفين للكتـاب المدرسـي       مالتقديرات التقويمية لكل من ال    

 ، وأثرهـا    شـرافية خبرة التدريسية ، الخبرة اإل    الجنس ، المؤهل العلمي ،ال    : المتغيرات اآلتية   

  .على تقدير كل من المعلمين والمشرقين 

 وبلـغ   ،ربد األولى و الثانيـة    علمي الرياضيات في مديرية تربية إ     تكون مجتمع الدراسة من م    

) 42( وبلـغ عـددهم      ،معلما ومعلمة ، وجميع مشرفي الرياضيات في المملكة       ) 150(عددهم  

 وتم  ، تم تطويرها ألغراض الدراسة    استبانهي استخدمها كانت عبارة عن      ة الت أما األدا . مشرفا  

التأكد من صدقها عن طريق لجنة من المحكمين ، وحسن معامل ثباتهـا بطريقـة االختيـار                 

  . ألفا –وإعادة االختيار ، وثم التأكد من االتساق الداخلي بواسطة معادلة كرونباخ 

المقدمـة ، األهـداف ،      :  هـي    ،موزعة في ستة مجاالت    ،فقرة  ) 92( من   االستبانهوتكونت  

  .المحتوى ، األنشطة والوسائل ، األسئلة التقويمية و اإلخراج الفني 

 بين التقدير التقويمي للمعلمين والتقدير التقـويمي        ،أشارات النتائج إلى وجود فروق ذات داللة      

لم تظهر فروق ذات داللة بـين       نه  محتوى واإلخراج الفني فقط ، كما أ       في مجالي ال   ،للمشرقين

تقديرات المعلمين تعزى للجنس إال في مجال األهداف ، وتم التوصل إلى عدم وجود فـروق                 

  .بين تقديرات المعلمين للمؤهل العلمي أو الخبرة التدريسية أو الخبرة اإلشرافية 

  ):     1996(دراسة الصوص . 17

اضيات في مرحلة التعليم األساسي العليا مـن                     هدفت الدراسة إلى تقويم كتب الري     

وجهة نظر المعلمين بالضفة الغربية في فلسطين ، من خالل التعرف إلى التقديرات التقويميـة               

لكل كتاب من كتب الرياضيات األربعة ، وقد تكون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع معلمـي            

معلمـا  ) (1050(غ عـددهم    طولكرم وقلقيلية وجنين ونابلس والبال    : الرياضيات في محافظات    

ـ ) 112(منهم  ، معلم ومعلمة   ) 200(ومعلمة، حيث تكونت عينة الدراسة من        ) 88( ، و  اًمعلم
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ها الباحـث   أعداستبانهيق أداة الدراسة وهي  وقد تم اختيارهم بشكل عشوائي ، وتم تطب       ،معلمة

علـى  علمات كانـت أ  نتائج الدراسة أن التقديرات التقويمية للمعلمين والم تأظهرللدراسة، وقد   

المظهر العـام  : من كتب الرياضيات األربعة من حيث    كتاب  ل  من المستوى المقبول تربويا لك    

  .للكتاب ، ومحتوى الكتاب ، واألساليب والوسائل واألنشطة وسائل التقويم في الكتاب 

  ):1995(دراسة مرسي . 18

ف الرابع إلى الصف الـسادس     من الص  ،            هدفت الدراسة إلى تقويم كتب الرياضيات     

  .بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية 

 تم اختيارهم بشكل عشوائي ،وتم اسـتخدام        ، رياضيات مدرس) 85(تكونت عينة الدراسة من     

، هداف، أساليب التقويم ، المحتوى    األ(  اشتمل على المجاالت التالية      ،استبيان من إعداد الباحث   

  ).ائل ، اإلخراج الفني ، التكامل ، اللغة ، التنوع هندسيا و جبريا األنشطة و الوس

 أن الكتب تحتوي على المفاهيم المناسبة ولكن هناك تكـرارا           ،من النتائج التي تم التوصل إليها     

دون داع في بعض األحيان ، وأن المحتوى لم يكن مناسبا بدرجة عالية لتحقيق األهداف ، كما                 

 أن المحتوى مناسب الستخدام طرق تدريس و وسائل تعليمية مختلفة ،            ،أظهرت نتائج الدراسة  

 و لمـستوى  ،وأن المحتوى غير مناسب الستخدام أساليب تقويم مختلفة وللبيئة المحيطة بالطلبة   

 ، واللغـة ، والكـم  ، والتكامـل  ، اإلخراج : من حيث  ،الطلبة ، وبينت النتائج أن المحتوى مقبول      

  .والتنوع هندسيا و جبريا 

   ):1994(دراسة السر . 19

            هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي من وجهة نظر            

 والمؤهل العلمـي علـى      ،المعلمين والطلبة في محافظة عمان ، ودراسة أثر الخبرة التدريسية         

 المنهـاج  تقديرات المعلمين ، وأثر مستوى التحصيل على الطلبة ، وشـمل التقـويم جوانـب           
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معلمـا  ) 64(األربعة ، واتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي ، وتألفت عينة الدراسـة مـن               

 وأعد الباحث استبانتين واحـدة للمعلمـين   ،طالبا وطالبة من الصف العاشر    ) 520( و   ،ومعلمة

  :واألخرى للطلبة ، وكانت نتائج الدراسة كما يلي 

كمـا ظهـرت    %) 72(و الطلبـة    %) 74(لكتاب  بلغ متوسط تقديرات المعلمين التقويمية ل      -

  .فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المعلمين والطلبة

 .ظهرت فروق ذات داللة بين متوسط تقديرات المعلمين وتقديرات الطلبة التقويمية -

عدم وجد أثر للخبرة التدريسية على تقديرات المعلمين ، ووجود أثر للمستوى التحـصيلي               -

 .لى تقديراتهم التقويميةللطلبة ع

  : من ناحية ،كما كشفت الدراسة على أن الكتاب يعاني من نقاط ضعف

، طريقـة   بحاجات الطلبة ومشكالتهم  ضعف ارتباط مادة الكتاب العلمية      كثافة المادة التعليمية ،     

 قدم الباحـث مجموعـة مـن       ، ، األنشطة غير متنوعة، وعلى إثرها      عرض المادة غير شائقة   

  . منها ضرورة تطوير وتحسين الكتاب وإشراك المعلين في إعداد المنهجالتوصيات

  ): 1994(دراسة بن فاطمة .20

           هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الرياضيات المقرر للسنة الثانية من التعليم األساسي            

ـ :في تونس في إطار دراسة مدى التوافق بين المضامين التي تمثلت في             ، ساب المسائل في الح

  . و حفظ المادة، والترتيب، قدرة الطالب الذهنية على التصنيف: من حيث، والقياس،و الهندسة

 حيث تم عرضهم إلـى     ، وصفاقس ، واليات تونس وأربانه   :طالب وطالبة من  ) 200(تم اختيار   

، كما تم اختيار عينة من الوسائل فـي الحـساب            "بياجيه"مهمات أدائية اعتمدت على نظرية      

  .س و الهندسة والقيا
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ممثـل فـي القـدرات التـي      الكتـاب ـ   ىتبين من نتائج التحليل أن التوافق نسبي بين مستو

 : وذلـك بالنـسبة إلـى كـل مـن     ، ومستوى الطلبةـيستوجبها استيعاب المسائل الواردة به  

سبي حاصل في اتجاهين مختلفـين   وحفظ المادة ، على أن هذا التوافق الن       ، والترتيب ،التصنيف

درات الطلبـة عمومـا ، وان       المقدمة في مادتي الحساب و القياس تفوق ق         ، الموضوعات  ذاءإ

ئج الدراسة على أن مستوى     وكشفت نتا .  المنطقية بمادة الهندسة دون مستوياتهم       الموضوعات

 بالقدرة على التصنيف والترتيب مالئمة مع أغلبية         والمتعلقة  المقترحة في الكتاب   الموضوعات

بالنسبة إلى مفهوم حفظ المادة فان األمر مختلف إذ إن معظم الطلبة غير قـادرين             الطلبة ، أما    

وبالنسبة إلى مـادة القيـاس   . من المسائل المدرجة بالكتاب  %) 85 و   71%(على التعامل مع    

دسـة ، لكـن بالنـسبة إلـى الهندسـة فـإن       أقرب إلى وضع مادة الحساب منه إلى مادة الهن        

 فيما يتعلق فيها   ،ضة في الكتاب تعتبر نسبيا دون مستوى الطلبة        والمسائل المعرو  الموضوعات

  .يتعلق بالقدرة على الترتيب والقدرة على التصنيف 

  :تعليق على دراسات المحور الثاني 

 على ضرورة االستمرار في تحليل وتقويم كتب ومنـاهج          ، أكدت جميع الدراسات السابقة    . 1

 .الرياضيات في المراحل المختلفة 

 للتعرف على واقع تلك المناهج      ؛لدراسات السابقة تقويم مناهج أو كتب الرياضيات      تناولت ا  . 2

 ). فلسطين ، مصر ، األردن ، السعودية ، اليمن ، تونس  ( : منكلفي 

حيـث   ) 1999الشامي ، ( اعتمدت الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي عدا دراسة          . 3

 . وهذا يرجع لطبيعة الهدف من الدراسة ؛استخدم الباحث المنهجين الوصفي والتجريبي

 . الطلبة ، المعلمين ، المشرفين األكاديميين :تنوعت العينات المختارة ما بين . 4
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 وهو تقويم كتـب أو  ،اتفقت الدراسات السابقة في الهدف العام الذي قامت الدراسة من أجله   . 5

، فقـد اقتـصرت   جلى هذه المنـاه عمناهج الرياضيات واختلفت في تناولها لمعيار الحكم      

على مجموعة مـن المعـايير   ) 2002 شومان ، ( ،  ) 1991الشامي ، (  من دراسة كٍل

الخاصة بالكتاب الجيد أو منهاج الرياضيات ، في حين كان التقويم مـن وجهـات نظـر                 

ديـب ،   ( ،   ) 1994الـسر ،  (  مـن    ، في دراسة كلٍ    أو االثنين معا   ، أو طلبتهم  ،المعلمين

 الــشراري ،( ،  ) 1998حمــدان ، ( ،  ) 1997 الدواهيــدي ، (، ) 1996وضــبيط ، 

ـ رفائيـل ويو ( ، في حين انفـردت دراسـة    ) 2004البيك ، ( ،  )2001  ) 2000ف ، س

 بتقويم مناهج الرياضيات من حيث مالءمتها لتحديات القـرن العـشرين ، وفـي               بقيامها  

األردن فـي ضـوء   كان تقويم محتوى كتب الرياضيات فـي    ) 2005الجراح ،   ( دراسة  

كان التركيز على المحتوى الهندسـي   ) 2003الحربي ، ( متطلبات العولمة ، بينما دراسة     

" بياجيـة    " حيث طابق المحتوى الهندسـي وفـق       ،للصف األول المتوسطة في السعودية    

اعتمـدت  ) 2006الخزنـدار ،    ( بينما  . لتدريس الهندسة   " فان هيل   " ومستويات ومراحل   

 في تقويم محتـوى كتـب الرياضـيات للمرحلـة           ، المقترحة لنظرية برونز   على المعايير 

 .األساسية العليا

 ، كاألهـداف ، المحتـوى     ،شملت عملية التقويم في الدراسات الـسابقة جوانـب مختلفـة           . 6

 . وإخراج الكتاب ، وأساليب التقويم، والوسائل، واألنشطة،والمفاهيم

 محتوى المـادة    فيئج إلى وجود ضعف عام      اتفقت أغلب الدراسات السابقة من خالل النتا       . 7

 .العلمية ، وعدم مالءمته لمستويات الطلبة ، وضعف ارتباط المادة العلمية 
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بأنها قامت بتحديد مستوى جوده كتب الرياضـيات فـي       ) 2004دياب ،   ( اختلفت دراسة    . 8

قدير ت المعايير وضعها الباحث في بطاقة       المنهاج الفلسطيني الجديد من خالل مجموعه من      

 .جوده الكتاب المدرسي 

 تنوعت األدوات التي استخدمها      في حين  ، كأداة  معظم الدراسات السابقة االستبانة    استخدمت . 9

 استخدما باإلضافة إلى االستبانة حيث ) 2002 شومان ، ( ،  ) 1998حمدان ، (  من كٌل

 تحليل  أداة)  2006الخزندار ،   ( بطاقة تحليل المحتوى وبطاقة مالحظه ، بينما استخدمت         

 .المحتوى التي تتفق مع األداة التي تستخدمها الدراسة الحالية

اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فـي اختيـار الباحثـة لمعـايير ومبـادئ         . 10

(NCTM)          فـي مجـالي     2000 الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات لعـام 

 للصفوف  ،يير والمبادئ في المناهج الفلسطينية     توافر هذه المعا   : من حيث  ،الهندسة والقياس 

 .الدراسية من الصف األول حتى الصف السادس األساسي

  :تعقيب عام على الدراسات السابقة 

  انقسمت الدراسات السابقة إلى محورين أساسيين دراسـات قامـت بتقـويم وتحليـل كتـب                  -

 الرياضيات من منظور    الرياضيات من وجهات نظر مختلفة، ودراسات تناولت مناهج وكتب        

)NCTM.(  

 ، التي قام بها البـاحثون     ،الباحثة من خالل مراجعه الدراسات واألبحاث السابقة      استفادت  وقد    -

  :ما يلي

، معـايير مهمـة   هي  المعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات األمريكي          •

لم، وهذا األمر يعطي أهمية     امن وجهة نظر القائمين على التعليم من مناطق مختلفة من الع          
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 من حيث تحليل كتب الرياضيات المدرسية فـي ضـوء تلـك             ،لموضوع الدراسة الحالية  

  .المعايير 

 إال أن   ،بالرغم من تطوير كتب الرياضيات المدرسية وتحديثها في أنحاء مختلفة من العالم            •

 .األبحاث أظهرت انتقادات ونقص في تكوين تلك الكتب

  من وجهه نظر المعلمين والطلبـة        كأداة وحيدة لتحليل وتقويم الكتب     نهاالستباإن استخدام    •

ال تعطى نتيجة دقيقة، هذا ما دفع الباحثة العتماد أسلوب التحليل للمحتوى وفـق معـايير            

 . لكي يتسم التحليل بمصداقية وثبات ؛محددة

 لـى قد يكون من الصعب إصدار حكم نهائي على كتـب ومنـاهج الرياضـيات بنـاء ع                •

كانت معظم الدراسات التي أجريت علـى      ؛ كونها تختلف حسب الدولة، و     دراسات السابقة ال

 وافتقاره ألهم المعـايير  ،بينت ضعف منهاج الرياضيات الفلسطيني  قدالمنهاج الفلسطيني

 .والمواصفات الجيدة 

 محتوى الهندسة والقياس في فلسطين،    ترى الباحثة قلة في الدراسات المهمة بتحليل وتقويم          •

التي تناولـت    ) 2007أبو عمرة ،     (  دراسة  العالمية سوى  (NCTM)من منظور معايير    

 .تحليل وتقويم محتوى الهندسة والقياس للمرحلة األساسية العليا في محافظة غزة

 للمواءمة بين كتب منهـاج الرياضـيات فـي    ؛ تقويم مقترحات  تركز الدراسة الحالية على    •

 في مجالي   ، الصف السادس من التعليم األساسي     فلسطين للصفوف من الصف األول حتى     

 تتطـرق لـه جميـع         العالمية، وهو ما لم     (NCTM) وما بين معايير     ،الهندسة والقياس 

 . الدراسات السابقة 

 وبناء أداة تحليل المحتـوى وكيفيـة     ، في آلية التحليل   ،فادت الباحثة من الدراسات السابقة    أ •
 .(NCTM)التعامل مع معايير 

ــا أ • ــادت كم ــائج   ف ــسير النت ــي تف ــسابقة ف ــات ال ــائج الدراس ــن نت ــة م .الباحث



 

  عـرابـل الـالفص
  

  الطریقة واإلجراءات

  

  

  منھج الدراسة  •

  مجتمع الدراسة  •

  عینھ الدراسة  •

  أدوات الدراسة  •

   الدراسة إجراءات •

 المعالجة اإلحصائیة  •

  

  
  
  

  

  

  

  



 100

  الفصل الرابع
  

  الطریقة واإلجراءات
  

 والت ي تحت وي م نھج الدراس ة ، مجتم ع الدراس ة ،       ، إجراءات الدراس ة   تتناول الباحثة في ھذا الفصل    

 وفیم  ا یل  ي  ، وأس  الیب المعالج  ة اإلح  صائیة  ،عین  ھ الدراس  ة ، أدوات الدراس  ة ،وخط  وات الدراس  ة    

  :تفصیل ذلك 

  

  :منھج الدراسة : أوال 
؛ ) لمضمون ا(  وذلك من خالل أسلوب تحلیل المحتوى ،استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي 

 الھندس  ة والقی  اس  موض  وعاتوذل  ك لمالءمت  ھ لطبیع  ة الھ  دف م  ن الدراس  ة ، حی  ث قام  ت بتحلی  ل      

 ف ي  ،الھندسي في كت ب الریاض یات لل صفوف م ن األول حت ى ال سادس م ن مرحل ھ التعل یم األساس ي              

ى ر في محت و  وذلك لقیاس مدى توافر ھذه المعایی؛ضوء معاییر المجلس القومي لمعلمي الریاضیات     

، وجم ع  یقوم على وصف خصائص معین ة أسلوب  " الھندسة لتلك الصفوف ،والمنھج الوصفي  ھو    

 جامع ة . (" ودراسة الحالة دراسة دقیقة،تطلب ذلك عدم التحیز في أثناء الوصف   معلومات عنھا ، وی   

  )1994 : 68القدس المفتوحة ،

ھ  دف إل  ى تجھی  ز بیان  ات وی ،طریق  ة ف  ي البح  ث ع  ن الحاض  ر"  الم  نھج الوص  في التحلیل  ي ع  دیكم  ا 

 تتعل  ق ب  الظواھر الحالی  ة  ،إلثب  ات ف  روض معین  ة تمھی  دا لإلجاب  ة عل  ى ت  ساؤالت مح  ددة س  لفا بدق  ة    

واألحداث الراھنة التي یمكن جمع المعلومات عنھا في زمان إجراء البحث ، وذل ك باس تخدام أدوات     

   )1997 :73األغا ، " ( معینة 

صل إلى إجابات ع ن أس ئلة مح ددة م ن     فھو یھدف إلى التو) ون المضم( ى أما أسلوب تحلیل المحتو  

جامع  ة . (  والتع  رف عل  ى نق  اط الق  وه و ال  ضعف فیھ  ا  ،خ  الل تحلی  ل م  ضمون الن  صوص المت  وفرة 

   ) .1994 : 80القدس المفتوحة ، 

أس الیب  ربوی ة ان ھ أس لوب ی ستخدم إل ى جان ب        عرفھ اللقاني والجم ل ف ي معج م الم صطلحات الت         كما

ص ل  ھ داف التحلی ل ووح دة التحلی ل للتو    قویم المناھج من أجل تطویرھا ، وھو یعتم د عل ى أ      أخرى لت 

  )86 : 2003اللقاني والجمل، (.إلى مدى شیوع ظاھرة أو أحد المفاھیم ، أو فكره أو أكثر 

المجلس  لتحدید ما تضمنتھ من معاییر ؛ولقد تم استخدام ھذا األسلوب في تحلیل موضوعات الھندسة    

  .للحكم على مستوى جودتھا لمعلمي الریاضیات القومي 
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  :مجتمع الدراسة : ثانیا 
حل ة  ال صف األول حت ى ال صف ال سادس م ن مر      جمی ع كت ب ریاض یات    من  یتكون مجتمع الدراسة    

   )م2009-2008. ( لعام التعلیم األساسي، والتي تدرس 

  :عینة الدراسة : ثالثا 
 الھندس ة والقی اس الھندس ي ف ي     موض وعات ی ث ش ملت    حة،لقد اختیرت عینة الدراسة بطریقة قصدی 

 وفق  ا آلخ  ر طبع  ة أقرتھ  ا وزاره التربی  ة و التعل  یم الفل  سطینیة   ،كت  ب الریاض  یات المدرس  یة المق  ررة 

  .للصف األول حتى السادس من مرحلة التعلیم األساسي 

  :الدراسة أداة : رابعا 
وذل ك لمالءمتھ ا ألھ داف    .، NCTMیر استخدمت الباحثة أداة تحلیل المحتوى في ضوء قائم ة مع ای      

  .ومنھجیة الدراسة 

ص  د مع  دالت تك   رار   ر االس  تمارة الت  ي ی  صممھا الباح  ث لجم  ع البیان  ات و      :ویق  صد ب  أداة التحلی  ل   

 أنھ ا ت ساعد الباح ث عل ى اس تیفاء      : منھ ا ،الظواھر في المواد التي یحلل محتواھا ، ولھ ا فوائ د كثی رة      

 واحد في التحلی ل ، كم ا تعین ھ عل ى تحقی ق موض وعیة كبی رة ،        عناصر التحلیل ، وعلى إتباع  نظام      

 ، باإلضافة إلى إنھا تساعد الباحث على التحلیل السریع لمحت وى أكث ر م ن        ومصداقیة عملیة التحلیل  

   ) .1987 :112طعیمة ، (  ورصد معدالت تكرار الظواھر رقمیا ،مادة

  

  :وصف أداة تحلیل المحتوى 
 . ھدف التحلیل  .1

ف ي كت ب    ،والقی اس في موضوعات الھندسة مدى توافر المعاییر یة التحلیل إلى تحدید   تھدف عمل 

 لمرحلة التعلیم األساسي بفل سطین،  لصفوف من الصف األول حتى الصف السادس      ل ریاضیاتال

   .NCTMفي ضوء معاییر المجلس القومي لمعلمي الریاضیات 

 .عینھ التحلیل  .2
لل  صفوف م  ن ال  صف   ،والقی  اسموض  وعات الھندس  ة ب  عین  ھ التحلی  ل الوح  دات الخاص  ة تت  ضمن

  .)18(أنظر ملحق األول حتى الصف السادس من مرحلة التعلیم األساسي 

  

 . فئات التحلیل  .3
 كفئ  ات NCTMاعتم  دت الباحث  ة المع  اییر ال  صادرة ع  ن المجل  س الق  ومي لمعلم  ي الریاض  یات  

  .للتحلیل 
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 .وحدات التحلیل  .4
،  أكثر الوحدات مالئمة ألھ داف الدراس ة   ؛المحتوى كونھ الموضوع كوحدة في تحلیل تم اعتماد 

  .  عنوان الدرس ، والفقرة كوحدة تسجیل :وتقصد الباحثة بالموضوع

 .ضوابط عملیة التحلیل  .5
 المت ضمنة ف ي كت ب ریاض یات ال صف األول حت ى          والقی اس  تحلیل لموضوعات الھندس ة   الــ یتم   

  .م2009-2008الصف السادس بالمنھاج الوزاري المقرر لعام 

  .ــ یشمل التحلیل أسئلة التقویم الواردة في نھایة الدرس 

  .ــ تشمل عملیة التحلیل الرسومات واألشكال واألنشطة الموجودة في الوحدة 

  . أو أي نشرات وزاریة توجیھیة مرفقة أثناء العام ــ ال تشمل علمیة التحلیل دلیًال

  ) .وزن والزمن قیاس ال ( :ـ ال تشمل عملیة التحلیل موضوعات

  :صدق أداة التحلیل 
 مغ ایرا لم ا   قی سھ بالفع ل ، ول م تق ـس ش یئا أخ ر       إذا قاست ما نری د أن ن ،ــ یقال لألداة أنھا صادقة 

   )  1994 :109، جامعة القدس المفتوحة. ( نرید 

مدى تحقیق األداة للغرض الذي أعدت من أجلھ ، فتقیس م ا وض عت لقیاس ھ         " :ویقصد بالصدق 

   ).1997 : 118األغا ، ( " فقط 

  :وللتأكد من صدق األداة قامت الباحثة بما یلي 

،  في صورتھا باللغة االنجلیزیة من خالل الكت اب األص ل   NCTMــ بعد االطالع على معاییر     

 و التأكد من صحة الترجم ة  ،فقد قامت الباحثة بترجمتھا ، ثم عرضھا على المختصین بالترجمة    

 تخ  صص   (ائم  ة بع  د الترجم  ة عل  ى مجموع  ة م  ن أس  اتذة الجامع  ة       قام  ت الباحث  ة بع  رض الق  

  .  للتأكد من سالمة وتوحید المصطلحات الھندسیة  )الریاضیات

  .ــ حددت الباحثة أھداف فئات التحلیل ووحده التحلیل وضوابط التحلیل 

  :صدق المحكمین
 شمولیتھا ومالئم ة   قامت الباحثة بعرض األداة على مجموعة من المحكمین للتأكد من صدقھا و 

  .الفئات والوحدات 

 حیث فصلت بع ض المع اییر   ، بعض التعدیالتإجراء وأیضا تم ، معھم مناقشة األداة تــ كما تم  

 لت  صبح ف ي ص  ورتھا  ؛ وأی  ضا توض یح المق صود ب  بعض المع اییر   ،المركب ة ف ي ص  وره مب سطھ   

  .النھائیة 
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  .ثبات أداه التحلیل 
یقیسھ بدرجة عالیة من الدقة واإلحك ام، أي أن تك ون النت ائج الت ي      إذا قاست ما   ،یقال لألداة ثابتة  

 . إذا تك  رر تطبی  ق األداة عل  ى نف  س الف  رد ال  داخل ض  من عین  ة الدراس  ة   ،تعطیھ  ا األداة متقارب  ة

  ) 1994 : 111القدس المفتوحة ، جامعة (

ألداة ف ي  عن د تك رار القی اس باس تخدام نف س ا     ھ و الح صول عل ى نف س النت ائج        : " ویعرفھ األغ ا  

   ) .1997 : 120األغا ، " ( نفس الظروف 

 قامت الباحثة بتحلیل محتوى موضوعات الھندس ة لل صفوف األساس یة    ،وللتأكد من ثبات التحلیل   

من الصف األول حتى ال صف ال سادس ، كم ا قام ت بتحلی ل نف س الموض وعات باحث ھ أخ رى ،               

  تخدام معادلةوتم حساب نسبة االتفاق بین تحلیل الباحثة  األخرى باس

  )78:1987طعیمة ، ( : والتي تنص على ) HOLSTIھولیستي   ( 

  

R =  2 ( C1.2)  

                                                C1 + C2  

  معامل الثبات ،  =    R   حیث 

 2 ( C1.2) :  ، ھي عدد مرات االتفاق بین تحلیل الباحثة و التحلیل األخر  

          C1:  ، ھو مجموع التكرارات في تحلیل الباحثة  

        C2  : ھو مجموع التكرارات في التحلیل األخر .  

   انظر،وقد قامت الباحثة بحسب معامالت الثبات لكل معیار في كل مستوى على حدة 

   ).17(  ملحق   

  ذلك یوضح )1(رقموالجدول 

  )1(جدول رقم 

  معامل ثبات أداه تحلیل المحتوى
  نسبة الثبات   المحلل الثاني   تحلیل الباحثة   لصفوف  معاییر ا

K _2 99.7  680 683  )الھندسة ( الجزء األول%   

K _2 99.1 241  245 )القیاس( الجزء الثاني%  

  %99.6 2000 1984 )الھندسة( الجزء األول  5_3

  %99.5  1101 1090 )القیاس( الجزء الثاني 5_3

  %98 192 187 )الھندسة( الجزء األول 8_6

  %99 438 435 )القیاس( الجزء الثاني 8_6

 %99 4652 4624 اإلجمالي
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 وھذا یطمئن الباحثة بثبات أداه ، یتضح أن معامالت الثبات مرتفعھ،ومن خالل الجدول السابق

  .تحلیل المحتوى وثبات عملیة التحلیل 

  : التحلیل خطوات
 معاییر المجلس القومي لمعلمي الریاضیات ــ اعتمدت الباحثة في إعداد أداة التحلیل على

   ) . 8 ـ 6( ،  ) 5 ـ 3( ،  ) 2ـ 1 ( للھندسة والقیاس للمراحل 

  .ــ تم عرضھا على المحكمین والقیام بإجراءات الصدق لھا 

بتدریب أربعة مدرسات ریاضیات قد سبق لھن جمیعًا تدریس مادة الریاضیات ــ قامت الباحثة 

ساسیة في غزة ولھن من الكفاءة والخبرة ما یؤھلھن لذلك، كما قام في مدارس المرحلة األ

  .باإلشراف على عملیة التحلیل مشرف قدیر من مشرفي الریاضیات

وقد سارت إجراءات تحلیل محتوى الھندسة والقیاس بكتب الریاضیات وفق القواعد والخطوات 

  :اآلتیة

  .ل صف على حدة االطالع ا لواعي على   محتوى الھندسة في كتاب ك- 1

  .قراءة متأنیة ودقیقة) وحدة التحلیل( قراءة كل موضوع - 2

  .قراءة متعمقة واعیة) فئات التحلیل( قراءة قائمة المعاییر - 3

  . اعتبار كل نشاط فقرة وكل تدریب أو تمرین أو مثال فقرة- 4

علیھا بین  البحث عن توافر المعیار في كل موضوع وتكراره في الفقرات التي تم االتفاق - 5

  .من قمن بالتحلیل

في المكان المخصص حسب ورود كل معیار من المعاییر المحددة في (/ )  وضع عالمة - 6

  .قائمة التحلیل في الموضوع وتكرارھا حسب عدد مرات ورود المعیار في الموضوع

، )14( تفریغ نتائج تحلیل كل كتاب في جدول خاص أعد لھذا الغرض، أنظر ملحق رقم - 7

)15( ، )16(.  

