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محدند مسماى جادة ما اعر  اله دسي  االلايرا في  يميب الرير يار  إلى  هدف  ه ه الدراس 
امحيييدد  مشييييل  ، (CFBT)يطر اييي  مرحلييي  المعليييام ارسرسيييا  فييي   يييا  المعيييرننر البر الفلسيييطن ا  فييي  

 الدراس   رلسؤال الرئاس  المرل  
في  فلسيطن   را في  يميب الرير يار  للمرحلي  ارسرسيا مر مسماى جادة ما اعر  اله دس  االلاي -

 ؟(CFB) ف   ا  المعرننر البريطر ا 
 الفرعا  المرلا   ايمفرع م  السؤال الرئاس  ارسئل 

ار  المرحلييي  اييي  فييي  ما ييياعر  اله دسييي  االلايييرا لكميييب رير يييمييير ميييدى مييياافر المعيييرننر البريطر  -1
 ارسرسا ؟

إليى أي مييدى ممسييم ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا فيي  يميب الرير ييار  فيي  يييي صيي  ميي  صييفا   -2
 المرحل  ارسرسا   رلجادة؟ امر مسماى الجادة لكي م هر؟

حيييث بمحلنيييي حنيييث قيييرم ال ر، الدراسييي  المييي هط الاصيييف  المحلنلييي  اقيييد اعمميييد ال رحيييث فييي  هييي ه
 .(10-1) ما اعر  اله دس  االلارا ف  يمب الرير ار  لصفا  المرحل  ارسرسا  م 
اماصييل   ،إحصييرئا ااسييمخدم ال رحييث فيي  هيي ه الدراسيي  المكييرارا  اال سييب المئاايي  يمعرلجيير  

رسرسيا  ليم مصيي إليى مسيماى إلى أ  جماع ما اعر  اله دس  في  يميب رير يار  المرحلي  ا الدراس 
إال في  الصي   -مم محدنيده مي  خيالل ارشي  عميي– يمر أ هر لم مصي إلى الحد الملبال مرااار   ،الجادة

ارال ارسرسيي ، اير يي  مسييماار  الجييادة لما يياعر  اله دسيي  االلاييرا فيي  يمييب رير ييار  المرحليي  
(، الصيي  %66ارسرسييا  للصيي  ارال حمييى الصيي  العرشيير يرلمييرل  علييى المرمنييب  الصيي  ارال )

(، %19.7(، الصي  الخيرما )%46.4(، الصي  الرا يع )%43.6(، الصي  ال رليث )%46.4ال ير   )
(، الصييي  المرسيييع %15.1(، الصييي  ال يييرم  )%47.5(، الصييي  السييير ع )%25.2الصييي  السيييردا )

 (.%16(، الص  العرشر )10%)
 اف   ا  مر مبن  م   مرئط الدراس  ناص  ال رحث  مر نل  

معرننر العرلما  ع د مطاير اا ر  ما اعر  اله دس  االلارا ف  االعممرد على ارسا العلما  اال -1
 يمب الرير ار .

الميي   ييير  فيي  هيي ه الدراسيي  فيي  مطيياير محميياى ما يياعر   (CFBT)اإلفييردة ميي  قرئميي  المعييرننر -2
 اله دس  االلارا.
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Abstract 
 

The study aimed to determine the level of quality in geometry and 

measurement in mathematics textbooks for basic stage according to British 

standards (CFBT). 

The study problem was identified by raising the major question: 

- How much is the level of quality for Geometry and Measurement subject 

included in the mathematics textbooks used in the basic stage in Palestine 

a according to (CFBT) standards? 

From this major question, number of secondary question arose: 

1- To what extend are British standards available in Geometry and 

Measurement in mathematics textbook for basic stage? 

2- To what extent do Geometry and Measurement characterized the quality of 

each class? And what is the level of quality of each class?    

The researcher adopted the descriptive analytical method, in which he 

analyzed Geometry and Measurement subject in mathematics textbooks 

for the basic stage (1-10). 

 The researcher used frequencies and percentages as a statistical 

treatment. The study reached that all of Geometry and Measurement subjects 

in mathematics textbooks for basic stages hadn't reached the quality level, 

they didn't reach the acceptable educational range as well –it was determined 

through a workshop- except the Geometry and Measurement subjects in the 

first grade in which the quality level was education accepted. The quality 

level in geometry and measurement was as the following: first grade (66%), 

second grade (46.4%), third grade (43.6%), fourth grade (46.4%), fifth grade 

(19.7%), sixth grade (25.2%), seventh grade (47.5%), eight grade (15.1%), 

ninth grade (10%), tenth grade (16%). 

In the light of what study research, the researcher has recommended the 

following: 

1- Using the scientific basic and universal standards in developing and 

Geometry and Measurement subject in mathematics textbook. 

2- Using the (CFBT) standards list that was mentioned in this study in 

developing the content of Geometry and Measurement subject.   
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   فصِ   سل
 خ ف           سا مر ها

 

  الملدم   اسلا 
  مشيل  اأسئل  الدراس   ثان اا 

  أهدا  الدراس   ثا ثاا 

  أهما  الدراس     بعاا 

  حداد الدراس   خام اا 

  مصطلحر  الدراس    ا  اا 
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   فصِ   سل
 خ ف           سا مر ها

   مق م :اسلا: 
  احييدة ب يير  المجممعيير  االح ييررا  هيي  إدة ب يير  الكييرئ  الحيي  هيي  الخلايي  فيياحيي أ يميير  علييم 

 أ اأي ح يررة، فبيدا هر ال اميي  أا أي أمي   مجمميعأي  لب ير  ارسراا ، ل ا معمبر المراا  حجر المرا
ايا  ه رلح مجممع ممح ر مملدم، العيي  ليح اا ين مي  خيالل الميرريح، فرلح يررة اإلسيالما  سيرد  

في  م  غنرهر م  الح ررا  ر هر ير   مرمكز على المراا   شيي أسرس ، اهي ا اا ين أك ر  اعرش 
ةسل ﴿  حنث قرل معرلى ،جر  لفظ المزيا   مع ى المراا  فلد يمرب هللا اللرآ  الكريم مب َ  د َنا ف ة كد َ ة ب َكَمةا َا ب

مب َما َ مب َ كدسند  َمَ  َس دَع   مدكد كب مد   بك َ اَل َس  بح  مب َس دَع   مدكد مب آَ ا  َنا َس دَ ك   كد كد مب َر ب دس َعَ  ب كد نب َ مدسنَ م  ال لرة  ارة س] ﴾س  َ عب
ي يييزهي هنهم، أي  اطهيييرهم مييي  ر ائيييي ارخيييالس اده هيييا ال فييياا اأفعيييرل الجرهلاييي ، [. 151 قيييرل ابييي  ي نييير  اه

 .(86:2004)اب  ي نر،  ال ار، اه ا مفهام المراا إلى  ايخرجهم م  الظلمر 
انمه ال ر أساة حس  ف  خنر مرا  عرفمه ال شري   بن ر محمد صلى هللا علاه اسلم ف  يافا  مر 

رصييحر ه الكييرام ر يياا  هللا عليينهم، اليي ي شييهد لهييم الجماييع  ييأ هم خنيير جمرعيي   عييد ار بايير ، فلييد مرايياا 
على أحس  اأكمي اجه اه ا اا ن ع دمر أخر الرسال صلى هللا علنهم اسلم بن  ار صرر االمهرجري  

ن ييردي بهيير علميير  المراايي  ميي   فيي  المدن يي  الم ييارة، املرسييماا أميياالهم فاميير بنيي هم، فهيي ه هيي  المراايي  اليي ي
 ال نري . إلى  جماع أ حر  العرلم اه   لي اإل سر  م  ار ر ا 

ف  مااجه  المطيار المك الياج  الهرئيي، اا  ا خصاصر   ف  حارة ال شردارا  هرمر   املعب المراا 
هيمم  رلعملاي  أراد الشعب الفلسطن   أ  احمي مير   مرماق  بين  أب ير  هي ا العيرلم الممح ير فنجيب أ  ن

 اسيييمطاع مييي  خالليييه ب ييير  جنيييي صيييرلن اصيييلله  يييرللام المراااييي  الهردفييي  )برييييي ،اهممرمييير   رل ييير   المراااييي 
2:2008.) 

حمييى  يييا  فيي  طلاعيي  صييفا  المراايي  نجييب أ  ايييا  ه رلييح مليياام مسييممر لع رصيير العملايي  
 ي.ارف ي ف   ا  المسمجدا  االمطار العلم  الهرئإلى  المرااا  حمى  صي

داليي  هييا أي  حمييىأا  مؤسسيي أا أي  مجييرلأي  ال  يييا  م ييرل ن  إ ا قل يير أ  سييبب ملييدم ارقيي 
فمير هيا حيدنث اجنيد  يررما  ،الدالي  لمعرفي  مسيماى الجيادة فنهيرلمؤسسير  أا  الملاام المسممر للعميي

 لني  يمير هي  النام ها قدام امللندي، الا أخد ر على سبني الم يرل السياررة ليا ليم نيمم ملاامهير لاجيد هر 
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 ا سرع  هرئل ، ام  ه ر  لال ال نمم مطاير ارق جدا   المر اجد ر ساررا  بمل ار  مملدم  ،دا  مطاير
ا منجي  لال فجيرر المعرفي  الهرئيي  ،الجادةإلى  عمي إال بإجرا  الملاام المسممر له ا العمي للاصالأي 

هيير ميي  أهمايي  امييأ نر يبنيير علييى جماييع اعصيير الجييادة اليي ي  عييات  ييه ااهممييرم الييدال فيي  المراايي  لميير ل
أا  ، اأ هييير سيييبب مليييدم.م يييرح  الحايييرة السارسيييا  االعسييييري  ااالقمصيييردا  ااالجممرعاييي  اارخالقاييي  اليييح.

عليييى مييير العصيييار، يييير  ه يييرح حرجييي  مرسييي  للملييياام المسيييممر للمجيييرل المراييياي بهيييد  أي أمييي   مخلييي 
 ارف ي المااك   المطار االرق  العرلم .إلى  الاصال

خالل االحمالل اإلسرائنل  ف ،االشعب الفلسطن   جدند العهد ف  ب ر  امطاير الم رهط المعلاما 
االم هييرج  ،ي ييير  اسييمخدم الم هييرج المصييري فيي  قطييرع غييزةبيي ،  ه ييرح م ييرهط معلامايي  فلسييطن ا لييم اييي

، ب الفلسيطن  ب الطرليسرر م مم  مأك ر  اه ه الم رهط ير  م رسب بلدا هر ،اررد   ف  ال ف  ال راا 
ا يع  عليى سيلم أالايمهير ب ير  م يرهط  (1994)أر  الياط  عيرم إليى  اع د قدام السلط  الفلسيطن ا 

ففي  عيرم  ،امرمكيز عليى الليام الدن اي  االاط اي  للشيعب الفلسيطن   ،معلاما  فلسطن ا  مممرشى مع ااقع ر
طن ا  فيي  رام هللا، أايليي  إلاييه إ شيير  مريييز الم ييرهط الفلسييبقرميي  السييلط  الاط ايي  الفلسييطن ا   (1996)

ا فييي  فلسيييطن  م يييرهط اأصييي ح  الم يييرهط المييي  ميييدر   ،مهيييرم ب ييير  م يييرهط فلسيييطن   ممطيييارة اعصيييري 
اهييي ه الم يييرهط ال مخليييا مييي   (،2007)فلسيييطن ا  مييي  الصييي  ارال حميييى الصييي  ال ييير   عشييير عيييرم 

 لحدا   عهد ر ف  ب ر  امطاير الم رهط المعلاما . ظرا   العناب
حنيث  ،العمياد الفليري للم هيرج الفلسيطن   -أحد أفيرع م يرهط المعليام-م هرج الرير ار  ااعمبر

ايرجييع الف ييي  ،مجييرل علميي  بييدا  الرير ييار أي  ال ايييا  ه ييرح قرئميي  للصيي رعر  اال الحسيير ر  اال
 علم الرير ار .إلى  ف  الملدم المك الاج  الحردث ف  ه ا العصر  شيي يبنر

ر هيير  أك يير إلحرحيير   مخمصيين  فيي  الرير ييار إلييى  لميي  أصيي ح  الحرجيي ا منجيي  لهيي ا الملييدم الع
 ،االقمصييييرد ،ارحايييير  ،الكامايييير  ،الفنزييييير  ،يرلطييييبارخييييرى  أصيييي ح  م ييييزاا جماييييع المجييييرال  العلمايييي 

 .اغنرهر ،المجررة
  ا ييع م ييرهط رير ييار  حدن يي  ملبيي  ممطل يير  العصيير احرجيي  ارفييراد هييا مسييؤالا  إليي لح فيي
ملاام ه ه الم رهط  شيي مسممر، امعرف  ماقعهر م  م يرهط الرير يار  ليدال لزامر   ير مرااا  يبنرة، ف

خرصيي  أ   ،أك يير حناايي  افرئييدة علييى  مييرئط المليياام اا  رائهيير  ما يياعر  العييرلم المملييدم امطايرهيير ب يير   
 ر مهر  م رهط رير ار  لدال أخرى.دال  املرأي  الرير ار  ل   دالا  امي  مطبالهر ف 



 4 

أ  اخمارر الم رهط الدراسا  أمر  رلغ ارهما  االسامر في  إلى  (2013)اآخرا   ر اقدا  اأشر
اسيمخدام مي هط الرير يار  ااحيدة في  درجير  عيدة، ممير نيؤ ر عليى إليى  المدارا االبمدائاي  ر هير ممنيي

ط علييى الطييالب لسيي اا  ممعييددة، امييع  لييح ال اعيير  إال الللنييي عيي  الكافايي  الميي  مييؤ ر بهيير هيي ه الم ييره
الطالب مع ميرار الاقي ، اهي ه مسيأل  أسرسيا  ر  الم يرهط مخملي  في  الطيرس المهمي  المي  اميي  أ  

ليح المي  اجيد  مكا  لهر آ رر على معلم الطيالب ميع ميرار الاقي ، ا رلميرل  قيد مأ نرامهير مخملي  عي  م
 .(Agodini & Other, 2013:17)  عد عرم ااحد

فها  ،اسمخدامر   اسرئي المعلام االمعلمأك ر  درس  اعد م ( أ  الكمرب الم2010ايرى الشهري )
اسيييرعد المعليييم فييي  محدنيييد ااخمايييرر أهيييدا  درسيييه، اطيييرس  رجمييي  للم هيييرج امرجيييع مييي ظم للمعرفييي أداة م

  الكميرب المدرسي  جيز  إالملياام الم رسي  ، اافلير  لي لح فيالمدريا المالئمي  اار شيط  الالزمي ، اأسيرلنب 
لح نجب اسم مرره امطايره  صارة مسممرة افق مااصفر  علما  امراااي  اف اي  ل  ؛مهم م  عمي المعلم

 .(17  2010عرلما ، ا لح اسرعد المعلم ف  مخطاط عمله )الشهري، 
( أ  مصمام الكميرب المدرسي  البيد أ  نب يى عليى معيرننر محلاي  اعرلماي ، 2009ايرى ب راي )

 ار  مدريا، اأسرلنب ملااما  مرم ط  فير ب رئ مر نا ع فاه م  أهدا ، امحماى، ااسمرامج أ  حنث 
للمرحل  العمري  ااالحمارجر  الحارما  االمجممعا  االعرلما ؛ ا لح إلعداد جني قردر على المعرط  افلر  