  .و ھي نسبة عالیة % 99 نسبة الثبات  كانتقامت الباحثة بقیاس ثبات التحلیل حیث  ثم -

  ).17( أنظر ملحق رقم 

  : الدراسة خطوات 
 فكري عن إطار لبلوره خلفیة النظریة للتقویم والتحلیل ؛االطالع على األدب التربوي وال .1

  .الموضوع وطبیعتھ و خصائصھ 

راسات السابقة التي تناولت تقویم أو تحلیل كتب الریاضیات من مراجعة األبحاث والد .2

  .NCTMوجھات نظر مختلفة ، والدراسات التي تناولت معاییر 
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والقیام بترجمتھا والقیاس  والخاصة بموضوعات الھندسة NCTMالحصول على معاییر  .3

 .وعرضھا على مجموعة من المترجمین للتأكد من صحة الترجمة 

ا على  ومن ثم عرضھNCTMباالعتماد على معاییر ) بطاقة التحلیل ( اسة  الدراةإعداد أد .4

 .المحكمین 

 قامت ،بین الباحثة وباحثة أخرى) ھولیستي ( التحلیل من خالل معادلة أداة حساب ثبات  .5

 .بتحلیل الموضوعات ذاتھا للتأكد من ثبات التحلیل 

 .لسابقة تحدید مستوى الجودة من خالل آراء المحكمین والدراسات ا .6

 في كتاب ریاضیات المرحلة األساسیة بفلسطین من  والقیاستحلیل موضوعات الھندسة .7

 .خالل بطاقة التحلیل 

 .قامت الباحثة بمعالجة نتائج التحلیل إحصائیا باستخدام التكرارات والنسب المئویة  .8

 .تم عرض النتائج ومناقشتھا و تفسیرھا  .9

 . النتائج التي تم التوصل إلیھا تقدیم بعض التوصیات والمقترحات في ضوء .10

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 
  :     استعانت الباحثة في المعالجة اإلحصائیة للنتائج باألسالیب اآلتیة 

  . النسب المئویة ر وــ التكرا
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  الفصل الخامس 

  وتفسيرهانتائج الدراسة مناقشة 

  ووضع التوصيات والمقترحات

 يعرض هذا الفصل أهم نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بناء على المعالجـات اإلحـصائية                

 ومن ثم تقديم التوصـيات والمقترحـات        ،ذه النتائج التي أجريت ، كما يقوم هذا الفصل بتحليل ه        

  .ةالالزم

  :إجابة السؤال األول

ما معايير الهندسة والقياس الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات           : وينص على   

NCTMالواجب توافرها في كتب رياضيات التعليم األساسي ؟   

قي خطوات الدراسـة وإجراءاتهـا؛ سـعياً        تعد اإلجابة عن هذا السؤال نقطة البداية للسير في با         

للوصول إلى قائمة المعايير الواجب توافرها في محتوى الهندسة والقياس بكتب رياضيات التعليم             

  . األساسي

 والتي تمثل الجودة في الهندسة والقيـاس عبـر          ، قامت الباحثة بالبحث عن المعايير العالمية      ،فقد

 قام بتأليفه المجلـس القـومي لمعلمـي الرياضـيات           االنترنت وأيضا من الكتاب األصلي الذي     

NCTM      ومن ثم عرضها على مجموعـة مـن المتـرجمين و            ، ، ولقد تم ترجمة هذه المعايير 

  )19(أنظر ملحق رقم . تأكد من صحة الترجمة و الصياغة لالمتخصصين ل

ء من أجل تحكيمها وإبـدا    ) 20(نظر ملحق رقم    ا ، المحكمين ومن ثم عرضت على مجموعة من     

الرأي فيها ، وقد تضمنت هذه المعايير المستويات الدراسية المختلفة مقـسمة حـسب مجموعـة           

  . ) K (  ، )5 – 3 (  ، )8 – 6 – 2( الصفوف 
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  :معايير الهندسة

 يجب أن تمكن الطالب مـن  12 ـ  Kعلى أن برامج التعليم للصفوف من  تركز معايير الهندسة

 المركبة التي تعمل علـى تحقيـق و        لمعاييرموعة من ا   مج محور يلي كل    ، رئيسية حاورأربعة م 

وقد قامت الباحثة بتحويل قائمة المعايير التي تم التوصل إليها إلى بطاقة            ،   الرئيس حورتطبيق الم 

لتحليل محتوى الهندسة والقياس بكتب رياضيات الصفوف من األول حتى السادس مـن مرحلـة         

  .حاور والمعاييروفيما يلي عرض لهذه الم. عايير فيهاالتعليم األساسي لمعرفة مدى توافر هذه الم

   :2 ـ Kالمعايير الهندسية للصفوف من : أوال 

تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد ، ويطـور           : المحور األول 

 .حجج رياضية حول العالقات الهندسية 

  .بعاد ، يقارن ، ويصف األشكال ثنائية و ثالثية األـ يرسم

  .ـ يصف خواص و أجزاء األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد

  .ـ يبحث و يتوقع نتائج دمج وفصل األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد

تحديد المواقع لألشياء ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة : المحور الثاني

 . و غيرها من أنظمة التمثيل األخرى اإلحداثية

 .المواقع النسبية لألشياء في الفراغ ويطبق األفكار حول الموقع النسبي يسمي ويفسر  ـ

 وتطبيق األفكار الخاصة باالتجاهـات و  ،يسمي ويفسر االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني       ـ  

 .المسافات 

ي وباستخدام أنظمة اإلحداثيات كما ف    " بجانب ": مثل ،ـ يجد و يسمي المواقع باستخدام تعابير بسيطة       

  .الخرائط 
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 .تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية : المحور الثالث

  .يستخدم االنسحاب و الدوران و االنعكاسـ 

  . ـ يبتكر أشكال لها خاصية تماثل 

استخدام التصور الذهني و المسببات المكانية و النماذج الهندسـية لحـل            : المحور الرابع 

 .ت المشكال

  .ـ يكون تصورات ذهنية لألشكال الهندسية مستخدما الذاكرة المكانية و التصور المكاني 

 .ـ يمثل األشكال من زوايا مختلفة 

استخدام النمـاذج أو األفكـار الهندسـية                       (  الهندسية و األفكار العددية و القياس      رـ يربط بين األفكا   

 ) .في العد و القياس 

  .ف  على التراكيب و األشكال الهندسية في البيئة و تحديد مواقعها     ـ يتعر
   :5ـ 3 المعايير الهندسية للصفوف : ثانيا 

 وثالثية األبعاد ، ويطور     ، ثنائية :تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية    : المحور األول 

  .حجج رياضية حول العالقات الهندسية 

 و يطـور المفـردات لوصـف        ،و ثالثية األبعـاد   ـ يقارن و يحلل خواص األشكال ثنائية        

  .الخصائص 

 ويطور تعريفـات للتـصنيفات      ،ـ يصنف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد حسب خواصها        

 . المثلثات واألهرامات : مثل،المختلفة من األشكال

 .أو دمج أو تحول األشكال الهندسيةـ يتحقق ويصف ويعطي األسباب لما يحدث عند تقسيم 

 . يكتشف التطابق و التشابه ـ

  .ار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج منطقية تبرر النتائجيـ اخت
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تحديد المواقع لألشياء ووصف العالقـات المكانيـة باسـتخدام الهندسـة            : المحور الثاني 

 .غيرها من أنظمة التمثيل األخرى ، واإلحداثية

 .ا باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات الهندسية صف مواقع األشياء وحركتهيـ 

 .ـ يستخدم نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف مساراتها 

ألنظمـة  ) الـشبكات  ( ـ يجد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقيـة والرأسـية       

  .اإلحداثيات 

 .تماثل لتحليل المواقف الرياضية تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام ال: المحور الثالث

  .نسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية األبعاد  ويصف نتائج االـ يتوقع

 . حركات التي توضح تطابق شكلين اليصف حركة معينة أو سلسلة ـ 

  .يعين و يصف خط التماثل في األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد و التصميمات ـ 

  

تخدام التصور الذهني و المسببات المكانية و النماذج الهندسية لحل اس: المحور الرابع

 .المشكالت 

 .ـ يبني و يرسم األشكال الهندسية 

 .يكون ويصف تصورات ذهنية األشياء و األنماط و المسارات ـ 

 . من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم ،يميز أشكاال ثالثية األبعادـ 

 .شكل ثالثي األبعاد يميز ويرسم تمثيل ذا بعدين لـ 

 ) العدد و القياس ( يستخدم النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى ـ 

يميز األفكار و العالقات الهندسية ويستخدمها في مواقف ومشاكل تظهر في الفصل أو في ـ 

  .الحياة اليومية 
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   :8 ـ 6المعايير الهندسية للصفوف من : ثالثاً 

 صفات وخصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد ، ويطور تحليل: المحور األول

  .حجج رياضية حول العالقات الهندسية 

 ا ويفهم بدقة العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد وفقـا لخصائـصه           ،يصف ويصنف ـ  

  .المميزة 

  ا وأحجـام   يفهم العالقات بين الزوايا وأطوال األضـالع ، محيطـات األشـكال ومـساحته             ـ  

 .األشكال المختلفة 

 :  مثـل  ، الحجج االستنباطية واالستنتاجية المتعلقة باألفكار وعالقـات الهندسـية         ينقديبتكر و ـ  

  . والعالقات الفيثاغورسية ،التطابق والتشابه

تحديد المواقع لألشياء ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية : المحور الثاني

 .ن أنظمة التمثيل األخرى و غيرها م

 . الهندسة اإلحداثية لتمثيل واختبار خصائص األشكال الهندسية ستخدميـ 

 ، المـضلعات المنتظمـة    : مثـل  ، الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال الهندسية      ستخدميـ  

  .واألشكال الهندسية التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة 

 .تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية : الثالمحور الث

االنـسحاب،  :  مثـل  ،ومكان واتجاه األشكال نتيجة التحوالت الهندسية     ) قياس  ( صف حجم   يـ  

  . و التمدد ، و االنعكاس،والدوران

  .يالت الهندسيةتحوختبر التطابق و التشابه ومحاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام اليـ 
 و النماذج الهندسية لحل ، و المسببات المكانية،استخدام التصور الذهني: المحور الرابع

 .المشكالت 

  . أطوال أضالع ، وقياس زواياها : مثل،رسم أشكال هندسية بخصائص معينةيـ 
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،  األشـكال   لتصور هـذه   ؛ستخدم التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد        يـ  

 .وحل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم 

 . لتمثيل وحل المشاكل ؛ مثل الشبكات،ستخدم أساليب التصويريـ 

 .ستخدم النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية يـ 

 مـثال فـي دروس      ،الرياضياتميز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس           يـ  

  .العلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة اليومية

  

  :معايير القياس

 يجب أن تمكن 12 ـ Kتركز على أن برامج التعليم للصفوف من معايير القياس 

 تعمل على ، المركبةالطالب من محورين رئيسيين يتلو كل محور مجموعة من المعايير

  :كاألتي تحقيقه 

   :2 ـ Kايير القياس للمرحلة من مع: أوال 

  .فهم قابلية القياس لألشكال و الوحدات و النظم وعمليات  القياس : المحور األول

  . على خصائص الطول يتعرفـ  

  .على خصائص الحجم و المساحة  يتعرف ـ 

  . األشياء حسب هذه الخصائصيقارن ـ 

  .ب األشياء حسب هذه الخصائص يرت ـ 

  .ياس باستخدام وحدات معيارية و غير معيارية فهم كيفية القي ـ 

  .تفق مع الخصائص المطلوب قياسها ختار وحده مالئمة و أداه  تي ـ 
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 .تطبيق الطرق و األدوات و الصيغ المناسبة لتحديد القياسات : المحور الثاني

 الورق بوضـعها جانـب       قصاصات : مثل ، باستخدام وحدات متطابقة لها نفس القياس      يقيسـ   

  .البعض عضها ب

: ر من هذه الوحدة على سبيل المثـال       ستخدم وحدة واحدة بصورة متكررة لقياس شيء اكب       يـ   

  .استخدام المتر الخشبي لقياس طول غرفة 

  .أدوات للقياس  ستخدم يـ  

  . اء مقارنات وعمل تقديرات طور مصادر عامة للقياسات من أجل إجريـ   

  :  5  ـ3معايير القياس للصفوف من : ثانيا 

 .فهم قابلية القياس لألشكال و الوحدات و النظم و عمليات القياس : المحور األول

  .فهم صفات الطول يـ  

  .فهم صفات المساحة و الحجم و قياس الزاوية يـ  

  .ختار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل صفة يـ  

 مألوفة لدى الطالب في نظـام        و تصبح  ،فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة      يـ   

  .قياس محدد 

 التحويل من سنتيمتر الى متـر فـي       : مثل ، عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس     يجريـ   

  .نظام قياس محدد 

  .ؤثر على الدقة ياسات تقريبية وان وحدات مختلفة ت بان القيدركـ  

 إذا تغيـر    ، أو مساحته  ، محيطة  قياس : مثل ،كتشف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد      يـ   

  .هذا الشكل بطريقة ما 
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 تطبيق الطرق واألدوات و الصيغ المناسبة لتحديد القياسات : المحور الثاني

  .طور طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة ـ ي 

 الحجـم    المعيارية المناسبة لقياس الطول و المساحة و       تختار و استخدام الوحدات واألدوا    يـ   

  .وقياس الزاوية 

  .ختار واستخدام المعيار لتقدير القياسات يـ  

  . زمة إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي األضالعـ يطور ويستخدم الصيغ الال 

  .مات ذات األوجه المستطيلة الشكلـ يطور طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجس 

   :8 ـ 6معايير القياس للصفوف من : ثالثا 

 .فهم قابليه القياس لألشكال و الوحدات و النظم و عمليات القياس  .1

  . من نظامي القياس المتري و التقليدي فهم كلي ـ 

  .فهم العالقة بين الوحدات ي ـ 

  . من وحدة إلى أخرى في داخل نظام القياس نفسه يحول ـ 

 ،والمـساحة  ، و المحيط،الزواياسب لقياس  انم الم ختار واستخدام الوحدة ذات النوع و الحج      ي ـ  

  .حجم  وال،و المساحة السطحية

 .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات  .2

  .ستخدم المقياس المستخدم الختيار أفضل الطرق ولتقدير القياسات يـ  

قـة   و قياس الزوايـا بالد     ،ختار وتطبيق طرق و أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم          ي ـ  

  .المطلوبة 

طور واستخدام صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة كل من المثلث و متوازي األضالع و               ي ـ  

  .شبة المنحرف و الدائرة 
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  .طرق لتحديد مساحات أشكال أكثر تعقيدا طور ي ـ 

  .طرق لحساب المساحة السطحية و حجم المنشور والهرم و االسطوانةطور ي ـ 

  .وي على عوامل قياس باستخدام النسبة و التناسب حل المسائل التي تحتي ـ 

 الـسرعة   : مثل ،حل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و القياسات المشتقة لصفات          ي ـ  

  .والكثافة 

 تركز على ربط المناهج الدراسية بالحياة اليومية ، و تدريب الطلبة ،ويالحظ أن هذه المعايير 

 ،شيط العقول وتعويدها على أساليب التفكير والنقد البناءعلى أسلوب حل المشكالت ، و تن

  . والقدرة على االستنتاج و التنبؤ وتفسير النتائج 

  :إجابة السؤال الثاني
 في محتوى الھندسة والقیاس بكتب الریاضیات موضوعاتما مدى توافر ھذه : وینص على 

  للصفوف من الصف األول حتى السادس األساسي ؟ 

 الهندسـة و القيـاس المتـضمنة فـي كتـب            تحديد موضـوعات   تم   ،ذا السؤال ولإلجابة عن ه  

 تم إعدادها    في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ، والتي          ثم تحليلها    ،الرياضيات

 ، و تم التحليل من قبل الباحثة  ومشرف الرياضيات للتعليم االبتدائي           ، تحليل مسبقاً على هيئة أداة   

  .   وتم االتفاق على أليه التحليل وتوحيد المفاهيم،في منطقة غرب غزة

 مـن خـالل االطـالع علـى         موضوعات الهندسة والقياس، وذلك   ولتحديد مستوى الجودة في     

، زمة في موضوعات الهندسة والقياس     الال NCTMالدراسات السابقة لمعرفة مدى توافر معايير       

لتوافر ، حيـث  لدرجة االحد األدنى المقبول قامت الباحثة باتخاذ الحد األقصى لدرجة التوافر ، و   

 ،، كما تم تحديد مستوى الجودة من قبل المحكمـين         % 60اعتبر الحد األدنى المقبول تربوياً هو       

   % .80فقد كان ما فوق 
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  .واعتمدت الباحثة القياس األتي في تفريغ البيانات 

 60أقل من   60 -69  70 -79  80 -89  90 -

  غير مقبول تربوياُ  بولمق  جيد  جيد جداً  ممتاز

  ) 66 : 1998حمدان ، ( ،  ) 86 : 1994أحمد ، ( 

  : األول والثاني النتائج المتعلقة بالصفوف .1

توى الھندسة لصفوف األول والثاني  بمحNCTMیوضح مدى توافر معاییر  ) 2( الجدول رقم   

   )14(ولمزید من االطالع انظر ملحق رقم 

األساس ي الج زء األول   ف ي ال صف األول   ات الھندسة المق ررة   قامت الباحثة بتحلیل موضوع   فقد  

مع اییر المجل س الق ومي لمعلم ي     في ضوء مواضیع  )5(الوحدة الرابعة وكان عدد موضوعاتھا      

  الریاضیات ، لتحدید مدى توافر ھذه المعاییر بالموضوعات الھندسیة 

ثنائی  ة، : ش  كال الھندس  یة تحلی  ل ص  فات وخ  صائص األ  " فق  د كان  ت الن  سبة المئوی  ة للمح  ور األول     

  .وھي نسبة متدنیة، ال تمثل مستویات جودة % ) 57.6" ( وثالثیة األبعاد 

تحدید المواقع باس تخدام الھندس ة اإلحداثی ة وأنظم ة التمثی ل األخ رى، فق د ك ان         " المعیار الثاني وھو  

اب ال صف   في ھذا المح ور غی ر مت وفرة ف ي كت      (NCTM)، ذلك یعني أن معاییر  )  %0( نصیبھ 

األول مما یشیر إلى عدم اھتم ام الم نھج بھ ذه المع اییر وربم ا یع ود ال سبب ف ي ع دم اھتم ام المنھ اج                    

تطبی ق التح ویالت   " بھذه المعاییر في الصف األول لتناولھ لھا في ص فوف الحق ة، والمعی ار الثال ث          

تقریب ًا،   % ) 14( مئویة لھ الھندسیة واستخدام التماثل لتحلیل المواقف الریاضیة، فقد كانت النسبة ال    

  " .وھذه نسبة متدنیة جدًا 

فكان ت  " اس تخدام الت صور ال ذھني والنم اذج الھندس یة لح ل الم شكالت        " أما بالن سبة للمعی ار الراب ع      

تقریب ًا، وھ ي ن سبة ممت ازة، حی ث یت ضح        % ) 89.2( نسبة توافره في منھاج الھندسة لصف األول  

 األفك  ار الھندس  یة واألفك  ار العددی  ة والقی  اس ، والتع  رف عل  ى  ف  ي موض  وعات الھندس  ة ال  ربط ب  ین 

األشكال والبنى الھندسیة ف ي البیئ ة، وتك وین ت صورات ذھنی ة لألش كال الھندس یة، باس تخدام ال ذاكرة            

المكانیة  والتصور المكاني، وتمییز وتمثیل األشكال من خالل أبعادھ ا المختلف ة، فھ ذا یعك س الفك رة       

  .األساسیة للدرس 

وھ  ذه ن  سبة  % ) 39.2( ـ   بل  غ إجم  الي درج  ة ت  وافر المع  اییر بموض  وعات الھندس  ة ل  صف األول    

  . ذلك بسبب إغفال المنھاج لمعاییر المحور الثاني تمامًا.متدنیة وغیر مقبولة تربویًا
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تبین بع د تحلی ل موض وعات الھندس ة، ف ي كت اب        ) 2( ـ أیضًا بناء على ما تم حسابھ في جدول رقم     

 ) 6(  ال    صف الث    اني الج    زء األول ، الوح    دة الخام    سة ، وك    ان ع    دد موض    وعاتھا     ریاض    یات

وھذه نسبة مقبول ة تربوی ًا ف ي ح ین ش كلت       % ) 62.5( موضوعات، فلقد كانت نسبة المعیار األول     

تطبی  ق التح  ویالت  "  ویع  د معی  ار % 49،  % 20،  % 37ب  اقي المع  اییر ن  سب متفاوت  ة م  ا ب  ین   

أقلھ ا ت وافرًا؛ حی ث كان ت ن سبة التك رار ل ھ        " تماث ل لتحلی ل المواق ف الریاض یة     الھندسیة واستخدام ال 

20. %  

وھ  ذه  % ) 42.4( ـ  بل  غ إجم الي درج  ة  ت وافر المع  اییر بموض وعات الھندس  ة ل صف الث  اني ن سبة       

نسبة متدنیة جدًا، ویرجع ذلك إلى اھتمام المنھاج الفلسطیني بمواضیع وأھداف بسیطة لم تتطرق لھا    

  .اییر مثل مفھوم النقطة والقطعة المستقیمةالمع

 عدم احتواء منھاج الصف األول والثاني عل ى أي م ن التح ویالت الھندس یة         بارزكذلك یتضح بشكل    

االن  سحاب أو ال  دوران أو االنعك  اس س  واء التع  رف علیھ  ا أو تطبیقھ  ا مم  ا ی  شیر إل  ى ع  دم  اھتم  ام       

  .محتوى الھندسة بھذا الجانب

ي درج  ة ت  وافر المع  اییر بموض  وعات الھندس  ة ل  صف األول والث  اني مع  ًا ن  سبة         ـ   ولق  د بلغ  ت إجم  ال 

  .مقبولة تربویًا غیر وھي نسبة  % ) 41.4( 
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   )2( جدول رقم 

 . (1-2)لصفوف لالھندسة موضوعات ب) NCTM( توافر معاییر لدرجةالتكرارات والنسب المئویة 
  الصف األول
  الجزء األول

  )فقرة 24(

  الصف الثاني
  الجزء األول

  ) فقرة51(

  إجمالي الفقرات
  للصفين معاً

  ) فقرة75(

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
           تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد

 77% 58 74.5% 38 83.3% 20  .ها  وثالثية األبعاد وتسميتةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1
 75% 56 71% 36 83.3% 20  .تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   2
 71% 53 65% 33 83.3% 20  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3
 27% 20 33% 17 12.5% 3  .رسم وبناء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   4
 72% 54 67% 34 83.3% 20  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5
 44% 33 65%  33  -  -  .البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد  6

 %61 274 %62.4 191  %57.6  83  دلـالمع
  ھندسة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى         تحدید المواقع باستخدام ال

 وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار حول الموقع   7
  . النسبي

-  -  26  %51 26 %35 

 35% 26 51% 26  -  -  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8

 وتطبيق األفكار الخاصة وصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني  9
  .  والمسافاتتباالتجاها

-  -  15 %29 15 %20 

 19% 14 27% 14  -  -  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10

 19% 14 27% 14  -  -  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11

 24% 18 35% 18 - -  " . بجانب " ابير بسيطة مثل  إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تع  12

 %25.3 113 %36.9 113 - -  دلـالمع
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  الصف األول
  الجزء األول

  ) فقرة24(

  الصف الثاني
  الجزء األول

  ) فقرة51(

  إجمالي الفقرات
  للصفين معاً

  ) فقرة75(

    رقم
  المعايير

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف ا التحویالت الھندسیة         تطبیق

 12% 9 12% 6 12.5%  3  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13
 5% 4 6% 3 4%  1  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14
 8% 6 8% 4 8%  2  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15
 32% 24 35% 18 25%  6  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16
 33% 25 39% 20 21% 5  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17

 %18 68 %20 51 %14.1 17  المعـدل
           استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت

 69% 52 55% 28 100% 24  . استخدام الذاكرة المكانية والتصور المكانيتكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية ب  18
 60% 45 41% 21 100% 24  . تمييز وتمثيل األشكال من خالل أبعداها المختلفة   19
 65% 49 49% 25 100% 24  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
 55% 41 55% 28 54% 13  . دسية في العد والقياس استخدام النماذج أو األفكار الهن  21
 61% 46 47% 24 92% 22  . التعرف على األشكال والبنى الهندسية في البيئة   22

 %62.1 233 %49.4 126 %89.1 107  المعدل

 41.4% 683 42.4% 476 39.2% 207  اإلجمـالـي
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  )3(ول رقم جد

  . (1-2)لصفوف لالقیاس بموضوعات ) NCTM(ییر  توافر معالدرجةالتكرارات والنسب المئویة 
  الصف األول

  الجزء الثاني 
  ) فقرة24(

  الصف الثاني
  الجزء الثاني

  ) فقرة23(

  إجمالي الفقرات
  للصفین معًا

  ) فقرة47(

 المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  .و النظم و عملیات القیاس فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات       

 62% 29 65% 15 58% 14  الطولالتعرف على خصائص  23
 21% 10 - -  41.6%  10  الحجم و المساحةالتعرف على خصائص  24
 68% 32 56.5% 13 79% 19   لخصائص األشیاء حسب ھذه امقارنھ   25
 59.5% 28 69.5% 16  50% 12  ترتیب األشیاء حسب ھذه الخصائص   26
 74% 35 52% 12 96% 23 .و غیر معیاریة كیفیة القیاس باستخدام وحدات  معیاریة ھم ف  27
 57% 27 56.5% 13 58% 14  . المطلوب قیاسھااختیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع الخصائص  28

 %57 161 %50 69 %63.8 92 المعدـل

  .ات تطبیق الطرق و األدوات و الصیغ المناسبة لتحدید القیاس       
 38% 18 21.7% 5 54% 13 . الورق بوضعھا جانب بعضھا البعض تطابقة لھا نفس القیاس مثل قصاصاتالقیاس باستخدام وحدات م  29
استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة لقیاس شيء اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المثال استخدام المتر الخشبي   30

  .لقیاس طول غرفة
5 %20.8 9 %39 14 %30 

 47% 22 52% 12 45.8% 10 . استخدام أدوات للقیاس  31
 64% 30 74% 17 54% 13 .تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل إجراء مقارنات وعمل تقدیرات   32

 %45 81 %46.6 43 %43.6 38  المعدل

  52.1%  245 48.7% 112 55.4% 133  اإلجمـالـي
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األول بموضوعات القيـاس للـصفوف      ) NCTM(يوضح درجة توافر معايير     ) 3(الجدول رقم   

 في كتاب رياضيات الصف األول، الجـزء        ،تحليل موضوعات القياس  فقد قامت الباحثة ب   ،والثاني

كانت نسبة تـوافر المعيـار      و موضوعات) 3( فقد كان عدد موضوعاتها      ،الثاني، الوحدة الثامنة  

نسبة مقبولة تربوياً وهي    " ت القياس   حدات والنظم وعمليا  وفهم قابلية القياس لألشكال وال    " األول  

 وهو تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديـد         ،تقريباً، أما المعيار الثاني    % ) 63.7( 

جداً ذلك بسبب إهمال     وهي نسبة متدنية     ،تقريباً % ) 43.6( فكانت نسبة توافره هي     " القياسات  

 أنشطة أكثر على موضـوع اسـتخدام أدوات        المنهاج لمعايير هذا المحور وعدم التعمق وإعطاء      

  .القياس

 ، % )55.4( جمالي درجة توافر المعايير بموضوعات القياس للصف األول بنسبة            إ ـ وقد بلغ  

  .وهذه نسبة متدنية تربوياً 

بعد تحليل موضوعات القياس في كتاب رياضيات الصف         ) 3(ـ ونالحظ أيضاً في الجدول رقم       

كانـت  و موضـوعات،  ) 3( الوحدة العاشرة التي كان عدد موضـوعاتها  الثاني، الجزء الثاني،   

وهي نـسبة متدنيـة   تقريباً %) 46.6( والمعيار الثاني ،تقريباً % ) 50( نسبة المعيار األول هي    

  . تربوياً

بلغت نـسبة   ، ف للصف األول والثاني معاً    أما إجمالي درجة توافر المعايير بموضوعات القياس         -

ذلك يفسر أن معايير القياس في هذه المحـاور غيـر      . وهي نسبة متدنية تربوياً    ، تقريباً %)52.1(

  متوفرة بالدرجة الكافية في تلك الصفوف 

 مـع نتـائج دراسـة كـل مـن           ،درجة التوافر نتائج هذه الدراسة من حيث تدني        ولقد اتفقت    -

) 2007عمـرة، أبو  (كما اختلفت مع دراسة     ) 2007مقاط،(و) 2005الوهيبي،(و) 2006الوالي،(

  . ولكنها ال تمثل الجودة وهي نسبة جيدة،تقريباً%) 78(يير حيث بلغت نسبة توافر نسبة المعا
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  ):5-3(النتائج المتعلقة بالصفوف من 

للصفوف مـن   بمحتوى الهندسة   ) NCTM(يوضح مدى توافر معايير     ) 4(الجدول رقم     

ندسة في كتاب رياضـيات الـصف       تحليل موضوعات اله  ب قامت الباحثة    عليه فقد    بناءو).3-5(

موضوعات، وكان إجمالي درجـة     ) 4(الثالث الجزء األول الوحدة الخامسة، وكانت موضوعاته        

تقريباً، ونسبة توافر المعيـار األول      %) 36(توافر المعايير بموضوعاته نسبة متدنية جداً ، وهي         

%) 29( والمعيار الرابـع     ،%)9(، والمعيار الثالث نسبة     %)32(، والمعيار الثاني نسبة     %)49(

  .تقريباً

لث، تضمن ثالثة موضوعات، لم يذكر عنها شيء فـي معـايير    ا ويالحظ أن منهاج الصف الث     -

(NCTM)               وهي القطعة المستقيمة والشعاع والمستقيم، وهذا ممكن أن يكون، هو سـبب تـدني 

  .نسبة توافر المعايير في الموضوعات الموجودة في المنهاج

ا تم تحليل موضوعات الهندسة في كتاب رياضيات الصف الرابع الجـزء األول               أيضاً، عندم   -

موضوعات، وكانـت أيـضاً درجـة تـوافر         ) 6(الوحدة الخامسة، والتي بلغ عدد موضوعاتها       

،حيـث  وهي نسبة غير مقبولـة تربوياً     %) 52.3(المعايير بموضوعاته بنسبة متدنية، فقد سجلت       

ورسم  واضيع مثل رسم المستطيل والمربع والدائرة، أي بناء       ركز المنهاج الفلسطيني على عدة م     

  .األشكال الهندسية بينما أغفل وأهمل باقي المعايير ولم يعطها حقها

 وعندما تم تحليل موضوعات الهندسة في كتاب رياضيات الـصف الخـامس الجـزء األول،                -

 المعايير فيها نـسبة     موضوعات سجلت نسبة درجة توافر    ) 10(الوحدة الثالثة وعدد موضوعاتها     

  %).48(متدنية 

نـسبة  ) 5-3( لقد بلغ إجمالي درجة توافر المعايير بموضـوعات الهندسـة للـصفوف مـن           -

  ).2006الوالي، (و ) 2007مقاط،( وهي نسبة متدنية جداً ، تتفق ودراسة كل من %) 46.5(
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  )4(جدول رقم

 . (3-5) الھندسة للصفوف من وعاتموض) NCTM( توافر معاییر درجةلالتكرارات والنسب المئویة 

 %31 189 %33.9 111 %24 37 %32 41  المعـدل

  الصف الثالث
  الجزء األول

  فقرة43

 الصف الرابع
 الجزء األول

  فقرة51

  الصف الخامس
  الجزء األول

  فقرة109

  إجمالي الفقرات
  للصفوف معًا

  فقرات203

رقم
ال

 

  
 المعاییر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 فات وخصائص االشكال الهندسية ثالثية وثنائية االبعادتحليل ص
 97% 197 94% 103 100% 51 100% 43 .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد  1
 94% 191 91% 99 96% 49 100% 43 .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد  2
 97% 197 100% 109 100% 51 86% 37 .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال 3
 68% 138 82% 89 22% 11 88% 38 .تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها  4
 51% 103 79% 86 25% 13 9% 4 .تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و األهرامات  5
 27% 55 22% 24 61% 31 - - .ث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال الهندسية التحقق و إعطاء األسباب لما يحد 6
 28% 57 15% 16 53% 27 33% 14 .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية 7

 39% 79 46% 50 47% 24 12% 5 .اكتشاف التطابق و التشابه  8

ت لتطوير حجج منطقية تبرر اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقا 9
 .النتائج 

6 %14 47 %92 78 %72 131 %65 

 %62.8 1048 %66.7 654 %65 304 %48 190 المعـدل

 تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
 82% 167 100% 109 41% 21 86% 37 .وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات الهندسية 10

 3% 6 0.9% 1 6% 3 5% 2 .عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف مساراتها  11
) الشبكات ( إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية  12

 .ألنظمة اإلحداثيات 

2 %5 13 %25 1 %0.9 16 %8 
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  الصف الثالث
  الجزء األول

  فقرة43

 الصف الرابع
 الجزء األول

  فقرة51

  الصف الخامس
  الجزء األول

  فقرة109

  إجمالي الفقرات
  للصفوف معًا

  فقرات203

رقم
ال

  

  
 المعاییر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 
 52% 106 32% 35 92% 47 56% 24 .بناء و رسم األشكال الهندسية  16
 45% 92 50% 55 51% 26 %26 11 .ف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات تكوين ووص 17
 9% 18 7% 8 18% 9 2% 1 .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم  18

 37% 76 27% 29 45% 23 56% 24 .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد  19
 51% 104 47% 51 86% 44 21% 9  .ماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و القياس استخدام الن 20
تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف و مشاكل تظهر في  21

 .الفصل أو في الحياة اليومية

8 %12 45 %88 10 %9 63 %31 

 %37.5 363 %28.6 188 %63.3 194 %28.8 77  المعـدل

 46.5% 1984 48% 1095 52.3% 560 36.2% 327 اإلجمـالـي

  

 تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل الموقف الرياضية 
 32% 64 47% 51 18% 9 9% 4 توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية األبعاد  13
 33% 67 39% 43 23% 12 18% 12 .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين  14
تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد و  15

 .التصميمات 

3 - 4 %8 50 %46 57 %28 

 %31 188 %44 144 %63 25 %9 19 المعـدل
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  )5(جدول رقم 

 .(3-5) القیاس للصفوف من موضوعات) NCTM( توافر معاییر درجةلالتكرارات والنسب المئویة 
  

  

  الصف الثالث
  الجزء الثاني

  فقرة11

 الصف الرابع
 الجزء الثاني

  فقرة50

  الصف الخامس
  الجزء الثاني

  فقرة75

  إجمالي فقرات
  الجزء الثاني

  فقرة136

رقم
ال

 

  

 المعاییر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

      فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس
 49% 66 20% 15 80% 40 100% 11 .فهم خصائص الطول  22
 63% 86 85% 64 44% 22 - - .حة و الحجم و قياس الزاويةفهم خصائص المسا 23
 98% 133 100% 75 94% 47 100% 11 .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية 24
فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى  25

 .الطالب في نظام قياس محدد

11 %100 46 %92 71 %95 128 %94 

إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر  26
 .الى متر في نظام قياس محدد

7 %64 14 %28 35 %47 56 %41 

 75% 102 77% 58 70% 35 82% 9 .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة 27
ل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شك 28

 .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما

- - 25 %50 37 %49 62 %46 

 %66.5 633 %67.6 355 %65.4 229 %63.6 49 المعـدل
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       تطبیق الطرق واألدوات و الصیغ المناسبة لتحدید القیاسات

 54% 73 67% 50 46% 23 - - .كال غير منتظمة تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أش 29
اختيار و استخدام الوحدات واألدوات المعيارية المناسبة لقياس الطول و  30

 .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 

11 %100 38 %76 72 %76 121 %89 

 90% 123 76% 72 80% 40 100% 11 .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات  31
طوير واستخدام الصيغ األزمة إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي ت 32

 .األضالع 

- - 6 %12 57 %76 63 %46 

تطوير طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه  33
 .المستطيلة الشكل 

- - 13 %26 64 %85 77 %57 

 %67.2 457 %84 315 %48 120 %40 22  المعـدل

 66.6% 1088 74.4% 670  %57.8 347 %53.7 71 لـياإلجمـا
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  )5-3(بمحتوى القياس للصفوف ) NCTM(وضح مدى توافر معايير ) 5(الجدول رقم 

ي، الوحـدة   ، الجـزء الثـان    الصف الثالث اضيات  فقد تم تحليل موضوعات القياس في كتاب الري       