 (.256:2009 مع مسمجدا  العصر الحدن   امطارامه العلما  االمك الاجا  الحدن   )ب راي،
 سيا  لرير يار  عرلاي  الجيادة اغنرهير مي  الميااد المعلاماي اخطاة هرم  ف  اخمايرر الكميب المدر 

لمعييرننر املييرناا ال مييرئط ليياا افليير   ا ييمعلم يافايي  محلنييي املنييام المييااد ،هيا أ   ييمعلم يافايي  ملنييام المييااد
فهيم إليى  اشرر يرلمعلمن  ف  الم رقشر  الم  امي  أ  مؤديأا ر   فلط ف  محدند أف ي الكمب، الك 

 .(Kulm, 1999:22) لرير ار  االمعلامر حماى اأف ي للم
 

 ، اه  (CFBT)ام لسم الرير ار  إلى  الث فراع رئاسا  يمر أاردمهر مؤسس  
 الحسرب االجبر،  رإل رف  إلى حسرب المفر ي االمكرمي. -1
 اله دس  االلارسر ، اال ي اشمي علم الم ل ر . -2

 مرال .معرلج  البار ر  االم  م لسم إلى علم اإلحصر  اعلم االحم -3
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الفيراع المهمي  فيي  عليم الرير ييار ، اأحيد ميا رمهير ارسرسييا ، ر هير مييزاد أحييد  امم يي اله دسي 
مهييررا  الحييا مييير  ، ااالسمكشيير ،   الممعلميين  المهييررا  ارسرسييا  ال ييراري  للحاييرة العملايي ، م ييي

ر مم م  جاا ب معلام االلدرة على حي المشيال ، االمعلني االسم مرج ، االلدرة على المخمن ، يمر أ ه
 .(15:2008 )يسرب،ارخرى  معرفا  الزم لفهم امفسنر جاا ب المعلم المعرفا 

دائمير   أ  م هرج الرير ار  باجه عرم، االه دس  باجه خيرص محميرج (2003) ايؤيد الس يري 
 دعامطاير مسممر، فرلمجممع الحرل  مجممع مم نر مكمش  فاه  رسممرار معلامر  جدندة، اهي ا نيإلى 
المالمن   حا ه ا المجممع المم نر حمى اسمطاعاا المكنن  مع المطيارا  الحدن ي ، لي لح البيد  إعدادإلى 

 ميييي  العمييييي علييييى أ  مكييييا  الم ييييرهط مرم طيييي   ييييرلمجممع اميييير فاييييه ميييي  امجرهيييير  حدن يييي  )السييييي يري،
16:2003.) 

ايم ين  ،ر  ارخيرى مي  فيراع الرير ياأك ير  رامير يبنيراهممرمير   اللد اهممي  ال شيري   رله دسي 
 ليييح مييي  اآل يييرر المييي  مريمهييير الح يييررا  السييير ل  يرلح يييررة الفرعا اييي  امييير مرريميييه هييي ه الح يييررة مييي  

 االح ررة ال ربلا ، االح ررة اإلغريلا . أهرامر  امعربد أقام  على أسرا ه دس  دقنق،
 (497-580) ع  الح ررة اإلغريلا  أ  م  أشهر علمرئهر فن رغارث (2001) اي ير ارمن 

قبييي الميياالد صييرحب ال ظرييي  الشييهنرة، االعييرلم إقلنييدا السييي دري اليي ي اعييد مؤسييا اله دسيي  المسييماا ، 
قبيي المياالد هيا أهيم الكميب المي  ا يع  في   (300)عيرم الي ي ألفيه حياال   "ارصال"حنث اعد يمر ه 

ب حميييى اللييير  اهيييا المصيييدر الييي ي أخيييد م يييه علمييير  الشيييرس اال ييير  ،العصييير السيييي دري فييي  الرير يييار 
عشير فر يار  اسيم د  إقلنيداالليد صير   ،حنث بدأ ظهيار اله دسي  الالإقلنداي  ،المرسع عشر الماالدي

لفر يييار  خميييا بيييدنهار    هييي ه اقلنداييي  المعرافييي ، يمييير  يييم  نهييير فييي  اشيييملرس  ظريييير  اله دسييي  اإلإل
 .اخما مسلمر 

أسيرا ن طليق م يه في  عملاي  امعر   المسلمر   أ هير الل يرار المي  افمر يهر العيرلم اا يعهر ي
البره   دا  أ  الام علنهر برهر ر ، أمر البدنهار  ف  الل رار الاا ح  الم  مسممد صدقهر م   امهير اال 

 محمرج إلى بره  .
ام  خالل مر سبق نمبن  المشر ه الكبنير بين  المسيلم  االبدنهي ، اهي ا المشير ه جعيي الك نير مي  

ر، الك  مر ها جدنر  رل ير أ  البدنه  م  ب ر  العلي ا سنجه، أمير علمر  الرير ار  ال امنزا  بن هم
المسييلم  فهيي  ميي  ا يييع العلييي اليي ي أبميييدعهر بهييد  اسييمعمرلهر، يميير اأ  البدنهييي  عرميي  أميير المسيييلم  

 خرص .
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   ب ره ا    خم  س ي:
 .  لش   ااحد ممسراا  ف  مر بن هرارشار  المسراا -1
 .رى ممسراا  مكا  ال مرئط ممسراا أخإلى  إ ا أ اف  يمار  ممسراا  -2
 .رى ممسراا  مكا  البااق  ممسراا إ ا طرح  ملردنر ممسراا  م  أخ -3
 .ارشار  الممطر ل  ممسراا  -4
 .م  الجز أكبر  الكي -5
 

 اما   م  ما    خم  فهي: 
 .ي  أ  مصي بن   لطمن  بخط مسملامام -1
 .طالإلى أي  امي  مد الخط المسملام م  طرف  -2
 .ئرة إ ا علم مريزهر ا ص  قطرهرداامي  رسم  -3
 .يي الزااار اللرئم  ممسراا  -4
ن  عليى جهي  ااحيدة إ ا قطع مسملار   مسملام  رلث  حنث ايا  مجماع الزاايمن  الداخلمن  الااقعم -5

 غنير حيدإليى  دفيإ  المسيملامر  نمالقاير  في  مليح الجهي  مي  الليرطع إ ا م ي ،قرئممن م  اللرطع م  
 .(189-188  2001)ارمن ، 

ا رل ظر إلى المسلم  الخرمس   جد فنهر صعا   ف  فهمهر افهم ملرصدهر، اهي  مبيدا ي ظريي  
هيير أا اسييمبدالهر  ع يييررا  أك يير م هيير مسييلم  محمييرج إليييى إ  يير ، ليي ا قرميي  العدنييد مييي  المحييراال  إل  رم

  إ  ير  هيي ه ( سيم  ع ييررا  ميرفئي  للمسيلم  الخرمسي  إلقلنييدا اميي2008ميرفئي  لهير، اقيد  ييير ع يزة )
 الع ررا ، اه  

 م   لط  خررج مسملام معلام ناجد مسملام ااحد فلط ناازي المسملام المعلام )مسلم   الافنر(. -1
إ ا قطع قرطع لخطن  مسملامن   حنث اص ع معهمر زاايمن  داخلمن  اف  جه  ااحدة م  اللرطع،  -2

 ر  إ ا م دا م  ملح الجه . حنث ايا  مجماع قارسهمر أقي م  قرئممن ، فإ  الخطن  سنلملا

مميياازين ، فإ ييه اصيي ع معهميير زااايي  داخلايي  ممسييراا  فيي  اللاييرا   إ ا قطييع قييرطع لخطيين  مسييملامن -3
 اف  ا ع مم ردل.

 الخطر  المماازير  ايا ر  على  عد  رب  م   ع همر. -4

 ناجد م لث مجماع قارسر  زاااره اسراي قرئممن . -5

 ئممن .مجماع قارسر  زااار أي م لث اسراي قر -6
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نجيب أ  ممعيدى حيداد  المطيار االمليدم العلمي  الممسيررع احمى مؤدي اله دس  دارهر ف  مااك  
االسمظهرر افهم المفرهام االمعمامر  االلاا ن  اال ظرير  الرير ا ، افهم خصرئص ارشيرل اله دسيا  

دراح )أبيا  المسيرئي اله دسيا ال ظريير  في  حيي مطبنيق هي ه المفيرهام االمعمامير  ا إلى  العالقر  بن هر اا 
 (.18:2012 سيرا ،

اا  ا  ييير  اله دسيي  ايييا  مالصييق لهيير اللاييرا، فهيي  مرم طيي  امالزميي  لك نيير ميي  ما يياعر  
اله دسييي ، االشيييح أ  اللايييرا مييي  أهيييم أداا  العليييم الحيييدنث الييي ي اليييام عليييى قايييرا الظيييااهر الطباعاييي  

اغنرهر إ مر أحيرز  مير ممميرز  يه مي  مليدم  ف يي دقي  املدنرهر ملدنرا  يمار  دقالر ، فعلام الحارة الطباعا  
أداا  اللاييرا الميي   سييمخدمهر، فميير ييير  اإل سيير  المعرصيير لاصييي إلييى اللميير  ييم اعيياد إلييى ياي ييه إال 

  ف ي ملدنر المسرف  بن  ارر  االلمر ملدنرا  رقمار  دقالر .
سييمخدم يلميي  "قاييرا" ااسييمخدم مصييطلن "قاييرا"  معيير  ممعييددة، اهييا معبنيير ممييداال  ي ييرة، ام

لى "الاحدا "،  لى "أداا  اللارا"، اا  لى " مرئط اللارا"، اا  باصفهر اسمر  لإلشررة إلى "عملا  اللارا"، اا 
 (.88:2007الم  م ظمهر الملرناا )فرج، 
( أ  عملا  إعطر  أرقرم خرص  لألشار  المخملف  ها مر اسيمى عيردة 2011اقد  ير العبندي )

بهر لكي  اسيهي مسيجني املخياص  ظرم مص اف  معطى فاه ارشار  أرقرمر  خرص   رللارا، فرللارا ها 
المالحظر  امعرلجمهر إحصرئار ، ام  أبرز ارم ل  على عملا  اللارا ها إعطر  الطيال أا المسيرفر  
أرقرمر  خرص  بهر معا  ع هر  رلباصر  أا ارقدام أا ارمارل أا الكنلياممرا ، أا إعطير  الياز  أرقيرم 

 (.25:2011دل على عدد الكنلاغرامر  أا ال را دا  المم ل  له )العبندي، لم
المعليام اللايرا فإ يه ن   ي  المرينيز عليى معليام  ليح مي  خيالل الخبيرا  المحساسي  يي  نيممي  
المالمن  مي  اكمسيرب مهيررا  مم اعي  في  اللايرا م يي  قايرا المسيرف ، اليزم ، درجي  الحيرارة، االزاااي ، 

ن   يي  أ  مكيييا  لييدى الطرليييب الليييدرة أ  اسييماعب أ  ارشيييار  الممسييراا  فييي  الطيييال ال  الييمعلم اللايييرا
 (.208:2012نم نر طالهر بم نر ما عهر )خرصا  حفظ ارطاال( )عفر   اآخرا ، 

اهييي ا  ،العليييه مييي  المالحيييظ أ  ه يييرح قصيييار ا يييع  فييي  أدا  الطيييالب فييي  ميييردة الرير يييار 
حنييييث احمييييي طييييالب  ،العييييرلم  (Timss)رير ييييار  يرخم ييييرر فيييي  االخم ييييرر العرلمايييي  للاا ييييحر   ايييييا  

( ميي  43حنييث جيير  مرمنييب طل يي  فلسييطن  فيي  المرم يي  ) ،فيي  هيي ا االخم ييررجييدا   ةفلسييطن  مااقييع ممييأخر 
( مييي  بييين  36( حصيييل  عليييى المرمنيييب )2011(، افييي  عيييرم )2007( دالييي  مشيييرري  سييي   )49أصيييي )

عيزا  طالب ير مي  االلمحيرس  لسيم الرير يار   ممير نؤييد هي ا ال يع  االلصيارا  ،( دال  مشيرري 45)
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 ه ممد  ، أمسماى  ير  طالب ر إلى  اال نرجع ه ا اللصار ،قارسر    نره م  المخصصر  ف  الجرمعر 
اأ هر لاس   مسماى م رهط الرير ار  للدال  ،أ  م رهج ر ناجد بهر قصار ا ع إلى  اا  مر قد نرجع

 .المملدم 
 ار   شييي عيرم، امحمااهير  شييي خيرص مراجعي  م يرهط الرير ياف   يا  االهمميرم المم يرم  

اعم ييرر أ  المليياام ام ييي الخطيياة ارالييى  حييا مطيياير المحميياى،  ىمليياام المحميياى علييإلييى  مبييرز الحرجيي 
م ي ه ه إلى  الم رهط امحمااه م  ا ملردا ، امشمد الحرج إلى  االم رهط  شيي عرم، المعرلج  مر ناجه

 يييه ام يييي مجراييي  جدنيييدة اجهييي  إلنهييير أ ا ليييح اعم يييررا   ،رل سييي   للم هيييرج الفلسيييطن  المراجعييير  االملييياام  
اعلى ه ا جر   الماصار    رارة ملاام ملح الم رهط عبر العدنيد  ، ملردا  عدندة العم ررا  ممعددةا

، (2007) ميي  الميييؤممرا ، فلييد أاصيييى المييؤممر المراييياي ال رليييث اليي ي علدميييه الجرمعيي  اإلسيييالما    يييزة
 رة مطاير م رهط العلام االرير ار   رلمراحي ارسرسا  ف   ا  المعرننر العرلما  )أبيا العجين ،  را 

4:2011). 
( علييى  ييرارة المليياام  رسييمخدام المعييرننر العرلمايي  امطيياير الم ييرهط فيي  2012ايؤيييد ماسييى )

ه  ملدم الملاام  ائهر، حنث معد ه ه المعرننر محير  أسرسا  ل مر  الجادة ف  العملا  المعلاما ، ف
عليى أدائيه، اجيادة الكميب الدراسيا  في  مليدام الخبيرا  قيردرا   الحلال  لجادة مر اعرفه الطرلب امير اييا  

 (.4:2012 المراا  )ماسى،
 يييرلمعر  عليييى مسيييماى جيييادة ما ييياعر  اله دسييي  المم يييم   فييي  يميييب  رم  ال رحيييث قيييإلييي ا فييي

المعرف  مسماى جادة  ، ع  ف  ه ه الما اعر رير ار  المرحل  ارسرسا  لمحدند مااط  اللاة اال
ه ه الما اعر  البد م  اسمخدام معرننر دالا  أعدهر  خ   م  العلمر  االمخمصين  في  هي ا المجيرل، 

اما ياعر  اله دسي   ،اقد م رال  يي الدارسر  السر ل  الم  قرس  جادة يمب الرير ار   شييي عيرم
أمييير فييي  هييي ه  ،(NCTM)   لمعلمييي  الرير يييار  شييييي خيييرص فييي  فلسيييطن  معيييرننر المجليييا الليييام

الدراسي  قيرا ال رحيث جيادة ما ياعر  اله دسي  االلاييرا في  يميب الرير يار  الفلسيطن ا  في  المرحليي  
 Center for British)  (CFBT)  مؤسسيي   ييا  المعييرننر البريطر ايي  الخرصيي  ارسرسييا  فيي 

teacher)،  مؤسسيي  خنرييي  رائييدة لمييافنر الخييدمر   اهيي  ع ييررة عيي  ،اهيي  مريييز للمعلميين  البريطيير نن
عيرم، اعميي  (40)العيرلم، امأسيا المرييز م ي  حياال  العرم ف  المملك  الممحيدة احيال  المرااا  لصرلن