كانت نـسبة تـوافر     س الطول، فقد     وهو قيا  ، إال على موضوع واحد فقط     التاسعة والذي لم يحتوِ   

%) 63.6(هـي   " والنظم وعمليات القيـاس   فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات      "المعيار األول   

تطبيـق الطـرق واألدوات والـصيغ     "وهي نسبة مقبولة تربوياً ومتوسطة ، أما المعيار الثـاني           

  %).40( حيث بلغت ، فكانت نسبة متدنية،المناسبة لتحديد القياسات

تقريبـاً   %) 53.7( فبلغت   ، أما إجمالي درجة توافر المعايير بموضوعات القياس للصف الثالث         -

ذلك يوضح تماماً إغفال المنهـاج الفلـسطيني لمعـايير          .وهي نسبة غير مقبول بها تربوياً أيضاً      

  القياس العالمية

ثاني الوحـدة   الجزء الالصف الرابع   وعندما تم تحليل موضوعات القياس في كتاب رياضيات           -

%) 65.4(كانت نسبة المعيـار األول هـي        و،  موضوعات) 7(، وكان عدد موضوعاته     عةالتاس

وهي نـسبة متدنيـة     %) 48(وهي نسبة متوسطة ومقبولة تربوياً، أما المعيار الثاني كانت نسبة           

  .تربوياً

 ي، الجـزء الثـان    صف الخامس ال في كتاب رياضيات     ، وعندما تم تحليل الموضوعات القياس     -

  .موضوعات) 7(الوحدة السابعة وكان عدد موضوعاته 

، وهي نسبة متوسطة ومقبولـة تربويـاً        %) 67.5( حيث كانت نسبة توافر المعيار األول هي         -

 حيث ركز المنهاج الفلسطيني على رسـم        .%)84(انت نسبة توافره جيدة جداً      والمعيار الثاني ك  

لتقدير القياس، وأيضاً ركز على تطوير واسـتخدام        األشكال الهندسية واختيار واستخدام المعيار      

الصيغ الالزمة إليجاد مساحة المستطيل والمربع والمثلث ومتوازي األضالع، كما ركـز علـى              

  .تطوير طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه المستطيلة الشكل
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%) 67(كانـت  ) 5-3(ف مـن   أما إجمالي درجة توافر المعايير بموضوعات القياس للـصفو  -

  .قبول بها تربوياً ولكنها ال تمثل الجودةموهي نسبة متوسطة و ،تقريباً

  :النتائج المتعلقة بالصف السادس

 محتوى الهندسة للصف السادسب) NCTM(يوضح مدى توافر معايير ) 6(رقم الجدول 

  )16(لمزيد من االطالع انظر ملحق رقم 

في كتاب ریاضیات الصف السادس، الج زء األول، الوح دة الثالث ة    فقد تم تحلیل موضوعات الھندسة    

ف ي موض وعاتھ   ) NCTM(موض وعات، وكان ت ن سبة ت وافر مع اییر        ) 10(وكان عدد موضوعاتھ    

حی  ث كان  ت ن  سبة المع  اییر  %) 32.6(ن  سبة متدنی  ة ج  دًا، حی  ث بل  غ إجم  الي درج  ة ت  وافر المع  اییر    

وھ  ذه ن  سب غی  ر مقب  ول بھ  ا  %) 31(، %)17(، %) 13(، %) 57(األربع  ة، تت  راوح ب  ین الن  سب  

حیث تجاھل المنھاج معاییر المحور الثاني والثال ث والراب ع ، فل م ی ستخدم الھندس ة اإلحداثی ة            تربویًا  

لتمثیل واختیار خصائص األشكال الھندسیة بشكل واضح، وأیضًا لم ی صف مك ان أو اتج اه األش كال           

  .لدوران واالنعكاسنتیجة التحوالت الھندسیة مثل االنسحاب وا

  .وربما یعود السبب في عدم اھتمام المنھاج بھذه المعاییر ھو اختالف المناھج
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  )6(جدول رقم 

 .الھندسة للصف السادسموضوعات ) NCTM( توافر معاییر درجةلالتكرارات والنسب المئویة 
 
  

  

  الصف السادس
  الجزء األول

  فقرة42

   رقم
 المعايير

 %النسبة التكرار
 ليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعادتح
 %71 30 .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد  1
 %57 24 .وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة  2
 %69 29 . و محيطات ومساحات و أحجام األشكال المختلفةفهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع 3
ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل التطـابق و التـشابه و                    4

 .العالقات الفيثاغورسية 

13 31% 

 %57 96 المعـدل

 اثية وأنظمة التمثيل األخرىتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحد
 %12 5 .استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية  5
استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج من األحـرف المتوازيـة        6

 .أو المتعامدة 

6 14% 

 %13 11 المعـدل

 ق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية تطبي
 %5 2 .ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التمدد ) قياس ( وصف حجم  7
 %9.5 4 الت الهندسية اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام التحوي 8

 %7.3 6 المعـدل
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 استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
 %62 26 .رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس زواياها  9

 %62 26 . هذه األشكال استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد لتصور 10
 %33 14 حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم 11
 - - .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل  12
 %19 8 .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية 13
فكار الهندسية و العالقات في غير درس الرياضيات كما فـي دروس اآلداب والعلـوم وفـي المواقـف                  تمييز و استخدام األ    14

 .المختلفة في الحياة اليومية 

5 12% 

 %31.3 79 المعـدل

 %32.6 192 اإلجمـالـي
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  )7(جدول رقم 

  للصف السادس الھندسة و القیاسموضوعات) NCTM( توافر معاییر درجةلالتكرارات والنسب المئویة 
  

  الصف السادس
  الجزء الثاني 

  فقرة63

   رقم
 المعايير

 %النسبة التكرار
 تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد

 %56 35 .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد  1
 %49 29 .بعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األ 2
 %59 37 .فهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات ومساحات و أحجام األشكال المختلفة 3
العالقات ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و  4

 .الفيثاغورسية 

29 46% 

  %51.7  130  المعـدل

 تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
 %6 4 .استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية  5
 %6 4 .ظمة التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنت 6

  %6  8  المعـدل
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 تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
 %2 1 .دد ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التم) قياس ( وصف حجم  7
 %3 2 اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية  8

 %2.5 3 المعـدل

 استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
 %27 17 .رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس زواياها  9

 %49 31 .استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال  10
 %25 16 حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم 11
 %17 11 .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل  12
 %37 23 .اذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبريةاستخدام النم 13
تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة  14

 .اليومية 

8 13% 

 %28 106 المعـدل
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 .حدات و النظم و عملیات القیاس فھم قابلیھ القیاس لألشكال و الو  
 %27 17 .فهم كال من نظامي القياس المتري و التقليدي  15
 %33 21 . فهم العالقة بين الوحدات  16
 %14 9 التحويل من وحدة الى أخرى في داخل نظام القياس نفسه  17
 %38 24 .حيط و المساحة و المساحة السطحية والحجم اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع و الحجم المنسب لقياس الزوايا و الم 18

 %28 71 المعـدل

 .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات 
 %40 25 .استخدام المقياس المستخدم الختيار أفضل الطرق ولتقدير القياسات  19
 %54 34 . قياس الزوايا بالدقة المطلوبة اختيار وتطبيق طرق و أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم و 20
 %35 22 تطوير واستخدام صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة كل من المثلث و متوازي األضالع و شبة المنحرف و الدائرة  21
 %16 10 .تطوير طرق لتحديد مساحات أشكال أكثر تعقيدا  22
 %25 16 . والهرم و االسطوانةتطوير طرق لحساب المساحة السطحية و حجم المنشور 23
 %13 8 .حل المسائل التي تحتوي على عوامل قياس باستخدام النسبة و التناسب  24
 %8 5 .حل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و القياسات المشتقة لصفات مثل السرعة و الكثافة  25

 27.2 120 المعـدل

 %27.8 438 اإلجمـالـي
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  بمحتوى الھندسة والقیاس للصف السادس ) NCTM(یوضح مدى توافر معاییر ) 7 ( الجدول رقم-

،  في كت اب ریاض یات ال صف ال سادس الج زء الث اني         ،موضوعات الھندسة والقیاس  عندما تم تحلیل    

درجة توافر المعاییر الھندس یة األربع ة   كانت وموضوعًا  ) 11 (، وبلغت موضوعاتھ  الوحدة الخامسة 

متدنیة وغی ر مقبول ة   وھي نسب  %) 28.6(،  %) 2.5( ،%) 6(،  %) 51.7(ة   بنسب في موضوعاتھ 

%) 27.8(،%) 28.1( بن  سبة  كان  تف  ي الموض  وعات ت  وافر مع  اییر القی  اس  ن  سبة، وأی  ضًاتربوی  ًا 

 الن سب المئوی ة لم دى ت وافر مع اییر الھندس ة        وقد بلغ إجم الي   ، وھي نسب غیر مقبولة تربویاً     ،تقریبًا

، وبل  غ أجم  الي الن  سب المئوی  ة لم  دى ت  وافر مع  اییر  %)36.8( م  ن ك  ل كت  اب ف  ي المح  اور األربع  ة

، وھ ذه  تدنیة وغیر مقبولة تربویًا أیضًا موھي نسب  ،%) 52.3(من كل كتاب     القیاس في المحورین  

  ).2007الوالي، ( ودراسة ) 2007مقاط، ( النتیجة قد اتفقت مع دراسات عدیدة مثل دراسة 

   )8( جدول رقم 

بموضوعات الھندسة في المحاور  )NCTM( توافر معاییر لدرجةمئویة النسب ال

  األربعة من كل كتاب
  

   توافر المعاییر في الصفوفلدرجةالنسب المئویة 

  

  المحاور

 األول

الجزء 

  األول

 الثاني

الجزء 

  األول

 الثالث

الجزء 

  األول

 الرابع

الجزء 

  األول

 الخامس

الجزء 

  األول

  السادس

الجزء 

  األول 

 السادس

الجزء 

  الثاني 

  

  المعدل

  %58.4   %51.5   %57   %66.7   %65   %48   %62.5   %57.6  األول

  %20.8  %6   %13   %33.9   %24   %32   %36.9  ــ  الثاني

  %22.8  %2.5   %7.3   %44   %63   %9   %20   %14.1  الثالث

  %45.4  %28   %31.3   %28.6   %63.3   %28.8   %49.4   %89.1  الرابع

  %36.8  %22  %27.3   %43.3  %53.8  %29.4  % 42  %40.1  المعدل

ف ي بموض وعات الھندس ة ف ي     ) NCTM( توافر معاییر  لدرجةت الباحثة بحساب النسب المئویة      مقا

  یبین ذلك) 8(المحاور األربعة من كل كتاب والجدول رقم 

بلغت نسبة توافر المعاییر ف ي المح ور األول وھ و تحلی ل ص فات وخ صائص األش كال الھندس یة               فقد  

وھي نسبة متدنیة ولم ت صل الح د المقب ول ب ھ     %  57.5ثنائیة وثالثیة األبعاد للصف األول األساسي       

وھ ي ن سبة متدنی ة    % 48وفي الصف الثاني فق د بلغ ت ن سبة ت وافر المع اییر للمح ور األول          .  تربویًا

صف الخ امس  بینم ا بلغ ت ن سبة ت وافر المع اییر المح ور األول ف ي ال         .  جدًا وغیر مقب ول بھ ا تربوی اً     

فھ  ي ف  ي درج  ة المقب  ول ولك  ن ال تمث  ل ھ  ذه الن  سبة الج  ودة، ف  ي ح  ین بلغ  ت ن  سبة ت  وافر       % 66.7
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وھ ي ن سبة متدنی ة أی ضًا وغی ر مقب ول       % 51.5،  %57المعاییر للمحور األول في ال صف ال سادس         

 ف ي ال صفوف   بالنسبة للمحور الثاني فقد بلغ معدل توافرھ ا وھكذا .  بھا تربویًا وال تمثل الجودة طبعاً   

وھ و ن سبة متدنی ة ج دًا وأی ضًا بل غ مع دل ت وافر المع اییر ف ي المح ور             .%  20.8ھي   ) 6 – 1( من  

 مع  دل ت  وافر  بل  غ وأی  ضًامتدنی  ة ج  دًا   وھ  ي ن  سبة  % 22.8ن  سبة  ) 6 – 1( الثال  ث لل  صفوف م  ن  

غیر مقب ول  وھي نسبة متدنیة جدًا و% 45.4بنسبة ) 6-1( المعاییر في المحور الرابع للصفوف من   

  .بھا تربویًا وھي بالتالي ال تمثل الجودة

موض وعات القی اس للمح ورین م ن ك ل       ب ت وافر المع اییر  النسبة المئویة لدرج ة قامت الباحثة بحساب    

یوض  ح ذل  ك،  فق  د بلغ  ت ن  سبة ت  وافر المع  اییر ف  ي المح  ور األول ف  ي        ) 9(كت  اب، والج  دول رق  م   

.  وھ ي ن سبة متدنی ة غی ر مقب ول بھ ا تربوی اً       % 56.4بن سبة  ) 6-1(موضوعات القیاس للصفوف من  

وك  ان مع  دل المح  ورین مع  ًا ھ  و    % 48.2وأی  ضًا كان  ت ن  سبة ت  وافر المع  اییر ف  ي المح  ور الث  اني      

  .وھذه نسبة متدنیة جدًا وال تمثل الجودة% 52.3

   )9( جدول رقم 

   توافر معاییر القیاس في المحورین من كل كتابلدرجةالنسب المئویة 

     توافر معاییر القیاس في الصفوفلدرجةالنسب المئویة 

  المعدل  السادس  الخامس   الرابع   الثالث  الثاني   األول  المحاور

  %56.4  %28  %67.5  %65.4  %63.6  %50  %63.8  أألول

  %48.2  %27.8  %84  %48  %40  %46.6  %39.5  الثاني

  %52.3  %27.6  %75.7  %56.7  %52  %48.3  %53.7  المعدل

  

ع دم ت وافر   وافر المعاییر بشكل واض ح ج دًا ، وھ و    ت قد یرجع السبب في تدني نسبة       :النتیجةتفسیر  

  .عند بناء المنھاج)  NCTM(لمعاییر قلة االطالع  وھذا قد یكون بسبب ،أغلب المعاییر

 والخاصة بموض وعات الھندس ة   ،معاییر الریاضیات المدرسیة، فإن افتقار المنھاج إلى على ھذابناء  

س وال  صادرة ع  ن المجل  س ال  وطني لمعلم  ي الریاض  یات ، ی  ستلزم إع  ادة النظ  ر ف  ي منھ  اج        والقی  ا

وزی  ادة االھتم  ام بھ  ذه المع  اییر الخاص  ة فیم  ا  الریاض  یات وخاص  ة بموض  وعات الھندس  ة والقی  اس ، 

،  من إع ادة   وأصحاب القرار، المناھجيضعا فالبد على ویتعلق بربط محتوى الھندسة ببیئة التلمیذ، 

ؤس سة   صدرت ع ن م ،كونھا تمثل معاییر عالمیة) NCTM( معاییر   وأن یضعوا في الحسبان   بنائھا  

  .تربویة مرموقة مع مراعاة بیئتنا الفلسطینیة
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  یاتـــوصــالت
   :اآلتیةفإنھ یمكن صیاغة التوصیات في ضوء نتائج الدراسة 

ندسة والقیاس ، واإلفادة من ـ االستناد إلى األسس العلمیة والمعاییر العالمیة عند بناء موضوعات الھ  

 الت  ي توص  لت إلی  ة الدراس ة الحالی  ة ف  ي تط  ویر موض  وعات الھندس  ة و   ) NCTM (قائم ة المع  اییر 

  .القیاس ، ذلك بما یتالءم مع واقعنا الفلسطیني 

  .ـ االستفادة من نتائج ھذه الدراسة في تطویر المناھج الفلسطینیة لتغطیة القصور في المناھج 

 النظر وتالفي مواطن الضعف ف ي كت ب الریاض یات وتعزی ز نق اط الق وة والجوان ب        ـ ضرورة إعادة  

االیجابی  ة بحی  ث أن ی  تم تط  ویر ھ  ذه الكت  ب م  ن خ  الل فری  ق متع  اون م  ن الخب  راء المتخص  صین و     

  .الموجھین والمعلمین الذین یقومون بتدریس الریاضیات لطلبة المرحلة األساسیة 

یا م ن التعل یم األساس ي أن شطة ول و ب سیطة ع ن التح ویالت         تضمین كت ب ریاض یات ال صفوف ال دن        ـ  

  .الھندسیة 

ـ تعمیق المعرفة المفاھیمیة الھندسیة لتالمیذ الصفوف ال دنیا م ن التعل یم األساس ي ح ول خ ط التماث ل              

  .وتطابق الشكلین 

 ـ إثراء محت وى الھندس ة والقی اس بموض وعات وأن شطة تنم ي المھ ارات التفكیری ة العلی ا ، وت دریب                  

  .التالمیذ على التنبؤ واختبار التخمینات وتوظیف أسلوب حل المشكالت 

ـ   برن  امج مقت  رح لت  دریب واض  عي من  اھج الریاض  یات ف  ي ض  وء مع  اییر المجل  س الق  ومي لمعلم  ي     

   ) .NCTM( الریاضیات 

ـ إطالع مشرفي ومعلمي الریاضیات من خالل دورات و ورش عم ل عل ى المع اییر العالمی ة لتعل یم              

یات لم  ا لھ  ا م  ن أھمی  ة ف  ي تنظ  یم خط  وات الت  دریس وتحقی  ق ن  واتج ال  تعلم والت  ي ت  سھم ف  ي   الریاض  

  . في مرحلة التعلیم األساسیة ةتطویر وتحسین جودة المناھج الفلسطینی

  .بالمھارات العملیة وربطھا ببیئة المتعلمین ـ إثراء المناھج الحالیة 

 خاص  ة ، أو یتمتع  ون  تل  ذین ل  دیھم اھتمام  ا  ـ   تزوی  د الط  الب بم  واد تعلیمی  ة إثرائی  ة وخ  صوصًا ا     

  .بقدرات عقلیة معینة أو لدیھم من المواھب و التفوق العلمي الریاضي 

ـ  االھتم  ام بالجوان  ب الوظیفی  ة التطبیقی  ة لمحت  وى الھندس ة و ع  دم االقت  صار عل  ى الجان  ب المعرف  ي    

  .فقط

  .جسام ثنائیة و ثالثیة األبعاد ـ التوسع في عدد األنشطة التي تشجع التلمیذ على رسم و بناء األ

  .ـ ضرورة زیادة ربط األنشطة التعلیمیة بكتب الریاضیات بالبیئة و حیاة التلمیذ 
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ـ تشكیل لجنة تألیف خاصة لكل محور تبدأ بالتألیف من الصف األول األساسي و حتى العاشر ل نفس     

   .المحور حتى تراعي التسلسل المنطقي والبناء الھرمي للمادة العلمیة
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  اتــترحـالمق

  
 الدراس  ة واط الع الباحث  ة عل  ى الموض  وعات المتع ددة المتعلق  ة بموض  وع   الدراس  ةف ي ض  وء نت  ائج  

  :تقترح ما یلي

 أخرى عل ى من اھج الریاض یات، م ن خ الل تحلی ل محتواھ ا ف ي ض وء مع اییر             دراساتإجراء  ـ  

(NCTM). 

عل  ى ) NCTM( خ  الل تطبی  ق مع  اییر   دراس  ة اتجاھ  ات معلم  ي الریاض  یات للت  دریس م  ن     ـ   

 .المنھاج الفلسطیني الجدید

ـ   دراس  ات مقارن  ة م  ع من  اھج عالمی  ة ف  ي الھندس  ة للوق  وف عل  ى جوان  ب الق  وة وال  ضعف ف  ي       

  .المنھاج الحالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  ــعــراجـــالمــ
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  المــراجــع

  

  :المراجع العربیة: أوال
 
، اعتنى بهـا     " حكم علل األحاديث  : سنن ابن ماجة    : "   ابن ماجة ، الحافظ أبو عبد اهللا       -1

 .، الرياض ، دار المعارف ) 1ط(أبو عبيدة مشهور بن حسن أل سلمان ، 

، مصر ، دار الحدي للطابعـة والنـشر         ) 2ج( ،   " لسان العرب ) " 2003(ابن منظور    -2
 .والتوزيع

. لتـصور اإلسـالمي   جودة التعليم فـي ا    ): " 2007(أبو دف، محمود والوصيفي، ختام       -3
، "مدخل للتميز "المؤتمر التربوي الثالث، الجودة في التعليم الفلسطيني        " مفاهيم وتطبيقات 
 2007أكتوبر ) 31 – 30. (الجامعة اإلسالمية

، ) 2ط(،  "  مناهج الرياضيات المدرسية وتدريـسها    ) : " 2003(أبو زينة ، فريد كامل       -4
 .الكويت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع 

، )1ط(،   "مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها   ) : " 1999(أبو سل ، محمد عبد الكريم        -5
  .دار الفرقان للنشر : األردن 

مطابقة وثيقة كتب الرياضيات في المنهاج الفلـسطيني        ): " 2007(و عمرة ، روضة     بأ -6
 العالمية في مجال الهندسة والقياس للمرحلة األساسية العليا فـي           (NCTM)لمعايير  

 .غزة. رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة األزهر " محافظة غزة

الـدار العربيـة    :  ،القـاهرة  1ط" الرياضيات التربويـة  ): "1996(أبو عميرة، محبات ،      -7
 .للكتاب

تنمية التفكير في الهندسة واختزال القلق نحوهـا لـدى      ) : " 2002(أبو ملوح ، محمد      -8
زة في ضوء مدخل فـان هايـل ومخططـات          طلبة الصف الثامن األساسي بمحافظة غ     

 .، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة عين شمس  " المفاهيم

،  " الطرق اإلحصائية فـي البحـث والتـدريس       ) : " 2000(أبو ناهية ، صالح الدين       -9
 . ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية )2ط(

 اإلدارة التعليميـة     الجـودة الـشاملة فـي       ) : "2003( أحمد ، أحمـد إبـراهيم         -10
 .، اإلسكندرية ، دار الوفاء " والمدرسية

بعض المهارات العلمية في الرياضيات لدى طـالب        ) : " 1994 (عبد الناصر أحمد ،    -11
 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوط" شعبة التعليم االبتدائي
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 .، غزة) 1ط( عة اإلسالمية ، ، الجام " البحث التربوي) : " 1997(األغا ، إحسان  -12

زهيـر الـشاويش ، لبنـان ،        : تحقيق   " صحيح الجامع ) : " 2002(األلباني ، محمد     -13
 .مطبعه المكتب اإلسالمي  

،  " طرق تدريس الرياضيات ، نظريـات و تطبيقـات        ) : " 2001(األمين ، إسماعيل     -14
 .، القاهرة ، دار الفكر العربي ) 1ط(

برنـامج إدارة الجـودة الـشاملة      ) : " 2002( أحمد   األنصاري ، محمد ومصطفى ،     -15
، المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج ، قطر          " وتطبيقاتها في المجال التربوي   

  . 56 – 1 يونيو      ص 26 – 23

) 2ط(، تحقيق محمد قطب      " صحيح البخاري : "  محمد   البخاري ، اإلمام أبو عبدا هللا      -16
  .وت ، المكتبة العصرية ، بير

برنامج مقترح لتنمية التفكير في الهندسة في ضوء نمـوذج          ) : " 1994(البنا ، مكة     -17
 .، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية البنات، جامعة عين شمس  " فان هايل

ضـمان الجـودة فـي      ) : " 2005(البهواشي ، السيد عبد العزيز و الربيعي ، سعيد           -18
، عـالم الكتـب للنـشر       ) 1ط(تجارب عالميـة ،      – مبادئها   –مفهومها  " التعليم العالي 

 .والتوزيع ، القاهرة

، مـصر ، دار قبـاء    " لدارة التعليميـة والمدرسـية    ا) : " 2001(البوهي ، فاروق     -19
 .للطباعة والنشر والتوزيع 

معايير النوعية في إعداد مقررات الرياضيات في الجامعة        : " (2004)البيك، محمود    -20
جامعة القدس المفتوحة    " عية في التعليم الجامعي الفلسطيني    المفتوحة، بحث مؤتمر النو   

رام اهللا ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعة في فلسطين، في جامعـة               
 م3/7/2005-5القدس المفتوحة الفترة 

تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني من المرحلة التعلـيم  " :  (2000)الثابت، زهراء -21
  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عدن، عمان"  الجمهورية اليمنيةاألساسي في

تطوير الرياضيات في مرحلة التعليم العام فـي المملكـة          ): " 2000(الجراح، ضياء    -22
، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،         " األردنية الهاشمية في ضوء النمذجة الرياضية     

 .مصر. جامعة عين شمس

يم محتوى كتب الرياضيات في المرحلة الثانوية فـي         تقو): " 2005(الجراح، ضياء    -23
، 102، مجلة دراسات في المنهج وطرق التدريس العدد       " ةضوء متطلبات مواكبة العولم   

 .91-118الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، ص: القاهرة
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منهج الهندسة في رياضيات المرحلـة المتوسـطة فـي          ): " 2003(الحربي، طالل    -24
، 96المجلة التربوية، جامعة الكويت العـدد        " مراحل ومستويات فان هايل   فلسطين بين   

 .8-119المجلد،، ديسمبر، ص

إدارة الجودة الـشاملة كمـدخل لتطـوير الجامعـات           ) : " 2002( الحربي ، حياة     -25
 .، رسالة دكتوراه غير منشورة ، أم القرى ، السعودية  " السعودية

تقويم محتـوى كتـاب الرياضـيات للمرحلـة         " : (2006)الخزندار، نائلة الخزندار     -26
المؤتمر العلمي األول، التجربة الفلسطينية فـي       " نراألساسية العليا في ضوء نظرية برو     

، جامعة األقصى، غزة فـي الفتـرة        1إعداد المناهج، في فلسطين ومتغيرات العصر، ج      
 .م2006كانون األول / 19-9

تب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا     تقويم محتوى ك  ) : " 2006(الخزندار ، نائلة     -27
، المؤتمر األول لكلية التربية بعنوان التجربة الفلسطينية فـي           " في ضوء نظرية برونر   

  .458 – 452الواقع والتطلعات ، جامعة األقصى ، غزة ، ص : إعداد المناهج 

ـ  : "  (1997)الدواهيدي، محمد  -28 ة تقويم كتب الرياضيات المدرسية للـصفوف الثالث
، "األخيرة من مرحلة التعليم األساسي الدنيا في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين            

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة

تقويم منهاج الرياضيات المستخدم في الضفة : " (1996)الديب، وليد وضبيط، الياس -29
 .رام اهللا" ة الخطة الشاملةالغربية وقطع غزة في تطوير المناهج الفلسطيني

الجودة الشاملة في التعليم و أسواق العمل في الـوطن          ) : " 2003(الزواوي ، خالد     -30
 .، القاهرة ، مجموعة النيل العربية للنشر ) 1ط(،  " العربي

الـصحيفة التربويـة     " المعايير القوميـة للتعلـيم    ) : " 2005(السعيد ، رضا مسعد      -31
  21/6/2005ارة االلكترونية ، تاريخ الزي

تقويم الرياضيات للصف التاسع األساسي مـن وجهـة نظـر           ): " 1994(السر، خالد  -32
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة األردنية" المعلمين والطلبة

، عمـان ،    ) 1ط " (أساليب تدريس الرياضيات  ) : " 2002(السلطاني ، عبد المحسن      -33
 .دار الوراق  

 للرياضـيات   NCTMدراسة مدى تطبيـق معـايير       ): " 2004( عثمان   السواعي ،  -34
المؤتمر الـسادس للبحـوث، جامعـة       " المدرسية في مدارس اإلمارات العربية المتحدة     

 .اإلمارات العربية المتحدة
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تطور الجوانب الوجدانية في منهج الرياضـيات بالمرحلـة   : "  (1999)السيد، رضا -35
، 2 مجلة تربويات الرياضـيات، ج     "NCTM"ظور  اإلعدادية في سلطنة عمان من من     

 277-201مصر، ص

ثقافة الجودة في الفكـر اإلداري      ) : " 2003(الشافعي ، أحمد وناس  والسيد ، محمد          -36
، ) 19ع  ( مجله أبحاث اليرموك ،      " التربوي الياباني وإمكانية االستفادة منه في مصر      

  .79ص ) 13ج ( 

اهج الرياضيات للصفوف األربعة األولـى مـن        تقويم من " ) : 1999(الشامي، صالح    -37
، رسالة دكتوراه غير منشورة، المركـز الـوطني         "التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية   

 .للمعلومات، اليمن

تقويم كتب الرياضيات للمرحلـة المتوسـطة بالمملكـة        ): " 2001(الشراري، عامر    -38
ير غيـر منـشورة، كليـة       ، رسالة ماجست  " العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين     

 .الدراسات العليا الجامعة األردنية

، دار الفكـر    ) 1ط(،   " طرق تـدريس الرياضـيات    ) :" 2001(الصادق ، إسماعيل     -39
 .العربي 

رياضيات طفل ما قبل المدرسة في مصر فـي ضـوء           ) : " 2004(الصالح ، ماجدة     -40
ية التربية ، جامعة عين     مجلة القراءة والمعرفة ، كل     " متطلبات القرن الحادي والعشرين   

 .31شمس ، العدد 

،  " العلم عند العرب وأثره على الحضارة األوربيـة       ) : " 1998(الصباغ ، رمضان     -41
 .، اإلسكندرية ، دار الوفاء للطباعة والتوزيع ) 1ط(

 تقويم كتب الرياضيات المدرسية فـي مرحلـة التعلـيم          ): "1996(الصوص، محمد    -42
، رسالة ماجستير غير " المعلمين والمعلمات في فلـسطين األساسي العليا من وجهة نظر 
 .منشورة، جامعة النجاح، نابلس

، الجودة فـي     " مفهوم الجودة ومقاومتها في اإلسالم    ) : " 2004(الصوفي ، حمدان     -43
التعليم العالي مجلة علمية دورية تعالج قضايا التعليم العالي وآفاقه المـستقبلية ، تـصدر       

  .2004، سبتمبر ) 1ع(، ) 1ج(امعة اإلسالمية ، عزة عن وحدة الجودة بالج

معوقات تطبيق الجودة فـي مـدارس      ) : " 2007( العاجز ، فؤاد و نشوان ، جميل         -44
" ، المؤتمر التربوي الثالث الجودة في التعلـيم الفلـسطيني            " وكالة الغوث الدولية بغزة   

 . أكتوبر 30 – 31، الجامعة اإلسالمية  " مدخل التميز 
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تقوين أداء مهارات تدريس الهندسة لدى طـالب كليـة          ) : " 1987(لعزب ، محمد    ا -45
 .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق " التربية ببنها

المدينة المنـورة ،    ) 2ط(،     " أهداف التربية اإلسالمية  ) : " 1988(الكيالني ، ماجد     -46
 .دار التراث 

معجم المصطلحات التربويـة المعرفـة فـي        ): 2003(، علي   اللقاني، أحمد والجمل     -47
 . ، القاهرة عالم الكتاب3 ط.المناهج وطرق التدريس

 بكتب العلوم للمرحلة    مستوى جودة موضوعات الفيزياء    ) : " 2007( اللولو ، فتحية     -48
،المؤتمر التربوي الثالـث ، الجـودة فـي      " األساسية الدنيا في ضوء المعايير العالمية     

 . أكتوبر 30 – 31ليم الفلسطيني مدخل للتميز ، الجامعة اإلسالمية في الفترة التع

، القـاهرة ، أميـرال       " إدارة الجامعات بالجودة الشاملة   ) : " 1999( النجار ، فريد     -49
 .للنشر والتوزيع 

الكتاب المدرسي مواصفاته ومقوماته التعليميـة      ): " 1991(المليص، سعيد وآخرون     -50
 . 96لة التربية، قطر ، السنة العشرون ، العدد ، مج" والجمالية

 ، دار الكتـاب العربـي     4، مجلد    " مجمع الزوائد الفوائد  ): " 1407(الهيثمي ، علي     -51
 .ودار الريان ، القاهرة 

مستوى جودة الموضوعات اإلحصاء المتـضمنة فـي كتـب          ): "2006(الوالي، مها    -52
معايير المجلس القومي لمعلمـي     رياضيات مرحلة التعليم األساسي بفلسطين في ضوء        

 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية" الرياضيات

تحليل محتوى الهندسة بكتب الرياضـيات فـي معـايير          ): "2005(الوهيبي، حفيظة    -53
رسـالة ماجـستير    " .  في سلطنة عمان   NCTMالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات     

 .لتربية، جامعة قابوس، عمانغير منشورة كلية ا

، بيـروت ، مكتبـة    " معجم مصطلحات العلوم االجتماعية   " ) : 1968(بدوي ، أحمد     -54
 .لبنان 

، ترجمة محمد أمين المفتـي ،        " طرق تدريس الرياضيات  ) : " 1989(بل ، فردريك     -55
 .ممدوح محمد سليمان ، القاهرة ، الدار العربية للنشر والتوزيع 

تحليل الوظيفة كتاب الرياضيات المقرر للسنة الثانيـة        ): " 1994(بن فاطمة، محمد     -56
، منـشورات المعهـد     22المجلة التونسية لعلوم التربية، العـدد       " . من التعليم األساسي  