 .(www.cfbt.com)دال   (40)م  أك ر  مريز المعلمن  البريطر نن  ف 
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مييي  اليييدال المملدمييي  اغنرهييير  ،ي يييدا ،اسييييمل دا ف ل ييدا،رالار، اسيييم اميي  هييي ه اليييدال هييي  بريطر اييير،
ي يرميي في  م رهجهير هي  دالي  قطير،  رلرير ار ، أمر م  الدال العراا  الم  مب   هي ه المعيرننر  شيي

عن  بخبييرا  هيي ه مييررا ، النبايير معمييي علييى إعييردة ب يير  م هرجهيير فيي   ييا  المعييرننر البريطر ايي  امسييماإل
 .المؤسس  المرااا 

 

 مشك          : ثان اا:
 المرل   راس  ف  السؤال الرئاامشيل  الد ممحدد
طن  مير مسييماى جييادة ما ياعر  اله دسيي  االلاييرا في  يمييب رير ييار  المرحلي  ارسرسييا  فيي  فلسيي -

 ؟(CFBT)ف   ا  المعرننر البريطر ا  
    ئ     ف ع      ا   : س  ف ع من    ؤ ل    ئ  

لكميب رير يار  المرحلي   امر ميدى مياافر هي ه المعيرننر البريطر اي  في  ما ياعر  اله دسي  االلاير -1
 ارسرسا ؟

ييي  الصييفا  مييي  ل صييي  كيييفم ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا لكمييب الرير ييار  سيييمميييدى مأي  لىإ -2
 ؟لكلم هرادة لجاى امر مسملجادة؟ االمرحل  ارسرسا   ر

 

 ا   ف        : ثا ثاا:
م   في  يميب معرف  مسماى جادة ما اعر  اله دسي  االلايرا المم يلى إس  دارلاه  هد  مه

 سذ ك من خالل: ،الرير ار  للمرحل  ارسرسا 
ما اعر  اله دس  االلارا لكمب الرير ار  ف    يير فييهرفاامييب جاالر البريطر ا  ارننييلمعييد اندمح -1

 المرحل  ارسرسا .
ار  ما ياعر  اله دسي  االلايرا لكميب الرير ي  يييفر البريطر اي  رننيييلمعر افييياامييدى ميي  ع  شييلكا -2

 ف  المرحل  ارسرسا .

يييي  ميييي  صيييي   ييييفم ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا لكمييب الرير ييار  سييييممييييدى مأي  ىييييلالمعيير  إ -3
 م هر. لكلادة لجاى امسمادة ابرلجارسرسا    ييحلرلما  افييص
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 ا م          :  بعاا: 
 ممحدد أهما  الدراس  ف  ال لرط الرئاسا  المرلا  

رئميي   رلمعييرننر البريطر ايي  الااجييب ماافرهيير فيي  ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا لكمييب مييافر الدراسيي  ق -1
 .  لكي م  مشرف  امعلم  الرير ار الرير ار

لمسيييماى جييادة ما ييياعر  اله دسيي  االلايييرا لكمييب الرير يييار  فيي  المرحلييي  مصييارا   ملييدم الدراسييي  -2
 .ند مصمم  ااا ع  م هرج الرير ار اال ي امي  أ  اف ،ارسرسا 

د مصمم  الم رهط ف  ممر قد نسرع ،ما ييييياعر  اله دسييييي  االلايييييراعن وا حر   ن ملدم مصورا أ -3
 ه اللصور.ي  أوجيأو مالف را ومعزنز الجوا ب اإلنجربن  وإ  ،لمحسن ه را ا امخرذ إج

اقد مفند الدراس  طل   ال حث العلمي  اال يرح ن  في  مجيرل م هيرج الرير يار  لعميي دراسير  أخيرى  -4
 رااي.مفند الحلي الم

عليييى حيييد عليييم ال رحيييث هييي ه الدراسييي  اراليييى فييي  فلسيييطن  المييي  ميييدرا مسيييماى جيييادة ما ييياعر   -5
 .اقد مكا  ارالى عراار   ،اله دس  االلارا لكمب الرير ار  ف   ا  المعرننر البريطر ا 

المي  مم يرال محلنيي يميب الرير يار  في   يا  معيرننر  مارجير  الميم ي  المراااي  العرااي قد ملب  اح -6
 .ما عرل

 

 ح س         :خام اا: 
يييب رير ييار  المرحليي  ارسرسييا  فيي  فلسييطن  ميي  الصيي  ارال كمعلييى س  دارلاه  هر ملمص
رلماي  ، حنث سيا  نيمم محلنيي ما ياعر  اله دسي  االلايرا في   يا  المعيرننر العبجزئاه حمى العرشر

 م.2014/2015 ف  العرم (CFBT)البريطر ا  الخرص   مؤسس  
 

 حا         :مصط  ا  اا: 
 ف  ه ه الدراس  مم المطرس إلى المعريفر  اإلجرائا  المرلا  

 م  سى   جس  : -1
ف  ما اعر  اله دس  االلارا المم يم   في   (CFBT)عرننر البريطر ا  ه  درج  ماافر الم

 عليد ارشي  عميي  ميم محدنيدهر (%80) مي أعليى  يمب رير ار  المرحل  ارسرسيا  في  فلسيطن  بدرجي 
 .سر ل الدراسر  العلى اإلطالع ا    امعلم  الرير ار  للمرحل  ارسرسا ،مع مشرف
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 :  هن    -2

هيييي  أحييييد فييييراع علييييم الرير ييييار  اليييي ي نم ييييرال ارشيييييرل اله دسييييا    رئايييي  ا ال ايييي  ار عييييرد، ايييييدرا 
خصرئصهر االعالقر  بن هر، اف  ه ه الدراسي  هي  ما ياعر  اله دسي  المم يم   في  يميب رير يار  

 (.2015ارسرسا  ف  فلسطن  الملررة حمى عرم )المرحل  
 

   ق ا : -3
هييا  لييح الفييرع ميي  فييراع الرير ييار  اليي ي نهييمم  ييرلمعبنر عيي  الصييفر  االخصييرئص  رررقييرم، 
ااسييمخدام ارداا  بدقيي  لمعرفيي  يمايي  اجيياد الصييف  فيي   لييح الشيي  ، االمعبنيير ع ييه باحييدا  ممعييرر  

ا المم يم   في  يميب رير يار  المرحلي  ارسرسيا  في  علنهر، اف  ه ه الدراسي  هي  ما ياعر  اللاير
 (.2015فلسطن  الملررة حمى عرم )

 

 ك ل     اض ا :  -4
هييي  الكميييب المييي  أقرمهييير ازراه المرااييي  االمعليييام بجيييزأن  الفصيييي ارال اال ييير    مييير احماايييه مييي  

 احدا  اأ شط .
 

    ع  م    ا ي: -5
االميي  مسييممر  ،أشييهر (6)سيي اا  ا (5)نبييدأ دخييال الطرلييب للصيي  لييألال ارسرسيي  ميي  سيي  

 (2014، حمى  هرا  الص  العرشر ارسرس  )ازارة المراا  االمعلام الفلسطن ا أي  لمدة عشر س اا ؛
 

   معارر    ب  طان  : -6
  يييييه فيييييفمرمعاه يييييمعلممالمنيي  لاى يييييعليييييب ر نجيييييماالصييد بهيير المحييير  الميي  ممحييد فيي   ييائهر 

اف  ه ه الدراس  سا  نمم محدند المحير  الااجب ماافرهر ف   ،حل  ارسرسا يمب الرير ار  ف  المر 
 .ما اعر  اله دس  االلارا فلط

 

 :(Center For British Teacher)( CFBTمؤ    ) -7
اه  ع ررة ع  مؤسس  خنري  رائيدة لميافنر الخيدمر  المراااي   ،ه  مريز للمعلمن  البريطر نن 

عيرم، اعميي مريييز  (40)دة احيال االعيرلم، امأسيا المرييز م يي  حياال  لصيرلن العيرم في  المملكي  الممحيي
 دال . (40)م  أك ر  المعلمن  البريطر نن  ف 
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   فصِ   ثاني
  إلطا    نظ ي 

 

 المحار ارال  اله دس  االلارا 
  المحار ال ر    معرننر الرير ار 
  المحار ال رلث  الجادة ف  المعلام 
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   فصِ   ثاني
 نظ ي  إلطا    

 

 :  محس    سل:   هن    س  ق ا 
إ  علم اله دس  االلارا ها إحدى فيراع عليم الرير يار ، ااميي  الليال  يأ  اله دسي  االلايرا 

، ر ارخيييرى إحيييدى فراعهيييأا  لإل سييير  العيييردي ال نييير ممخصيييص فييي  الرير يييار اسيييمخدامر   هييي  ارك ييير
ر  فيي  حارم يير النامايي ، ايجن يير  اهيي ا  العلميير  علييى اجييه الخصيياص نا ييحر  مييدى أهمايي  الرير ييا

عليييى ارسيييئل  المييي  ممكيييرر عييي  ميييدريا الرير يييار  لمييير ا  يييدرا الرير يييار ؟ مييير ا  سيييمفند مييي  عليييم 
، فع يييد دراسييي  ما ييياعر  معن ييي  ال اسيييمطاع الطرليييب فهيييم أهماييي  هييي ه ؟الرير يييار  فييي  حارم ييير الناماييي 

فم يييييي هييييي ه  ،  المفر يييييلا  اغنرهيييييرالما ييييياعر  فييييي  حارم ييييير الناماييييي  م يييييي اليييييداال الم ل اييييي  االمعيييييردال
الما اعر  لاا جماع الطالب امي هم فهم أهما  ه ه الما اعر  ف  حارمهم الناما ، اعلى العيا 

فهيييم ارشييييرل مييي  حيييالهم افهيييم إليييى  مييي   ليييح فيييإ  عليييم اله دسييي  االلايييرا جمايييع الطيييالب فييي  حرجييي 
شييار  معرفيي  قاييرا ارإلييى  حجامهيير، اييي لح فهييم  حرجيي  مرسيي أا  خصرئصييهر ايافايي  حسييرب مسييرحمهر

 الح. م ي الاق  االطال االاز ..
المدرسيييين  لعلييييم أا  فعلييييم اله دسيييي  االلاييييرا نييييزيال  اغمييييراب م هييييرج الرير ييييار  ع ييييد الطييييالب

الرير ار ، اسا  اسمعر  ال رحث ب اع م  المفصيني عي  الرير يار  باجيه عيرم االه دسي  االلايرا 
  شيي خرص.

 

 :ما        اض ا 
بداع العلي ال شيري  الرير ار  امهيمم مي   يم  مير مهيمم  يه  ررفييرر  ،علم مجريدي م  خلق اا 

مي  عليم الحسيرب الي ي أك ير  بيي هي  ،االطرائق اأ مرط المفينر، اه  ال مكيا  مجمياع فراعهير فحسيب
ميي  علييم اله دسيي  اليي ي هييا دراسيي  الشييييي أك يير  اعييرلط اررقييرم اارعييداد امزيييد عيي  علييم الجبيير، اهيي 

ه ه الفراع لمللنداي  المي  ير ي  إلى  مي  إ رف  علم الم ل ر  ااإلحصر  االمفر ي االمكرمياالحجم، اا
 .(19:2011  مجماعهر مكا  علم الرير ار  )أبا زي  ،
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 (     اض ا  بأنها:2006سع ف   هس  ي )
 طريل  الفرد ف  المفينر. -1
 دراس  ار مرط  مر نم م ه م  أعداد اأشيرل ارماز. -2

 االعالقر  بن  ه ه الب ى، حنث أ  الب ا  ع ررة ع  مجماع  م  الع رصر.دراس  الب ى   -3

 (.23:2011 ل   مسمخدم رماز امعربنر محددة ااا ح  )الهايدي،  -4
 

( للرير يار   أ هير م ظامير  مي  العالقير  نيمم  سيجهر في  مي هط 2003) اي ظير عبنيد اعفر ي 
الرير يا ، امعمميد الم ظامير  في  مكاي هير  ااحد، اعلى ه ا فرلرير ار  جسم م ظم للمعرفي  اار شيط 

االمي  معمبيير أ  المعلاميير  المفييي  اال نيير ممرا طيي   معلامير  المييمعلم ليياا لهيير  ،عليى ال ظرييي  الب رئايي 
 (.63:2003 قام  ف  مكاي ه المعرف  )عفر   اعبند،

 

 :عناص  منهاج     اض ا     ا   
 س ي: ،ار ( خمس  ع رصر لم هرج الرير 2000 ير علاال  )

 بد م  ارخ  بهر  عن  االعم رر ع د ب ر  الم هرج.االم ردئ اارسا العرم  الم  ال الماجهر  -1

 أهدا  مدريا الرير ار . -2

 محماى الم هرج. -3

 الطرس اارسرلنب االاسرئي الالزم  لمحلنق ارهدا . -4

 .(42:2000 )علاال ، مجرال  اأداا  ااسرئي الملاام -5
 

 :ا   ف           اض ا 
مييير اشيييممل  علايييه خطييي  الم هيييرج الفلسيييطن   إليييى  مسيييم د ارهيييدا  العرمييي  لميييدريا الرير يييار 

إلييى  ارال ميي  أسييا معرفايي  ااجممرعايي  ا فسييا  افيرييي  اط ايي  اسارسييا  مرااايي ، امرمييى هيي ه ارهييدا 
ام مسييرعده فيي  ممييين  المييمعلم فيي  إطييرر معلييم الرير ييار  ميي  اكمسييرب معييرر  امهييررا  اامجرهيير  اقيي

مي  خيالل معمنيق معرفميه  محاطيه الميردي اال شيرى ا رر ظمي  المعرفاي  المخملفي ،     امه امجممعيهم ما
 له، امييمخلص هيي ه ارهييدا   ميير نليي فيي  حر ييره امسييملب الربلييه ميي  مشيييال  دراسييا  اعملايي  احييي ميير

  (2011 )ازارة المراا  االمعلام الفلسطن ا ،
 ار .اكمسرب معرر  امهررا  أسرسا  ف  فراع الرير  -1
 اكمسرب معرر  رير ا  يرفا  لممر ع  الطرلب دراسمه المسملبلا . -2
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 اكمسرب معرر  امهررا  مسرعد الفرد ف  الحارة العملا  امسهم ف  م ما  المجممع  -3

 مطاير الحا العددي االلدرة على إجرا  الحسر ر  باسرئي مخملف  افهم أهما  ال مرئط. -أ
حارميييه العرميييي  امفهييييم بنئميييه المردايييي  ااالجممرعايييي   اكمسيييرب معييييرر  امهييييررا  مسيييرعد اإل سيييير  فيييي  -ب

 امااصله مع المجممع.

 اكمسرب معرف  رير ا   راري  لفهم أ ظم  معرفا  أخرى م ي العلام االمك الاجار. -4

 معر  الطباع  الب ناا  للرير ار  امكاي هر  -5

 معر  الحدا الرير   اأهمنمه ف  مكاي  الرير ار . -أ

 خالل  مر ج مالئم  ف  مجرال  المحماى. ممررس  االكمشر  الرير   م  -ب

 معر   ع  الب ى الرير ا  ا مر ج ممعددة له ه الب ى االعالقر  بن همر. - 

م ماييي  الليييدرة عليييى المحلنيييي مييي  خيييالل خبييير  حسيييا  اأخيييرى مجيييردة م يييي العميييي عليييى المجسيييمر   -ث
 االمحااال .

 م ما  الفهم للطباع  المجريدا  للرير ار . -ج

   م ما  المفينر الم طل -6

اكمسيييرب الليييدرة عليييى المفينييير االسيييملرائ ، االمعميييام امييي   ليييح مالحظييي  ار ميييرط ااكمشييير  قرعيييدة  -أ
 ال مط.

 اكمسرب اللدرة على المفينر االسم مرج . -ب

 اكمسرب اللدرة على اسمعمرل أسرلنب البرهر  المخملف . - 

 اكمسرب الدق  ف  المفينر. -ث

 م ما  اللدرة على حي المشيال   -7

المجريييب االمالحظيي  العملايي  أسييلاب    المشيييال   صييارة عرميي  اميي   لييحمعرلجييأسييلاب  اكمسييرب -أ
 الفر ار .أا  اعمي المخمن ر 

م مايي  اللييدرة علييى حييي المسييرئي الكالمايي  االمشيييال  غنيير الرامن ايي   ييم  ما يياعر  المحمييياى  -ب
 المخملف .

 ال رمط.أا  اكمسرب مهررة الملدنر ااسمعمرلهر ف  فحص معلالا  اإلجر   - 

 مرامنجار  مم اع  لحي المشيال .اكمسرب اس -ث
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م ما  المفينر اإلبداع  م  خالل أ شط  مرينبا  غنر مألاف  اصارغ  مشيال  م  أا رع ااقعا   -ج
 االمعبنر ع هر ب مر ج رير ا .

 م ما  قام اامجرهر  انجربا   -8

  حا الما اع.إنجربا   ما اع الرير ار  امطاير امجرهر اكمسرب ال ل  ف  ال فا ف   -أ

 الل رار الجمرلا  ف  الرير ار  م ي ار مرط االممر ال  االمبلاط االمطريز.م اس  -ب

 ،االم ردرة لل حث ،االم ربرة ،االمأ   ف  الحيم ،م ي اسملالل المفينرإنجربا   اكمسرب قام اامجرهر  - 
 ام من  اإلجر   الصحاح .

 رارا  ف  الحارة.م من  دار الرير ار  ف  الملدم العلم  االمطار االجممرع  اامخر  الل -ث

 م من  دار العلمر  العرب االمسلمن  ف  مطاير الرير ار . -ج

 

 :ف سع     اض ا 
   الث فراع رئاسا  اه إلى  ( الرير ار 2004ص   المجلا ارعلى للمعلام ف  قطر )

 حسرب الم ل ر .إلى  الحسرب االجبر  رإل رف  -1
 اله دس  االلارا، اال ي اشمي علم الم ل ر . -2

 عليييم اإلحصييير  ااالحمميييرل )معيييرننر الرير يييار  لدالييي  قطييير،إليييى  لبار ييير ، االمييي  م لسيييممعرلجييي  ا -3
14:2004). 

 ر ار  اها اله دس  االلارا.فرع م  فراع الريإلى  اف  الدراس  الحرلا  مم المطرس 
 

 :  هن   
 :ما      هن   

 (Metron)ايلم   ،امع ى ارر  ،(Geo)ه  لكلمم   (Geometry)ااصل  يلم  اله دس  
المييييأخا ة عيييي  النا ر ايييي  امع رهيييير "قاييييرا ارر "  (Geometron)اعلييييى  لييييح فإ ييييه  ،امع ييييى اللاييييرا

اعرفهييير ابييي  خليييدا   يييأ  اله دسييي  هييي  الييي ظم فييي  المليييردنر الممصيييل  ييييرلخط،  (،133:1994 )خلافييي ،
مر م فصل  ع  ارعداد، امر اعرب لهر م  العاار  م ي  الم لث زااايره قرئممير ،  االسطن، االجسم، اا 
االمرمنيب  اأ  اله دس  مفند صرحبهر ف  علله ااسيملرم  في  فييره ر  براهن هير يلهير مب اي  عليى اال مظيرم

 .(146-145  1982)فراخ، 
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االه دسيي  هيي   لييح الفييرع ميي  فييراع الرير ييار  اليي ي ن حييث خصييرئص ارشيييرل اله دسييا  فيي  
على المسيلمر  امير اشيمق م هير  ا لح اعممردا   ،المسماى االمجسمر  ف  الفرا  االعالقر  اللرئم  بن همر

 (.20:2002م   ظرير  )أبا ملاح، 
 

 ما      هن    في   نقاط  آل   : (24:1996) سق  ذك  عشعس 
اسيم ردا   ه   لح العلم ال ي ن حث خصرئص ارشيرل اله دسا  االعالقر  بن همر  طريل  اسيمداللا  -1

 .  ملح المسلمر   طريل  اسمداللا م المسلمر  اعدد ال ظرير  الم  مشمقإلى 
 ا ارميييير إدراح الفييييرا ، إ  احمييييرج هييييأا  إ  اله دسيييي  ملييييام بدراسيييي  أشيييييرل اله دسييييا  فيييي  المسييييماى  -2

 .ارا رع اله دسا 
نم يييم  مليييرر اله دسييي  مجماعييي  الع رصييير ارسرسيييا  يرلمفيييرهام االعالقييير  اله دسيييا ، االمهيييررا   -3

 (.29:2013 احي الممري ر  اله دسا  )شع ،ارسرسا  م ي رسم ارشيرل اله دسا ، 
 

الفييرع اليي ي ن حييث فيي  شيييي امسييرح  احجييم ارشيييرل هيي   أ هيير  (27:2008 اعرفمهيير )الط يي ،
 .رشيرل المردا  االفنزيرئا خااص ه ه اإلى  االمجسمر ، الك  دا  ال ظر

 

 أ  ب ر  اله دس  نمكا  م   (135:2007  ير )الع س  اع را، :بناء   هن   
 سلمر  أالا  غنر معرف  م ي ال لط  االمسملام.م -1

 مسلمر  معرف  م ي الم لث االدائرة. -2

 لطمييين  أي  مسييلمر   اهييي  جميييي البيييي  صيييحمهر دا  برهييير  م يييرل  "امييير مسيييملام ااحيييد فليييط فييي  -3
 مخملفمن ".

  ظرير   اه  ع ررا  نجب إ  ر  صحمهر م ي "قطرا  المسمطني ممسراار ". -4

 برهر  ال ظرير . -5
 

     هن        ا   :   س 
 المسطرة المدرج   لرسم اقارا طال اللطع المسملام . -1

 الفرجرر  لرسم ارقااا االداائر. -2

 الم لل   للارا الزااار. -3

الزاااييييير أا  ( لرسييييم زااايييير قرئميييي 90، 45، 45( ا)90، 60، 30الم لييييث اللييييرئم الزااايييي   ب اعاييييه ) -4
 (.45، 60، 30ارسرسا  )



 18 

 :انس ع   هن   
  إلق ر   :    هن   -1

ه  مجماع  خرص  مي  الل يرار المسيم مج  عي  مليدمر  أ هير مصي  الفيرا  الي ي  عيات فايه، 
الم لييث اعمبيير ميي  ارشيييرل المممرسييي  فأ ييالعه ال ال يي  ال فميي ال   امم ييرال دراسيي  ارشيييرل المممرسييي ،

 .(24:2009 م     اال مممدد )عبد هللا،
 :  الإق ر     هن     -2

اله دسيي   ،اله دسيي  اإلسييلرطا  ،اله دسيي  الكراايي  ،)اله دسيي  ال رقصيي  الإقلندايي المشييمي اله دسيي  
اه دسيي  الفراكمييرل اليي ي م حييث عيي  م ييرغم اراييط  ،اظهيير  اله دسيي  العصييري  "الماااليياج " ،المحلنلايي (

 (.19:2007 الرير ار  مع الطباع  )الص ر ،
 

 :ق ر ي س  مفهسم    س س سجي في   هن    إل  مفهسم 
 االمفهام المااالاج . اإلقلنديبن  مفهامن  أسرسن  ف  اله دس  المفهام  (2004عبند )س فر  

 :في   هن     إلق ر ي  مفهسم  -1
ممم يي الخرصييا  االقلندايي  في  أ ييه إ ا رسييم  شييال  علييى مسييطن )مممرسيح( فمهميير حريمييه فإ ييه 

 الخيررجأا  اقياع في  اليداخييي خصرئصه م ي الطال االمسيرح  اقايرا الزاااير ااالسيملرم  االمرمنيب اال
مي  أي  أ  الم ننير في  ماقيع الشييي ال احيدث م نيرا  في أي  هنئمه،إلى  الجاار مظي  ربم   رإل رف أا 

 هنئمه.أا  قارسرمه
 :  مفهسم    س س سجي في   هن    -2

المااالاج  ه  ب سرط  دراس  الخااص االعالقر  المير ا  الم   ربم  )دا  م ننر( ع يدمر اليع 
ي مح  مأ نر )مشااه( نمسبب ف  فلدا  خااصيه اللارسيا  م يي  اللايرا االطيال االمسيرح  االحجيم الشي

، الكي  م ليى  عي  الخيااص  ربمي  م يي عالقي  الجياار االمرمنيب بين  ال ليرط م يي  اليحاقارا الزااار... 
 .(104:2004، )عبند خررج محاط شيي معن أا   لط  داخيأي  اقاع

ميط حاافهير أا  ا  بمحريح ارشيار  المممرسيي  المي  اميي  ال ي ط علنهيرمهمم اله دس  المااالاج
ممط  ع  ميا رمهر، ام  ه ا الم طلق أا  أخرى م رنرة للشيي قبي أ  ا  ط علنهرأشيرال   لك  ممخ 

ممكرفئيي ، أشيييرال   فييإ  ارشيييرل الم لليي  الميي  مكييا   ا  حيياا  م ييلع  معمبيير ميي  ال رحايي  المااالاجايي 
 ،شييي ااحيد ممنيزإليى  محايلهيرأجيي  ال ي ط علنهير مي أا  أ ه م  الممي  مط حاافهرى إل ايرجع  لح
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)عفر ي ، أا ير   دائيرةإليى  ميط المرايع لمحايليهأا  دائرةإلى  امي  مط مماازي المسمطاال  لمحايلهفم ال  
231:2006). 

 

 :بعض   عالقا     س س سج  
  يد الطفيي فهيا افيرس بين  ارشيار   ماجيب أنهير  اه  عالق  مير ا  لهر أهما  يبنيرة ععالق    ق ل -1

 اأنهر أ عد  رل س   له اامي  إدراكهمر   طريق اإلدراح الحس .أقرب 
  اهيي  عالقيي  مير ايي  فع ييدمر نملييدم الطفييي فيي  العمييي فإ ييه اسييمطاع أ  افصييي بيين  عالقةة    فصةةِ -2

 بن  أجزا  ش   مر.أا  ش   اآخر

ب مي  الطفيي مرمنيب ارشيار  اال ليرط  يم  مرمنيب   اهي  عالقي  مير اي  حنيث اطليعالقة       رةل -3
 معن  اها مرمنب ه دس  ارشار .

،  ع ييررة (ب) حيير اال (أ)مكم يي  الحييرا  بيين   (أ، ب، ج) فميي ال  عالقيي  ال لييرط  عالقةة   لك نةةاف -4
 ف  ال عد ارفل . (ج)االحر   (أ)الع بن  الحر   (ب)أخرى امي  اللال أ  الحر  

االفصي ااالكم ر  المااالاج   ،ق  االمصرل بن  عالق  اللرب االمرمنب  مجمع عالعالق   ل صال -5
 .(161:2000)علاال ، 

 

 : منا ج   ح رث  في         هن     خطسط   ع  ض   
( عيييييدة خطييييياط عري ييييي  للميييييدريا اله دسييييي  فييييي  الم يييييرهط 344-342  1997 يييييير )ييييييرظم، 

 ام هر  ،الحدن  
ارشييييرل اله دسيييا  فييي  المسيييماى االفيييرا  رهمنمهييير فييي  إكسيييرب المالمنييي  المعلامييير  الم رسييي   عييي   -1

 جر ب ارم رطهر  رلعرلم الفنزيل  المحاط  رلملمن .إلى ارخرى  مدريا  ع  فراع الرير ار 
مع إكسربهم مهررة ف  مطبنق  داللا  يطريل  للمفينر االبرهر م ما  فهم ام اس المالمن  للطرس االسم -2

 المخملف .ه ه الطريق ف  المااق  الرير ا  

مرحيي  الفرصييي  لهييم للممررسييي  المفينييير  -3 مشييجاع ارصيييرل  االم ييردأة، االمفينييير الم ميير ع يييد المالمنييي ، اا 
 االبمكرري م  خالل دراسمهم اله دس .

 دراس  أسرلنب مخملف  ف  معرلج  المسرئي اله دسا . -4

 سا  الجدندة.م  الم هط،  حنث امي  إدخرل  ع  المفرهام اله د اإلقلنديم ساط امعدني الجز   -5
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نجييب أ  الييام مييدريا اله دسيي  فيي  المراحييي ارالييى علييى أسييرا الفط يي  اال صيينرة، حنييث احصييي  -6
 الملمن  على معرف  م رس    ررشيرل اله دسا  المخملف  اخااصهر.

 الم  مخمص  طباع  البرهر  اارسلاب االسمدالل . ام المرحل  ال ر ا  على الم رقش نجب أ  مل -7

اأ  مللييي  ، هط علييى عييدد ميي  الممر عيير  اللصيينرة بييدال  ميي  مميير ع ااحييد مطييالنجييب أ  احميياى الميي -8
 ممرري  اطلب م  الملمن  البره   علنهر.أا  عدد ال ظرير  ارسرسا ، امعطى  لا  ال ظرير  يجز 

 مدريا اله دس  اإلحدا ا  ياحدة م  احدا  الدراس  اله دسا . -9

 مسماا  االه دس  الفراغا .نجب أ  مكا  ه رح حداد فرصل  بن  اله دس  ال -10

رهمنمهر ف  الدراس  المجردة افي  مفهيام  الالإقلندا نجب إعطر  فيرة أالا  ع   ع  اله دسر   -11
 المرينب الرير  .