 73-97القومي لعلوم التربية، ص 
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التحصيل الدراسي في الرياضيات مكوناته     ) : " 1998(جاد اهللا ، أبو المكارم جاد اهللا         -57
 . الملتقى المصري لإلبداع والتنمية : ، اإلسكندرية  "  والمعرفية والالمعرفيةالعلمية

عمـان ، جامعـة القـدس     " مناهج البحث العلمي ): " 1994(جامعة القدس المفتوحة     -58
 .المفتوحة برنامج التربية 

مجلـة   " رؤية إنسانية لمفهوم ضـبط جـودة التعلـيم        ) : " 1994(حسان ، حسان     -59
 .، القاهرة ، عالم الكتب ) 9ج(دراسات تربوية ، 

تقويم كتاب الجبر للصف التاسع من وجهة نظر معلمـي  : "  (1998)محمود. حمدان -60
رسالة ماجستير غير منـشورة كليـة التربيـة،         " الرياضيات وطلبتهم في محافظة غزة    

 . غزة–الجامعة اإلسالمية 

 التعلـيم   جودة الكتـب المدرسـية بمرحلـة      ): " 2007(خليفة، علي وشبالق، وائل      -61
المؤتمر التربوي الثالث ، الجودة فـي        " األساسي من وجهة نظر مشرفي هذه المرحلة      

 2007أكتوبر ) 31 – 30. (، الجامعة اإلسالمية"مدخل متميز"التعليم الفلسطيني 

دراسة تقويمية الكتاب الرياضيات المقرر تدريسه لطلبـة  ): " 1996(دويكات، عليان   -62
رسالة ماجستير غير منـشورة جامعـة ، جامعـة          " ألردنالصف التاسع األساسي في ا    

 .اليرموك، اربد ، األردن

عـدنان  : ترجمـة    " تطوير نظم الجودة في التربيـة      ) : "1999(دوهيرتي ، جيفري     -63
األحمد وآخرون ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، المركز العربـي للتعريـب            

 .دمشق : والترجمة والتأليف والنشر 

فاعلية إستراتيجية مقترحـة تـستخدم أسـلوب الـروابط          " ) : 2004(ياب ، بسام    د -64
الرياضية في تنمية التحصيل واستقاللية التعلم لدى تالميذ الصف الـسادس األساسـي     

، رسالة دكتورة غيـر منـشوره ،         " في ضوء مستويات الجودة في النظام المعلوماتي      
برنـامج الدراسـات العليـا      قصى بغزة ،    كلية التربية ، جامعة عين شمس ، جامعة األ        

 .المشترك

، " جودة كتب الرياضيات المقررة في المنهـاج الفلـسطيني  : " (2004)دياب، سهيل    -65
، الجامعة اإلسالمية،   1المؤتمر التربوي األول، التربية في فلسطين ومتغيرات العصر، ج        

 38-56ص.غزة

لمدرسـي وتوظيفهـا فـي     تطوير أداة لقياس جودة الكتاب ا     : "(2006)دياب، سهيل    -66
المؤتمر العلمي األول لكلية التربيـة ، التجربـة         "  قياس جودة كتب المنهاج الفلسطيني    

 م2006 ديسمبر (19-20) –الفلسطينية في إعداد المناهج ، المجلد الثاني 
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 برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة فـي حـل          ): "2007(رصرص، حسن رشاد     -67
رسالة ماجستير ، كلية     " ة الصف األول الثانوي األدبي بغزة     المسألة الرياضية لدى طلب   

 .التربية ، الجامعة اإلسالمية غزة

اتساق مناهج الرياضيات فـي الملحلـة       ): " 2000(رفائيل، عصام ويوسف ، محمد       -68
، " الثانوية العامة مع تحديات القرن الحادي والعشرين دراسة تقويم ورؤى مـستقبلة           

والتدريب في الوطن العربي فـي عـصر العولمـات وثـورة            مستقبل سياسات التعليم    
 .245-265،ص 1المؤتمر العلمي السنوي الثامن، جامعة حلوان ، مصر، ج. المعلومات

تحليل نقدي لمعايير إعداد المعلم المتضمنة في المعـايير        ) : " 2004(زيتون ، كمال     -69
لجمعيـة المـصرية    ، المؤتمر العلمي السادس عشر ، مجلـة ا         " القومية لتعليم بمصر  

 . يوليو 21 – 22وطرق التدريس ، القاهرة ، المجلد األول ، 

،  " طرق تدريس الرياضيات بـين النظريـة والتطبيـق        ) : " 1995(سالمة ، حسن     -70
 .، القاهرة ، دار الفجر) 1ط(

" تقويم منهاج الرياضيات الفلـسطيني للـصف الـسادس        ): " 2002(شومان عايش    -71
 .ة ، كلية التربية الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشور

تحليل وتقويم كتب الرياضيات المدرسية فـي األردن وفـق       ): " 2004(صبيح أماني    -72
، أطروحة دكتـوراه غيـر   "نموذج طور في ضوء معايير المحتوى والعمليات األمريكية 

ت منشورة، كلية التربية ، قسم المناهج وطرق التدريس ، جامعة عمان العربية للدراسـا             
  .األردن. العليا

تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية مفهومة ، أسسه ،         " ) : 1987(طعيمة ، رشدي     -73
 .دار الفكر العربي : ، القاهرة ) 1ط(،  " استخداماته

، عمان ، دار    " الجودة الشاملة في التعليم     "  ) : 2006( طعيمة ، رشدي و آخرون       -74
 .المسيرة للنشر والتوزيع

مدى اتساق محتـوى اإلحـصاء فـي كتـب الرياضـيات         ): " 2001(عابد ، عدنان     -75
المدرسية بسلطنة عمان مع معايير المجلـس القـومي المجلـس القـومي لمعلمـي               

، كلية التربية ، جامعـة الزقـازيق ، المجلـد           "  الرياضيات، مجلة تربويات الرياضيات   
 .الرابع

 " اء التنمية البـشرية   الجودة الشاملة وإعادة بن   ) : " 1996(عبد الرحمن ، مصطفى      -76
  .5ص) 8ع(مجلة النهضة الدراية ، 
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دراسة تقويم المنهج الرياضي في الصف الـسادس       " : (2001)عبد الرسول ، زينب      -77
رسـالة  ". االبتدائي بمدارس البحرين في ضوء آراء الموجهين والمعلمـين والطلبـة          

 .جامعة القديس يوسف، بيروت، ماجستير غير منشورة، جامعة

فهم األشكال الهندسية و خواصها لدى الطالب معلمي        ) : " 1997(ادر ، أيمن    عبد الق  -78
رسـالة ماجـستير غيـر       " الرياضيات وعالقته بمستويات فان هايل للتفكير الهندسي      

 .منشورة ن كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية 

 .نجلو، القاهرة ، مكتبة اال " تربويات الرياضيات) : " 2000(عبيد ، وليد  وآخرون  -79

 تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير         ") : 2004(عبيد ، وليم     -80
 .، عمان ، دار المسيرة " وثقافة التفكير

المنهاج المدرسي  أساسياته ، واقعه ،  ) : "  2008(عفانه ، عزو و اللولو ، فتحية  -81
 . غزة ، دار آفاق  ) 2ط " ( وأساليب تطويره 

، 1، ط التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثـة    ): " 1995(سماعيل  عفانه، وعزو إ   -82
  .كلية التربية الجامعة اإلسالمية بغزة

إثراء مقرري الرياضيات والعلوم للـصف      ): "2001(عفانه، عزو والزعانين، جمال      -83
بحث منـشور فـي مجلـة    " السادس األساسي في فلسطين في ضوء االتجاه المنظومي   

 .م2001 نوفمبر – العدد السادس –ربوية الفلسطينية البحوث والدراسات الت

المنهاج المدرسي أساسـياته ، واقعـه ،     ) : " 2004(عفانه ، عزو و اللولو ، فتحية         -84
 .، غزة ، دار آفاق ) 1ط(،  " وأساليب تطويره

، ) 1ط(،  " مناهج الرياضـيات وأسـاليب تدريـسها        ) : " 2000(عقيالن ، إبراهيم       -85
  .عمان ، دار المسيرة

"            إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية     "  ) : 2004( عليمات ، صالح ناصر      -86
 .، دار الشروق للنشر والتوزيع) 1ط(، عمان ، األردن ) التطبيق ومقترحات التطوير ( 

أثر ثالث استراتيجيات في طرح األسئلة على التفكير في         ) : " 2002(عياش ، حسن     -87
، رسـالة   "  القلق نحوها لدى طالب الصف التاسع األساسـي بغـزة          الهندسة واختزال 

 .ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية 

، ) 2ط " (االنجازات العلمية في الحـضارة اإلسـالمية      ) : " 2002(محمود ، يوسف     -88
 .اإلمارات العربية المتحدة ، دار وائل للنشر 
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ض استراتيجيات األسئلة على حل طالب      أثر استخدام بع  " ) : 1990(مخلوف ، لطفي     -89
، دراسات تربوية ،    : "  واختزال قلقهم الرياضي   ةالمدرسة اإلعدادية للمشكالت الهندسي   

  .26المجلد الخامس ، الجزء 

تقويم كتب الرياضيات من الصف الرابـع إلـى الـصف           " ): 1995(مرسي، حمدي    -90
، مجلة كلية التربيـة، جامعـة        "السادس المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية     

 790-820،    ص2أسيوط ،ج
          http://www.domaindlx.com/mibadr/artcles/view.asp  
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  )1 (ملحق رقم

Geometry Standard for Grades Pre-K–2 

 Expectations 
Instructional 
programs from 
prekindergarten 
through grade 12 
should enable all 
students to— 

In prekindergarten through grade 2 all 
students should— 

Analyze 
characteristics and 
properties of two- and 
three-dimensional 
geometric shapes and 
develop mathematical 
arguments about 
geometric 
relationships  

• recognize, name, build, draw, compare, 
and sort two- and three-dimensional 
shapes;  

• describe attributes and parts of two- and 
three-dimensional shapes;  

• investigate and predict the results of 
putting together and taking apart two- and 
three-dimensional shapes.   

Specify locations and 
describe spatial 
relationships using 
coordinate geometry 
and other 
representational 
systems  

• describe, name, and interpret relative 
positions in space and apply ideas about 
relative position;  

• describe, name, and interpret direction 
and distance in navigating space and 
apply ideas about direction and distance;  

• find and name locations with simple 
relationships such as "near to" and in 
coordinate systems such as maps.   

Apply transformations 
and use symmetry to 
analyze mathematical 
situations  

• recognize and apply slides, flips, and 
turns;  

• recognize and create shapes that have 
symmetry.   

Use visualization, 
spatial reasoning, and 
geometric modeling to 
solve problems  

• create mental images of geometric 
shapes using spatial memory and spatial 
visualization;  

• recognize and represent shapes from 
different perspectives;  

• relate ideas in geometry to ideas in 
number and measurement;  
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• recognize geometric shapes and 
structures in the environment and specify 
their location.    
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  )2(قم ملحق ر

   )K – 2(  الهندسية للصفوفالمعايير 

  التوقعات
 – K برامج التعليم للصفوف من   

  يجب أن تمكن الطالب من 12
  : منا كل الطالب يجب أن يتمكنوK - 2في الصفوف من

ـ تحليل صـفات و خـصائص       
األشكال الهندسية ثنائية و ثالثيـة      
األبعاد و يطور حجـج رياضـية       

  .حول العالقات الهندسية 

يميز ، يسمي ، يبني ، يرسم ، يقارن ويصنف األشكال ثنائيـة            .1
 .وثالثية األبعاد 

 .يصف خواص وأجزاء األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد .2

 األشـكال  ثنائيـة و ثالثيـة       يبحث و يتوقع نتائج دمج وفصل      .3
  .األبعاد

ـ تحديد المواقع لألشياء ووصف     
ــتخدام   ــة باس ــات المكاني العالق

ية و غيرهـا مـن      الهندسة اإلحداث 
  .أنظمة التمثيل األخرى 

يصف و يسمي ويفسر المواقع النسبية لألشياء فـي الفـراغ            .1
 .ويطبق األفكار حول الموقع النسبي 

يصف و يسمي ويفسر االتجاهات و المسافات فـي الفـراغ            .2
 .المكاني وتطبيق األفكار الخاصة باالتجاهات و المسافات 

" بجانب"عابير بسيطة مثل    أن يجد و يسمي المواقع باستخدام ت       .3
   الخرائطوباستخدام أنظمة اإلحداثيات كما في

ـ تطبيق التحـويالت الهندسـية      
واستخدام التماثل لتحليل المواقـف   

  .الرياضية 

  .أن يميز ويستخدم االنسحاب و الدوران و االنعكاس .1
  . لها خاصية تماثل أن يميز ويبتكر أشكاالً. 2

ــذهني و   ــصور ال ــتخدام الت اس
ــ ــاذج الم ــة و النم سببات المكاني

  .الهندسية لحل المشكالت 

يكون تصورات ذهنية لألشكال الهندسية مـستخدما الـذاكرة          .1
  .المكانية و التصور المكاني 

 .أن يميز و يمثل األشكال من زوايا مختلفة  .2

 الهندسية و األفكار العددية و القيـاس       رأن يربط بين األفكا    .3
 )ار الهندسية في العد و القياس كاستخدام النماذج أو األف( 

أن يتعرف  على التراكيب و األشكال الهندسية في البيئة و            .4
  .تحديد مواقعها 
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  )3(ملحق رقم 

Geometry Standard for Grades 3–5 

 Expectations 
Instructional 
programs from 
prekindergarten 
through grade 12 
should enable all 
students to— 

In grades 3–5 all students should— 

Analyze 
characteristics and 
properties of two- and 
three-dimensional 
geometric shapes and 
develop mathematical 
arguments about 
geometric 
relationships  

• identify, compare, and analyze attributes 
of two- and three-dimensional shapes 
and develop vocabulary to describe the 
attributes;  

• classify two- and three-dimensional 
shapes according to their properties and 
develop definitions of classes of shapes 
such as triangles and pyramids;  

• investigate, describe, and reason about 
the results of subdividing, combining, and 
transforming shapes;  

• explore congruence and similarity;  
• make and test conjectures about 
geometric properties and relationships 
and develop logical arguments to justify 
conclusions.   

Specify locations and 
describe spatial 
relationships using 
coordinate geometry 
and other 
representational 
systems  

• describe location and movement using 
common language and geometric 
vocabulary;  

• make and use coordinate systems to 
specify locations and to describe paths;  

• find the distance between points along 
horizontal and vertical lines of a 
coordinate system.   

Apply transformations 
and use symmetry to 
analyze mathematical 
situations  

• predict and describe the results of sliding, 
flipping, and turning two-dimensional 
shapes;  

• describe a motion or a series of motions 
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that will show that two shapes are 
congruent;  

• identify and describe line and rotational 
symmetry in two- and three-dimensional 
shapes and designs.   

Use visualization, 
spatial reasoning, and 
geometric modeling to 
solve problems  

• build and draw geometric objects;  
• create and describe mental images of 
objects, patterns, and paths;  

• identify and build a three-dimensional 
object from two-dimensional 
representations of that object;  

• identify and draw a two-dimensional 
representation of a three-dimensional 
object;  

• use geometric models to solve problems 
in other areas of mathematics, such as 
number and measurement;  

• recognize geometric ideas and 
relationships and apply them to other 
disciplines and to problems that arise in 
the classroom or in everyday life.    
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  )4(ملحق رقم 

  )5 ـ  3  (وففالهندسية للصالمعايير 
 

  التوقعات
 12ـ  Kبرامج التعليم من 

  يجب أن تمكن الطالب من
  :  يجب أن 5  ـ 3الطالب في المراحل من 

ـ تحليل صفات و  
خصائص األشكال الهندسية 

ثنائية و ثالثية األبعاد 
وتطوير حجج رياضية حول 

  .العالقات الهندسية 

 حلل خواص األشكال ثنائية و ثالثيةيحدد و يقارن و ي .1
  . و يطور المفردات لوصف الخصائص ،األبعاد

أن يصنف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد حسب  .2
ت المختلفة من  ويطور تعريفات للتصنيفا،خواصها
 . واألهرامات ، المثلثات: مثل،األشكال

أن يتحقق ويصف ويعطي األسباب لما يحدث عند  .3
 . أو تحول األشكال الهندسية دمجتقسيم أو 

 .أن يكتشف التطابق و التشابه  .4

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات  .5
  .لتطوير حجج منطقية تبرر النتائج 

 األشياء ـ تحديد مواقع
ووصف العالقات المكانية 

حداثيات باستخدام محاور اإل
وغيرها من أنظمة التمثيل 

  .األخرى 

وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة  .1
 .المتداولة و المصطلحات الهندسية 

أن يعمل ويستخدم نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع  .2
 .األشياء ووصف مساراتها 

قاط الواقعة على الخطوط أن يجد المسافة بين الن .3
  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات ( األفقية والرأسية 

تطبيق التحويالت الهندسية ـ 
ويستخدم التماثل لتحليل 

  .المواقف الرياضية 

 و ، و الدوران،نسحابيتوقع ويصف نتائج اال .1
  .االنعكاس لألشكال ثنائية األبعاد 

ضح أن يصف حركة معينة أو سلسلة حركات التي تو .2
 . تطابق شكلين 

 ،   أن يعين و يصف خط التماثل في األشكال ثنائية .3
 .و ثالثية األبعاد و التصميمات 
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استخدام التصور الذهني و ـ 
النماذج الهندسية لحل 

  .المشكالت 

  .أن يبني ويرسم األشكال الهندسية  .1
أن يكون ويصف تصورات ذهنية األشياء و األنماط  .2

 .و المسارات 

كاال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين أن يميز أش .3
 .لذلك الجسم 

 . ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد أن يميز ويرسم تمثيالً .4

أن يستخدم النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية  .5
 ) العدد و القياس ( األخرى 

أن يميز األفكار و العالقات الهندسية ويستخدمها في  .6
 أو في الحياة ،مواقف ومشاكل تظهر في الفصل

  .اليومية 
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  )5(ملحق رقم 

Geometry Standard for Grades 6–8 

 Expectations 
Instructional 
programs from 
prekindergarten 
through grade 12 
should enable all 
students to— 

In grades 6–8 all students should— 

Analyze 
characteristics and 
properties of two- and 
three-dimensional 
geometric shapes and 
develop mathematical 
arguments about 
geometric 
relationships  

• precisely describe, classify, and 
understand relationships among types of 
two- and three-dimensional objects using 
their defining properties;  

• understand relationships among the 
angles, side lengths, perimeters, areas, 
and volumes of similar objects;  

• create and critique inductive and 
deductive arguments concerning 
geometric ideas and relationships, such 
as congruence, similarity, and the 
Pythagorean relationship.   

Specify locations and 
describe spatial 
relationships using 
coordinate geometry 
and other 
representational 
systems  

• use coordinate geometry to represent 
and examine the properties of geometric 
shapes;  

• use coordinate geometry to examine 
special geometric shapes, such as 
regular polygons or those with pairs of 
parallel or perpendicular sides.   

Apply transformations 
and use symmetry to 
analyze mathematical 
situations  

• describe sizes, positions, and 
orientations of shapes under informal 
transformations such as flips, turns, 
slides, and scaling;  

• examine the congruence, similarity, and 
line or rotational symmetry of objects 
using transformations.   

Use visualization, 
spatial reasoning, and 

• draw geometric objects with specified 
properties, such as side lengths or angle 



 160

geometric modeling to 
solve problems  

measures;  
• use two-dimensional representations of 
three-dimensional objects to visualize 
and solve problems such as those 
involving surface area and volume;  

• use visual tools such as networks to 
represent and solve problems;  

• use geometric models to represent and 
explain numerical and algebraic 
relationships;  

• recognize and apply geometric ideas and 
relationships in areas outside the 
mathematics classroom, such as art, 
science, and everyday life.    
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  )6(ملحق رقم 

  )8ـ  (6 الهندسية للصفوف من المعايير
    

  التوقعات
 يجب  12 ـ Kبرامج التعليم من 

  :أن تمكن الطالب من 
 كل التالميذ يجب أن يتمكنوا 8  ـ 6في الصفوف من 

  : من 
ـ تحليل صفات وخصائص 

شكال الهندسية ثنائية وثالثية األ
األبعاد وتطوير حجج رياضية حول 

  .العالقات الهندسية 

أن يصف ويصنف ويفهم بدقة العالقات بين  .1
 ااألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد وفقا لخصائصه

  .المميزة 
أن يفهم العالقات بين الزوايا وأطوال األضالع  .2

 ، محيطات األشكال ومساحتها وأحجام األشكال
 .المختلفة 

 ة الحجج االستنباطية واالستنتاجيينقدأن يبتكر و .3
المتعلقة باألفكار وعالقات الهندسية مثل التطابق 

  .والتشابه والعالقات الفيثاغورسية 
ـ تحديد مواقع األشياء ووصف 

العالقات المكانية باستخدام محاور 
  . ونظم التحليل األخرى تاإلحداثيا

ية لتمثيل واختبار استخدام الهندسة اإلحداث .1
 .خصائص األشكال الهندسية 

استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض  .2
األشكال الهندسية مثل المضلعات المنتظمة 

واألشكال الهندسية التي تحوى على أزواج من 
  . األحرف المتوازية أو المتعامدة 

ـ تطبيق التحويالت الهندسية 
واستخدام التماثل لتحليل المواقف 

  .رياضية ال

ومكان واتجاه األشكال ) قياس ( وصف حجم  .1
نتيجة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب 

  .والدوران و االنعكاس و التمدد 
اختبار التطابق و التشابه ومحاور التماثل و  .2

  . الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية 
ـ استخدام التصور الذهني و 

اكل النماذج الهندسية لحل المش
  .الرياضية 

رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل  .1
  .أطوال أضالع ، وقياس زواياها 

استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو  .2
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المجسمات ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال 
وحل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات 

 .الجانبية و الكلية و الحجوم 

لشبكات لتمثيل استخدام أساليب التصوير مثل ا .3
 .وحل المشاكل 

استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات  .4
 .العددية و الجبرية 

تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات  .5
في غير درس الرياضيات مثال في دروس 

  العلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة اليومية 
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  )7(ملحق رقم 

Measurement Standard for Grades Pre-K–2 

 Expectations 

Instructional 
programs from 
prekindergarten 
through grade 12 
should enable all 
students to— 

In prekindergarten through grade 2 all 
students should— 

Understand 
measurable attributes 
of objects and the 
units, systems, and 
processes of 
measurement  

• recognize the attributes of length, 
volume, weight, area, and time;  

• compare and order objects according to 
these attributes;  

• understand how to measure using 
nonstandard and standard units;  

• select an appropriate unit and tool for the 
attribute being measured.   

Apply appropriate 
techniques, tools, and 
formulas to determine 
measurements  

• measure with multiple copies of units of 
the same size, such as paper clips laid 
end to end;  

• use repetition of a single unit to measure 
something larger than the unit, for 
instance, measuring the length of a room 
with a single meterstick;  

• use tools to measure;  
• develop common referents for measures 
to make comparisons and estimates.    
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  )8(ملحق رقم 

  2 ) ـ  ( K من  للصفوفلقياس معايير ا
  

  التوقعات
  ـ Kبرامج التعليم للصفوف من 

  : يجب أن يمكن الطالب من 2
 جميع الطالب يجب أن 2  ـ Kفي الصفوف من 

  :يتمكنوا من 
يفهم قابلية القياس لألشكال و . 1

  الوحدات و النظم وعمليات القياس 
يتعرف على خصائص الطول و الحجم و المساحة و .1
  .وزن و الزمن ال
  .أن يقارن و يرتب األشياء حسب هذه الخصائص. 2
أن يفهم كيفية القياس باستخدام وحدات معيارية . 3

  .وغير معيارية 
أن يختار وحده مالئمة وأداه تتفق مع الخصائص . 4

  .المطلوب قياسها 
يطبق الطرق و األدوات و . 2

  .الصيغ المناسبة لتحديد القياسات 
ستخدام وحدات متطابقة لها نفس القياس أن يقيس با. 1

  .مثل قصاصات الورق بوضعها جانب بعضها البعض 
استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة لقياس شيء . 2

اكبر من هذه الوحدة على سبيل المثال استخدام المتر 
  .الخشبي لقياس طول غرفة 

  .أن يستخدم أدوات للقياس . 3
أجل إجراء يطور مصادر عامة للقياسات من . 4

  .مقارنات وعمل  تقديرات 
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Measurement Standard for Grades 3–5 

 Expectations 
Instructional 
programs from 
prekindergarten 
through grade 12 
should enable all 
students to— 

In grades 3–5 all students should— 

Understand measurable 
attributes of objects and 
the units, systems, and 
processes of 
measurement  

• understand such attributes as length, area, 
weight, volume, and size of angle and select 
the appropriate type of unit for measuring 
each attribute;  

• understand the need for measuring with 
standard units and become familiar with 
standard units in the customary and metric 
systems;  

• carry out simple unit conversions, such as 
from centimeters to meters, within a system 
of measurement;  

• understand that measurements are 
approximations and how differences in units 
affect precision;  

• explore what happens to measurements of a 
two-dimensional shape such as its perimeter 
and area when the shape is changed in 
some way.   

Apply appropriate 
techniques, tools, and 
formulas to determine 
measurements  

• develop strategies for estimating the 
perimeters, areas, and volumes of irregular 
shapes;  

• select and apply appropriate standard units 
and tools to measure length, area, volume, 
weight, time, temperature, and the size of 
angles;  

• select and use benchmarks to estimate 
measurements;  

• develop, understand, and use formulas to 
find the area of rectangles and related 
triangles and parallelograms;  

• develop strategies to determine the surface 
areas and volumes of rectangular solids.    
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  )5 ـ   3(معايير القياس للصفوف من 
  

  التوقعات
  ـ Kبرامج التعليم للصفوف من

  : يجب أن تمكن الطالب من12 
 كل  التالميذ يجب أن يتمكنوا 5 ـ 3في الصفوف من 

  :من
يفهم قابليه القياس لألشكال و 

الوحدات و النظم و عمليات القياس 
.  

ساحة و الوزن و الحجم أن يفهم خصائص الطول و الم .1
و قياس الزاوية و يختار النوع المناسب من الوحدات 

  ليقيس كل صفة
أن يفهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة  .2

وتصبح الوحدات المعيارية مألوفة لدى الطالب في نظام 
 .قياس محدد 

أن يجرى عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل  .3
 . متر في نظام قياس محدد إلىيمتر التحويل من سنت

أن يدرك أن القياسات تقريبية وكيف أن استخدام وحدات  .4
 .مختلفة يؤثر على الدقة 

أن يكشف  ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل  .5
قياس محيطه أو مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما 

.  
يطبق الطرق و األدوات و الصيغ 

  .قياسات المناسبة لتحديد ال
 أشكال م لتقدير محيط ومساحة وحجواًأن يطور طرق .1

  .غير منتظمة 
أن يختار ويستخدم الوحدات و األدوات المعيارية  .2

المناسبة لقياس الطول و المساحة و الحجم و الوزن و 
 .الزمن و الحرارة وقياس الزاوية 

 .أن يختار ويستخدم المعيار لتقدير القياسات  .3

زمة إليجاد مساحة اللادم الصيغ أن يطور و يفهم ويستخ .4
 .المستطيل و المثلث ومتوازي األضالع 

أن يطور طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم  .5
  .المجسمات ذات األوجه المستطيلة الشكل 
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Measurement Standard for Grades 6–8 

 Expectations 
Instructional 
programs from 
prekindergarten 
through grade 12 
should enable all 
students to— 

In grades 6–8 all students should— 

Understand measurable 
attributes of objects and 
the units, systems, and 
processes of 
measurement  

• understand both metric and customary 
systems of measurement;  

• understand relationships among units and 
convert from one unit to another within the 
same system;  

• understand, select, and use units of 
appropriate size and type to measure 
angles, perimeter, area, surface area, and 
volume.   

Apply appropriate 
techniques, tools, and 
formulas to determine 
measurements  

• use common benchmarks to select 
appropriate methods for estimating 
measurements;  

• select and apply techniques and tools to 
accurately find length, area, volume, and 
angle measures to appropriate levels of 
precision;  

• develop and use formulas to determine the 
circumference of circles and the area of 
triangles, parallelograms, trapezoids, and 
circles and develop strategies to find the 
area of more-complex shapes;  

• develop strategies to determine the surface 
area and volume of selected prisms, 
pyramids, and cylinders;  

• solve problems involving scale factors, using 
ratio and proportion;  

• solve simple problems involving rates and 
derived measurements for such attributes as 
velocity and density.    
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  )12(ملحق رقم 

  8 )ـ  ( 6معايير القياس للصفوف من 
  

  ـKبرامج التعليم للصفوف من 

  :  يجب أن يمكن الطالب من 12
  يجب أن يتمكن جميع الطالب 8ـ  6في الصفوف من 

  :من
يفهم قابلية القياس لألشكال 
والوحدات والنظم وعمليات 

  .القياس 

  .ليدي أن يفهم كال من نظامي القياس المتري و التق .1
أن يفهم العالقة بين الوحدات و أن يحول من وحدة إلى  .2

 .أخرى في داخل نظام القياس نفسه 

أن يفهم و يختار و يستخدم الوحدة ذات النوع و الحجم  .3
المناسب لقياس الزوايا و المحيط و المساحة والمساحة 

  .السطحية و الحجم 
يطبق الطرق و األدوات و الصيغ 

  .ياسات المناسبة لتحديد الق
المستخدم الختيار أفضل ) المقياس ( أن يستخدم المعيار  .1

  .الطرق و لتقدير القياسات 
أن يختار و يطبق طرق و أدوات إليجاد الطول و  .2

 .المساحة و الحجم و قياس الزوايا بالدقة المطلوبة 

أن يطور و يستخدم صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة  .3
 و شبه المنحرف و كل من المثلث و متوازي األضالع

تحديد مساحات أشكال أكثر الدائرة و يطور طرق ل
 .تعقيدا

أن يطور طرق لحساب المساحة السطحية و حجم  .4
 .المنشور و الهرم و األسطوانة 

أن يحل المسائل التي تحتوي على عوامل قياس  .5
 .باستخدام النسبة و التناسب 

أن يحل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و  .6
  .لقياسات المشتقة لصفات مثل السرعة والكثافةا
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  )13(ملحق رقم 

  تحكيم أداه تحليل المحتوى
    

  .حفظك اهللا  ................................................... ـة / الدكتور الفاضل 
  

  .السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 
  

ضوعات الهندسة في كتب  رياضيات  مرحلة        تقوم الباحثة بدراسة لمعرفة مستوى الجودة في مو       
في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمـي الرياضـيات         ) األول حتى السادس  ( عليم األساسي   الت

NCTM                و يتطلب  إجراء الدراسة القيام بتحليل محتوى موضوعات الهندسة فـي الـصفوف ، 
 الفئة التي اعتمـدتها الباحثـة    فان، عملية التحليل تتطلب تحديد فئة التحليل  إنذكورة ، وحيث    مال

 والخاصـة بالمـستويات     NCTM معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات        هيفي تحليلها   
حيث قامت الباحثة بترجمتها وعرضـها علـى       ) K - 2 (   ، )3 - 5 (   ، )6 - 8( الدراسية  

مختلفـة تـم    و نظرا الن المعايير جاءت حسب المستويات الدراسـية ال   ؛مختصين في  الهندسة     
فة الذكر كل على حده ، وتم إرفاق نـسخة          نتصميم استمارة التحليل حسب مجموعة المستويات آ      

   . بشكل رئيسNCTMممثلة عن مجموعة المستويات ، وترتكز هذه االستمارات على معايير 
  ـة   / الدكتور الفاضل 

  .داء الرأي حول المعاييربإب سيادتكم التكرم داف عملية التحليل وفئاته، يرجى منفي ضوء أهـ 
  .ـ مدى شمولية فئات التحليل 

  .ـ مدى مالئمة وحدات التحليل لعملية التحليل 
  .وفر المعايير في موضوعات الهندسةـ الرجاء تحديد الحد األدنى للحكم على مدى الجودة في ت

   % ) 95 ـ  % 90ـ  % 85ـ  % 80ـ  % 75   ( 
  

  .شاكرة لكم حسن التعاون 
  
  
  

  سناء كساب/ ثة الباح
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  أداة تحليل المحتوى
  

  هدف التحليل  .1
 في كتب  والقياستهدف عملية التحليل إلى تحديد مستوى الجودة في موضوعات الهندسة

 بفلسطين في ضوء معايير سادسالرياضيات لمرحلة التعليم األساسي للصفوف من األول حتى ال
   .NCTMالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

  ل عينه التحلي .2
من كتب الرياضيات للصفوف  والقياس الهندسي هي الوحدات التي تتضمن موضوعات الهندسة

   . من مرحلة التعليم األساسيالسادسالدراسية من األول حتى 
  فئات التحليل  .3

 كفئات NCTMاعتمدت الباحثة المعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
  .للتحليل 

  وحدات التحليل  .4
  .الفقرة كوحدة تسجيل ليل المحتوى، ومدت الباحثة الموضوع كوحدة في تحاعت

 .ضوابط عملية التحليل  .5
 المتضمنة في كتب الرياضيات بالمنهاج  والقياس الهندسيـ يتم التحليل لموضوعات الهندسة