 

 :  ق ا 
اقيد احميرج اإل سير  م ي  فجير الميرريح  ،إ  أال مر اسمعمله اإل سر  م  الرير ار  هيا اللايرا

صييف  فيي  شيي   ميير، اقييد أي    المحاطيي   ييه امحدنييد ملييدار اجيياداللاييرا للمعيير  علييى الظييااهر الطباعايي
اسييمعمي اليي راع االلييدم لمحدنييد ار عييرد لألطيياال ااسييمخدم شييراس اارمفييرع اغييراب الشييما لمحدنييد الييزم  
اغنرهييير، اهييي ا اا ييين مييي  خيييالل الميييراث الييي ي مرييييه ل ييير اإل سييير  الليييدام ييييررهرام االمعربيييد المييي  ب رهييير 

 اه رح م  عر  الرير ار   أ هر اللارا. ،الح ررا  اللدام  الفراع   اغنرهر م  إرث
 ارة المطففين  سفلد قرل هللا معرلى ف   ،اللد حظ  اللارا  رهممرم يبنر ف  شريعم ر اإلسالما 

ٌِ     بمدَطف  ف رنَ ﴿ فدسنَ  * َس ب ةَ سب َ ا دس ب َعَ ى   َنةا   َ  ب رَن إ َذ   كب سنَ َس   َذ  َكةا دس دمب َاسب سَ  *  َ ذ  ة د ]سيارة  ﴾َ ندةس دمب ردخب  
 االكني االمنزا  همر أجهزة قارا مسمعمي حمى نام ر ه ا. [،3-1  آا  لمطففن ،ا
 

 : ع  ف   ق ا 
اللارا عملاي  فنزيرئاي  معمميد عليى المجراي  العلماي  المي  مليرر  بين  مليردنر نيراد قارسيهر اأخيرى 

رئاسييار  فيي  مطيياير العلييام دارا  دي علييم اللاييرا مرجعايي  ميي  ج سييهر فنزيرئايير  مسييمى احييدا  اللاييرا، ايييؤ 
امي  أهدافيه ارسرسيا  اسيم مرج ال ظريير  المي  مكشي  اللياا ن  المعبيرة يماير  عي  الليام  ،ال ظري  االمل اي 

 .(www.marefa.org)المخملف  
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 حنيث مشيمي  ،اقد عير  الميميب اليدال  للياز  االلايرا عليم اللايرا  أ يه إجيرا  عملاي  اللايرا
 مييييييي  مجيييييييرال  العليييييييم االمل اييييييي أي   سييييييي   خطيييييييأ فييييييي أي  عنن ييييييير  ال ظريييييييي  االمجريباييييييي  ع يييييييدييييييييي الم

(www.wikipedia.org). 
فميي ال   ،اللايرا  أ ييه عملاي  يمايي  ملرر ي  خرصييا  شي   ميير  شي   لييه  فيا الخرصييا  اقيد عيير 

ال ي  احدة ل عر  يم م  ه ه الاحدة مسراي طال الش  أا معاررا    لاا الطال مر  طال ش    أخ ه
 .(255  2004)عبند،   لاسه

أ ه عملا  اسمخدام اررقرم افق قااعيد معن ي  )أبيا أي  اعر  اللارا  أ ه عملا  ملدنري  رقما ،
 .(34:2000  رها ،

اامي  معري  اللارا  أ ه العملاي  المي  نيمم فنهير معنين  قيام عدداي  للسيمر  افيق قااعيد محيددة 
 .(15:2008 ،جرمع  اللدا المفماح )

علم إجرا  عملا  اللارا مع محدند   أ ه علم اللارا (1993)ر  اللرماا الدال  لللارسر  اع
 .(50:2008  س   الخطأ الممرم   علاه )يسرب،

ام  خالل المعريفر  السر ل  نيرى ال رحيث أ  اللايرا عملاي  نيمم مي  خاللهير محدنيد مير احماايه 
ه ا أجهزة ااحيدا  قايرا مكيا  في  ال رليب  أجي ش   مر م  صف  معن    أرقرم عددا ، ااسمعمي م 

 س   الخطأ ف  إلى  دالا  اممفق علنهر حمى اسهي للجماع معرف  مع ى اررقرم العددا ، ايجب اال م ره
 اللارا.

 

 :  عناص     ا     ع م   ق ا 
  اقد  ير العاشا    ال   ع رصر أسرسا  لعلم اللارا

  ملرر ييي  بييين  ال عيييد الميييراد قارسييياه ااحيييدة قايييرا اهييي  عملاييي  (Measurement)عملاييي  اللايييرا  -1
 معلام  ف  جهرز قارا.

 .(International system of units- IS) ظرم احدا  اللارا الدال   -2
 .(Hctmeterology.tripod.com\chap1.html) مرجعا  علم اللارا -3
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 :ط ق إج  ء عم      ق ا 
 اهمر  ،ه رح طريلمر  إلجرا  عملا  اللارا

   ملرر   ال عد المراد قارسه م رشرة مع جهرز اللارا م ي الطال االاز  اغنرهمر.  مباش   ق ا   -1
قياا ن   حصيي مي  خاللهمير عليى اللايرا، اال أا  مسيرعدةأداا     ع  طريق  ق ا    غر  مباش  -2

امي  إنجرد اللارا  رسمخدام جهرز اللارا م رشرة م يي  قايرا قطير ييرة  سيمخدم الفرجيرر امي   يم 
اللير ا  أا  اي لح قارا محاط الدائرة إمر  سيمخدم خياط امي   يم المسيطرة ،اهي ا دم المسطرة سمخ
 .( ق ط2)

 

 :سح      ق ا     س   
. احيدد (1960)مطار ص رع  م هي لللارسر  ف  س   إلى  قد دفع  ظرا  الحرب العرلما 

ر الصييي رعا ، االقمصيييردا ، هييي ا ال ظيييرم احيييدا  قايييرا الكماييير  الطباعاييي  المييي   معرميييي معهييير فييي  حارم ييي
 االجممرعا ، ااحماى ال ظرم الدال  لاحدا  اللارا على احدا  أسرسا  ااحدا  مشمل .ا 
 

 :(Basic Units)   سح       ا    -1
 اه  ما ح   رلجدال المرل   ،ناجد س ع احدا  قارا أسرسا  دالا 

 (1.1ج سل  قم )
   سح       ا    في   ق ا 

    م  ح    س    كم     مقا  
 Meter M الممر Length الطال أا ال عد

 Kilogram Kg الكنلاجرام Mass الكمل 

 Second S ال ر ا  Time الزم 

 Kelvin K درج  يلفن  Temperature درج  الحرارة

 Ampere A ارمبنر Electrical Current المارر الكهرارئ 

 Amol Mol المال Quantity of Matter يما  المردة

 Candela Cd الل دنل  Luminosity شدة االسم ر ة

 Radian Rd الرادار  Plane angle الزااا  المسطح 
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 :(Derived Units  سح      مش ق  ) -2
امشييمق هيي ه الاحييدا  ميي  خييالل قيياا ن   ،ميي  الاحييدا  ارسرسييا  اشييمق احييدا  علمايي  أخييرى 

 ها ما ن ف  الجدال المرل  ا  ير  ع هر على سبني الم رل ال الحصر يمر  ،خرص 
 (2.1ج سل  قم )

   سح      مش ق  في   ق ا 
    م    سح   من   قانسن    كم     مقا  

 2M الطال× الطال  Surface المسرح 
 3M الطال × الطال × الطال Volume الحجم

 M/S الزم  /الطال Speed السرع  الخطا 

 Hz الزم  /Frequency 1 ال ب   

 /3M Kg الحجم /الكمل  Density الك رف 
 M/S الزم  /السرع  Acceleration المسررع
 N (Newten) المسررع×  الكمل  Force اللاة

 /2M N المسرح  /اللاة Pressure ال  ط

 S/3M الزم  /الحجم Flow Rate المدفق
 

 هةةةة    ةةةةسطني   معةةةةارر  س   كنس سج ةةةةا  مع (National Institute of Standards and Technology) (NIST) 
(http://physics.nist.gov\cuu\units\units.htm1). 

 

 :م  حِ         ق ا 
أ ه امي  مدريا اللارا امهررا  اللارا م   المراحيي الم ييرة للطفيي مي   (2004عبند )ايرى 

 لمرل  خالل عدة مراحي ير
الشيينئن  لييه أي    ااسييمخدم للملرر يي  بيين  شيينئن  ميي  خييالل المعيير  علييى  ق ةةا    مقةةا ن   مباشةة  -1

 م  اآلخر.أقي  أاأكبر  خرصا 

  اف  ه ا ال اع م  ه ا اللارا نمم قارا يي م  الشينئن  المطلياب   ق ا    مقا ن   غر  مباش  -2
 .الملرر  بن همر  شيي مسملي، االملرر   بن  ال منجمن 

http://physics.nist.gov/cuu/units/units.htm1
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عدد م  الاحيدا  إلى    االصد  ه ملسام خرصا  الش   الملرا  ق ا    منفصِ )  غر  مع ا ي( -3
الممسراا   رل س   للخرصا  الملرس ، امكا  عملا  اللارا ه  إنجيرد عيدد الاحيدا  المسيراا  لهي ه 

 م  ارم ل  على احدا  اللارا الم فصي الشبر االلدم. الخرصا  م  خالل مكرار مطبالرمهر

  افيي  هيي ا ال يياع ميي  اللاييرا مسييمخدم احييدا  معاررييي   ربميي  امحييددة،   ق ةةا    مقةةنن )  مع ةةا ي( -4
 حنييث ال نم نيير فنهميير  منجيي  اللاييرا مهميير ييير  الشييخص اليي ي الييام  عملايي  اللاييرا، امعمبيير هيي ه 

 .(258 -257  2004)عبند،  الاحدا  عرلما  مل    معراف  اشرئع  امسمخدم ف  يي مير 
 

 :ا  في منهاج     اض ا    ف  طرنيس  ق    هن   
  نيره مي  مي هط اليدال المجيرارة، قارسير     الم هرج الفلسطن   حيدنث الياالدةإيمر أسلف ر ال ير ف

اللييد الحظ يير اهممييرم يبنيير ميي  ازارة المراايي  االمعلييام الفلسييطن ا  اال ييرح ن  فيي  ملنييام امطيياير الم ييرهط، 
مطياير ام ليان الم يرهط الفلسيطن ا ، أجيي  مرا  اارشير  العميي مي حنث شيل  الازارة العدند م  الميؤم

 رئاسيي  قسييم الم ييرهط العلمايي  فيي  ازارة المراايي  االمعلييام فيي  مييرريح "سييما  ال خرليي "اقربييي ال رحييث الييديمارة 
أكيييد  عليييى  ليييح اأ يييرف  أ  اليييازارة فييي  صيييدد مطييياير م هيييرج العليييام االرير يييار   م،22/10/2014

، اه ا ندل على (2016-2015)االص  ال ر   ارسرس  مطلع العرم الدراس  للص  ارال ارسرس  
 مطاير الم رهط اخرص  م هرج الرير ار .أجي  االهممرم الكبنر ال ي ماجهه الازارة م 

اقييد مييم مصيي ن  ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا فيي  مراحييي المعلييام ارسرسيي  ميي  الصيي  ارال 
  س ي ك ا ي ،(2011ارد  ف  الكمب الملرر ط ع  ) ارسرس  حمى الص  العرشر ارسرس  يمر

ممياازي المسيمطاال  االميعيب، االسيطاا     مسضسعا    هن    س  ق ا    صف   سل    ا ةي -1
 االمخراط االكرة، اللطع  المسملام  االم ح ى، الم لث االدائرة.

طني، الم لييث، اللطعيي  المسييملام ، المسييم  مسضةةسعا    هن  ةة  س  ق ةةا    صةةف   ثةةاني    ا ةةي -2
الدائرة، الميعب، مماازي المسمطاال ، االسطاا  ، المخراط، الكيرة، المطيربق االممر يي، االمجرهير  

 .()الس ماممر االممر اقرا ة الخرائط، قارسر  ارطاال
اللطعيي  المسييملام ، الشييعرع االمسييملام،   مسضةةسعا    هن  ةة  س  ق ةةا    صةةف   ثا ةةث    ا ةةي -3

 الزااا  اأ ااعهر.
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قاييرا الزااايير، رسييم الزااايير، المسييملامر    ضةةسعا    هن  ةة  س  ق ةةا    صةةف     بةةع    ا ةةيمس  -4
الممعرمييدة، المسييملامر  المماازييي ، قاييرا ارطيياال، المسييمطني االمراييع، محيياط المسييمطني االمراييع، 

 المسرح ، الدائرة، المجسمر .

 يلع االشييي الرايرع ، الم ح اير ، الم  مسضسعا    هن    س  ق ةا    صةف   خةام     ا ةي -5
، أشييرل رارعاي  (مماازي ار الع، حرال  خرص  لممياازي ار يالع )المعين ، المسيمطني، المرايع

، الم لث، إ شر ا  ه دسا ، الدائرة، مراجع  قارا ارطاال، (أخرى )ش ه الم حر  اطرئرة ارطفرل
ار ييالع، المسييرح  احييدا  قاييرا المسييرف ، مسييرح  المسييمطني امسييرح  المراييع، مسييرح  مميياازي 

 الجر با  االكلا  لمماازي المسمطاال  االميعب، قارا الحجام، قارا الكمي، قارا الزم .

الم ليييث، الم يييلع الم يييمظم، مجمييياع   مسضةةةسعا    هن  ةةة  س  ق ةةةا    صةةةف    ةةةا      ا ةةةي -6
ع، قارسيير  زااايير الم ييلع، الزااايير الداخلايي  للم ييلع الم ييمظم، رسييم الم لييث، رسييم مميياازي ار ييال

مسييرح  الم لييث، المعيين ، شيي ه الم حيير ، العالقيير  بيين  ارشيييرل اله دسييا  االييدائرة، محيياط الييدائرة، 
رسييم الييدائرة داخييي المراييع، مسييرح  الييدائرة، ارشيييرل  ال ايي  ار عييرد )المجسييمر (، رسييم المجسييمر  
جييييم علييييى السييييطن المسييييماي، ب يييير  المجسييييمر ، المسييييرح  الجر بايييي  للمجسييييمر ، مفهييييام الحجييييم، ح

 ال ال   اللرئم، حجم االسطاا  . الم شار

مفييرهام أالايي  فيي  اله دسيي ، المسييماى،   مسضةةسعا    هن  ةة  س  ق ةةا    صةةف    ةةابع    ا ةةي -7
العالقيييي  بيييين  المسييييملامر  فيييي  المسييييماى، الزااايييير اقارسييييهر، أا ييييرع الزااايييير ال رمجيييي  ميييي  ملييييرطع 

 لييييث،  ظرييييي  فن ييييرغارا، اللطييييرع مسييييملامر  فيييي  المسييييماى، الم لييييث، مطييييربق الم لييييث، مشيييير ه الم
 الدائري، المخراط، الهرم.

الم لث، الم لث الممسراي السرقن ، الم لث   مسضسعا    هن    س  ق ا    صف   ثامن    ا ي -8
الممسراي ار الع، الم رن  اخصرئص المم رن  ، مم رن   الم لث،  ظري  فن رغارا، عييا  ظريي  

ي ار يييييالع، حييييرال  خرصييييي  لمميييياازي ار يييييالع،  ظريييييي  فن ييييرغارا، ارشييييييرل الرارعايييي  مميييييااز 
 الم مصفر  االلطع المسملام ، مكرفؤ ارشيرل اله دسا ، المجسمر  االكرة.

اإلحيييدا ار  الدايررماييي  الممعرميييدة فييي    مسضةةةسعا    هن  ةةة  س  ق ةةةا    صةةةف    ا ةةةع    ا ةةةي -9
ايير   للمعييردال  الخطايي ، حييي المسييماى، المسييرف  بيين   لطميين ، معردليي  الخييط المسييملام، المم نييي الب

 ظيييييرم مييييي  معيييييردلمن  خطنمييييين ، المييييياازي االمعرميييييد، معردلييييي  اليييييدائرة، اال عييييييرا، حيييييرال  خرصييييي  
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لال عيييييرا، الييييدارا ، اال سييييحرب، الممييييدد، الزااايييير المريزييييي ، الزااايييير المحاطايييي ، الشيييييي الراييييرع  
 الدائري، أامرر الدائرة، ممرا الدائرة.

الزاااييير اقارسيييهر، الزاااييير الممكرفئييي ،    صةةةف   عاشةةة     ا ةةةيمسضةةةسعا    هن  ةةة  س  ق ةةةا    -10
االقمرا ر  الم ل ا ، زااار اإلس رد اال سب الم ل ا ، الممطر لر  الم ل ا ، المعردال  الم ل ا ، المم ني 
البار   االقمرا ر  الم ل ا ، رسم االقمرا ر  الم ل اي   رسيمخدام المحيااال  اله دسيا ، اللطيرع اليدائري 

للطعييي  الدائريييي ، مفيييرهام امسيييلمر  فييي  اله دسييي  الفراغاييي ، أا يييرع المسيييملامر  االمسيييماار  فييي  اا
الفييرا ، ميياازي مسييملام امسييماى، ملييرطع مسييماى مييع مسييماين  مميياازين ، معرمييد مسييملام مييع مسييماى 

 ااإلسلرط العمادي، الزااا  بن  مسماين .
 