  م2008 ـ 2007 الوزاري المقرر لعام 
  . الواردة في نهاية الدرس مأسئلة التقوييشمل التحليل ـ 

  .األنشطة الموجودة في الوحدة ـ تشمل عملية التحليل الرسومات واألشكال و
  . المعلم أو أي نشرات وزارية توجيهية مرفقة أثناء العام ـ ال تشمل عملية التحليل دليال

  ) .قياس الطول والوزن والزمن : ( ـ ال تشمل عملية التحليل موضوعات
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  )2- 1(للصفوف من ت الھندسة موضوعاأوًال استمارة تحلیل 
  

                    الموضوعات  رقم  الدرس الثالث  الدرس الثاني  الدرس األول
  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 فئات التحليل

           تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد
                                  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1

                                  .تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   2

                                  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3

                                  .رسم وبناء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   4

                                  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5

البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية   6
  .األبعاد

                                

           تحدید المواقع باستخدام الھندسة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى
ية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار  وصف وتسم  7

  . حول الموقع النسبي
                                

                                  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8

وصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني وتطبيق   9
  .  والمسافاتتاألفكار الخاصة باالتجاها

                                

                                  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10

                                  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11

                                  " . بجانب " إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل    12

   التحویالت الھندسیة واستخدام التماثل لتحلیل المواقف الریاضیةق          تطبی
                                  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13

                                  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14

                                  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15

                                  . ين أشكال لها خاصية التماثل التمييز ب  16

                                  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17
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           استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت
تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاكرة المكانية   18

  . والتصور المكاني
                                

                                  . تمييز وتمثيل األشكال من خالل أبعداها المختلفة   9

                                  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20

                                  . استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس   21

                                  . البنى الهندسية في البيئة التعرف على األشكال و  22
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 )1-2(استمارة تحلیل موضوعات القیاس للصفوف 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      الموضوعات  الدرس الثالث  الدرس الثاني  الدرس األول
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  فئات التحلیل

ــ فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات و النظم 
 .و عملیات القیاس 

                                                

                          الطولالتعرف على خصائص
                          الحجم و المساحةالتعرف على خصائص

                           لخصائص األشیاء حسب ھذه امقارنھ 
                          ترتیب األشیاء حسب ھذه الخصائص 

و كیفیة القیاس باستخدام وحدات  معیاریة فھم 
 .غیر معیاریة 

                        

 اختیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع الخصائص
  .المطلوب قیاسھا

                        

 األدوات و ال صیغ المناس بة         تطبی ق الط رق و      ـ  
 .لتحدید القیاسات 

                        

تطابق ة لھ ا نف س القی اس      القیاس باستخدام وحدات م   
 ال  ورق بوض  عھا جان  ب بع  ضھا     مث  ل ق  صاصات  

 .البعض 

                        

استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة لقیاس شيء 
ال استخدام اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المث

  .المتر الخشبي لقیاس طول غرفة

                        

                         . استخدام أدوات للقیاس
تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل إجراء 

 .مقارنات وعمل تقدیرات 
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  )5- 3(یل موضوعات الھندسة للصفوف استمارة تحل: ثانیًا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس الثاني  الدرس األول

رقم
ال

  

                     الموضوعات

    فئات التحليل
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

  تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثالثية وثنائية األبعاد         
األشكال ثنائية و ثالثية تحديد وتحليل خواص   1

  .األبعاد 
                                            

                                              .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2

                                              .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3

تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً   4
  .لخصائصها 

                                            

تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال   5
  .مثل المثلثات و األهرامات 

                                            

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و   6
  .دمج و تحول األشكال الهندسية 

                                            

وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال   7
  .ندسيةاله

                                            

                                              .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و   9
  .العالقات لتطوير حجج منطقية تبرر النتائج 

                                            

  رىية وأنظمة التمثيل األخثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا        

وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة   10
  .المتداولة و المصطلحات الهندسية

                                            

عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع   11
  .األشياء ووصف مساراتها 

                                            

إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط   12
  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات ( أسية األفقية و الر
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  قف الرياضية اتطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المو         
توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و   13

  االنعكاس لألشكال ثنائية األبعاد 
                                            

وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح   14
  .تطابق شكلين 

                                            

تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال   15
  .ثنائية و ثالثية األبعاد و التصميمات 

                                            

  كالت استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المش         
                                              .بناء و رسم األشكال الهندسية   16

تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط   17
  .و المسارات 

                                            

تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين   18
  .لذلك الجسم 

                                            

                                              .عدين لشكل ثالثي األبعاد تمييز و رسم تمثيل ذا ب  19

استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية   20
   .األخرى  كالعد و القياس 

                                            

تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في   21
ر في الفصل أو في الحياة مواقف و مشاكل تظه

  .اليومية
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  )5-3(استمارة تحلیل موضوعات القیاس للصفوف 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              الموضوعات  رقم  الدرس األول
  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  فئات التحليل

  سفهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القيا        
                        .فهم خصائص الطول   22

                        .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23

                        .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24

                        .فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى الطالب في نظام قياس محدد  25

                        .إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر الى متر في نظام قياس محدد  26

                        .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  27

                        .و مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة مااكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أ  28

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و          
                        .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29

                        .لمساحة و الحجم وقياس الزاوية  المعيارية المناسبة لقياس الطول و اتاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

                        .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31

                        . الصيغ األزمة إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي األضالع استخدام وتطوير  32

                        .مستطيلة الشكل  طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه التطوير  33
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 استمارة تحلیل موضوعات الھندسة للصف السادس:  ثالثًا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدرس 
  األول

الدرس 
  الثاني

الدرس   الدرس الثالث
  الرابع

                                      الموضوعات  رقم  الدرس السادس  الدرس الخامس
  فئات التحلیل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

   األبعادثنائية وثالثيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 
                        .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية   2

  .فقا لخصائصها المميزة األبعاد بدقة و
                      

فهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات   3
  .مساحات و أحجام األشكال المختلفةو

                      

ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة   4
لتطابق باألفكار الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل ا

  .و التشابه و العالقات الفيثاغورسية 

                      

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص   5

  .األشكال الهندسية 
                      

ر بعض األشكال مثل استخدام الهندسة اإلحداثية الختبا 6
المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج من 

  .األحرف المتوازية أو المتعامدة 

                      

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
ومكان و اتجاه األشكال نتيجة ) قياس ( وصف حجم   7

حاب و الدوران و التحوالت الهندسية مثل االنس
  .االنعكاس و التمدد 

                      

اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران   8
  لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية 
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الدرس 
  األول

الدرس 
  الثاني

الدرس   الدرس الثالث
  الرابع

                                      الموضوعات  رقم  الدرس السادس  الدرس الخامس
  فئات التحلیل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
أضالع رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال   9

  .، و قياس زواياها 
                      

استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات   10
  .ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال 

                      

حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و   11
  الكلية و الحجوم

                      

ام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل استخد  12
  .المشاكل 

                      

استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و   13
  .الجبرية

                      

تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير   14
م وفي درس الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلو

  .المواقف المختلفة في الحياة اليومية 
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  استمارة تحلیل موضوعات القیاس للصف السادس
  

  
  
  
  
  
  
  

  الموضوعات                                           رقم  الدرس الثالث  الدرس الثاني  الدرس األول
  

    فئات التحلیل
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  

  .فھم قابلیھ القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس 
                            .فهم كال من نظامي القياس المتري و التقليدي   15

                            . فهم العالقة بين الوحدات   16

                            .اس نفسه التحويل من وحدة الى أخرى في داخل نظام القي  17

اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع و الحجم المنسب لقياس الزوايا و المحيط و المساحة و   18
  .المساحة السطحية وال حجم 

                          

  .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات 
                            .قدير القياسات استخدام المقياس المستخدم الختيار أفضل الطرق ولت  19

اختيار وتطبيق طرق و أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم و قياس الزوايا بالدقة   20
  .المطلوبة 

                          

تطوير واستخدام صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة كل من المثلث و متوازي األضالع و   21
  .شبة المنحرف و الدائرة 

                          

                            .تطوير طرق لتحديد مساحات أشكال أكثر تعقيدا   22

                            .تطوير طرق لحساب المساحة السطحية و حجم المنشور والهرم و االسطوانة  23

                            .حل المسائل التي تحتوي على عوامل قياس باستخدام النسبة و التناسب   24

توي على المعدل و القياسات المشتقة لصفات مثل السرعة و حل المسائل البسيطة التي تح  25
  .الكثافة 
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  )14(ملحق رقم 
  )2-1(موضوعات الھندسة لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  )1(تحلیل . األول األساسي الجزء األول/الصف
  الدرس األول

  )قرات ف5(
  الدرس الثاني

  )فقرات7(
  الدرس الثالث

  ) فقرات4(
  الدرس الرابع

  ) فقرات5(
  الدرس الخامس

  ) فقرات5(
  إجمالي الفقرات

  ) فقرة24(
  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
     الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد         تحلیل صفات وخصائص األشكال

  %83.3 20 100% 3 100% 5  - - 100% 7 100%  5  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1
  %83.3 20 100% 3 100% 5  - - 100% 7 100%  5  .تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   2
  %83.3 20 100% 3 100% 5  - - 100% 7 100%  5  . الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد مقارنة األشكال  3
 12.5% 3  -  - 20% 1 50% 2  -  -  -  -  .رسم وبناء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   4

 83.3% 20 100% 3 100% 5  -  - 100% 7 100% 5  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5

البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية   6
  .األبعاد

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %0 

           تحدید المواقع باستخدام الھندسة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى
 وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار   7

  . ع النسبيحول الموق
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8
وصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني وتطبيق   9

  .  والمسافاتتاألفكار الخاصة باالتجاها
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  . ت في الفراغ المكاني تفسير االتجاهات و المسافا  10
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  " . بجانب " إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل    12
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  رس األولالد
  ) فقرات5(

  الدرس الثاني
  )فقرات7(

  الدرس الثالث
  ) فقرات4(

  الدرس الرابع
  ) فقرات5(

  الدرس الخامس
  )فقرات3(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة24(

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف ایة  التحویالت الھندستطبیق

 12.5% 3  - - 60% 3  -  -  -  -  -  -  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13

 4% 1  -  - 20% 1  -  -  -  -  -  -  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14

 8% 2  -  - 40% 2  -  -  -  -  -  -  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15

 25% 6  %100  3 20% 1  -  -  %29  2  -  -  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16

 21% 5  %67  2  -  -  %25  1  %14  1  %20  1  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17

           استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت
ستخدام الذاكرة المكانية تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية با  18

  . والتصور المكاني
5  %100 7 %100 4 %100 5 %100 3 %100 24 %100 

 100% 24 100% 3 100% 5 100% 4 100% 7 100%  5  . ها المختلفة ييز وتمثيل األشكال من خالل أبعادتم  19
 100% 24 100% 3 100% 5 100% 4 100% 7  100% 5  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
 54% 13 100% 3 100% 5 75% 3 14% 1 20% 1  . استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس   21
 92% 22 67% 2 80% 4 100% 4 100% 7 100% 5  . التعرف على األشكال والبنى الهندسية في البيئة   22

 39.2% 207 47% 31 47%  52 25% 22 39% 60 38% 42  اإلجـمالـي
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  )2- 1(بموضوعات القیاس لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل . األول األساسي الجزء الثاني/الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس األول
  ) فقرة11(

  الدرس الثاني
  )فقرات10(

  الدرس الثالث
  ) فقرات3(

  إجمالي الفقرات
  )فقرة 24(

 المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  .فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس       

 58% 14 100% 3 -  - 100% 11  الطوللتعرف على خصائص  1
 41.6% 10 - - 100% 10 -  -  الحجم و المساحةالتعرف على خصائص  2
لخصائص األشیاء حسب ھذه امقارنھ   3

   
11 %100 5 %50 3 %100 19 %79 

 50% 12  - - 50% 5 63.6% 7  ترتیب األشیاء حسب ھذه الخصائص   4
كیفیة القیاس باستخدام وحدات  معیاریة فھم   5

 .و غیر معیاریة 
11 %100 9 %90 3 %100 23 %96 

اختیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع   6
  .مطلوب قیاسھا الالخصائص

8 %72.7 4 %40 2 %67 14 %58 

  .تطبیق الطرق و األدوات و الصیغ المناسبة لتحدید القیاسات       
تطابق  ة لھ  ا نف  س  القی  اس باس  تخدام وح  دات م   7

 الورق بوضعھا جانب    القیاس مثل قصاصات  
 .بعضھا البعض 

7 %63.6  4  %40 2 %67 13 %54 

رة لقیاس استخدام وحدة واحدة بصورة متكر  8
شيء اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المثال 

  .استخدام المتر الخشبي لقیاس طول غرفة

5 %45.5 - -  - - 5 %20.8 

 45.8% 10 67% 2 10% 1 63.6% 7 . استخدام أدوات للقیاس  9
تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل   10

 .إجراء مقارنات وعمل تقدیرات 
11 %100 - - 2 %67 13 %54 

 55.4% 133 56.7% 17 38% 38 71% 78  اإلجمالـي
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  )2-1(بموضوعات الھندسة لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل . الثاني األساسي الجزء األول/الصف

  
  الدرس األول

  ) فقرات6(
  الدرس الثاني

  )فقرات10(
  الدرس الثالث

  ) فقرات7(
  الدرس الرابع

  ) فقرات7(
  الدرس الخامس

  ) فقرات4(
 المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
           تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد

  -  - 100% 7 100% 7 100% 10 100% 6  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةسية ثنائيالتعرف على األشكال الهند  1
  -  - 100% 7 100% 7 100% 10 67% 4  .تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   2
  -  - 100% 7 100% 7 100% 10 33% 2  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3
  -  - 100% 7 43% 3  -  - 33% 2  .ء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد رسم وبنا  4
  -  - 100% 7 100% 7 100% 10 33% 2  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5
  -  - 100% 7 100% 7 100% 10 33% 2  .البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد  6

           تحدید المواقع باستخدام الھندسة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى
 وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار حول الموقع   7

  . النسبي
3 %50 10 %100 4 %57 - -  4 %100 

 100% 4  -  - 57% 4 100% 10 50% 3  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8

وصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني وتطبيق األفكار الخاصة   9
  .  والمسافاتتباالتجاها

3 %50 -  -  3 %43 -  -  4 %100 

 100% 4  -  -  - -  20% 2 50% 3  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10

 100% 4  -  - 43% 3  -  - 50% 3  ية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع استخدام األنظمة اإلحداث  11

 100% 4  -  - 100% 7  20% 2  - -  " . بجانب " إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل    12
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  الدرس األول
  ) فقرات6(

  الدرس الثاني
  )فقرات10(

  الدرس الثالث
  ) فقرات7(

  رس الرابعالد
  ) فقرات7(

  الدرس الخامس
  ) فقرات4(

  المعايير  رقم

  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف ا التحویالت الھندسیة         تطبیق

  -  -  -  - 29% 2  20% 2  -  -  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13
  -  -  -  - 14% 1  20% 2  -  -  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14
  -  -  -  - 14% 1  20% 2  -  -  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15
  -  - 100% 7 14% 1 30% 3  -  -  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16
  -  - 100% 7 14% 1 50% 5  -  -  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17

           استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت
  -  - 100% 7 71% 5 100% 10 16.7% 1  . تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاكرة المكانية والتصور المكاني  18
  -  - 100% 7 57% 4 40% 4 16.7% 1   . تمييز وتمثيل األشكال من خالل أبعداها المختلفة  19
  -  - 100% 7 57% 4 70% 7 16.7% 1  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
  -  - 100% 7 71% 5 70% 7 50% 3  . استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس   21
 100% 4 100% 7 57% 4 20% 2 16.7% 1  . لبيئة التعرف على األشكال والبنى الهندسية في ا  22

 32% 28 59% 91  56.5% 87 53.6% 118 30% 40  اإلجمـالـي
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  )2-1(بموضوعات الھندسة لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل . الثاني األساسي الجزء األول/ الصف-تابع

  
  الدرس السادس

  ) فقرة17(
  إجمالي الفقرات

  ) فقرة51(
 المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
           تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد

 74.5% 38 47% 8  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1
 71% 36 47% 8  .لهندسية ثنائية وثالثية األبعاد تمييز وتصنيف األشكال ا  2
 65% 33 41% 7  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3
 33% 17 29% 5  .رسم وبناء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   4
 67% 34 47% 8  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5
 %65 33 41% 7  .البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد  6

           تحدید المواقع باستخدام الھندسة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى
 51% 26 29%  5  .  وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار حول الموقع النسبي  7
 51% 26 29% 5  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8
 29% 15 29% 5  .  والمسافاتتوصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني وتطبيق األفكار الخاصة باالتجاها  9

 27% 14 29% 5  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10
 27% 14 23.5% 4  إلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع استخدام األنظمة ا  11
 35% 18 29% 5  " . بجانب " إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل    12

  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف ا التحویالت الھندسیة  تطبیق
 12% 6 12% 2  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13
 6% 3  - -  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14

 8% 4 6%  1  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15
 35% 18 41% 7  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16
 39% 20 41% 7  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17
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  دسالدرس السا
  ) فقرة17(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة51(

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
           استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت

 55% 28 29% 5  . تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاكرة المكانية والتصور المكاني  18
 41% 21 29% 5  . ل من خالل أبعداها المختلفة تمييز وتمثيل األشكا  19
 41% 25 35% 6  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
 55% 28 35% 6  . استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس   21
 47% 24 35% 6  . التعرف على األشكال والبنى الهندسية في البيئة   22

 42.4% 476 31% 12  يـالـجماإل
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  )2- 1(بموضوعات القیاس لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل . الثاني األساسي الجزء الثاني/الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس األول
  ) فقرة10(

  الدرس الثاني
  )فقرات10(

  الدرس الثالث
  )فقرات3(

  لي الفقراتإجما
  ) فقرة23(

  المعايير  رقم
  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  .فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس       
 65% 15 - - 80% 8 70% 7  الطولالتعرف على خصائص  1

  - -  -  - - -  - -  الحجم و المساحةالتعرف على خصائص  2
لخصائص األشیاء حسب ھذه امقارنھ   3

   
7 %70 4 %40 2 %66.7 13 %56.5  

 69.5% 16 100% 3 60% 6 70% 7  ترتیب األشیاء حسب ھذه الخصائص   4
كیفیة القیاس باستخدام وحدات  معیاریة فھم   5

 .و غیر معیاریة 
7 %70 5 %50 - - 12 %52 

اختیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع   6
  . المطلوب قیاسھاالخصائص

8 %80 5 %50 -  -  13 %56.5 

  .تطبیق الطرق و األدوات و الصیغ المناسبة لتحدید القیاسات        
تطابق  ة لھ  ا نف  س  القی  اس باس  تخدام وح  دات م   7

 الورق بوضعھا جانب    القیاس مثل قصاصات  
 .بعضھا البعض 

5 %50 - - -  -  5 %21.7 

لقیاس استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة   8
شيء اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المثال 

  .استخدام المتر الخشبي لقیاس طول غرفة

5 %50 4 %40 - -  9 %39 

 52% 12  - - 40%  4 80% 8 . استخدام أدوات للقیاس  9
تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل   10

 .إجراء مقارنات وعمل تقدیرات 
8 %80 7 %70 2 %66.7 17 %74 

 48.7% 112 23% 7 43% 43 62% 62  ـياإلجمـال
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 )1(تحلیل ). 2-1(بموضوعات الھندسة لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  الصف األول
  الجزء األول

  ) فقرة24(

  الصف الثاني
  الجزء األول

  ) فقرة51(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة75(

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
           تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد

 77% 58 74.5% 38 83.3% 20  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1
 75% 56 71% 36 83.3% 20  .ية وثالثية األبعاد تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائ  2
 71% 53 65% 33 83.3% 20  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3
 27% 20 33% 17 12.5% 3  .رسم وبناء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   4
 72% 54 67% 34 83.3% 20  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5
 44% 33 65%  33  -  -  .البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد  6

  57%         تحدید المواقع باستخدام الھندسة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى
ر حول الموقع  وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكا  7

  . النسبي
-  -  26  %51 26 %35 

 35% 26 51% 26  -  -  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8

وصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني وتطبيق األفكار الخاصة   9
  .  والمسافاتتباالتجاها

-  -  15 %29 15 %20 

 19% 14 27% 14  -  -  . فراغ المكاني تفسير االتجاهات و المسافات في ال  10

 19% 14 27% 14  -  -  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11

 24% 18 35% 18 - -  " . بجانب " إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل    12

  لریاضیةحلیل المواقف اواستخدام التماثل لت التحویالت الھندسیة         تطبیق
 12% 9 12% 6 12.5%  3  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13
 5% 4 6% 3 4%  1  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14
 8% 6 8% 4 8%  2  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15
 32% 24 35% 18 25%  6  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16
 33% 25 39% 20 21% 5  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17
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  الصف األول
  الجزء األول

  ) فقرة24(

  الصف الثاني
  الجزء األول

  ) فقرة51(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة75(

    رقم
  المعايير

  التكرار  %النسبة  التكرار  التكرار  %النسبة  التكرار
  صور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت         استخدام الت

 69% 52 55% 28 100% 24  . تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاكرة المكانية والتصور المكاني  18
 60% 45 41% 21 100% 24  . تمييز وتمثيل األشكال من خالل أبعداها المختلفة   19
 65% 49 49% 25 100% 24  . ألفكار العددية والقياس الربط بين األفكار الهندسية وا  20
 55% 41 55% 28 54% 13  . استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس   21
 61% 46 47% 24 92% 22  . التعرف على األشكال والبنى الهندسية في البيئة   22

 41.4% 683 42.4% 476 39.2% 207  اإلجمـالـي
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  )1(تحلیل ). 2-1(بموضوعات القیاس لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر .

  
  
  
  
  
  
  
  

  الصف األول
  الجزء الثاني 

  ) فقرة24(

  الصف الثاني
  الجزء الثاني

  ) فقرة23(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة47(

 المعايير  رقم

  %لنسبةا  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  .فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس       

 62% 29 65% 15 58% 14  الطولالتعرف على خصائص  23
 21% 10 - - 41.6%  10   الحجم و المساحةالتعرف على خصائص  24
 68% 32 56.5% 13 79% 19   لخصائص األشیاء حسب ھذه امقارنھ   25
 59.5% 28 69.5% 16  50% 12  اء حسب ھذه الخصائص ترتیب األشی  26
 74% 35 52% 12 96% 23 .و غیر معیاریة كیفیة القیاس باستخدام وحدات  معیاریة فھم   27
 57% 27 56.5% 13 58% 14  . المطلوب قیاسھااختیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع الخصائص  28

  .سبة لتحدید القیاسات تطبیق الطرق و األدوات و الصیغ المنا       
 38% 18 21.7% 5 54% 13 . الورق بوضعھا جانب بعضھا البعض تطابقة لھا نفس القیاس مثل قصاصاتالقیاس باستخدام وحدات م  29
استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة لقیاس شيء اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المثال استخدام المتر الخشبي   30

  .لقیاس طول غرفة
5 %20.8 9 %39 14 %30 

 47% 22 52% 12 45.8% 10 . استخدام أدوات للقیاس  31
 64% 30 74% 17 54% 13 .تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل إجراء مقارنات وعمل تقدیرات   32

 52.1% 245 48.7% 112 55.4% 133  اإلجمـالـي
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  )2-1(بموضوعات الھندسة لصفوف من ) NCTM (التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر
  )2(تحلیل . األول األساسي الجزء األول/الصف

  الدرس األول
  ) فقرات5(

  الدرس الثاني
  )فقرات7(

  الدرس الثالث
  ) فقرات4(

  الدرس الرابع
  ) فقرات5(

  الدرس الخامس
  ) فقرات5(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة24(

 المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  رارالتك  %النسبة  التكرار
             تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد

 83.3% 20 100% 3 100% 5  -  -  100% 7  100% 5  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1

 79% 19  67% 2 100% 5 -  -  100% 7 100% 5  .ييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد تم  2

 83.3% 20 100% 3 100% 5 - - 100% 7 100% 5  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3

 12.5% 3  -  - 20% 1 50% 2 - -  -  -  .رسم وبناء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   4

 75% 18 100% 3 80% 4  - - 86% 6 100% 5  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5

البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية   6
  .األبعاد

-  -  1 %14 -  -  -  -  -  -  1 %14 

  ة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى         تحدید المواقع باستخدام الھندس
 وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار   7

  . حول الموقع النسبي
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8
 المكاني وتطبيق وصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ  9

  .  والمسافاتتاألفكار الخاصة باالتجاها
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  " . بجانب " وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل  إيجاد   12
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  الدرس األول
  ) فقرات5(

  الدرس الثاني
  )فقرات7(

  الدرس الثالث
  ) فقرات4(

  الدرس الرابع
  ) فقرات5(

  الدرس الخامس
  ) فقرات5(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة24(

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %بةالنس  التكرار
  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف ا التحویالت الھندسیة تطبیق

 17% 4  - - 60% 3  -  - 14% 1  -  -  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13

 4% 1  -  - 20% 1  -  -  -  -  -  -  . وران واالنعكاس التمييز بين االنسحاب والد  14

 12.5% 3  -  - 40% 2  -  - 14% 1  -  -  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15

 33% 8 100% 3 20% 1  -  - 43% 3 20% 1  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16

 17% 4 67%  2  -  -  -  - 14% 1 20% 1  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17

           استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت
تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاكرة المكانية   18

  . والتصور المكاني
5  %100 7 %100 4 %100 5 %100 3 %100 24 %100 

 100% 24 100% 3 100% 5 100% 4 100% 7 100%  5  . ها المختلفة ادتمييز وتمثيل األشكال من خالل أبع  19
 100% 24 100% 3 100% 5 100% 4 100% 7  100% 5  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
  50% 12 67% 2 80% 4 75% 3 29% 2 20% 1  . استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس   21
 96% 23 100% 3 80% 4 100% 4 100% 7 100% 5  . ل والبنى الهندسية في البيئة التعرف على األشكا  22

  39.3%  208 45.5%  30 45.5%  50 23.8% 21 41.5% 64  39% 43  اإلجـمالـي
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  )2- 1(بموضوعات القیاس لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )2(تحلیل .  الثانياألول األساسي الجزء/الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس األول
  ) فقرة11(

  الدرس الثاني
  )فقرات10(

  الدرس الثالث
  ) فقرات3(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة24(

 المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  .اس فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القی      

 58% 14 67% 2 10% 1 100% 11  الطوللتعرف على خصائص  1
 33% 8 - - 80% 8  -  -  الحجم و المساحةالتعرف على خصائص  2
لخصائص األشیاء حسب ھذه امقارنھ   3

   
11 %100 8 %80 2 %67 21 %87.5 

 50% 12  - - 50% 5 63.6% 7  ترتیب األشیاء حسب ھذه الخصائص   4
 باستخدام وحدات  معیاریة كیفیة القیاسفھم   5

 .و غیر معیاریة 
9  %81.8 9 %90 2 %67  20 %83 

اختیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع   6
  . المطلوب قیاسھاالخصائص

7 %63.6 3 %30 2 %67 12 %50 

  .تطبیق الطرق و األدوات و الصیغ المناسبة لتحدید القیاسات       
ا نف  س تطابق  ة لھ   القی  اس باس  تخدام وح  دات م   7

 الورق بوضعھا جانب    القیاس مثل قصاصات  
 .بعضھا البعض 

7 %63.6  3  %30 2 %67 12 %50 

استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة لقیاس   8
شيء اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المثال 

  .استخدام المتر الخشبي لقیاس طول غرفة

5 %45.5 2 %20 2 %67 9 %37.5  

 50% 12 67% 2  30% 3 63.6% 7 . استخدام أدوات للقیاس  9
تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل   10

 .إجراء مقارنات وعمل تقدیرات 
10  %91 1 %10 2 %67 13 %54 

 55.4% 133 53%  16 43%  43 67% 74  اإلجمالـي
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  )2-1( الھندسة لصفوف من بموضوعات) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )2(تحلیل . الثاني األساسي الجزء األول/الصف

  
  الدرس األول

  ) فقرات6(
  الدرس الثاني

  )فقرات10(
  الدرس الثالث

  ) فقرات7(
  الدرس الرابع

  ) فقرات7(
  الدرس الخامس

  ) فقرات4(
 المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %نسبةال  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
           تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد

  -  - 100% 7 100% 7  90% 9 100% 6  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1
  -  - 100% 7  85.7% 6 90% 9 50% 3  .تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   2
  -  - 100% 7  85.7% 6 100% 10 33% 2  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3
  -  - 100% 7 -  - 30% 3 33% 2  .رسم وبناء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   4
  -  - 100% 7 100% 7  90% 9 33% 2  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5
  -  - 100% 7 100% 7 100% 10 33% 2  .البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد  6

           تحدید المواقع باستخدام الھندسة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى
ق األفكار حول الموقع  وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبي  7

  . النسبي
3 %50 10 %100 4 %57 - -  4 %100 

 100% 4  -  - 57% 4 100% 10 50% 3  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8

وصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني وتطبيق األفكار الخاصة   9
  .  والمسافاتتباالتجاها

2 %33 -  -  3 %43 -  -  4 %100 

 100% 4  -  -  - -  20% 2 50% 3  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10

 100% 4  -  - 43% 3  -  - 50% 3  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11

 100% 4  -  - 100% 7  20% 2  - -  " . بجانب " إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل    12
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  الدرس األول
  ) فقرات6(

  الدرس الثاني
  )فقرات10(

  الدرس الثالث
  ) فقرات7(

  الدرس الرابع
  ) فقرات7(

  الدرس الخامس
  ) فقرات4(

  المعايير  رقم

  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف احویالت الھندسیة  الت        تطبیق

  -  -  -  - 29% 2  20% 2  -  -  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13
  -  -  -  - 14% 1  30% 3  -  -  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14
  -  -  -  -  29%  2  20% 2  -  -  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15
  -  - 100% 7 14% 1 30% 3  -  -  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16
  -  - 100% 7 14% 1 50% 5  -  -  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17

           استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت
  -  - 100% 7 86%  6 100% 10  -  -  . رة المكانية والتصور المكانيتكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاك  18
  -  - 100% 7 71% 5 40% 4  - -  . تمييز وتمثيل األشكال من خالل أبعداها المختلفة   19
  -  - 100% 7 71% 5 70% 7  33.3% 2  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
  -  - 100% 7 71% 5 70% 7  16.6% 2  . كار الهندسية في العد والقياس استخدام النماذج أو األف  21
 100% 4 100% 7  57% 4 20% 2 16.7% 1  . التعرف على األشكال والبنى الهندسية في البيئة   22

 32% 28 59% 91  56% 86  54% 119 27% 36  اإلجمـالـي
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  )2-1(بموضوعات الھندسة لصفوف من ) NCTM(ر التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معایی
  )2(تحلیل . الثاني األساسي الجزء األول/ الصف-تابع

  
  الدرس السادس

  ) فقرة17(
  إجمالي الفقرات

  ) فقرة51(
 المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
           تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد

 72.5% 37 47% 8  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1
 65% 33 47% 8  .تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   2
 63% 32 41% 7  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3
 31% 16 23.5% 4  .ثية األبعاد رسم وبناء األشكال الهندسية ثنائية وثال  4
 65% 33 47% 8  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5
 57% 29 17.6% 3  .البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد  6

  ثیل األخرى         تحدید المواقع باستخدام الھندسة اإلحداثیة وأنظمة التم
 51% 26 29.4%  5  .  وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار حول الموقع النسبي  7
 51% 26 29.4% 5  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8
 27% 14 29.4% 5  .  والمسافاتتوصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني وتطبيق األفكار الخاصة باالتجاها  9

 27% 14 29.4% 5  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10
 27% 14 23.5% 4  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11
 35% 18 29.4% 5  " . بجانب " إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل    12
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  الدرس السادس
  ) فقرة17(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة51(

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف ا التحویالت الھندسیة تطبیق

 12% 6 11.7% 2  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13
 8% 4  - -  . االنسحاب والدوران واالنعكاس التمييز بين   14

 10% 5 5.8%  1  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15
 35% 18 41% 7  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16
 39% 20 41%  7  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17

  كالت         استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المش
 55% 28% 29%  5  . تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاكرة المكانية والتصور المكاني  18
 41% 21 29% 5  . تمييز وتمثيل األشكال من خالل أبعداها المختلفة   19
 53% 27 35%  6  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
 53% 27 35% 6  . ماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس استخدام الن  21
 47% 24 35% 6  . التعرف على األشكال والبنى الهندسية في البيئة   22

  42.1% 472 31%  112%  يـالـاإلجم
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  )2- 1(بموضوعات القیاس لصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )2(تحلیل . الثاني األساسي الجزء الثاني/الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس األول
  ) فقرة10(

  الدرس الثاني
  )فقرات10(

  الدرس الثالث
  )فقرات3(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة23(

  المعايير  رقم
  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  .النظم و عملیات القیاس فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات و       
 47.8% 11 - - 40% 4 70% 7  الطولالتعرف على خصائص  1