 :ا   ف         هن    س  ق ا 
 أهيدافر   (NCTM)في  الاالاير  الممحيدة ارمريياي   علمي  الرير يار ا ع المجليا الياط   لم

  خرص   رله دس  االلارا لجماع الطالب م  الرا   حمى الص  ال ر   عشر، اه  يمرل 
 ا   ف   هن   : -1
 احلي خصرئص اصفر  ارشيرل اله دسا  ال  رئا  اال ال ا . -أ
 اطار البراهن  اله دسا  ع  العالقر  اله دسا . -ب

 البراهن  اله دسا  ع  العالقر  اله دسا .اص    - 

 اسمخدم المحااال  االممر ي لمحلني المااق  اله دسا . -ث

 اسمخدم المصار الف رئ  لحي المسرئي. -ج

 الدر دار اله دس  ف  الحارة الناما . -ح

 

 ا   ف   ق ا : -2
 افهم خصرئص ارجسرم اللربل  لللارا ااحدا  اعملار  اللارا. -أ

 ا  االصاغ الم رس   لمحدند اللارا.اسمخدم ارسرلنب ااردا  -ب

 .(24:2007 )أبا لام، الدر دار اللارا ف  الحارة الناما  - 
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 ( أهيدافر  2011) اا ع الفريق الاط   لم حث الرير ار  في  ازارة المرااي  االمعليام الفلسيطن ا 
مي  الصي  ارال حميى الصي  ال ير   عشير  االلايرا لكيي صي  مي  صيفا  الدراسي لمدريا اله دس  

 :س ي كا  ا ي ،رعاه اردب  االعلم ف 
 :ا   ف         هن    س  ق ا  في   صف   سل    ا ي -1
، (الشبر، ال راع، ال رع، اللدم، الخطاة)معر  مفهام الطال ااكمسرب مهررة قارسه باحدا  اعم رري   .1

 اقارا الزم   رلنام االسرع .
  .بن  حجم  مجسمنأا  ملرر   ملدنري  بن  مسرحم  سطحن  .2

معيير  ارشيييرل م ييي المراييع، المسييمطني، الم لييث، الييدائرة، االمجسييمر  م ييي الميعييب، الصييي داس،  .3
 الكرة، االسطاا  ، المخراط.

 محدند المااقع ف  الفرا  م ي الجهر  ارراع، أمرم، خل ، فاس، مح ، امن ، اسرر. .4

 اكمسرب المفرهام اله دسا  المرلا ، ال لط ، قطع  مسملام ، ام ح ى. .5

 

 :  ف         هن    س  ق ا  في   صف   ثاني    ا يا  -2
معر  مفهيام قايرا الطيال  يرلممر االسي ماممر االسيع  )لمير،  صي  لمير، لميرا ( االكملي  )ينلياجرام،  .1

 ا ص  ينلا جرام(.

 اكمسرب المهررة العملا  للارا الطال. .2

 نام، شهر، س  ، قرا ة السرع ، السرع  الرقما .  معر  مفهام الزم  .3

 ر  الخصرئص ال ساط  لمجسمر  اأشيرل م  خالل خبرا  حسا .مع .4

 ..(..الح فاس، مح ، أعلى، أسفي، بن ،)آلخر  محدند الا ع ال سب  لجسم  رل س   .5

 قرا ة الخرائط ال ساط  امفسنرهر. .6

 معنن  مفهام ال لط ، االلطع  المسملام  م  خالل مالحظمهر  م  أشيرل امجسمر . .7

 بخبرا  حسا .معر  المطربق االممر ي  .8

 

 :ا   ف         هن    س  ق ا  في   صف   ثا ث    ا ي -3
 ارطاال، ارازا ، الزم ، السع .   ماساع المعرف  لاحدا  اللارا .1

 اللارا ااخمارر ارداة المالئم .أداا   مطاير مهررة اسمعمرل .2

 قنق. معمنق الفهم للارا الزم   رسمخدام الدقال  اال ر ا  اقرا ة السرع   شيي د .3
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 معر  مفهام الزااا . .4

 معر  الزااار اللرئم  االحردة االم فرج  االمسملام . .5

 اسمخدام الزااار اللرئم  يملارا، الزااا  اللرئم ، ا ص  اللرئم ، االلرئممن . .6

 المراع، المسمطني، الم لث، ااسمعمرل الرماز لمسمنمهر.  رسم أشيرل ه دسا  على ش ي  مراعر  .7

 جسمر  اارشيرل الااردة ف  الصفا  السر ل ، امعر  الهرم االم شار.معمنق المعرف   رلم .8

 .(معنن  ما ع  لط  على ش ي  ) أعداد صحاح  .9
 .خريط  المدرس  االبلدة  فهم الخرائط امفسنرهر، ااسمعمرلهر، م ي .10
 اكمسرب مفرهام الشعرع، الخط المسملام، اللطع  المسملام ، مع المسما  االمرمنز. .11

 

 :  هن    س  ق ا  في   صف     بع    ا يا   ف        -4
 معر  احد  اللارا الطالا . .1

 محايي بن  احدا  قارا ارطاال المخملف . .2

 معمنق الفهم للشيي المسمطني االشيي المراع االدائرة بمحدند خااص يي م هر. .3

 محدند محاري الممر ي ارراع  لمراع مرسام على ش ي  المراعر . .4

  رلمسطرة االم لل  االم لث اللرئم.رسم المسمطني االمراع  .5

 رسم دائرة  ا   ص  قطر معلام  رلمسطرة االفرجرر. .6

 حسرب محاط يي م  المسمطني االمراع. .7

 حسرب مسرح  م طل  ملفل . .8

 معر  عدد ارحر  )الحاا (، االرؤاا ااراجه لكي م  الميعب امماازي المسمطاال . .9

 اللب ر . ا أ معر  المفهام الحدس  للحجم  عدد الميع ر  .10

 اسمخدام الزااار لمحدند المااقع. .11

 معر  مفهام الماازي ارسم خطن  مماازين . .12

 معر  مفهام المعرمد ارسم خطن  ممعرمدن . .13
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 :ا   ف         هن    س  ق ا  في   صف   خام     ا ي -5
مي   (مماازي ار الع، المعن ، المسيمطني، المرايع، شي ه الم حير )معر  خااص الشيي الرارع   .1

 حنث ار الع، االزااار، اارقطرر.

 معر  أ الع الم لث، م  حنث الزااار اار الع. .2

 إقرم  عماد على مسملام معطى م   لط  مفرا   علاه. .3

 المعر  على قاا الدائرة، ارسم المراع االم لث ممسراي ار الع داخي الدائرة. .4

 .(سطاا  ، االكرةالميعب، مماازي المسمطاال ، اال)  دراس  ممر ال  المجسمر  .5
 إنجرد مسرح  يي م  المراع االمسمطني امماازي ار الع االمعن   رسمخدام اللاا ن . .6

 إنجرد المسرح  الجر با  االمسرح  الكلا  لكي م  مماازي المسمطاال  االميعب. .7

 

 :ا   ف         هن    س  ق ا  في   صف    ا      ا ي -6
 ا الزااا  الداخل  للم لع الم مظم.اعر  مفهام الم لع الم مظم، ايجد قار .1

 عالقرمهر  ع هر ب ع .مبن ر   مص ن  ارشيرل اله دسا  .2

 أ الع ال ال  ،  لعن  ازااا  محصارة، ا لع ازاايمن .  رسم الم لث  معلاما  .3

  لعن  ازااا  محصارة،  لعن  اقطر.   رسم مماازي ار الع  معلاما  .4

 رسم م لعر  م مظم  داخي دائرة. .5

 لعر  م مظم  داخي دائرة.رسم م  .6

 الم لث، المعن ، ش ه الم حر .   إنجرد مسرح  يي م  .7

نجرد مسرح  امحاط الدائرة.  .8  معر  ال س   الملريبا  )ط( اا 

معر  الم شار ال ال ي  الليرئم، االرايرع  الليرئم،  يم إنجيرد المسيرح  الجر باي  االكلاي  للم شيار احجيم  .9
 الم شار.

 لرئم   م إنجرد المسرح  الجر با  االكلا  لالسطاا  ، احجم االسطاا  .معر  االسطاا   الدائري  ال .10

 رسم المجسمر  ف  المسماى ف  شيي مخطاط . .11

 

 :ا   ف         هن    س  ق ا  في   صف    ابع    ا ي -7
 معر  العالقر  بن  ال لط االمسملامر  االزااار االمسماار . .1

 عدة  لرط على قطع  مسملام .أا  اع  لط معر  عدد اللطع المسملام  الم  م مط م  اق .2
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 عدة أشع  م  رأا الزااا . أا  معر  عدد الزااار الم  م مط ع  رسم شعرع .3

 .(اعمق مفهام مطربق اللطع المسملام  االزااار )مسراي اللارسر  .4
 معر  الزااار الممكرمل  االمممرم  االمملربل   رلرأا االممجرارة. .5

 ممطر ل . أجزا إلى  السم قطع  مسملام  .6

 ف  حرل  الملرطع. (معر  الزاايمن  )المم ردلمن ، االمم رظرمن ، االممحرلفمن  .7

 ظرة االممحرلف  ف  حرل  الماازي.معر  العالقر  بن  قارسر  الزااار المم ردل  االمم ر .8

 نمعر  مفهام الزااا  الخررجا  ع  الم لث. .9

 .(180)اسم مرج أ  مجماع قارسر  زااار الم لث  .10
 ف  الم ل ر . (المطربق االمشر ه)  فهاممعر  م .11

 معر  الحرال  ارراع لمطربق الم ل ر . .12

 اسمخدام المطربق االمشر ه ف  حسرب أطاال أ الع اقارسر  ازااار الم لث. .13

 معر  الصا   الرير ا  ل ظري  فن رغارا بدا  برهر . .14

 إنجرد أطاال أ الع م لث قرئم  رسمخدام  ظري  فن رغارا.  .15

 سملام  مطر ل  للطع  معلام  ارسم زااا  مطر ل  لزااار معلام .رسم قطع  م .16

 ن ص  قطع  مسملام  اي ص  زااا  معلام . .17

 اسلط االام عمادا م   لط  على مسملام. .18

اال عييييرا فييي   لطييي ، اال عييييرا فييي  مسيييملام، اال سيييحرب،   نمعييير  المحيييااال  اله دسيييا  المرلاييي  .19
 .(360)ا أ (180)الممدد، الدارا  حال  لط  بزااا  

نجرد مسرحمه. .20  معر  مفهام اللطرع الدائري اا 

نجرد زااا  اللطرع الدائري. .21  إنجرد طال قاا اللطرع الدائري اا 

 اعمق مفرهام الهرم ال ال   االرارع  اللرئم االم مظم. .22

 اعر  المخراط الدائري اللرئم. .23

 اعر  الكرة. .24

 اعر  خصرئص الهرم االمخراط اش يرمهر. .25

نجرد مسرح  سطن الكرة.إنجرد مسرح  الهرم ا  .26  المخراط الجر با  االكلا  اا 
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 :س  ق ا  في   صف   ثامن    ا ي ا   ف         هن    -8
 معر   ع   ظرير  المكرفؤ. .1

 معر  برهر   ظري  فن رغارا اعيسهر دا  برهر . .2

 برهر  خااص مماازي اخااص المعن  اخااص الم لث الممسراي السرقن  اممسراي ار الع. .3

 قر  اللطع الااصل  بن  م مصفر  أ الع الم لث الممسراي ار الع ايبره هر.معر  عال .4

 معر  خصرئص المسملامر  المماسط  ف  الم لث.  .5

 .(لزااار حردة)معر  ال سب الم ل ا   .6
 معر  عالقر  بن  ال سب الم ل ا . .7

 إنجرد ال سب الم ل ا   معرف  إحداهر. .8

 الم ل ا .ى  سبهر حدإإنجرد الزااا  الحردة  معرف   .9

 حي الم لث اللرئم الزااا . .10

 حي معردال  م ل اه  ساط . .11

 برهر  ممطر لر  م ل اه  ساط .  .12

 ما ان دار العلمر  العرب ف  مأساا حسرب الم ل ر  امطايره. .13

 

 ا   ف         هن    س  ق ا  في   صف    ا ع    ا ي  -9
 ر.معر  على المحااال  اله دسا  ااص فهر ممسراا  اللارا اغنره .1

 .(معر  خصرئص اال عيرا حال محار ) لط  .2
 معر  خصرئص اال سحرب. .3

 .(بزااار خرص )معر  خصرئص الدارا   .4
 معر  خصرئص الممدد. .5

 معر  مرينب المحااال  االعالقر  بن  المحااال . .6

 معر  مطبالر  المحااال  اله دسا  الف ا  المحلا . .7

  معر   لي المحرار، اا عردة يمر   معردال  المسملام. .8
 معر  مفهام اله دس  المحلنلا  اما اعهر. .9

 معر  إحدا    لط  ف  مسماى  رل س   لمحارين  ممعرمدن . .10
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 إنجرد المسرف  بن   لطمن  معلامم  اإلحدا ار . .11

 إنجرد إحدا   ال لط  الم  ملسم المسرف  بن   لطمن  معلاممن  ب س   معلام . .12

 معر  مني الخط المسملام. .13

 مد االماازي ف  المسملامر .نراط بن  المني االمعر .14

 إنجرد معردل  مسملام  معرف  شراط يرفا . .15

 معر  المعردل  العرم  للخط المسملام. .16

 رسم مسملام معلام المعردل . .17

 إنجرد ال عد العمادي بن   لط  معلام  امسملام معلام.  .18

 بره   معمامر  ف  اله دس  المسماا   طرس اله دس  المحلنلا .أسلاب  معر  .19

 لمحي اله دس .معر  ا .20

 إنجرد معردل  الدائرة  معرف  شراط يرفا . .21

 معنن  المريز ا ص اللطر لدائرة  ا  معردل  معلام .  .22

 معر  اللطع الميرف . .23

 .(أ ص 4= 2  )امعنن  البؤرة االدلني االرأا امحار الممر ي لللطع الميرف .24
 .(ه –أ )ص 4=  2(د –ا)معنن  البؤرة االدلني االرأا امحار الممر ي لللطع الميرف   .25
 الميرف   معرف  مم نرا  معلام . إنجرد معردل  اللطع .26

 معر  مفهام الزااار المريزي  االمحاطا . .27

 برهر  عالق  الزااا  المريزي   رلمحاطا  المشمري  معهر ف   فا اللاا. .28

 معر  عالق  أامرر الدائرة اارعمدة م  المريز على ارامرر. .29

 ع  داخي الدائرة اخررجهر.برهر   ظرير  ارامرر المملرط .30

 رسم ممرسر لدائرة م   لط  خررجهر. .31

 برهر   ظرير  الممرا. .32

 رسم دائرة داخي م لث. .33

 قر  الممرسر  اارامرر االزااار.حي ممرري  امسرئي مم م  عال .34

 إجرا  إ شر ا  ه دسا . .35
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 إنجرد محرل ه دسا   ساط . .36

 رسم دائرة خررج م لث. .37

 

 :في   صف   عاش     ا يس  ق ا   ا   ف         هن    -10
 :سح     عالقا  سانظم    مق ا  -ا
 معر   ظرم الملارا اخصرئصه. .1

 راط بن  الملارا اعالق  المكرفؤ. .2

 إجرا  العملار  الحسربا  على ارعداد الصحاح   أ ظم  ملارا م رس  . .3

 يمر   صفا  البااق  الم  ممجزأ إلنهر ارعداد الصحا  حسب ملارا معن . .4

 .  مخ سط   سح     قطسع -ل
 معر  مفهام اللطاع المخراطا . .5

 ا ص  قطرهر  ق. (هإنجرد معردل  الدائرة الم  مريزهر )د،  .6

 معر  الصارة العرم  لمعردل  الدائرة. .7

 إنجرد معردل  الممرا لدائرة معلام  م   لط  علنهر. .8

 إنجرد طال الممرا لدائرة معلام  م   لط  خررجهر. .9

 معر  مفهام اللطع ال رقص. .10

رد معردلييي  اللطيييع ال يييرقص الييي ي مرييييزه  لطييي  ارصيييي امحييياره اركبييير م طبيييق عليييى محيييار إنجييي .11
 محاره اركبر م طبق على محار الصردا .أا  السن ر 

 . ار ااإلحدإنجرد معردل  اللطع ال رقص ال ي ناازي محاره محاري  .12
طيييع  يييرقص البيييؤرمن  اطيييال  المحييياري  ااحيييد   الرأسييين  ااالخيييمال  المرييييزي لل  ار اإحيييداعييين   .13

 معردلمه معلام .