  - -  -  - - -  - -  الحجم و المساحةالتعرف على خصائص  2
لخصائص األشیاء حسب ھذه امقارنھ   3

   
7 %70 4 %40 2 %67  13 %56.5  

 69.5% 16 100% 3 60% 6 70% 7  ترتیب األشیاء حسب ھذه الخصائص   4
كیفیة القیاس باستخدام وحدات  معیاریة ھم ف  5

 .و غیر معیاریة 
8 %80  5 %50 - - 13 %56.5 

اختیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع   6
  . المطلوب قیاسھاالخصائص

7 %70 5 %50 -  -  12 %52 

  .تطبیق الطرق و األدوات و الصیغ المناسبة لتحدید القیاسات        
تطابق  ة لھ  ا نف  س  مالقی  اس باس  تخدام وح  دات    7

 الورق بوضعھا جانب    القیاس مثل قصاصات  
 .بعضھا البعض 

5 %50 - - -  -  5 %21.7 

استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة لقیاس   8
شيء اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المثال 

  .استخدام المتر الخشبي لقیاس طول غرفة

5 %50 4 %40 - -  9 %39 

 52% 12  - - 40%  4 80% 8 . استخدام أدوات للقیاس  9
تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل   10

 .إجراء مقارنات وعمل تقدیرات 
8 %80 7 %70 2 %67  17 %73.9 

 47% 108 23% 7 39%  39 62% 62  اإلجمـالـي
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 )2(تحلیل ). 2-1( ة لصفوف منبموضوعات الھندس) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  الصف األول
  الجزء األول

  ) فقرة24(

  الصف الثاني
  الجزء األول

  ) فقرة51(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة75(

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
           تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثالثیة األبعاد

 76%  57  72.5%  37 83.3% 20  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةلتعرف على األشكال الهندسية ثنائيا  1
 69% 52 65% 33  79%  19  .تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   2
 69% 52 63% 32 83.3% 20  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3
 25% 19 31% 16 12.5% 3  .شكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد رسم وبناء األ  4
 68% 51 65% 33 75%  18  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5
 40% 30  57%  29 14% 1  .البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد  6

  57%لمواقع باستخدام الھندسة اإلحداثیة وأنظمة التمثیل األخرى         تحدید ا
 وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار حول الموقع   7

  . النسبي
-  -  26  %51 26 %35 

 35% 26 51% 26  -  -  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8

فات في الفراغ المكاني وتطبيق األفكار الخاصة وصف وتسمية االتجاهات والمسا  9
  .  والمسافاتتباالتجاها

-  -  14 %27  14 %19 

 19% 14 27% 14  -  -  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10

 19% 14 27% 14  -  -  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11

 24% 18 35% 18 - -  " . بجانب " ة المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل  إيجاد وتسمي  12
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  الصف األول
  الجزء األول

  ) فقرة24(

  الصف الثاني
  الجزء األول

  ) فقرة51(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة75(

    رقم
  المعايير

  التكرار  %النسبة  التكرار  التكرار  %النسبة  التكرار
  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف اتحویالت الھندسیة  ال        تطبیق

  13% 10 12% 6 17%  4  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13
 7% 5 8% 4 4%  1  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14
 11% 8 10% 5 12.5%  3  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15
  35% 26 35% 18 33%  8  .  بين أشكال لها خاصية التماثل التمييز  16
  32% 24 39% 20  17% 4  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17

           استخدام التصور الذھني والنماذج الھندسیة لحل المشكالت
 69% 52 55% 28 100% 24  . تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاكرة المكانية والتصور المكاني  18
 60% 45 41% 21 100% 24  . تمييز وتمثيل األشكال من خالل أبعداها المختلفة   19
 68% 51 53% 27 100% 24  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
 52% 39 53% 27 50% 12  . استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس   21
  63% 47 47% 24 96% 23  . التعرف على األشكال والبنى الهندسية في البيئة   22

 41.2%  680 42.1%  472  39.3% 208  اإلجمـالـي
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  )2(تحلیل ). 2- 1( بموضوعات القیاس لصفوف من) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصف األول
  لثاني الجزء ا

  ) فقرة24(

  الصف الثاني
  الجزء الثاني

  ) فقرة23(

  إجمالي الفقرات
  ) فقرة47(

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  .فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس       

  53% 25  47.8% 11 58% 14  الطولالتعرف على خصائص  23
 17% 8 - -  33%  8  الحجم و المساحةف على خصائصالتعر  24
 72% 34 56.5% 13  87.5% 21   لخصائص األشیاء حسب ھذه امقارنھ   25
 59.5% 28 69.5% 16  50% 12  ترتیب األشیاء حسب ھذه الخصائص   26
 70% 33 56.5% 13 83%  20 .و غیر معیاریة كیفیة القیاس باستخدام وحدات  معیاریة فھم   27
 51% 24 52% 12 50% 12  . المطلوب قیاسھاتیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع الخصائصاخ  28

  .تطبیق الطرق و األدوات و الصیغ المناسبة لتحدید القیاسات        
 36% 17 21.7% 5 50% 12 . الورق بوضعھا جانب بعضھا البعض تطابقة لھا نفس القیاس مثل قصاصاتالقیاس باستخدام وحدات م  29
استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة لقیاس شيء اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المثال استخدام المتر الخشبي   30

  .لقیاس طول غرفة
9 %27.5  9 %39 18 %38 

 51% 24 52% 12 50%  12 . استخدام أدوات للقیاس  31
 64% 30  73.9% 17 54% 13 .تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل إجراء مقارنات وعمل تقدیرات   32

  51.2%  241  47%  108 55.4% 133  اإلجمـالـي
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  )15(ملحق رقم 
  

 (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل .  الجزء األول–الثالث األساسي / الصف

  
  الدرس األول

    فقرة11
  الدرس الثاني

    فقرة11
  الدرس الثالث

   فقرة16
  الدرس الرابع

  فقرات5
 إجمالي الفقرات

   فقرة43

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  تحليل صفات وخصائص االشكال الهندسية ثالثية وثنائية االبعاد
 100% 43 100% 5 100% 16 100% 11 100% 11  .ال ثنائية و ثالثية األبعاد تحديد وتحليل خواص األشك  1
 100% 43 100% 5 100% 16 100% 11 100% 11  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
 86% 37 80% 4 69% 11 100% 11 100% 11  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
 88% 38  -  - 100% 16 100% 11 100% 11  .و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها تصنيف األشكال الثنائية   4
تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و   5

  .األهرامات 
4 %36 -  -  -  -  -  -  4 %9 

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال   6
  .الهندسية 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 33% 14 18% 2 38% 6 9% 1 45% 5  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

 12% 5  -  -  -  - 18% 2 27% 3  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج   9
  .منطقية تبرر النتائج 

-  -  1 %9 -  - 5 %100 6 %14 

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات   10

  .الهندسية
11 %100 5 %45 16 %100 5 %100 37 %86 

عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف   11
  .مساراتها 

-  -  1 %9 -  - 1 %20 2 %5 
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  الدرس األول
    فقرة11

  الدرس الثاني
    فقرة11

  الدرس الثالث
   فقرة16

  الدرس الرابع
  فقرات5

 إجمالي الفقرات
   فقرة43

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
( النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية إيجاد المسافة بين   12

  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات 
-  -  1 %9 -  - 1 %20 2 %5 

  قف الرياضية اتطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المو
توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية   13

  األبعاد 
1 %9 -  -  -  -  3 %60 4 %9 

  28% 12  60% 3  -  - 64% 7 18% 2  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   15

  .و التصميمات 
-  -  -  -  -  -  3 %60  3 %7  

  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت
  56% 24  20% 1 69% 11 73% 8 36% 4  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  26% 11  100% 5 38% 6  -  -  -  -  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  2% 1  20% 1  -  -  -  -  -  -  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18

  56% 24  20% 1 69% 11 82% 9 27% 3  .ثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد تمييز و رسم تم  19
استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و   20

   .القياس 

1 %9 1 %9 5 %31 2 %40  9 %21  

تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف و مشاكل   21
  . الحياة اليوميةر في الفصل أو فيتظه

1 %9 1 %9 5 %31 1 %20  8 %12  

  36.2% 324  46% 48 35% 119 35% 81 34% 79  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل .  الجزء الثاني–الثالث األساسي / الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   األولالدرس
   فقرة11

  إجمالي  الفقرات
   فقرة11

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس     

  100% 11 100% 11  .فهم خصائص الطول   22
  -  -  -  -  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  100% 11  100% 11  . الوحدات لقياس كل خاصيةاختيار النوع المناسب من  24
  100% 11  100% 11  .فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى الطالب في نظام قياس محدد  25
  64% 7  64% 7  .إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر الى متر في نظام قياس محدد  26
  82% 9  82% 9  .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  27
  - -  -  -  .اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما  28

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  -  -  -  -  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
  100% 11  100% 11  . المعيارية المناسبة لقياس الطول و المساحة و الحجم وقياس الزاوية تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30
  100%  11  100% 11  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
  -  -  -  -  . إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي األضالع الالزمة الصيغ استخدام ويرتطو  32
  -  -  -  -  . طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه المستطيلة الشكل تطوير  33

  54% 71  54% 71  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM( لدرجة توافر معاییر التكرارات والنسب المئویة
  )1(تحلیل .  الجزء األول–الرابع األساسي / الصف

  
  الدرس األول

   فقرات10
  الدرس الثاني

   فقرة14
  الدرس الثالث

   فقرات6
  الدرس الرابع

  فقرات10
  الدرس الخامس

   فقرات6

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثالثية وثنائية األبعاد
  100% 6  100% 10  100% 6 100% 14 100% 10  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  100% 6  100% 10  100% 6  8% 12  100% 10  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
  100% 6  100% 10  100% 6  100% 4  100% 10  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
  33% 2  -  -  -  -  50%  -  75% 7  .تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها   4
ثات و تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثل  5

  .األهرامات 
6 %60  3 %21  -  -  -  -  -  -  

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال   6
  .الهندسية 

8 %80  5 %36  4 %67 10 %100  1 %17  

  17% 1  60% 6  67% 4  36% 5  90% 9  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

  33% 2  60% 6  -  -  43% 6  60% 6  .تشابه اكتشاف التطابق و ال  8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج   9
  .منطقية تبرر النتائج 

10 %100  10 %71  6 %100  10 %100  6 %100  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
دام اللغة المتداولة و المصطلحات وصف مواقع األشياء وحركتها باستخ  10

  .الهندسية
9 %90  2 %14  4 %67  2 %20  2 %33  

عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف   11
  .مساراتها 

-  -  -  -  - -  3 %30  -  -  
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  الدرس األول
   فقرات10

  الدرس الثاني
   فقرة14

  الدرس الثالث
   فقرات6

  رس الرابعالد
  فقرات10

  الدرس الخامس
   فقرات6

رقم
ال

  

  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
 على الخطوط األفقية و الرأسية إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة  12

  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات (
6 %60  3 %21  -  -  3 %30  1 %17 

  قف الرياضية التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل الموتطبيق ا
توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية   13

  األبعاد 
3 %30 5 %36 -  -  1 %10  -  -  

 17% 1  20% 2  -  -  36% 5  30% 3  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد تحديد ووصف   15

  .و التصميمات 
-  -  1 %7  -  -  1 %10  1 %17  

  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 
 67% 4  80% 8  100% 6  100% 14  100% 10  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  17% 1  80% 8  33% 2  71% 10  50% 5  .األنماط و المسارات تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و   17
  -  -  50% 5  -  -  21% 3  10% 1  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18
  67% 4  70% 7 50% 3  21% 3  10% 1  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
ل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و استخدام النماذج الهندسية لح  20

   .القياس 

9 %90  14 %100  6 %100  8 %80  2 %33  

تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف و مشاكل   21
  .ر في الفصل أو في الحياة اليوميةتظه

8 %80  14 %100  6 %100  10 %100  2 %33  

  38% 48  57% 120  47% 59  49% 143  62% 131  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل .  الجزء األول–الرابع األساسي / تابع الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس السادس
   فقرات5

  اجمالي  الفقرات
  فقرة51

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

   صفات وخصائص االشكال الهندسية ثالثية وثنائية االبعادتحليل
  100% 51  100% 5  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  96% 49  40% 5  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
  100% 51  100% 5  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
  22% 11  40% 2  .لثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها تصنيف األشكال ا  4
  25% 13  80% 4  .تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و األهرامات   5
  61% 31  60% 3  .التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال الهندسية   6
  53% 27  40% 2  .م ودمج وتحول األشكال الهندسيةوصف ما يحدث عند تقس  7

  47% 24  80% 4  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

  92%  47  100% 5  .اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج منطقية تبرر النتائج   9
  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا

  41% 21 40% 2  . مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات الهندسيةوصف  10

  6% 3  -  -  .عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف مساراتها   11
  25% 13  -  -  .ت ألنظمة اإلحداثيا) الشبكات (إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية   12
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  الدرس السادس
   فقرات5

  مجموع الفقرات
  فقرة51

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل الموقف الرياضية 

  18% 9  -  -   و االنعكاس لألشكال ثنائية األبعاد توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران  13
  23% 12 20% 1  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
 8% 4 20% 1  .تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد و التصميمات   15

  كالت استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المش
 92% 47 100% 5  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  51% 26  -  -  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  18% 7  -  -  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18
  45% 23  100% 5  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
  86% 44  100% 5   .استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و القياس   20
  88% 45  100% 5  .ر في الفصل أو في الحياة اليوميةتمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف و مشاكل تظه  21

  52.3% 260  56% 59  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل .  الجزء الثاني–الرابع األساسي / الصف

  
  الدرس األول

   فقرات11
  الدرس الثاني

   فقرة10
  الدرس الثالث

   فقرات6
  الدرس الرابع

  فقرات5
   الخامسالدرس

   فقرات8

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس     
  100% 8  -  -  100% 6  90% 10  100% 11  .فهم خصائص الطول   22
  -  -  100% 5  -  -  80% 8  -  -  .زاويةفهم خصائص المساحة و الحجم و قياس ال  23
  100% 8  100% 5  100% 6  90% 9  100% 11  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى   25

  .الطالب في نظام قياس محدد
11 %100  9  %90  6 %100  4 %80  8 %100  

عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من إجراء   26
  .سنتيمتر الى متر في نظام قياس محدد

11 %100  3 %30  -  -  -  -  -  -  

إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على   27
  .الدقة

11 %100  9 %90  -  -  2 %40  8 %100  

بعاد مثل قياس محيطة أو اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األ  28
  .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما

7 %63  1 %10  6 %100  5 %100  -  -  

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  13% 1  100% 5  83% 5  50% 5  -  -  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تخدام الوحدات واألدوااختيار و است  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
11 %100  9 %90  6 %100  4 %80  1 %13  

  63% 5  60% 3 100% 6  80% 8  100% 11  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
المثلث  إليجاد مساحه المستطيل و الالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

  .ومتوازي األضالع 
-  -  -  -  -  -  2 %40  -  -  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

-  -  -  -  - -  4 %80  -  -  

 41% 39  65% 39 57% 41 59% 71 64% 84  اإلجمـالـي
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 (3-5)عات القیاس للصفوف من بموضو) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  )1(تحلیل .  الجزء الثاني–الرابع األساسي / تابع الصف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس السادس
   فقرة5

  الدرس السابع
   فقرات5

  إجمالي الفقرات
   فقرة50

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  وعمليات القياسفهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم      

  8% 40  100% 5  -  -  .فهم خصائص الطول   22
  44% 22  80% 4  100% 5  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  94% 47  100% 5  60% 3  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
دى فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة ل  25

  .الطالب في نظام قياس محدد
3 %60  5 %100  46  %92  

إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر   26
  .الى متر في نظام قياس محدد

-  -  -  -  14  %28  

  70% 35  100% 5  -  -  .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  27
تشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو اك  28

  .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما
2 %40  4 %80  25  %50 

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  46%  23  80% 4  60% 3  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
2 %40  5 %100  38  %76  

  80%  40  100% 5  40% 2  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
زي  إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتواالالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

  .األضالع 
2 %40  2 %40  6 %12  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

2 %40  5 %100  13 %26  

  58% 347  82% 49  40% 24  اإلجمـالـي
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 (3-5)وضوعات الھندسة للصفوف من بم) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )1(تحلیل .  الجزء األول–الخامس األساسي / الصف

  
  الدرس األول

   فقرات3
  الدرس الثاني

   فقرة6
  الدرس الثالث

   فقرات19
  الدرس الرابع

  فقرات15
  الدرس الخامس

   فقرات21

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  ارالتكر  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  تحليل صفات وخصائص االشكال الهندسية ثالثية وثنائية االبعاد
 100% 21  100% 15   19  -  -  100% 3  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  100% 21  100% 15   19  -  -  100% 3  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
  100% 21  100% 15   19  100% 6  100% 3  .طوير المفردات لوصف خصائص األشكالت  3
  100% 21  100% 15   14  -  -  100% 3  .تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها   4
تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و   5

  .األهرامات 
3 %100  6 %100  19   15 %100  4 %100  

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال   6
  .الهندسية 

-  -  6  %100  3   4 %27  4 %19  

  19% 4  27% 4    -  100% 6  -  -  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

  90.5% 19  100% 15   8  -  -  100% 3  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج   9
  .منطقية تبرر النتائج 

2 %67  6 %100  11   15 %100  15 %71  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات   10

  .الهندسية
3 %100  6 %100 19 %100 15 %100  21 %100  

عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف   11
  .مساراتها 

1 %33  -  -  -  -  -  -  -  -  

إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية   12
  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات (

1 %33 -  -  -  -  -  -  -  -  
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  الدرس األول
   فقرات3

  الدرس الثاني
   فقرة6

  الدرس الثالث
   فقرات19

  الدرس الرابع
  فقرات15

  الدرس الخامس
   فقرات21

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  قف الرياضية ال الموتطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحلي

توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية   13
  األبعاد 

-  -  -  -  -  -  15 %100  21 %100  

  100% 21  100% 15  -  -  -  -  -  -  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
و ثالثية األبعاد تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية   15

  .و التصميمات 
-  -  -  -  -  -  15 %100  21 %100  

  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 
  29% 6  27% 4  26% 5  -  - 100% 3  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  48% 10  100% 15  42% 8  100% 6 100% 3  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  29% 6  -  -  -  -  -  -  -  -  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18

  19% 4  33% 5  126% 5  -  -  33% 1  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و   20

   .القياس 

1 %33  -  -  12 %63  12 %80  5 %24  

تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف و مشاكل   21
  .ر في الفصل أو في الحياة اليوميةتظه

-  -  -  -  2 %11 -  -  -  -  

 %59.4 262  66.3% 209  41% 163  28.5% 42  52.3% 33  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(وافر معاییر التكرارات والنسب المئویة لدرجة ت

  )1(تحلیل .  الجزء األول–الخامس األساسي / تابع الصف
  

  السادسالدرس 
   فقرة12

  السابعالدرس 
   فقرة20

  الثامنالدرس 
   فقرات4

  التاسعالدرس 
  فقرات5

  الدرس العاشر
   فقرات4

  إجمالي الفقرات
   فقرات109

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  كرارالت

  تحليل صفات وخصائص االشكال الهندسية ثالثية وثنائية االبعاد
 94% 103  100% 4  100% 5  100% 4  100% 20  100% 12  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  91% 99  -  -  100% 5  100% 4  100% 20  100% 12  .قارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد م  2
  100% 104  100% 4  100% 5  100% 4  100% 20  100% 12  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً   4

  .لخصائصها 
12 %100  20 %100  4 %100  -  -  -  -  89 %81.6  

تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل   5
  .المثلثات و األهرامات 

7 %58  11 %55 4 %100  -  -  -  -  86 %78.8  

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج   6
  .و تحول األشكال الهندسية 

1 %8  -  -  -  -  3 %100  3 %75  24 %22  

تقسم ودمج وتحول األشكال وصف ما يحدث عند   7
  .الهندسية

1 %8  -  -  -  -  1 %20  -  -  16 %14.6  

  45.8% 50  50% 2  -  -  -  -  10% 2  8% 1  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات   9
  .لتطوير حجج منطقية تبرر النتائج 

-  -  16 %80 4 %100  5 %100  4 %100  78 %71.5  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة   10

  .و المصطلحات الهندسية
12 %100 20 %100 4 %100  5 %100 4 %100  109 %100  

عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء   11
  .ووصف مساراتها 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 %0.9  

إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية   12
  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات ( و الرأسية 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 %0.9 
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  السادسالدرس 
   فقرة12

  السابعالدرس 
   فقرة20

  الثامنالدرس 
   فقرات4

  التاسعالدرس 
 رات فق5

  الدرس العاشر
   فقرات4

  إجمالي الفقرات
   فقرات109

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  قف الرياضية اتطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المو

و االنعكاس توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران   13
  لألشكال ثنائية األبعاد 

7 %58  2 %10  3 %75  -  -  1 %25  51 %46.7  

وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق   14
  .شكلين 

1 %8  2 %10  3 %75  -  -  1 %25  43 %39  

تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية   15
  .و ثالثية األبعاد و التصميمات 

7 %58  2 %10  3 %75  1 %20  1 %25  50 %45.8  

  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 
  32% 35  -  -  60% 3  100% 4  35% 7  25% 3  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و   17

  .المسارات 
12 %100  1 %5  -  -  -  -  -  -  55 %50  

ل ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين تمييز أشكا  18
  .لذلك الجسم 

1 %8  1 %5  -  -  -  -  -  -  8 %7  

  26.6% 29  -  -  -  -  100% 4  35% 7  25% 3  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية   20

   .األخرى  كالعد و القياس 

1 %8  13 %65  -  -  3 %60  4 %100  51 %46.7  

تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في   21
ر في الفصل أو في الحياة مواقف و مشاكل تظه

  .اليومية

6 %50  2 %10  -  -  -  -  -  -  10 %9  

  48% 1095 33% 28  43% 36 54% 45  40% 100  44% 111  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(ر معاییر التكرارات والنسب المئویة لدرجة تواف
  )1(تحلیل .  الجزء الثاني–الخامس األساسي / الصف

  

  

  الدرس األول
   فقرة11

  الدرس الثاني
   فقرات10

  الدرس الثالث
   فقرة11

  الدرس الرابع
  فقرات10

  الدرس الخامس
   فقرة11

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  كرارالت  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس     
  -  -  40% 4  -  -  -  -  100% 11  .فهم خصائص الطول   22
  100% 11  100% 10  100% 11  100% 10  -  -  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  100% 11  100% 10  100% 11  100% 10  100% 11  .لمناسب من الوحدات لقياس كل خاصيةاختيار النوع ا  24
فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى   25

  .الطالب في نظام قياس محدد
11 %100  10 %100  9 %82  10 %100  11 %100  

التحويل من إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل   26
  .سنتيمتر الى متر في نظام قياس محدد

11 %100  10  %100  1 %9  -  -  -  -  

إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على   27
  .الدقة

11 %100  10 %100  11 %100  8 %80  3 %27  

اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28
  .ا تغير هذا الشكل بطريقة مامساحته إذ

2 %18  6 %60  6 %55  10 %100  4 %36  

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       

  73% 8  70% 7  73% 8  50% 5  -  -  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
المناسبة لقياس الطول و  المعيارية تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
11 %100  10 %100  8 %73  10 %100  11 %100  

  100% 11  100% 10  73% 8  100% 10  100% 11  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
 إليجاد مساحه المستطيل و المثلث الالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

   .ومتوازي األضالع
-  -  4 %40  10 %91  10 %100  11 %100  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

-  -  10 %100  11 %100  10 %100  11 %100  

  69.6% 92  82.5% 99 71.2% 94  79% 95 59.8% 79  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(ر التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معایی
   الجزء الثاني–الخامس األساسي / تابع الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس السادس
   فقرة16

  الدرس السابع
   فقرات6

  إجمالي الفقرات
   فقرة75

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  ظم وعمليات القياسفهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والن     

 20% 15  -  -  -  -  .فهم خصائص الطول   22
  85% 64  100% 6  100% 16  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  100% 75  100% 6  100% 16  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
لوفة لدى فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مأ  25

  .الطالب في نظام قياس محدد
14 %88  6 %100  71 %95  

إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر   26
  .الى متر في نظام قياس محدد

9 %56  4 %67  35 %47  

  77% 58  100% 6  56% 9  .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  27
اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28

  .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما
4 %25  5 %83  37 %49  

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  67% 50  100% 6  100% 16  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
16 %100  6 %100  72 %96  

  96% 72  100% 6  100% 16  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
ستطيل و المثلث ومتوازي  إليجاد مساحه المالالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

  .األضالع 
16 %100  6 %100  57 %76  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

16 %100  6 %100  64 %85  

 74.4% 670  87.5% 63  77% 148  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(یة لدرجة توافر معاییر التكرارات والنسب المئو
   الجزء الثاني–الخامس األساسي / تابع الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس السادس
   فقرة16

  الدرس السابع
   فقرات6

  إجمالي الفقرات
   فقرة75

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  ألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياسفهم قابلية القياس ل     

 20% 15  -  -  -  -  .فهم خصائص الطول   22
  85% 64  100% 6  100% 16  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  100% 75  100% 6  100% 16  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
ارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معي  25

  .الطالب في نظام قياس محدد
14 %88  6 %100  71 %95  

إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر   26
  .الى متر في نظام قياس محدد

9 %56  4 %67  35 %47  

  77% 58  100% 6  56% 9  .الدقةإدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على   27
اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28

  .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما
4 %25  5 %83  37 %49  

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  67% 50  100% 6  100% 16  .ير منتظمة تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غ  29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
16 %100  6 %100  72 %96  

  96% 72  100% 6  100% 16  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
 إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي زمةالال الصيغ استخدام وتطوير  32

  .األضالع 
16 %100  6 %100  57 %76  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

16 %100  6 %100  64 %85  

 74.4% 670  87.5% 63  77% 148  اإلجمـالـي
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  )1(تحلیل . (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(رارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر التك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصف الثالث
  الجزء األول

   فقرة43

 الصف الرابع
 الجزء األول

  فقرة51

  الصف الخامس
  الجزء األول

   فقرة109

  إجمالي الفقرات
  الجزء األول

  فقرات203

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %بةالنس  التكرار

  تحليل صفات وخصائص االشكال الهندسية ثالثية وثنائية االبعاد
  97% 197  94% 103  100%  51  100% 43  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  94% 191  91% 99  96% 49  100% 43  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
  97% 197  100% 109  100% 51  86% 37  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
  68% 138  82% 89  22% 11  88% 38  .تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها   4
  51% 103  79% 86  25% 13  9% 4  .تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و األهرامات   5
  27% 55  22% 24  61% 31  -  -  .التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال الهندسية   6
  28% 57  15% 16  53% 27  33% 14  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

  39% 79  46% 50  47% 24  12% 5  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج منطقية تبرر   9
  .النتائج 

6 %14  47 %92  78  %72  131 %65  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
  82% 167  100% 109  41% 21  86% 37  .هندسيةوصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات ال  10

  3% 6  0.9% 1  6% 3  5% 2  .عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف مساراتها   11
) الشبكات ( إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية   12

  .ألنظمة اإلحداثيات 
2 %5  13 %25  1 %0.9  16 %8 

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل الموقف الرياضية 
  32% 64  47% 51  18% 9  9%  4  توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية األبعاد   13
  33% 67  39% 43  23% 12  18%  12  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد و تحديد   15

  .التصميمات 
3 -  4 %8 50 %46  57 %28  
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  الصف الثالث
  الجزء األول

   فقرة43

 الصف الرابع
 الجزء األول

  فقرة51

  الصف الخامس
  الجزء األول

   فقرة109

  إجمالي الفقرات
  الجزء األول

  فقرات203

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 

 52%  106 32%  35  92% 47  56% 24  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  45% 92 50%  55  51% 26  %26 11  .اء و األنماط و المسارات تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشي  17
  9% 18 7%  8  18% 9  2% 1  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18

  37% 76 27%  29  45% 23  56% 24  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
  51% 104 47%  51  86% 44  21% 9   .مشاكل الرياضية األخرى  كالعد و القياس استخدام النماذج الهندسية لحل ال  20
ر في تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف و مشاكل تظه  21

  .الفصل أو في الحياة اليومية
8 %12 45 %88  10  %9 63 %31  

  46.5%  1984  48%  1095 52.3% 560  36.2% 327  اإلجمـالـي
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  )1(تحلیل . (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصف الثالث
  الجزء الثاني

   فقرة11

 الصف الرابع
 الجزء الثاني

  فقرة50

  الصف الخامس
  الجزء الثاني

   فقرة75

  إجمالي فقرات
  الجزء الثاني

  فقرة136

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس     
  49% 66  20% 15  80% 40  100% 11  .فهم خصائص الطول   22
  63% 86  85% 64  44% 22  -  -  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  98% 133  100% 75  94% 47  100%  11  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى   25

  .الطالب في نظام قياس محدد
11 %100  46 %92  71 %95  128 %94  

 مثل التحويل من سنتيمتر إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس  26
  .الى متر في نظام قياس محدد

7 %64  14 %28  35 %47  56 %41  

  75% 102  77% 58  70% 35  82% 9  .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  27
اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28

  .ر هذا الشكل بطريقة مامساحته إذا تغي
-  -  25 %50  37 %49  62 %46  

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
 54% 73  67% 50  46% 23  -  -  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
الطول و  المعيارية المناسبة لقياس تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
11 %100  38 %76  72 %76  121 %89  

  90% 123  76% 72  80% 40  100% 11  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
 الصيغ األزمة إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي استخدام وتطوير  32

  .األضالع 
-  -  6 %12  57 %76  63 %46  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه طويرت  33
  .المستطيلة الشكل 

-  -  13 %26  64 %85  77 %57  

  66.8% 1090  74.4% 670  58% 347 54% 71  اإلجمـالـي
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 (3-5)ن بموضوعات الھندسة للصفوف م) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )2(تحلیل .  الجزء األول–الثالث األساسي / الصف

  

  

  الدرس األول
    فقرة11

  الدرس الثاني
    فقرة11

  الدرس الثالث
   فقرة16

  الدرس الرابع
  فقرات5

 إجمالي الفقرات
   فقرة43

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %سبةالن  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  تحليل صفات وخصائص االشكال الهندسية ثالثية وثنائية االبعاد
  100% 42 100% 5  100% 16  100% 11 100% 11  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  100% 43  100% 5  100% 16  100% 11  100% 11  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
  86% 37  80% 4 69% 11  100% 11  100% 11  .لمفردات لوصف خصائص األشكالتطوير ا  3
  90.6% 39  20% 1  100% 16  100% 11  100% 11  .تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها   4
تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و   5

  .األهرامات 
4  %36 -  -  4  %25  -  -  8 %18.6  

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال   6
  .الهندسية 

-  -  1 %9 1 %6  -  -  2 %5  

  16% 7  -  -  - -  18% 2 45% 5  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

  12% 5  20% 1  6% 1  - -  27% 3  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

 التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج اختبار  9
  .منطقية تبرر النتائج 

-  -  2 %18  -  -  5 %100  7 %16  

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات   10

  .الهندسية
11 %100  4 %36.3  16 %100  5 %100  36 %84  

عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف   11
  .مساراتها 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

( إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية   12
  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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  الدرس األول
    فقرة11

  الدرس الثاني
    فقرة11

  الدرس الثالث
   فقرة16

  الدرس الرابع
  فقرات5

 إجمالي الفقرات
   فقرة43

رقم
ال

  

  
  یرالمعای

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  اضية قف الرياتطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المو

توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية   13
  األبعاد 

-  -  -  -  -  -  3 %60  3 %7 

  28% 12  60% 3  -  - 64% 7  18% 2  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   15

  . التصميمات و
- -  -  -  -  -  3 %60  3 %7  

  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 
  47% 20  40% 2  69% 11  45.5% 5  18% 2  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  44% 19  100% 5  62.5% 10  18% 2  18% 2  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  5% 2  -  -  - -  18% 2  -  -  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18

  53% 23  - -  69% 11  82% 9  27% 3  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و   20

   .القياس 

1 %9 -  -  5 %31  2 %40  8 %17  

تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف و مشاكل   21
  .ر في الفصل أو في الحياة اليوميةتظه

1 %9  2 %18  5 %31  1 %20  9 %21  

  36% 326   45   123  80  78  اإلجمـالـي
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 (3-5)القیاس للصفوف من بموضوعات ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )2(تحلیل .  الجزء الثاني–الثالث األساسي / الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس األول
   فقرة11

  اجمالي الفقرات
   فقرة11

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس     

  100% 11  100%  11  .فهم خصائص الطول   22
  -  -  -  -  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  100% 11  100% 11  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
  100% 11  100% 11  .فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى الطالب في نظام قياس محدد  25
  64% 7  64% 7  .تحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر الى متر في نظام قياس محددإجراء عمليات ال  26
  81.8% 9  82% 9  .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  27
  -  -  - -  .هذا الشكل بطريقة مااكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو مساحته إذا تغير   28

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  -  -  - -  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
  100% 11  100% 11  .ة  المعيارية المناسبة لقياس الطول و المساحة و الحجم وقياس الزاويتاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30
  100% 11  100% 11  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
  -  -  - -  . إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي األضالع الالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32
  -  -  -  -  . طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه المستطيلة الشكل تطوير  33

 54% 71 54% 71  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )2(تحلیل .  الجزء األول–الرابع األساسي / الصف

  

  

  الدرس األول
   فقرات10

  الدرس الثاني
   فقرة14

  درس الثالثال
   فقرات6

  الدرس الرابع
  فقرات10

  الدرس الخامس
   فقرات6

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثالثية وثنائية األبعاد
  100% 6  100% 10  100% 6  100% 14  100% 10   .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد  1
  100% 6  100% 10  100% 6  78.5% 11  100% 10  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
  100% 6  100% 10  100% 6  100% 14  100% 10  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
  33.3% 2  - -  -  -  -  -  70% 7  .لخصائصها تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً   4
تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و   5

  .األهرامات 
6 %60  3 %21  - -  -  -  - -  

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال   6
  .الهندسية 

8 %80  5 %35.7  4 %66.6  10 %100  1 %17  

  33.3% 2  60% 6 66.6% 4  35.7% 5  90% 9  .ا يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسيةوصف م  7

  33.3% 2  60% 6  - -  42.8% 6  60% 6  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج   9
  .منطقية تبرر النتائج 

10 %100  11 %78.5  6 %100 10 %100  6 %100  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات   10

  .الهندسية
9 %90 2 %14.52  4 %66.6 2 %20  2 %33.3  

عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف   11
   .مساراتها

-  -  -  -  -  - 3 %30  - -  

 على الخطوط األفقية و الرأسية إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة  12
  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات (

6 %60 3 %21  -  - 3 %30  - %17 
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  الدرس األول
   فقرات10

  الدرس الثاني
   فقرة14

  الدرس الثالث
   فقرات6

  الدرس الرابع
 رات فق10

  الدرس الخامس
   فقرات6

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  قف الرياضية اتطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المو
توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية   13

  األبعاد 
3 %30  5  %35.7  -  -  1 %10  -  -  

  17% 1  20% 2  -  -  35.7%  5  30% 3  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   15

  .و التصميمات 
- -  -  -  -  -  1 %10  1 %17  

  ل المشكالت استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لح
 83.3% 5  80% 8  100% 6  100% 14  100% 10  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  -  -  80% 8  33.3% 2  10% 10  50% 5  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  -  -  50% 5  -  -  21% 3  10% 1  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18
  -  -  70% 7  50% 3  21% 3  - -  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و   20

   .القياس 

9 %90  14 %100  6 %100  8 %80  5 %83.3  

و مشاكل تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف   21
  .ر في الفصل أو في الحياة اليوميةتظه

8 %80  14 %100 6 %100 10 %100  6 %100  

 14% 52 57% 120 47% 59 48.2% 142  62% 130  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )2(تحلیل . جزء األول ال–الرابع األساسي / تابع الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس السادس
   فقرات5

  مجموع الفقرات
  فقرة51

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثالثية وثنائية األبعاد
  100% 51  100% 5  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  94.1% 48  100% 5  .اص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد مقارنة خو  2
  100% 51  100% 5  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
  21.5% 11  40% 2  .تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها   4
  25.4% 13  80% 4 .تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و األهرامات   5
  60.7% 31  60% 3  .التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال الهندسية   6
  54.9% 28  40% 2  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

  47% 24  80% 4  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

  94% 48  100% 5  .ية و العالقات لتطوير حجج منطقية تبرر النتائج اختبار التخمينات عن الخصائص الهندس  9
  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا

  14% 21  40% 2  .وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات الهندسية  10

  27% 3  -  -  .مواقع األشياء ووصف مساراتها عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد   11
  25% 13  -  -  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات (إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية   12

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل الموقف الرياضية 
  17.6% 9  -  -  االنعكاس لألشكال ثنائية األبعاد توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و   13
  23.5% 12  20% 1  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
  27% 3  20% 1  .تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد و التصميمات   15
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  الدرس السادس
   فقرات5

  مجموع الفقرات
  فقرة51

لر
ا

  قم

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 

  94% 48  100% 5  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  49% 25  -  -  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  17% 9  -  -  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18

  35% 18  100% 5  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
  92% 47  100% 5   .استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و القياس   20
  96% 49  100% 5  .ر في الفصل أو في الحياة اليومية و العالقات الهندسية و استخدامها في مواقف و مشاكل تظهتمييز األفكار  21

 52.4% 562 56% 59  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  )2(تحلیل .  الجزء الثاني–األساسي الرابع / الصف
  

  

  الدرس األول
   فقرات11

  الدرس الثاني
   فقرة10

  الدرس الثالث
   فقرات6

  الدرس الرابع
  فقرات5

  الدرس الخامس
   فقرات8

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياسفهم قابلية      
  100% 8  -  -  100% 6  100% 10  100% 11  .فهم خصائص الطول   22
  - - 100% 5  -  -  80% 8  - -  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  100% 8  100% 5  100% 6  90% 9  100% 11  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى   25

  .الطالب في نظام قياس محدد
11 %100  9  %90  6 %100  4 %80  8 %100  

إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من   26
  .سنتيمتر الى متر في نظام قياس محدد

11 %100  3 %30  -  -  -  -  -  -  

إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على   27
  .الدقة

11 %100  9 %90  -  -  2 %40  8 %100  

اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28
  .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما

7 %63.6  - -  6 %100  5 %100  -  -  

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتوات و تطبیق الطرق واألد      
  -  -  100% 5  100% 6  50% 5  - -  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
11 %100  9 %90  6 %100  4 %80  -  -  

  100% 8  60% 3  100% 6  90% 9  100% 1  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
 إليجاد مساحه المستطيل و المثلث الالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

  .ومتوازي األضالع 
-  -  -  -  -  -  2 %40  -  -  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .ة الشكل المستطيل

-  -  -  -  -  -  4 %80  -  -  

 41.6%  40  65% 39 58% 42 59% 71 64% 84  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  )2(تحلیل .  الجزء الثاني–الرابع األساسي / تابع الصف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس السادس
   فقرة5

  لدرس السابعا
   فقرات5

  إجمالي الفقرات
   فقرة50

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس     

  80% 40  100% 5  -  -  .فهم خصائص الطول   22
  44% 22  80% 4  100% 5  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  94% 47  100% 5  60% 3  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى   25

  .الطالب في نظام قياس محدد
3 %60  5 %100  46 %92  

تيمتر إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سن  26
  .الى متر في نظام قياس محدد

- -  -  -  14 %28  

  76% 38  100% 5  60% 3  .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  27
اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28

  .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما
-  -  4 %80  22 %44  

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  46% 23  80% 4  60% 3  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
3 %60  5 %100  38 %76  

  90% 45  100% 5  60% 3  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
 إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي الالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

  .األضالع 
- -  -  -  - -  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

3 %60  5 %100  10 %20  

  58% 347 78% 47  43% 26  اإلجمـالـي
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 (3-5) بموضوعات الھندسة للصفوف من NCTMالتكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  )2(تحلیل .  الجزء األول–الخامس األساسي / الصف
  

  

  الدرس األول
   فقرات3

  نيالدرس الثا
   فقرة6

  الدرس الثالث
   فقرات19

  الدرس الرابع
  فقرات15

  الدرس الخامس
   فقرات21

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثالثية وثنائية األبعاد
  100% 21  100% 15  100% 19  -  -  100% 3  . ثالثية األبعاد تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و  1
 100% 21  100% 15  100% 19  -  -  100% 3  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
 100% 21  100% 15  100% 19  100% 6  100% 3  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
 100% 21  100% 15  74% 14  -  -  100% 3  .د وفقاً لخصائصها تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعا  4
تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و   5

  .األهرامات 
3 %100  6 %100  19 %100  15 %100  21 %100 

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال   6
  .الهندسية 

1 %33  6 %100  6 %32  4 %27  8 %38  

  38% 8  27% 4  32% 6  100% 6  33% 1  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

  48% 10  100% 15  - -  -  -  -  -  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج   9
  .منطقية تبرر النتائج 

3 %100  6 %100  11 %58  15 %100  17 %81  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات   10

  .الهندسية
3 %100 6 %100 19 %100  15 %100  21 %100 

ووصف عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء   11
  .مساراتها 

-  -  -  -  -  -  - -  2 %10  

إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية   12
  .ألنظمة اإلحداثيات ) الشبكات (

1 %33 -  - - %37  2 %13  2 %10  
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  الدرس األول
   فقرات3

  الدرس الثاني
   فقرة6

  الدرس الثالث
   فقرات19

  الرابعالدرس 
  فقرات15

  الدرس الخامس
   فقرات21

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  قف الرياضية اتطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المو

توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية   13
  بعاد األ

-  -  -  -  -  -  15 %100  21 %100  

  100% 21  100% 15  -  -  -  -  -  -  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   15

  .و التصميمات 
-  -  -  -  -  -  15 %100  21 %100  

  اذج الهندسية لحل المشكالت استخدام التصور الذهني والنم
  29% 6  33% 5  32% 6 100% 6  100% 3  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  48% 10  100% 15  42% 8  -  -  100% 3  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  29% 6  -  -  -  -  -  -  33% 1  .تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم   18

  - -  -  -  26.3% 5  -  -  -  -  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و   20

   .القياس 

3 %100  -  -  9 %47  12 %80  14  %76  

قف و مشاكل تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في موا  21
  .ر في الفصل أو في الحياة اليوميةتظه

2 %67  -  -  7 %37  - -  - -  

 62% 272  66% 207 44% 174 33% 42 57% 36  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  )2(لیل تح.  الجزء األول–الخامس األساسي / تابع الصف
  

  السادسالدرس 
   فقرة12

  السابعالدرس 
   فقرة20

  الثامنالدرس 
   فقرات4

  التاسعالدرس 
  فقرات5

  الدرس العاشر
   فقرات4

  إجمالي الفقرات
   فقرات109

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  حليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثالثية وثنائية األبعادت
  94% 103  100% 4  100% 5 100% 4  100% 20  100% 12  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  94% 103  100% 4  100% 5  100% 4  100% 20  100% 12  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
  100% 109  100% 4  100% 5  100% 4  100% 20 100% 12  .وير المفردات لوصف خصائص األشكالتط  3
تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً   4

  .لخصائصها 
12 %100  20 %100  4 %100  1 %20  3 %75  93 %85  

تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل   5
  .المثلثات و األهرامات 

7 -  10 %50  4 %100  -  -  1 %25  86 %79  

التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج   6
  .و تحول األشكال الهندسية 

2 %17  -  -  -  -  -  -  - -  27 %26  

وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال   7
  .الهندسية

2 %17  - -  -  -  1 %20  - -  28 %26  

  39% 43  - -  60% 3  75% 3  35% 7  42% 5  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات   9
  .لتطوير حجج منطقية تبرر النتائج 

3 %25  11 %55  -  -  4 %80  4 %100  74 %68  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
ام اللغة المتداولة وصف مواقع األشياء وحركتها باستخد  10

  .و المصطلحات الهندسية
- -  20 %100 -  -  -  -  -  -  84 %77  

عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء   11
  .ووصف مساراتها 

2 %17  -  -  -  -  -  -  1 %25  5 %5  

إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية   12
  . اإلحداثيات ألنظمة) الشبكات ( و الرأسية 

5 %42 -  - -  -  3 %60  1 %25  21 %19  
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  السادسالدرس 
   فقرة12

  السابعالدرس 
   فقرة20

  الثامنالدرس 
   فقرات4

  التاسعالدرس 
  فقرات5

  الدرس العاشر
   فقرات4

  إجمالي الفقرات
   فقرات109

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  ارالتكر  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  قف الرياضية اتطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المو

توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس   13
  لألشكال ثنائية األبعاد 

2 %17  1 %5 -  -  -  -  -  -  39 %36 

ابق وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تط  14
  .شكلين 

2 %17  4 %20 3 %75 -  -  - -  45 %41  

تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية   15
  .و ثالثية األبعاد و التصميمات 

4 %33  2 %10  - -  1 20 -  -  43 %39  

  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 
  62% 68  75% 3  100%  5  100% 4  95% 19  92% 11  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و   17

  .المسارات 
1 %8  -  -  -  -  -  -  -  -  37 %34  

تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعدين   18
  .لذلك الجسم 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7 %6  

  5% 5  - -  -  -  -  -  -  -  - -  .بعاد تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األ  19
استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية   20

   .األخرى  كالعد و القياس 

11 %92  18 %90  90 %100  5 %100 3 %75  79 %72  

تمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامها في   21
ر في الفصل أو في الحياة مواقف و مشاكل تظه

  .اليومية

- -  3 %15  15 -  -  -  1 %25  13 %12  

  49% 112  35% 29  36% 38  40% 34  42% 175  42% 105  اإلجمـالـي
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  (3-5)بموضوعات  القیاس للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  )2(تحلیل .  الجزء الثاني–الخامس األساسي / الصف
  

  الدرس األول
  فقرة 11

  الدرس الثاني
   فقرات10

  الدرس الثالث
   فقرة11

  الدرس الرابع
  فقرات10

  الدرس الخامس
   فقرة11

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس     
 - - 40% 4 -  -  20% 2  100% 11  .ل فهم خصائص الطو  22
 100% 11  100% 10  100% 11  80% 8  - -  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  100% 11  100% 10  100% 11  100% 10  100% 11  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
صبح مألوفة لدى فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و ت  25

  .الطالب في نظام قياس محدد
11 %100  10  %100  9 %82  10 %100  11 %100  

إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من   26
  .سنتيمتر إلى متر في نظام قياس محدد

11 %100  10 %100  -  -  - -  - -  

فة يؤثر على إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختل  27
  .الدقة

11 %100  10 %100  11 %100  10 %100  2 %18  

اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28
  .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما

1 %9  6 %60  11 %100  10 %100  4 %36  

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       

  73% 8  70% 7  100% 11  70% 7  9% 1  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
11 %100  10 %100 11 %100  10 %100  11 %100  

  100% 11  100% 10  9% 1  100% 10  100% 11  .ر لتقدير القياسات اختيار واستخدام المعيا  31
 إليجاد مساحه المستطيل و المثلث الالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

  .ومتوازي األضالع 
-  -  6 %60  11 %100  10 %100  11 %100  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

-  -  10 %100  11 %100  10 %100  11 %100  

  68.9% 91  84% 101  74.2% 98  82.5% 99  59.8% 79  اإلجمـالـي
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 (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  )2(تحلیل .  الجزء الثاني–الخامس األساسي / تابع الصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس السادس
   فقرة16

  الدرس السابع
   فقرات6

  إجمالي الفقرات
   فقرة75

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  فهم قابلية القياس لألشكال والوحدات والنظم وعمليات القياس     

  28% 21  -  -  25% 4  .فهم خصائص الطول   22
  81.3%  61  100% 6  94% 15  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  100% 75  100% 6  100% 16  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
فهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى   25

  .الطالب في نظام قياس محدد
14 %88  6 %100  71 %94.6  

مثل التحويل من سنتيمتر إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس   26
  .الى متر في نظام قياس محدد

13 %81  4 %67  38 %50.6  

  62.6% 47  100% 6  156% 9  .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  27
اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28

  . بطريقة مامساحته إذا تغير هذا الشكل
-  -  6 %100  38 %50.6 

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  74.6% 56  100% 6  100% 16  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  . الحجم وقياس الزاوية المساحة و
16 %100  6 %100  75 %100  

  86.6% 65  100% 6  100% 16  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   31
 إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي الالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

  .األضالع 
16 %100  6 %100  60 %80  

 وحجوم المجسمات ذات األوجه  طرق لتحديد المساحة السطحيةتطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

16 %100  6 %100  64 %85  

 75.8% 683 88.8% 64  78.6% 151  اإلجمـالـي



 236

  
 )2(تحلیل .  (3-5)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لصف الثالثا
  الجزء األول

   فقرة43

 الصف الرابع
 الجزء األول

  فقرة51

  الصف الخامس
  الجزء األول

   فقرة109

  إجمالي الفقرات
  الجزء األول

  فقرات203

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  ادتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثالثية وثنائية األبع
 97% 197 94% 103  100% 51  100% 43  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  95.5% 194  94% 103  94% 48  100% 43  .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   2
  97% 197 100% 109  100% 51  86% 37  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
  70% 143  85% 93  21.5% 11  91% 39  .ال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها تصنيف األشك  4
  53% 107 79% 86  25% 13  19% 8  .تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و األهرامات   5
  29.5% 60  26% 27  7% 31  5% 2  .التحقق و إعطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال الهندسية   6
  31% 63  26% 28  55% 28  16% 7  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

  35% 72  39% 43  47% 24  12% 5  .اكتشاف التطابق و التشابه   8

اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج منطقية تبرر   9
  .النتائج 

7 %16  48 %94  74 %68  129 %63.5  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
  69% 141  77% 84  41% 21  84% 36  .وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات الهندسية  10

  4% 8  5% 5  27% 3  -  -  .اراتها عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف مس  11
) الشبكات ( إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية   12

  .ألنظمة اإلحداثيات 
-  -  13 %25  21 %19  34 %17  

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل الموقف الرياضية 
  25% 51  36% 39  17.6% 9  7% 3  ن و االنعكاس لألشكال ثنائية األبعاد توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدورا  13
  34%  69  41% 45  23.5% 12  28% 12  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد و   15

  .التصميمات 
3 %7  3 %27 43 %39  49  %24  
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  الصف الثالث
  الجزء األول

   فقرة43

 الصف الرابع
 الجزء األول

  فقرة51

  الصف الخامس
  الجزء األول

   فقرة109

  إجمالي الفقرات
  الجزء األول

  فقرات203

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 

  67% 136  62%  68  794% 48  47% 20  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  20% 81  34% 37  49% 25  44% 19  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  9% 18  6% 7  18% 9  5% 2  .ين لذلك الجسم تمييز أشكال ثالثية األبعاد من تمثيالت ذات بعد  18

  23% 46  5% 5  35% 18  53% 23  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
  66% 134  72% 79  92% 47  17% 8   .استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و القياس   20
ر في ة و استخدامها في مواقف و مشاكل تظهتمييز األفكار و العالقات الهندسي  21

  .الفصل أو في الحياة اليومية
9 %21  49 %96  13 %12  71 %35  

  47% 2000 49% 112 52.4% 562 36% 326  اإلجمـالـي
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 )2(تحلیل .  (3-5)بموضوعات القیاس للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصف الثالث
  الجزء الثاني

   فقرة11

 الصف الرابع
 الجزء الثاني

  فقرة50

  الصف الخامس
  الجزء الثاني

   فقرة75

  إجمالي فقرات
  الجزء الثاني

  فقرة137

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  ال والوحدات والنظم وعمليات القياسفهم قابلية القياس لألشك     
  53% 72  28% 21  80% 40  100% 11  .فهم خصائص الطول   22
  61% 83  81% 61  44% 22  -  -  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  23
  98% 133  100% 75  94% 47  100% 11  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  24
ستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى فهم الحاجة ال  25

  .الطالب في نظام قياس محدد
11 %100  46 %92  71 %95  128 %94  

إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر   26
  .الى متر في نظام قياس محدد

7 %64  14 %28  38 %51  59 %43  

  69% 94  63% 47  76% 38  82% 9  .بية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقةإدراك أن القياسات تقري  27
اكتشاف ماذا يحصل لقياسات شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو   28

  .مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة ما
- -  22 %44  38 %51  60 %44  

  ساتالصیغ المناسبة لتحدید القیاتطبیق الطرق واألدوات و       

  58% 76  75% 56  46% 23  - -  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   29
 المعيارية المناسبة لقياس الطول و تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  30

  .المساحة و الحجم وقياس الزاوية 
11 %100  38 %76  75 %100  124 %91  

  89% 121  87% 65  90% 45  100% 11  . القياسات اختيار واستخدام المعيار لتقدير  31
 إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي الالزمة الصيغ استخدام وتطوير  32

  .األضالع 
- -  -  -  60 %80  60 %44  

 طرق لتحديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه تطوير  33
  .المستطيلة الشكل 

- -  10 %20  64 %85  74 %54  

  76.4% 1101 76% 683  58% 347 54% 71  جمـالـياإل
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  )16(ملحق رقم 
 (6-8)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

   الجزء األول–السادس األساسي / الصف
  

  الدرس األول
   فقرة2

  الدرس الثاني
   فقرة2

  الدرس الثالث
   فقرات4

  الدرس الرابع
   فقرة2

  الدرس الخامس
   فقرات7

  المعايير  رقم

%النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 

  %29  2  %50  1  -  -  %100  2  %50 1   .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد  1
وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة   2

  .وفقا لخصائصها المميزة 
1 50%  2  100%  1  25%  1  50%  2  29%  

مساحات فهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات و  3
  .و أحجام األشكال المختلفة

2 100%  2  100%  1  25%  1  50%  2  29%  

ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار   4
الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات 

  .الفيثاغورسية 

1  50%  -  -  -  -  1  50%  2  29%  

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
خدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال است  5

  .الهندسية 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات   6
المنتظمة التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو 

  .المتعامدة 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية تطبيق التحويالت الهندسية 
ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت ) قياس ( وصف حجم   7

  .الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التمدد 
1  50%  -  -  -  -  -  -  -  -  

اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء   8
  الهندسية باستخدام التحويالت 

-  -  1  50%  -  -  -  -  -  -  
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  الدرس األول
   فقرة2

  الدرس الثاني
   فقرة2

  الدرس الثالث
   فقرات4

  الدرس الرابع
   فقرة2

  الدرس الخامس
   فقرات7

  المعايير  رقم

%النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالتاستخدام التصور

رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس   9
  .زواياها 

1 50%  2  100%  1  25%  -  -  6  86%  

استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد   10
  .لتصور هذه األشكال 

1  50%  2  100%  1  25%  -  -  5  71%  

حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و   11
  الحجوم

-  -  -  -  3  75%  1  50%  1  20%  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل   12

  %20  1  %50  1  %75  3  -  -  -  -  .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية  13

تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس   14
الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة 

  .في الحياة اليومية 

-  -  -  -  -  -  1  50%  1  20%  

    22    7    10    11    8  يـالـاإلجم
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 (6-8)بموضوعات الھندسة للصفوف من ) NCTM(ییر التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معا
   الجزء األول–السادس األساسي / تابع الصف

  
  السادسالدرس 

   فقرات5
  السابعالدرس 

   فقرات9
  الثامنالدرس 

   فقرات4
  التاسعالدرس 

   فقرات3
  العاشرالدرس 

   فقرات4
  إجمالي الفقرات

   فقرة42

رقم
ال

  

  
  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 
  %67  28  %100  4  %67  2  %100  4  %78  7  %100  5  .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
شكال ثنائية و وصف و تصنيف العالقات بين األ  2

  .ثالثية األبعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة 
1  20%  6  67%  4  100%  2  67%  4  100%  24  57%  

فهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و   3
  .مساحات و أحجام األشكال المختلفةمحيطات و

5  100%  8  89%  3  75%  2  67%  4  100%  30  71%  

و االستنتاجية ابتكار ونقد الحجج االستنباطية   4
المتعلقة باألفكار الهندسية والعالقات والتي 
تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات 

  .الفيثاغورسية 

-  -  5  56%  3  75%  1  33%  -  -  13  31%  

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار   5

  .ائص األشكال الهندسية خص
1  20%  2  22%  2  50%  -  -  -  -  5  12%  

استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال   6
مثل المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج 

  .من األحرف المتوازية أو المتعامدة 

1  20%  2  22%  2  50%  -  -  -  -  5  12%  

  لتحليل المواقف الرياضية تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل 
ومكان و اتجاه األشكال ) قياس ( وصف حجم   7

نتيجة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و 
  .الدوران و االنعكاس و التمدد 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2%  

اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و   8
  الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية 

-  -  -  -  2  50%  1  33%  -  -  4  9.5%  
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  السادسالدرس 
   فقرات5

  السابعالدرس 
   فقرات9

  الثامنالدرس 
   فقرات4

  التاسعالدرس 
   فقرات3

  العاشرالدرس 
   فقرات4

  إجمالي الفقرات
   فقرة42

رقم
ال

  

  المعاییر

  %النسبة  التكرار  %بةالنس  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت

رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال   9
  .أضالع ، و قياس زواياها 

5  100%  5  56%  4  100%  2  67%  -  -  26  62%  

استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو   10
  .لتصور هذه األشكال المجسمات ثالثية األبعاد 

5  100%  3  33%  3  75%  1  33%  4  100%  25  59.5%  

حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات   11
  الجانبية و الكلية و الحجوم

-  -  5  56%  1  25%  3  100%  -  -  14  33%  

استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل   12
  .وحل المشاكل 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

م النماذج الهندسية التي تفسر العالقات استخدا  13
  .العددية و الجبرية

1  20%  1  11%  -  -  -  -  -  -  7  17%  

تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في   14
غير درس الرياضيات كما في دروس اآلداب 

  .والعلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة اليومية 

1  20%  -  -  1  25%  -  -  1  25%  5  12%  

  %32  187  %30  17  %33  14  %52  29  %35  44  %36  25  يـالـاإلجم
  
  
  
  
  
  
  
  



 243

 (6-8)الھندسة والقیاس للصفوف من  بموضوعات) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
   الجزء الثاني–السادس األساسي / الصف

  الدرس األول
   فقرة2

  الدرس الثاني
   فقرة10

  ثالدرس الثال
   فقرات2

  الدرس الرابع
   فقرة12

  الدرس الخامس
   فقرات2

  المعايير  رقم

%النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 

  %100  2  %17  2  %100  2  %20  2  %50  1  .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1

وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة وفقا   2
  .لخصائصها المميزة 

1  50%  4  40%  2  100%  2  17%  2  100%  

فهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات ومساحات و   3
  .أحجام األشكال المختلفة 

-  -  7  70%  2  100%  2  17%  -  -  

ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية   4
  .والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية 

-  -  2  20%  2  100%  1  8%  1  50%  

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  -  -  %8  1  -  -  -  -  -  -  .استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية   5

استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة   6
  .التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  سية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية تطبيق التحويالت الهند
ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت ) قياس ( وصف حجم   7

  .الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التمدد 
-  -  1  10%  -  -  -  -  -  -  

اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء   8
  الت الهندسية باستخدام التحوي

1  50%  -  -  -  -  -  -  -  -  

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس   9

  .زواياها 
2  100%  1  10%  2  100%  1  8%  -  -  

األبعاد استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية   10
  .لتصور هذه األشكال 

2  100%  1  10%  2  100%  2  17%  -  -  

حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و   11
  الحجوم

-  -  - -  - -  - -  - -  
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  الدرس األول
   فقرة2

  الدرس الثاني
   فقرة10

  الدرس الثالث
   فقرات2

  الدرس الرابع
   فقرة12

  الدرس الخامس
  فقرات 2

  المعايير  رقم

  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  -  -  -  -  %50  1  -  -  -  -  .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل   12

  -  -  -  -  %50  1  -  -  -  -  .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية  13

تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس   14
الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة 

  .في الحياة اليومية 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  .فھم قابلیھ القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس 
  -  -  -  -  -  -  %40  4  -  -  .ري و التقليدي فهم كال من نظامي القياس المت  15
  -  -  %8  1  -  -  %40  4  -  -  . فهم العالقة بين الوحدات   16
  -  -  -  -  -  -  %40  4  -  -   أخرى في داخل نظام القياس نفسه التحويل من وحدة الى  17
اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع و الحجم المنسب لقياس الزوايا   18

  .المساحة السطحية وال حجم و المحيط و المساحة و 
-  -  5  50%  -  -  1  8%  -  -  

  .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات 
استخدام المقياس المستخدم الختيار أفضل الطرق ولتقدير القياسات   19

.  
-  -  6  60%  -  -  1  8%  -  -  

و اختيار وتطبيق طرق و أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم   20
  .قياس الزوايا بالدقة المطلوبة 

-  -  6  60%  -  -  12  100%  -  -  

تطوير واستخدام صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة كل من   21
  ألضالع و شبة المنحرف و الدائرة المثلث و متوازي ا

-  -  7  70%  -  -  11  92%  -  -  

  -  -  %83  10  -  -  -  -  -  -  .تطوير طرق لتحديد مساحات أشكال أكثر تعقيدا   22
تطوير طرق لحساب المساحة السطحية و حجم المنشور والهرم و   23

  .االسطوانة
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

حل المسائل التي تحتوي على عوامل قياس باستخدام النسبة و   24
  .التناسب 

-  -  3  30%  -  -  1  8%  -  -  

حل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و القياسات المشتقة   25
  . مثل السرعة و الكثافة لصفات

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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 (6-8)الھندسة والقیاس للصفوف من  بموضوعات) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
   الجزء الثاني–السادس األساسي / تابع الصف

  السادسالدرس 
   فقرات5

  السابعالدرس 
   فقرات4

  الثامنالدرس 
   فقرة2

  التاسعدرس ال
   فقرة2

  العاشرالدرس 
   فقرات9

  المعايير  رقم

%النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 

  %100  9  %100  2  %100  2  %100  4  -  -  .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة وفقا   2

  .لخصائصها المميزة 
-  -  4  100%  2  100%  2  100%  9  100%  

فهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات ومساحات و   3
  .أحجام األشكال المختلفة 

-  -  2  50%  2  100%  2  100%  9  100%  

تكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية اب  4
  .والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية 

-  -  2  50%  2  100%  2  100%  9  100%  

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  -  -  -  -  -  -  -  -  %60  3  .حداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية استخدام الهندسة اإل  5
استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة   6

  .التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة 
3  60%  -  -  -  -  -  -  -  -  

  تماثل لتحليل المواقف الرياضية تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام ال
ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت ) قياس ( وصف حجم   7

  .الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التمدد 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء   8
  باستخدام التحويالت الهندسية 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس   9

  .زواياها 
-  -  2  50%  1  50%  2  100%  7  78%  

استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد   10
  .ألشكال لتصور هذه ا

-  -  4  100%  2  100%  2  100%  9  100  

حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و   11
  الحجوم

3  60%  -  -  -  -  -  -  -  -  
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  السادسالدرس 

   فقرات5
  السابعالدرس 

   فقرات4
  الثامنالدرس 

   فقرة2
  التاسعالدرس 

   فقرة2
  العاشرالدرس 

   فقرات9
  المعايير  رقم

  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  رالتكرا
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل   12
  -  -  -  -  -  -  -  -  %60  3  .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية  13
ستخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس تمييز و ا  14

الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة 
  .في الحياة اليومية 

-  -  -  -  -  -  1  50%  -  -  

  .فھم قابلیھ القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .فهم كال من نظامي القياس المتري و التقليدي   15
  -  -  -  -  -  -  -  -  %60  3  . فهم العالقة بين الوحدات   16
  -  -  -  -  -  -  -  -  %20  1   أخرى في داخل نظام القياس نفسه التحويل من وحدة إلى  17
اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع و الحجم المنسب لقياس الزوايا   18

  .ل حجم و المحيط و المساحة و المساحة السطحية وا
5  100%  -  -  -  -  -  -  -  -  

  .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات 
استخدام المقياس المستخدم الختيار أفضل الطرق ولتقدير القياسات   19

.  
5  100%  -  -  -  -  -  -  -  -  

اختيار وتطبيق طرق و أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم و   20
  .دقة المطلوبة قياس الزوايا بال

3  60%  -  -  -  -  -  -  -  -  

تطوير واستخدام صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة كل من   21
  ألضالع و شبة المنحرف و الدائرة المثلث و متوازي ا

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -    -  -  -  .تطوير طرق لتحديد مساحات أشكال أكثر تعقيدا   22
ة السطحية و حجم المنشور والهرم و تطوير طرق لحساب المساح  23

  .االسطوانة
3  60%  -  -  -  -  -  -  -  -  

حل المسائل التي تحتوي على عوامل قياس باستخدام النسبة و   24
  .التناسب 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

حل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و القياسات المشتقة   25
  .لصفات مثل السرعة و الكثافة 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  



 247

 (6-8)الھندسة والقیاس للصفوف من  بموضوعات) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
   الجزء الثاني–السادس األساسي / تابع الصف

  الحادي عشرالدرس 
   فقرات8

  الثاني عشرالدرس 
   فقرات3

  الثالث عشرالدرس 
   فقرة2

  إجمالي الفقرات
   فقرة63

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 

  %56  35  -  -  %33  1  %100  8  .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
األبعاد بدقة وفقا وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية   2

  .لخصائصها المميزة 
7  88%  -  -  -  -  28  44%  

فهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات ومساحات و أحجام   3
  .األشكال المختلفة 