 .سح     هن      ف  غ   - 
 معر   ظرم مسلمر  ف  اله دس  الفراغا . .14

 مص ن  المسملامر  االمسماار  ف  الفرا . .15

 ف  ماازي امعرمد المسملامر  االمسماار . (مع بره    ع هر)معر   ظرير  ا مرئط هرم   .16

 آخر.معر  الزااا  بن  مسملام امسماى، االزااا  بن  مسماى ا  .17
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 معر  اإلسلرط العمادي االلارسر   ا  الصل . .18

 فراغا  با اح ادق . رسم أشيرل .19

 معمنق خصرئص المجسمر  م  خالل مفرهام اله دس  الفراغا  اخصرئصهر ا ظريرمهر. .20

 .سح    لق   نا    مث ث   -ث
 معر  زااار االرمفرع ااال خفر . .21

 إنجرد زااار االرمفرع ااال خفر . .22

 للزااا . معر  الا ع اللارس  .23

 إنجرد الملدنر الدائري للزااا . .24

 الملدنر الدائري ا رلعيا.إلى  المحايي م  الملدنر السمن   .25

 إنجرد طال قاا دائرة بدالل   ص  اللطر اقارا الزااا   رلملدنر الدائري. .26

 معر  االقمرا ر  الم ل ا . .27

 إنجرد قام االقمرا ر  الم ل ا . .28

 برهر  ممطر لر  م ل اه  ساط . .29

 .ي االقمرا ر  الم ل ا  ارسرسا  بار ار  مم ن .30
 ماظن  المحااال  اله دسا  لرسم  ع  االقمرا ر  الدائري . .31

 .(إنجرد مسرح  م لث بدالل  طال   لعن  فاه االزااا  المحصارة بن همر )ببرهر  .32
 إنجرد مسرح  الم لث بدالل  أطاال أ العه. .33

 معر  طرقر ف  حي الم لث العرم. .34
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 :عارر      اض ا   محس    ثاني: م
 معييرر  امهييررا  عرلمايي ، الييا  ظر ييرإلييى  داليي  الييرا  مييدى امييمالح أفرادهييرأي  إ  مليدم ارقيي 

ألمر ايير فيي  صيي رع  السيياررا  المرسييندا لاجييد ر مصيي ع السيياررا  بجييادة عرلايي  فيي   ييا  معييرننر إلييى 
 ا المحييييار عرلمايييي ، الهيييي ه سيييياطر  سيييياررة المرسييييندا علييييى السيييياس العييييرلم  فيييي  السيييياررا ، افيييي  هيييي

عيييييرننر اسييييمعر  المحيييييار مفهيييييام امعريييييي  المعيييييرننر، امييييرريح  شيييييأمهر، اأهمنمهييييير، ايييييي ير ال رحيييييث الم
الااجييييب ماافرهيييير فيييي  ما يييياعر  اله دسيييي  االلاييييرا، اييييي ير  (CFBT)البريطر ايييي  الخرصيييي   مؤسسيييي  

  ع  المعرننر العرلما  للرير ار .أا ر   ال رحث
 

 :نشأ    معارر 
هيد اليرئاا ر في  عييفي  أمريفعلاير   رمري إ  فييرة المعيرننر بيدأ   يرلظهارنرى اليديمار سيعد العي

، اقييد حييد   لييح  منجيي  إطييالس االمحييرد (1981)عييرم  (Ronald Regan) "را رلييد ريجيي "ارمريييي  
الف ير  الخييررج ، حن ميير شيعر  الاالايير  الممحييدة إلييى  (Sputnik)ال قميير اصيط رع  لييه السيافنم  أ

دهر، ليي لح شيييل  الحياميي  ارمرييايي  لج يي  علايير  ييم  مجماعيي  ميي  الخبييرا  ارمرييايي   ييأ  خطيير نمهييد
الرئاا ارمريي   فسه لدراس  الااقع المعلامي  في  الي الد، خرصي   عيد مير  إدارةاالعلمر  االمفيري  مح  

ر المعلاميي ، اخرجيي  مبيين  لهيير إ   ظييرم المعلييام فيي  يييي ميي  الار يير  ايارييير الج ااايي  نمفيياس علييى  ظرمهيي
 أ ييه صييرخ   –آ يي اح–الك نيير ميي  المييراقبن  الييدالنن   عييدهأ  لم بملرييير مطييا  1983بريييي أ 26 يي  فيي  اللج
ميدى الخطير الي ي نمهيدد الي الد جيرا  ميد   أظهير  ا را  قرسا  على ال ظرم المعلام  ارمرييي  مداا 

"أم  في  يريير بي لح سيم  الملمسماى  ظرمهر المعلام  ارمريي  ملرر   ب ظريرمهر م  الدال الص رعا ، ل
 .(www.madarisna.info) (National at risk)خطر" 

جيارج "أدى ا عليرد ميؤممر معلامي  شيمي ييي حييرم الخمسين  االاي  االيرئاا  (1989)اف  عيرم 
ر ييي  ارهيييدا  مشيييمي معيييرننر ، حنيييث ي(2000)أههيييدا  معلاماييي  قاماييي  للعيييرم   إليييى مب ييي ارب "بيييات

مي هط امعيرننر الملنيام  (NCTM)الاط   لمعلم  الرير يار  المجلا اف   فا العرم  شر  ،المحماى 
 .(www.wikipedia.org) اه  ا ال  قرئم  على المعرننر ،للرير ار  المدرسا 

أصيييدر  ازارة المرااييي  فيييي  الاالاييير  الممحيييدة ا الييي  أطليييق علنهيييير  م1991برييييي عيييرم أ 8افييي  
خط  شرمل  ف  عهد الرئاا إلى  سمرامنجا امحال  ه ه اإل ،إسمرامنجا  المراا "" (2000)"أمرييار عرم 

ا يص في   ليح  ،ر"، قير ا  معليام أمرييي(2000)دا  عيرم محي  ع ياا  "أهي (1994)عيرم  "بني يلن ميا  "
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اللر ا  على ارهدا  اللاماي  للمعليام، اعليى  يرارة ا يع معيرننر في  مسيماار  علاير لجمايع المالمني  
م اأ ظميي  المليياام فيي  الاالايير ، اأ  مماصييد م ييرمن هر االطييالب، اعلييى  ييرارة أ  مم نيير م ييرهط المعلييا

 .(dr-saud-a.com) م جماعهر خطر  فيرير  اعملار  ماصدا  اأداامهر مع المعرننر اللاما  لمجس  
ن   ييي  أ  اييييا  الطيييالب  (2000)ا يييع  عيييدة أهيييدا  فييي  مليييح الفميييرة أهمهييير أ يييه فييي  عيييرم 

 رير ار .ف  مردة العرلمار   ارمريينا  ف  المسماى ارال
(  منج  له ا االهممرم الكبنر م  قبي الاالار  الممحدة  يرلمعلام ظهير عيدة 2005ايرى محماد )

 ا رئق للمسماار  المعارري  للمااد الدراسا  المخملف  على المسماى اللام ، االم  م  بن هر مر اأم  
 (.1989) معرننر م هط املاام الرير ار  المدرسا  عرم -1
 (.1996لمعلام العلام عرم ) اللاما المعرننر  -2

 (.1999 فا للمدرس  ال ر اا  عرم )المعرننر اللاما  لمعلام علم ال -3

 (.1997ا  لمعلام المك الاجار عرم )المعرننر اللام -4
 

)محمياد،  الحاغنر  لح م  المااد الدراسا  م ي الل   اال جلنزي  االعلام االجممرعا  اعلم الحرساب... 
279:2005.) 

 

 :ع ا مفهسم   م
المعارر ل ي   مير اليرا  يه غنيره، اهيا ال ميا ج المحليق لمير ن   ي  أ  اييا  علايه الشي   )ابي  

 .(255:2003 م ظار،
 ممصييييار لميييير ن   يييي  أ  ايييييا  علاييييه الشيييي  أا  المعاييييرر فيييي  الل يييي  أا يييير    ما جيييير  ممحلييييق

(www.almaany.com). 
هيير معييرننر  أ ييه ملاييرا الييرا  ييه اجمع (مفييرد)لل يي  العراايي  المعرصييرة أ  معاييرر ا ييير معييرجم ا
 .(www.maajim.com) غنره  رلحيم االملنام
يما  مص  خرصا  مطلا   ف  الم مط، أا    فاعر  المعارر  أ ه  ع ررة اصفا أمر اصطالحر  

الخدميي  عييدة معييرننر نييراد أا  امسييمعمي يأسييرا للاييرا مسييماى الجييادة، اقييد مم ييم  مااصييفر  الم ييمط
 .(3:2004 االلمزام بهر )يمرل،

مم ي اللام أا  اه  مم ي المفهام ارخنر لعملار  الملاام ،امعر  المعرننر  أ هر ملرناا لألدا 
ارسرسيييا  ليييإلدارة  رلحليييرئق بيييدال  مييي  اإلدارة  رإلحسيييرا االشيييعار، امعمبييير معيييرننر اردا  أهيييم مراحيييي 
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 ,Fieled) رئط غنير حلالاي ظهيار  ميإليى  الملاام، فيرلملاام ميع مليرناا غنير ااقعاي  اغنير دقالي  ميؤدي

1995:31). 
( المعيرننر  أ هير مير ن   ي  أ  اعرفيه الميمعلم امير اميي  أ  اليام  أدائيه 2004عبنيد ) اقد عر 

ميي  مهييررا  عللايي  اعلمايي  اميير ايمسييب ميي  قييام اسييلاح، االع ييررا  الميي  محمييي المعييرننر مصيير   حنييث 
 .(30:2004 ماصا  )عبند،أا  هدفر  عرمر  أا  قدرة  أا  مص  مهررة

اه رح م  عر  المعرننر  أ هر ه  المحددا  االممطل ر  ارسرسيا  لملياام الظيرهرة، أاير  ير ي  
 .(214:2005 ين ا مهر )إبراهام،أا  طباعمهر

الحييد ارد ييى ميي  الكفرايير  المطلا يي  محلالهيير إلييى   أ هيير ع ييررا  مشيينرأا يير   اعرفيي  المعييرننر
علم المرغا   للعمي المدرس ، ممم ل  فامير ن   ي  أ  اليام  يه ل ر  معن ، امحدد مخرجر  المعلام االم

الميييمعلم مييي  أدا ، امييير اصيييي إلايييه مييي  معيييرر  امهيييررا  اقيييام اامجرهييير  فييي   هراييي  المرحلييي  الدراسيييا  
 .(1460:2008)محماد، 

االمعيرننر هيي  ع ييررة مصيي  ميير نجييب أ  اصييي إلاييه المييمعلم ميي  معييرر  امهييررا  اقييام مرااايي  
 .(84:2006 محماى يي مجرل )من ر،  منج  لدراسمه

 

 فع ف: ،( برن معارر    مح سى سمعارر      ء2011) سق  ف ق   خطرل
 محلنق محصني أعلى.أجي    مر نجب أ  اعرفه الطرلب ااط له م معارر      ء -1
  ماصيين  مفصييي للمعلاميير  االمهييررا  الميي  نجييب أ  ايمسييبهر ااعمييي بهيير فيي  معةةارر    مح ةةسى  -2

 (.25-24  2011  معن   )الخطنب، مخصصا مردة
 

 س ناك ع    ع  فا  من سجه  نظ    اض   منها:
المعاييرر  هيي  ع ييررة ملاامايي  مسييمخدم للحيييم علييى مييدى ميياافر  عيي  الع رصيير ارسرسييا  الااجييب  -1

 .(100:2006 ماافرهر ف  محماى مردة الرير ار  )الدايري االل رة،
 أ هيير ع يررا  اميي  اسيمخدامهر في  الحيييم  (NCTM)المجليا الليام  لمعلمي  الرير يار  عرفهير  -2

اميييير نجييييب أ  افهمييييه الممعلمييييا  ميييي  معلاميييير   ،طييييرس الملنييييامأا  علييييى جييييادة ميييي هط الرير ييييار 
 .(NCTM, 2000:29) امهررا  رير ا 

المعيييرننر هييي  أاصييير  لمييير ن   ييي  لمعليييام الرير يييار  أ  اميييي  الطيييالب مييي  معرفميييه االلايييرم  يييه  -3
 .(183:2009 )الخطنب،
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المحيير  أا  الشيراطأا  خالل المعريفر  السر ل  اعرفهير ال رحيث  أ هير مجماعي  مي  الب ياد م 
الم  نمم ا عهر م  قبي الخبيرا  االمخمصين  عليى مسيماى عيرلم  محيدد مير نجيب أ  مم يم ه محمياى 

 .(الطرلب)جادة الم مط إلى  امكا  ملح الب اد قربل  للمحلق االلارا ممر نؤدي ،مردة معلاما  معن  
 

 :ا   ف   معارر    خاص  با   اض ا 
 رير ار  ها أ ه على المالمن  أ  إ  مجمي أهدا  معرننر ال

في  مجيرل الااقيع اغنير  ليح مي  أا  اص ن بإمير هم حي المسيرئي الرير يا  المألافي  اال نير مألافي  -1
 الماا اع.

فيي   لييح  اغنرهيير  ميير ،رييي م مايي  البراعيي  فيي  الحسيير ر  الفيرييي  االميما يي ، امعرلجيي  المل ايير  الجب -2
 المصار االمخني اله دس .

 اسمعمرل اآلال  الحرس   االكمبنامر لدعم ام ما  ارعمرل الرير ا . -3

إاصرل ارفيرر الرير ا  م  خالل ل   طباعا  ارير ا  م ي ارعداد االعالمير  االرمياز االرسيام  -4
 االخطاط البار ا  االمصطلحر  الرير ا .