8  100%  3  100%  2  100%  37  59%  

ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية   4
  .ت والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية والعالقا

8  100%  -  -  -  -  29  46%  

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  %6  4  -  -  -  -  -  -  .استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية   5
إلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة استخدام الهندسة ا  6

  .التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة 
-  -  -  -  -  -  3  5%  

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت ) قياس ( وصف حجم   7

  . مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التمدد الهندسية
-  -  -  -  -  -  1  2%  

اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء   8
  باستخدام التحويالت الهندسية 

-  -  -  -  -  -  1  2%  

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
ائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس رسم أشكال هندسية بخص  9

  .زواياها 
-  -  -  -  -  -  17  27%  

استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد   10
  .لتصور هذه األشكال 

7  88%  -  -  -  -  31  49%  

حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و   11
  الحجوم

8  100%  3  100%  2  100%  16  25%  
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  الحادي عشرالدرس 
   فقرات8

  الثاني عشرالدرس 
   فقرات3

  الثالث عشرالدرس 
   فقرة2

  إجمالي الفقرات
   فقرة63

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار
  %16  10  %50  1  -  -  %100  8  .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل   12
  %37  23  %50  1  %33  1  %88  7  .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية  13
تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس   14

الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة في 
  .الحياة اليومية 

5  63%  1  33%  1  50%  8  13%  

  .فھم قابلیھ القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس 
  %27  17  %100  2  %100  3  %100  8  .فهم كال من نظامي القياس المتري و التقليدي   15
  %33  21  %100  2  %100  3  %100  8  . فهم العالقة بين الوحدات   16
  %14  9  %100  2  -  -  %25  2   القياس نفسه  أخرى في داخل نظامالتحويل من وحدة الى  17
اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع و الحجم المنسب لقياس الزوايا   18

  .و المحيط و المساحة و المساحة السطحية وال حجم 
8  100%  3  100%  2  100%  24  38%  

  .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات 
  %40  25  %100  2  %100  3  %100  8  .مستخدم الختيار أفضل الطرق ولتقدير القياسات استخدام المقياس ال  19
اختيار وتطبيق طرق و أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم و   20

  .قياس الزوايا بالدقة المطلوبة 
8  100%  3  100%  2  100%  34  54%  

لث تطوير واستخدام صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة كل من المث  21
  ألضالع و شبة المنحرف و الدائرة و متوازي ا

-  -  2  67%  2  100%  22  35%  

  %17  11  -  -  -  -  %13  1  .تطوير طرق لتحديد مساحات أشكال أكثر تعقيدا   22
تطوير طرق لحساب المساحة السطحية و حجم المنشور والهرم و   23

  .االسطوانة
8  100%  3  100%  2  100%  16  25%  

تحتوي على عوامل قياس باستخدام النسبة و حل المسائل التي   24
  .التناسب 

-  -  2  67%  2  100%  8  13%  

حل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و القياسات المشتقة   25
  .لصفات مثل السرعة و الكثافة 

1  13%  2  67%  2  100%  5  8  

  %27.6  435  %54  27  %44  33  %59  118  يـالـاإلجم
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  )1(بموضوعات الھندسة للصف السادس تحلیل) NCTM(ویة لدرجة توافر معاییر التكرارات والنسب المئ
 

  
  الصف السادس
  الجزء األول

   فقرة42

    رقم
  المعايير

  %النسبة  التكرار
   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 

  %71  30  .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  %57  24  .وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة   2
  %69  29  .مساحات و أحجام األشكال المختلفةفهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات و  3
  %31  13  .هندسية والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار ال  4

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  %12  5  .استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية   5
  %14  6  .ختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة استخدام الهندسة اإلحداثية ال  6

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
  %5  2  .ن و االنعكاس و التمدد ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و الدورا) قياس ( وصف حجم   7
  %9.5  4  اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية   8

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
  %62  26  .رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس زواياها   9

  %62  26  .استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال   10
  %33  14  حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم  11
  -  -  .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل   12
  %19  8  .نماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبريةاستخدام ال  13
  %12  5  .تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة اليومية   14

  %32.6  192  يـالـاإلجم
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  )1(تحلیل بموضوعات الھندسة و القیاس للصف السادس) NCTM(رجة توافر معاییر التكرارات والنسب المئویة لد
  

  الصف السادس
  الجزء الثاني 

   فقرة63

    رقم
  المعايير

  %النسبة  التكرار
   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 

  %56  35  .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  %49  29  .وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة   2
  %59  37  .مساحات و أحجام األشكال المختلفةفهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات و  3
  %46  29  .ر الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكا  4

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  %6  4  .استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية   5
  %6  4  . الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة استخدام الهندسة اإلحداثية  6

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
  %2  1  .ران و االنعكاس و التمدد ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و الدو) قياس ( وصف حجم   7
  %3  2  اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية   8

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
  %27  17  .رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس زواياها   9

  %49  31  .استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال   10
  %25  16  حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم  11
  %17  11  .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل   12
  %37  23  . النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبريةاستخدام  13
  %13  8  .تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة اليومية   14
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  الصف السادس
  الجزء الثاني

  رة فق63

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار
  .فھم قابلیھ القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس 

  %27  17  .فهم كال من نظامي القياس المتري و التقليدي   15
  %33  21  . فهم العالقة بين الوحدات   16
  %14  9   أخرى في داخل نظام القياس نفسه التحويل من وحدة الى  17
  %38  24  .ام الوحدة ذات النوع و الحجم المنسب لقياس الزوايا و المحيط و المساحة و المساحة السطحية والحجم اختيار واستخد  18

  .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات 
  %40  25  .استخدام المقياس المستخدم الختيار أفضل الطرق ولتقدير القياسات   19
  %54  34  .أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم و قياس الزوايا بالدقة المطلوبة اختيار وتطبيق طرق و   20
  %35  22  ألضالع و شبة المنحرف و الدائرة تطوير واستخدام صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة كل من المثلث و متوازي ا  21
  %16  10  .تطوير طرق لتحديد مساحات أشكال أكثر تعقيدا   22
  %25  16  .رق لحساب المساحة السطحية و حجم المنشور والهرم و االسطوانةتطوير ط  23
  %13  8  .حل المسائل التي تحتوي على عوامل قياس باستخدام النسبة و التناسب   24
  %8  5  .حل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و القياسات المشتقة لصفات مثل السرعة و الكثافة   25

  %27.8  438  يـالـاإلجم
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  )2(تحلیل  .بموضوعات الھندسة للصف السادس) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 

 
  

  الصف السادس
  الجزء األول

   فقرة42

    رقم
  المعايير

  %النسبة  التكرار
   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 

  %67  28  .األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد فهم العالقات بين   1
  %57  24  .وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة   2
  %71  30  .مساحات و أحجام األشكال المختلفةفهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات و  3
  %31  13  .تنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية ابتكار ونقد الحجج االس  4

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  %12  5  .ية استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندس  5
  %12  5  .استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة   6

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
  %2  1  .جة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التمدد ومكان و اتجاه األشكال نتي) قياس ( وصف حجم   7
  %9.5  4  اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية   8

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
  62  26  .ص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس زواياها رسم أشكال هندسية بخصائ  9

  59.5  25  .استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال   10
  33  14  حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم  11
  -  -  .ت لتمثيل وحل المشاكل استخدام أساليب التصوير مثل الشيكا  12
  %17  7  .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية  13
  %12  5  .تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة اليومية   14

  %32  187  يـالـاإلجم
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  )2(تحلیل  بموضوعات الھندسة و القیاس للصف السادس) NCTM(التكرارات والنسب المئویة لدرجة توافر معاییر 
  

  الصف السادس
  الجزء الثاني 

   فقرة63

    رقم
  المعايير

  %النسبة  التكرار
   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 

  %56  35  .ن األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد فهم العالقات بي  1
  %44  28  .وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة   2
  %59  37  .مساحات و أحجام األشكال المختلفةفهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات و  3
  %46  29  .ستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية ابتكار ونقد الحجج اال  4

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  %6  4  .دسية استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهن  5
  %5  3  .استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة   6

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
  %2  1  .جة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التمدد ومكان و اتجاه األشكال نتي) قياس ( وصف حجم   7
  %2  1  اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية   8

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
  %27  17  .معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس زواياها رسم أشكال هندسية بخصائص   9

  %49  31  .استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال   10
  %25  16  حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم  11
  %16  10  . لتمثيل وحل المشاكل استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات  12
  %37  23  .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية  13
  %13  8  .تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة اليومية   14
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  الصف السادس
  الجزء الثاني

   فقرة63

  المعايير  رقم

  %النسبة  التكرار
  .فھم قابلیھ القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس 

  %27  17  .فهم كال من نظامي القياس المتري و التقليدي   15
  %33  21  . فهم العالقة بين الوحدات   16
  %14  9  اخل نظام القياس نفسه  أخرى في دالتحويل من وحدة إلى  17
  %38  24  .اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع و الحجم المنسب لقياس الزوايا و المحيط و المساحة و المساحة السطحية والحجم   18

  .تطبيق الطرق واألدوات والصيغ المناسبة لتحديد القياسات 
  %40  25  .ير القياسات استخدام المقياس المستخدم الختيار أفضل الطرق ولتقد  19
  %54  34  .اختيار وتطبيق طرق و أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم و قياس الزوايا بالدقة المطلوبة   20
  %35  22  ألضالع و شبة المنحرف و الدائرة تطوير واستخدام صيغ إليجاد محيط الدائرة و مساحة كل من المثلث و متوازي ا  21
  %17  11  .مساحات أشكال أكثر تعقيدا تطوير طرق لتحديد   22
  %25  16  .تطوير طرق لحساب المساحة السطحية و حجم المنشور والهرم و االسطوانة  23
  %13  8  .حل المسائل التي تحتوي على عوامل قياس باستخدام النسبة و التناسب   24
  %8  5  .مثل السرعة و الكثافة حل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و القياسات المشتقة لصفات   25

  %27.6  435  يـالـاإلجم
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  )17(ملحق رقم 
  

  )K- 2(نسبة الثبات بین المحللین لمعاییر الھندسة للصفوف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعايير  رقم  التكرار
  2المحلل   1المحلل 

  عدد
  االتفاق

  نسبة 
  الثبات

  ثیة األبعاد         تحلیل صفات وخصائص األشكال الھندسیة ثنائیة وثال
 99.1% 57 57 58  . وثالثية األبعاد وتسميتها ةالتعرف على األشكال الهندسية ثنائي  1
 96.2% 52 52 56  .تمييز وتصنيف األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   2
 99% 52 22 53  .مقارنة األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   3
 97.4% 19 19 20  .سية ثنائية وثالثية األبعاد رسم وبناء األشكال الهند  4
 97.1% 51 51 54  . وصف خواص و أجزاء األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد   5
 95.2% 30 30 33  .البحث والتنبؤ بنتائج دمج وفصل األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد  6

  داثیة وأنظمة التمثیل األخرى         تحدید المواقع باستخدام الھندسة اإلح
 وصف وتسمية المواقع النسبية لألشياء في الفراغ وتطبيق األفكار حول الموقع   7

  . النسبي
26 26 26 %100 

 100% 26 26 26  .  تفسير المواقع النسبية لألشياء في الفراغ   8
خاصة وصف وتسمية االتجاهات والمسافات في الفراغ المكاني وتطبيق األفكار ال  9

 .  والمسافاتتباالتجاها

15 14 14 %96.6 

 100% 14 14 14  . تفسير االتجاهات و المسافات في الفراغ المكاني   10
 100% 14 14 14  استخدام األنظمة اإلحداثية كما في الخرائط إليجاد وتسمية المواقع   11
 100% 18 18 18  " . بجانب " إيجاد وتسمية المواقع باستخدام تعابير بسيطة مثل    12

  لریاضیةواستخدام التماثل لتحلیل المواقف ا التحویالت الھندسیة         تطبیق
 94% 9 10 9  . التعرف على االنسحاب والدوران واالنعكاس   13
 88.9% 4 5 4  . التمييز بين االنسحاب والدوران واالنعكاس   14
 85.7% 6 8 6  .تطبيق االنسحاب والدوران واالنعكاس   15
 96% 24 26 24  . التمييز بين أشكال لها خاصية التماثل   16
 98% 24 24 25  . ابتكار أشكال لها خاصية تماثل   17
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  المعايير  رقم  التكرار
  2المحلل   1المحلل 

  عدد
  االتفاق

  نسبة 
  الثبات

    ج الھندسیة لحل المشكالت         استخدام التصور الذھني والنماذ
 100% 52 52 22  . تكوين تصورات ذهنية لألشكال الهندسية باستخدام الذاكرة المكانية والتصور المكاني  18
 100% 45 45 45  . تمييز وتمثيل األشكال من خالل أبعداها المختلفة   19
 98% 49 51 49  . الربط بين األفكار الهندسية واألفكار العددية والقياس   20
 97.5% 39 39 41  . استخدام النماذج أو األفكار الهندسية في العد والقياس   21
 99% 46 47 46  . التعرف على األشكال والبنى الهندسية في البيئة   22

 99.7% 680 680 683  اإلجمـالـي
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  )K- 2(فوف نسبة الثبات بین المحللین لمعاییر القیاس الھندسي الص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المعايير  رقم  التكرار
  2المحلل  1المحلل

عدد 
  االتفاق

عدد 
  االختالف

  .فھم قابلیة القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس       
 92.5% 25 25 29   الطولالتعرف على خصائص  23
 98.9 % 8 8 10  الحجم و المساحةالتعرف على خصائص  24
 97% 32 34 32   لخصائصیاء حسب ھذه ا األشمقارنھ   25
 100% 28 28 35  ترتیب األشیاء حسب ھذه الخصائص   26
 97% 33 33 27 .و غیر معیاریة كیفیة القیاس باستخدام وحدات  معیاریة فھم   27
 94% 24 24    . المطلوب قیاسھااختیار وحده مالئمة و أداه تتفق مع الخصائص  28

  .دوات و الصیغ المناسبة لتحدید القیاسات تطبیق الطرق و األ       
 97% 17 17 18 . الورق بوضعھا جانب بعضھا البعض تطابقة لھا نفس القیاس مثل قصاصاتالقیاس باستخدام وحدات م  29
استخدام وحدة واحدة بصورة متكررة لقیاس شيء اكبر من ھذه الوحدة على سبیل المثال استخدام المتر الخشبي   30

  . غرفةلقیاس طول
14 18 14 97%   

 95.6% 22 24 22 . استخدام أدوات للقیاس  31
 100% 30 30 30 .تطویر مصادر عامة للقیاسات من أجل إجراء مقارنات وعمل تقدیرات   32

 99.1% 241 241 245  اإلجمـالـي
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  )3 -5(نسبة الثبات بین المحللین لمعاییر الھندسة للصفوف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التكرارات

رقم
ال

  

  
  المعاییر

االتقاف بین   2محلل   1محلل 
  المحللین

 نسبة الثبات

  تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ثالثية وثنائية األبعاد
  100% 197 197 197  .تحديد وتحليل خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  99% 191 194 191   .مقارنة خواص األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد  2
  100% 197 197 197  .تطوير المفردات لوصف خصائص األشكال  3
  98% 138 1143 138  .تصنيف األشكال الثنائية و الثالثية األبعاد وفقاً لخصائصها   4
  98% 103 107 103  .تطوير تعريفات للتصنيفات المختلفة من األشكال مثل المثلثات و األهرامات   5
 96% 55 60 55  .عطاء األسباب لما يحدث عند تقسيم و دمج و تحول األشكال الهندسية التحقق و إ  6
  96%  57 63 57  .وصف ما يحدث عند تقسم ودمج وتحول األشكال الهندسية  7

  95% 72 72 79  .اكتشاف التطابق و التشابه   8
برر اختبار التخمينات عن الخصائص الهندسية و العالقات لتطوير حجج منطقية ت  9

  .النتائج 
131 129 129 %99  

  ية وأنظمة التمثيل األخرىثتحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحدا
  92% 141 141 167  .وصف مواقع األشياء وحركتها باستخدام اللغة المتداولة و المصطلحات الهندسية  10

  86% 6 8 6  .عمل و استخدام نظام اإلحداثيات لتحديد مواقع األشياء ووصف مساراتها   11
) الشبكات ( إيجاد المسافة بين النقاط الواقعة على الخطوط األفقية و الرأسية   12

  .ألنظمة اإلحداثيات 
16 34 16 %64  

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل الموقف الرياضية 
  89% 51 51 64  ألبعاد توقع ووصف نتائج االنسحاب و الدوران و االنعكاس لألشكال ثنائية ا  13
  99% 67 69 67  .وصف حركة معينة أو سلسلة حركات توضح تطابق شكلين   14
تحديد ووصف محاور التماثل والدوران لألشكال ثنائية و ثالثية األبعاد و   15

  .التصميمات 
56 49 49 %92 



 259

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التكرارات

رقم
ال

  

  
االتقاف بین   2محلل   1محلل   المعاییر

  المحللین

 نسبة الثبات

  استخدام التصور الذهني والنماذج الهندسية لحل المشكالت 
  88% 106 136 106  .بناء و رسم األشكال الهندسية   16
  94% 81 81 92  .تكوين ووصف تصورات ذهنية لألشياء و األنماط و المسارات   17
  100% 18 18 18  .اد من تمثيالت ذات بعدين لذلك الجسم تمييز أشكال ثالثية األبع  18

  75% 46 46 76  .تمييز و رسم تمثيل ذا بعدين لشكل ثالثي األبعاد   19
  87% 104 134 104   .استخدام النماذج الهندسية لحل المشاكل الرياضية األخرى  كالعد و القياس   20
ر في ا في مواقف و مشاكل تظهتمييز األفكار و العالقات الهندسية و استخدامه  21

  .الفصل أو في الحياة اليومية
63 71 63 %94  

 99.6% 1984 2000 1984  اإلجمـالـي
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  )3 -5(نسبة الثبات بین المحللین لمعاییر القیاس الھندسي للصفوف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

    رقم  التكرارات
  المعــاييـر

االتفاق بین   2المحلل  1المحلل
  المحللین

  
  نسبة الثبات

   والنظم وعمليات القياسفهم قابلية القياس لألشكال والوحدات     
  96% 66 72 66  .فهم خصائص الطول   1
  98% 83 83 86  .فهم خصائص المساحة و الحجم و قياس الزاوية  2
  100% 133 133 133  .اختيار النوع المناسب من الوحدات لقياس كل خاصية  3
  100% 128 128 128  .في نظام قياس محددفهم الحاجة الستخدام وحدات قياس معيارية ثابتة و تصبح مألوفة لدى الطالب   4
  97% 56 59 56  .إجراء عمليات التحويل البسيطة لوحدات القياس مثل التحويل من سنتيمتر الى متر في نظام قياس محدد  5
  96% 94 94 102  .إدراك أن القياسات تقريبية وان استخدام وحدات مختلفة يؤثر على الدقة  6
  98% 60 60 62  . شكل ثنائي األبعاد مثل قياس محيطة أو مساحته إذا تغير هذا الشكل بطريقة مااكتشاف ماذا يحصل لقياسات  7

  الصیغ المناسبة لتحدید القیاساتتطبیق الطرق واألدوات و       
  96% 73 79 73  .تطوير طرق لتقدير محيط و مساحه وحجوم أشكال غير منتظمة   8
  99% 121 124 121  .المعيارية المناسبة لقياس الطول و المساحة و الحجم وقياس الزاوية  تاختيار و استخدام الوحدات واألدوا  9

  99% 121 121 123  .اختيار واستخدام المعيار لتقدير القياسات   10
  97.5% 60 60 63  . الصيغ األزمة إليجاد مساحه المستطيل و المثلث ومتوازي األضالع استخدام وتطوير  11
  98% 74 74 77  .ديد المساحة السطحية وحجوم المجسمات ذات األوجه المستطيلة الشكل  طرق لتحتطوير  12

  99.5% 1090 1101 1090  اإلجمـالـي
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  ادسنسبة الثبات بین المحللین لمعاییر الھندسة للصف الس
  

    رقم  التكرارات
االتفاق بین   2المحلل  1المحلل  المعايير

  المحللین

نسبة 
  االتفاق

   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 
  %97  28  30  28  .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد   1
  %100  24  24  24  .ثية األبعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثال  2
  %98  29  29  30  .مساحات و أحجام األشكال المختلفةفهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات و  3
  %100  13  13  13  . التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و االستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل  4

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  %00  5  5  5  .استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية   5
  %91  5  6  5  .المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل   6

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
  %66  1  2  1  .مدد ومكان و اتجاه األشكال نتيجة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و الت) قياس ( وصف حجم   7
  %100  4  4  4  اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية   8

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
  %100  26  26  26  .رسم أشكال هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس زواياها   9

  %98  25  26  25  .استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال   10
  %100  14  14  14  حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم  11
  -  -  -  -  .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل   12
  %93  7  8  7  .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية  13
  %100  5  5  5  .تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي المواقف المختلفة في الحياة اليومية   14

  %99  186  192  187  يـالـاإلجم
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  نسبة الثبات بین المحللین لمعاییر الھندسة والقیاس  للصف السادس
  

    رقم  التكرارات
االتفاق بین   2المحلل  1المحلل  المعايير

  المحللین

نسبة 
  االتفاق

   وثالثية األبعادثنائيةتحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية 
  %100  35  35  35   .فهم العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد  1
  %98  28  29  28  .وصف و تصنيف العالقات بين األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد بدقة وفقا لخصائصها المميزة   2
  %100  37  37  37  .مساحات و أحجام األشكال المختلفةفهم العالقات بين الزوايا و أطوال األضالع و محيطات و  3
  %100  29  29  29  .الستنتاجية المتعلقة باألفكار الهندسية والعالقات والتي تربطها مثل التطابق و التشابه و العالقات الفيثاغورسية ابتكار ونقد الحجج االستنباطية و ا  4

  تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى
  %100  4  4  4  .استخدام الهندسة اإلحداثية لتمثيل و اختبار خصائص األشكال الهندسية   5
  %86  3  4  3  .استخدام الهندسة اإلحداثية الختبار بعض األشكال مثل المضلعات المنتظمة التي تحوى على أزواج من األحرف المتوازية أو المتعامدة   6

  تطبيق التحويالت الهندسية واستخدام التماثل لتحليل المواقف الرياضية 
  %100  1  1  1  .ل نتيجة التحوالت الهندسية مثل االنسحاب و الدوران و االنعكاس و التمدد ومكان و اتجاه األشكا) قياس ( وصف حجم   7
  %66  1  2  1  اختبار التطابق و التشابه و محاور التماثل و الدوران لألشياء باستخدام التحويالت الهندسية   8

  استخدام التصور الذهني واستخدام النماذج الهندسية لحل المشكالت
  %100  17  17  17  .ل هندسية بخصائص معينة مثل أطوال أضالع ، و قياس زواياها رسم أشكا  9

  %100  31  31  31  .استخدام التمثيل ثنائي األبعاد لألشكال أو المجسمات ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال   10
  %100  16  16  16  حل المشاكل التي تتضمن حساب المساحات الجانبية و الكلية و الحجوم  11
  %95  10  11  10  .استخدام أساليب التصوير مثل الشيكات لتمثيل وحل المشاكل   12
  %100  23  23  23  .استخدام النماذج الهندسية التي تفسر العالقات العددية و الجبرية  13
  %100  8  8  8  .واقف المختلفة في الحياة اليومية تمييز و استخدام األفكار الهندسية و العالقات في غير درس الرياضيات كما في دروس اآلداب والعلوم وفي الم  14
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  المعايير  رقم  التكرارات
االتفاق بین   2محلل  1محلل

  المحللین

  نسبة الثبات

  .فھم قابلیھ القیاس لألشكال و الوحدات و النظم و عملیات القیاس 
  %100  17  17  17  .فهم كال من نظامي القياس المتري و التقليدي   15
  %100  21  21  21  . فهم العالقة بين الوحدات   16
  %100  9  9  9   أخرى في داخل نظام القياس نفسه التحويل من وحدة الى  17
  %100  24  24  24  .اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع و الحجم المنسب لقياس الزوايا و المحيط و المساحة و المساحة السطحية والحجم   18

  . والصيغ المناسبة لتحديد القياسات تطبيق الطرق واألدوات
  %100  25  25  25  .استخدام المقياس المستخدم الختيار أفضل الطرق ولتقدير القياسات   19
  %100  34  34  34  .اختيار وتطبيق طرق و أدوات إليجاد الطول و المساحة و الحجم و قياس الزوايا بالدقة المطلوبة   20
  %100  22  22  22  ألضالع و شبة المنحرف و الدائرة يط الدائرة و مساحة كل من المثلث و متوازي اتطوير واستخدام صيغ إليجاد مح  21
  %95  10  10  11  .تطوير طرق لتحديد مساحات أشكال أكثر تعقيدا   22
  %100  16  16  16  .تطوير طرق لحساب المساحة السطحية و حجم المنشور والهرم و االسطوانة  23
  %100  8  8  8  .وي على عوامل قياس باستخدام النسبة و التناسب حل المسائل التي تحت  24
  %100  5  5  5  .حل المسائل البسيطة التي تحتوي على المعدل و القياسات المشتقة لصفات مثل السرعة و الكثافة   25

  %99  434  438  435  يـالـاإلجم
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  )18(ملحق رقم 

  )6– 1( في كتب الرياضيات للصفوف جدول يوضح موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة 

  عدد الصفحات  المواضيع  عدد الموضوعات  الوحدة  الجزء  كتاب الصف
  

  األول 
  

  األول
  

  الرابعة
  هندسة

  
5  

 متوازي المستطيالت والمكعب •

 االسطوانة والمخروط والكرة •

 القطعة المستقيمة والمنحنى •

 المثلث والدائرة •

  مسائل •

2  
3  
2  
2  
2  

  
  األول

  
  الثاني

  
  نةالثام

  قياس

  
3  

 الطول •

 المساحة والحجم •

  مسائل •

4  
5  
3  

  
  الثاني

  
  األول

  
  الخامسة
  هندسة

  
6  

 القطعة المستقيمة •

  الدائرة– المثلث –المستطيل  •

 – االسطوانة – متوازي المستطيالت –المكعب  •
  الكرة–المخروط 

 التطابق والتماثل •

 االتجاهات وقراءة الخرائط  •

  مسائل •

2  
4  
4  
  

4  
3  
5  

  
  الثاني

  
  نيالثا

  
  العاشرة
  قياس

  
3  

 )السنتيمتر(قياسات األطوال  •

 )المتر(قياس األطوال  •

  مسائل وأنشطة •

5  
3  
4  

  
  الثالث

  
  األول

  الخامسة
  هندسة

  
4  

 القطعة المستقيمة •

 الشعاع والمستقيم •

 الزاوية وأنواعها •

  مسائل وأنشطة •

4  
4  
6  
2  

  التاسعة  الثاني  الثالث
  قياس

  5  قياس الطول •  1

  
  الرابع

  
  األول

  
  مسةالخا

  هندسة

  
6  

 مراجعة •

 قياس الزوايا •

 رسم الزوايا •

 المستقيمات المتعامدة •

 المستقيمات المتوازية •

  مسائل وأنشطة •

7  
3  
2  
4  
3  
2  

  
  الرابع

  
  الثاني

  
  التاسعة
  قياس

  
7  

 قياس األطوال •

 المستطيل والمربع •

 محيط المستطيل ومحيط المربع •

 المساحة •

 الدائرة •

 المجسمات •

  مسائل وأنشطة •

4  
6  
3  
4  
5  
4  
2  
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كتاب   
  الصف

عدد   الوحدة  الجزء
  الموضوعات

عدد   المواضيع
  الصفحات

  
  الخامس

  
  األول 

  
  الثالث

  هندسة 

  
10  

 مراجعة •

 المنحنيات •

 المضلع والشكل الرباعي •

 متوازي األضالع •

 )المعين، المستطيل، المربع(حاالت خاصة لمتوازي األضالع  •

 )شبه المنحرف وطائرة األطفال(أشكال رباعية أخرى  •

 المثلث •

 إنشاءات هندسية •

 الدائرة •

  مسائل وأنشطة متنوعة •

3  
3  
7  
6  
7  
  
4  
  
8  
3  
3  
2  

  
  الخامس

  
  الثاني

  
  السابعة
  قياس

  
7  

 مراجعة قياس األطوال •

 وحدات قياس المساحة •

 مساحة المستطيل والمربع •

 مساحة متوازي األضالع •

 المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيالت والمكعب •

 قياس الحجوم •

  شطةمسائل وأن •

3  
5  
5  
3  
5  
7  
2  

  
  السادس

  
  األول

  
  الثالثة
  هندسة

  
10  

 المثلث •

 المضلع المنتظم •

 مجموع قياسات زوايا المضلع •

 الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم •

 رسم المثلث •

 رسم متوازي األضالع •

 مساحة المثلث •

 المعين •

 شبه المنحرف •

  العالقات بين األشكال الهندسية •

2  
2  
4  
2  
6  
6  
7  
4  
3  
4  

  
  السادس

  
  لثانيا

  
  الخامسة
هندسة 
  وقياس

  
11  

 الدائرة •

 محيط الدائرة •

 رسم الدائرة داخل مربع •

 مساحة الدائرة •

 )المجسمات(األشكال ثالثية األبعاد  •

 مفهوم الحجم •

 رسم المجسمات على السطح المستوي •

 المنشور الثالثي القائم •

 االسطوانة الدائرية القائمة •

 بناء المجسمات •

 مجسماتالمساحة الجانبية والكلية لل •

 حجم المنشور الثالثي القائم •

  حجم االسطوانة •

2  
4  
1  
6  
2  
3  
3  
3  
4  
4  
7  
1  
1  
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  )19(ملحق رقم 

  NCTMالقائمة بأسماء المترجمين الذين قاموا بترجمة معايير 
  

أسم الشخص الذي قام   م

  بالترجمة

  الدرجة العلمية والمكانة الوظيفية

  امعة اإلسالميةالج. أستاذ دكتور في الرياضيات   عزو عفانه 1

الجامعة . أستاذ دكتور في الرياضيات    عيسى الهبيل 2

  اإلسالمية

  الجامعة اإلسالمية. دكتور في الرياضيات   هشام مهدي 3

  الجامعة اإلسالمية. دكتور في الرياضيات   خليل طبش 4

  ماجستير في الهندسة  غادة الصوراني 5
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  )20(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء المحكمين الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة 

  المهنة  الدرجة العلمية   اسم الشخص المحكم   م

  وزير التربية والتعليم   أستاذ دكتور في تكنولوجيا التعليم   محمد عسقول  1

دكتوراه في مناهج وطرق تدريس   خالد السر 2

  الرياضيات 

  ىمحاضر في جامعة األقص

دكتوراه في المناهج وطرق   فتحية اللولو 3

  التدريس

محاضره في الجامعة 

  اإلسالمية

دكتوراه في مناهج وطرق   جمال الزعانين 4

  التدريس

  محاضر في جامعة األقصى

دكتوراه في مناهج وطرق   علي نصار 5

  التدريس

  محاضر في جامعة األزهر

 دكتوراه في مناهج وطرق تدريس  عبد الكريم لبد 6

  الرياضيات

محاضر و رئيس قسم 

المناهج والتعليم األساسي في 

  جامعة األزهر

دكتوراه في مناهج وطرق تدريس   محمد أبو ملوح 7

  الرياضيات 

  إداري في وكاله الغوث

دكتوراه في مناهج وطرق   نائلة الخزندار 8

  التدريس

  محاضره في جامعة األقصى

 دكتوراه في المناهج وطرق  تيسير نشوان  9

  التدريس 

عميد كلية التربية في جامعة 

  األقصى

دكتوراه في المناهج وطرق   سعد نبهان 10

  تدريس الرياضيات

  إداري في وكالة الغوث
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  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة

 Abstract  
       This study aimed to find the level of quality in geometry and 

measurement subjects included in the Mathematics set books used in the 

basic stage in Palestine by comparing them to the standards set by the 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). 

 The study problem was identified by raising the following major question: 

- " How much is the level of quality for geometry and measurement 

subjects included in the Mathematics set books used in the basic stage in 

Palestine in light of the standards of set by the NCTM? " 

From this major question, a number of secondary questions arose: 

1- What are the geometry and measurement standards set by the NCTM 

which need to be included in Mathematics set books used in basic stages? 

2- To what extent are these standards geometry and measurement available 

in Mathematics set books used in Palestine for basic grades one through  

six ?  

       The researcher adopted the descriptive analytical method, where she 

analyzed geometry and measurement topics included in Mathematics set 

books using an analytical instrument (as a study instrument) that was 

designed in the shade of NCTM standards. The study samples consisted of 

geometry and measurement subjects (units) in the Mathematics set books 

used for grades one through six. She used the following statistical 

processors (frequencies and percentages) 

       The study found that the level of NCTM standards in the subjects of 

geometry and measurement found in Mathematics set books of grades one 

through six of the basic education levels in Palestine range between 

medium (in some cases) and low (in most cases)and that some standards 

were not even present.  
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       In light of the study findings, the researcher recommended designing a  

geometry and measurement curriculum that is in consistence with the 

quality standards for each educational stage. 
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