 رط مخملف  م  المفينر  مر ف   لح أ ااع مخملف  م  اسرئي البرهر .اخمارر ااسمعمرل أ م -5

 الراط بن  مخمل  ارفيرر الرير ا  اان  الرير ار  اغنرهر م  الماا اع. -6

 ملدنر الطرائق الم اع  لمطبنق ااسمعمرل ارفيرر الرير ا  ف  المجممع المعرصر. -7

  قطر، معرننر الم يرهط )هنئ  المعلام لدال نن  ف  مرريح الرير ار  ام منمهرملدنر مسرهم  الرير  -8
 (2004 ،الرير ار  -المعلاما 

 

 :ا م     معارر       س  
 على أهما  المعرننر م  خالل مر نل   (Decker)نؤيد 

 مدخي على مايند الجادة المؤسسرما  اجماع ع رصر المؤسس . -1
 الملاام.أداا   مصمامإلى  معط  فرص  لمحدند  ااب  امسماار  اردا   رإل رف  -2

مصييي  مييير نجيييب أ  نمعلميييه الملمنييي  اينييي  نمعلميييه امحيييدد ار شيييط  المييي  نجيييب أ  نؤدنهييير اميييافر  -3
 أسرلنب ملاامه.

 مص  العالقر  بن  ع رصر الم ظام  اما ن المداخال  االعالقر  البنئا . -4

 مص  الحد ارعلى م  اردا  للفرد. -5
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 مص  محددا  الم رخ العرم لل ظرم المرااي. -6

 (.57:2010 )السعند اعبد الحمند، ماع البار ر  حال الم مط ال هرئ رص  لمجمعط  ف -7

 

 :معارر      اض ا 
معمبر معرننر الرير ار  المدرسا  حجر الزااا  ف  مطاير معلام الرير ار  امعلمهير، امليدمهر 

الدم ارفييرر مر معرفه م  قااعد لم هط رير ار  م رسب، إلى  عبر المراحي المعلاما  المخملف ، إ رف 
 .(203:2007 الرير ا  ااإلجرا ا  ف  اق  ااحد )شحرم ،

 

 سمنها:  ، قسم   باحث با  ع  ض معارر   س    سمح        اض ا 
 :(2000) (NCTM): معارر  اسلا 

اخمسي  معيرننر للمحمياى ، (Principles)عليى سيم  م يردئ  (NCTM, 2000) مشيمي ا الي 
(Content Standards)للعملايير رننر ، اخمسيي  معيي (Process Standards) رب يي ، )أبييا زي يي  اع 

2007  37-46). 
 

 (  ي: Principlesس  مبا ئ       )
 مبدأ المسرااة. -1
 مبدأ الم هرج. -2

 مبدأ المعلام. -3

 مبدأ المعلم. -4

 مبدأ الملنام. -5

 مبدأ المل ا . -6
 

  ي: (Content Standardsسمعارر    مح سى   خم  )
 العدد االعملار . -1

 الجبر. -2

 اله دس . -3

 اللارا. -4

 محلني البار ر . -5

 

 س ي  شمِ ع ى: ،اما معارر    مح سى   خاص  با عم  ا      اض  
 حي المشيال . -1

 المفينر االبرهر . -2

 االمصرل. -3

 المرا ط. -4

 المم ني. -5
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 :(Geometryمعارر  مح سى   هن    )
ميى الصي  ال ير   نجب أ  ممي  البرامط المعلاما  ف  الرير ار  جماع الطل   م  الرا ي  ح

 م   (K-12) عشر
الرير يا   الحجطاي م   محلني صفر  اخصرئص ارشيرل اله دسا   ا  ال عدن  ا ال ا  ار عرد، -1

 ع  العالقر  اله دسا .
 معنن  اإلحدا ار ، ااص  العالقر  المير ا   رسمخدام اإلحدا ا  اغنرهر م  أ ظم  المم ني. -2

 المااق  الرير ا .مطبنق المحااال  االممر ال  لمحلني  -3

 اال م ج  اله دسا  لحي المشيال .اسمخدام المم ني ال صري االمبرير الفراغ   -4
 

 :(64-62  2011)حمزة ا الا  ،       ف   م  بط  بمعارر    هن   
 :  ثاني ان إ ى ع ى   طالل في   صفسف من    سض  رجل -ا
  ال ا  ار عرد.نمعر  ااسمى ايب   ايرسم االرر  ااص   ارشيرل   رئا  ا  -1
 اص  خصرئص أجزا  ارشيرل ال  رئا  ا ال ا  ار عرد. -2

 ارشيرل   رئا  ا ال ا  ار عرد.ب مرئط  م امجزئ  أاسملصى ايم   -3

 ، ارفييييرر عليييى الميييير  ال سيييب  )فييياس  اصييي  ااسيييمى اافسييير ارميييرك  ال سيييبا  فييي  الفيييرا  ااطبيييق -4
 بن (.،  عند ،قريب ،مح 

 ،االمسرف  ف  الفرا  ااطبق ارفيرر عي  االمجيره عي  المسيرف  )امين اص  ااسمى اافسر االمجره  -5
 المسرف  االلارا(. ،اسرر

العالقيير  ال سيياط  "م ييي قريييب ميي " افيي  ار ظميي  اإلحدا ايي  م ييي مسييمخدمر   نجييد ااسييمى ارمييرك  -6
 الخررط .

 نمعر  ااطبق اإلزاح  اااللمفر  ااال عيرا. -7

 لهر م رظرا .أشيرال   نمعر  اي مط -8

 ال اكرة الفراغا  االمم ني ال صري الفراغ .مسمخدمر   ط صارا   ه ا  ارشيرلن م -9

 نمعر  اام ي ارشيرل م  اجهر  مخملف . -10

 ارفيرر ف  ارعداد االلارا.إلى  نرجع ارفيرر ف  اله دس  -11

 ف  البنئ  ااحدد مااقعهر. ىنمعر  ارشيرل االب  -12
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 ان: (5-3) رجل ع ى   طا ل في   صفسف من -ل
مجماعيي  مفييردا  اي ميي   ،االييرر  ااحلييي خصييرئص ارشيييرل  ا  ال عييدن  ا ال ايي  ار عييرداعيين   -1

 اص  بهر ملح الخصرئص.

معريفر  رص ر  ارشيرل اي م   ،اص   ارشيرل  ا  ال عدن  ا ال ا  ار عرد ط لر  لخصرئصهر -2
 م ي الم ل ر  اارهرامر .

 . نملصى ااص  ايبرر  مرئط ملسام اجمع امحايي ارشيرل -3

 اسمكش  المطربق االمشر ه. -4

حجييط اي ميي   ،اييا  ايخمبيير المخمن ير  )الحييدا الرير يي ( عليى الخصييرئص اله دسييا  االعالقير  -5
 م طلا  لمبرير ال مرئط.

 الل   العردا  االمفردا  اله دسا .مسمخدمر   اص  المااقع االحري  -6

 ن ش  ااسمخدم ار ظم  اإلحدا ا  لمحدند المااقع ااص  المسررا . -7

 . حدا خطاط ارفلا  االرأسا  لل ظرم اإلاجد المسرف  بار ار  ل لط على الن -8
 نم  أ ااص  ال مرئط لإلزاح  ااال عيرا االمداير رشيرل  ا   عدن . -9

   سا  ما ن أ  الشيلن  ممطر لن .سلسل  الحرير  المأا  اص  الحري  -10

 عدن  ا ال ا  ار عرد.اعن  ااص  خط الممر ي االدارا  ف  ارشيرل االمصمامر   ا  ال  -11

 نب   ايرسم ارشار  اله دسا . -12

  ه ا  لألشار  اار مرط االمسررا . اعن  ااص  مصارا  -13

 .  الشاعن  ايب ى الش    ال   ار عرد مع مم اال   ا  ال عدن  ل لح  -14
  ا  عدن  لش    ال   ار عرد. ال  ا مماعن  ايب ى  -15

 جرال  رير ا  أخرى م ي ارعداد االلارا.اسمخدم  ما جر  ه دسار  لحي المشيال  ف  م -16

العالقيير  ال سيياط  م ييي "قريييب ميي " افيي  ار ظميي  اإلحدا ايي  م ييي مسييمخدمر   نجييد ااسييمى ارمييرك  -17
 الخررط .

 نمعر  ااطبق اإلزاح  اااللمفر  ااال عيرا. -18

 لهر م رظرا .أشيرال   نمعر  اي مط -19

 الفراغا  االمم ني ال صري الفراغ .ال اكرة مسمخدمر   ن مط صارا   ه ا  رشيرل اله دسا  -20

 نمعر  اام ي م  اجهر  مخملف . -21
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 ارفيرر ف  ارعداد االلارا.إلى  نرجع ارفيرر ف  اله دس  -22

 نمعر  ارشيرل االب ى ف  البنئ  ااحدد مااقعهر. -23

 

  معارر    مح سى   ق ا 
الصيي   ا يي  حمييىنجييب أ  ممييي  البييرامط جماييع الطل يي  ميي  الر ( أ ييه 2009 ييير الخطنييب )
 ال ر   عشر مر نل  

 :سكذ ك عم  ا    ق ا  فهم   خصائص   قاب     ق ا   ألج ام سفهم   سح    س  نظم  -ا
 اما ط ب     سض  ح ى   صف   ثاني مط سل منهم بناءا ع ى  ذ    مع ا    ف عي ما ر ي:  .1
 المعر  على خصرئص الطال، الحجم، الاز ، المسرح ، الاق . -1
 له ه الخصرئص.افلر   سرمملرر   امرمنب ارج -2

 فهم يافا  اللارا  رسمخدام الاحدا  المعارري  اال نر معارري . -3

 اخمارر الاحدة اارداا  الم رس   لللارا الم  نجرى قارسهر. -4
 

 اما ط ب    صف   ثا ث ح ى   خام  مط سل منهم: .2
ع الاحيدة المالئمي  فهم خصرئص م ي الطال، المسرح ، الاز ، الحجم، املدار الزااا ، ااخمارر  يا  -1

 للارا ه ه الخرصا .

فهيييم الحرجييي  لللايييرا  رسيييمخدام احيييدا  معارريييي  االمعييير  عليييى لاحيييدا  المعارريييي  هييي  ار ظمييي   -2
 الشرئع  االمسمخدم .

 ارممرر،  م   ظرم اللارا الااحد.إلى  اللارم بمحااال   ساط  على سبني الم رل م  سم -3

 االخمال  ف  الاحدا  على الدق . فهم أ  اللارسر  ملريبا  افهم ين  مؤ ر -4

 فهم مر احدث للارسر  حجم   رئ  ار عرد م ي محاطه امسرحمه ع د م نر شيله  طريل  مر. -5
 

 :  ح ر    ق ا ا    خ  م    ا رل س   س   س  قس نرن   مالئم   -ل

 س  مط سل من ط ب     سض  ح ى   صف   ثاني ما ر ي: .1
 الحجم م ي قصرصر  م  الارس.  قارا  سح ممعددة م  احدا  لهر  فا -1

 م هر م ي قارا طال ال رف   عصر طالهر ممر ااحد.أكبر  اسمخدام مكرار الاحدة للارا ش   -2

 اسمخدام ارداا  م ي المسطرة االمنزا  اغنرهر م  اللارا.  -3

 مطاير مرجعار  عرم  للملرناا لعمي الملرر ر  االملدنرا . -4
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 ام  مط سل منهم ما ر ي:اما ط ب    صف   ثا ث ح ى   صف   خ .2
 .االحجم ف  ارشيرل غنر الم مظم  مطاير اسمرامنجار  لملدنر المحاط، المسرح ، -5
اخمايييرر ااسيييمخدام الاحيييدا  المعارريييي  المالئمييي  للايييرا الطيييال، المسيييرح ، الحجيييم، الييياز ، الاقييي ،  -6

 الحرارة، املدار الزااا .

 سمطاال  امماازير  ار الع.مطاير افهم ااسمخدام صاغ اقاا ن  إلنجرد مسرح  الم -7

)الخطنييييب،    اارحجييييرم لمماازييييير  المسييييمطاال مطيييياير اسييييمرامنجار  لمحدنييييد المسييييرح  السييييطحا -8
2009  192-193). 

 

 :ثان ا:   معارر    قسم      ع  م في مص 
بمشيني لج من  همر  اللج   العلاير إلعيداد  (2002)صدر قرار ازير المراا  االمعلام ف  أكماار 

رننر اللامايي  للمعلييام فيي  مصيير، الج يي  االعممييرد المرايياي علييى أ  ممييأل  يييي لج يي  ميي  مجميياعم  المعيي
اللج   م  خبيرا    امألف (،7:2003 إحداهمر م  الازارة اأخرى م  خررج الازارة )ازارة المراا  االمعلام،

  االقمصييرد ارجييرل ام ليين  للطرعيير  مخملفيي  ميي ،اأهييي الخبييرة فيي  المجممييع ،اأسييرم ة الجرمعيير  ،معلييامال
ارسيرا الفييري إليى  ااسيم ردا   ، النا اسينا ع  الهنئير  الدالاي  ام هير  ،ارعمرل، االجمعار  ارهلا 

لعملايي  للمشييراع اقمرحيي  اللج يي  ا ييع المعييرننر االمؤشييرا  فيي  خمييا مجييرال  رئاسييا  مم ييي جاا ييب ا
 ( 157:2008 )عزب، اه  ،المعلاما 

 علم.المدرس  الفعرل  الصدال  للمم -1
 المعلم. -2

 اإلدارة المممنزة.  -3

 المشرري  المجممعا .  -4

 الم هط الدراس  ا اامط المعلم  -5

 

  ضمن    معارر    قسم     مص      م  ن   إ ى   مح سى    ي سضع ها  جان ثمان   مجال :
 أراييييع مجييييرال  اعمييييي بهيييير ميييي  الصيييي  ارال احمييييى  هرايييي  الصيييي  ال يييير   عشيييير اهيييي   )عبنييييد، -1

33:2004 ) 
 .داد االعملار  علنهرارع -أ
 .الجبر االعالقر  االداال -ب
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 .اله دس  - 
 .محلني البار ر  ااإلحصر  ااالحممرل -ث
 .مجرل اللارا اممد م  الص  ارال احمى  هرا  الص  المرسع -2
 .ااشمي الصفا  م  المرسع احمى  هرا  ال ر   عشر ،مجرل حسرب الم ل ر  -3
 اهمر  (،12-10) مجرال  للصفا  -4

 .االمكرمي( الحس ر  )المفر ي -أ
 .رير ار  مطبالا  )الماير اير( -ب

 

 :معارر    هن    س  ق ا 
، )عبنييد (6-4(، )3-1) معييرننر اللامايي  المصييري  لله دسيي  االلاييرا فيي  ميير نخييمص  رلصييفا 

2004  34-35 ) 
 :معارر    هن    -1
 احلي خااص أشيرل ه دس    رئا  ا ال ا  ال عد االعالقر  بن هر. -أ

 م ردئ اله دس  المحلنلا .مسمخدمر    نراط بن  العدد اال لط -ب

 الحا المير   االمحلاال  اله دسا .مسمخدمر   احي مشيال  رير ا  احارما  - 

 :معارر    ق ا  -2

 افهم خااص ارشار  اللربل  لللارا ااحدا  اللارا اأ ظممه اعملارمه. -أ

 اطبق طرقر  اأداا  اقاا ن  م رس   لمحدند اللارسر . -ب

 رما  مسمعن ر   معلاممه امهررامه ف  اللارا.احي مشيال  رير ا  احا - 

 

  ي:  (9-7) اما معارر    هن    س  ق ا    صفسف
  ن خااصهر ااحلي العالقر  بن هر.ايا  ،ه دسا   ا   عدن  ا ال   أ عردأشيرال   ن ش  -1
 اسمخدم ه دس  اإلحدا ار  ف  محدند المااقع ااص  ااسم مرج  ع  العالقر . -2

 ااسمخدمهر ف  إ  ر   ع  العالقر  الرير ا . ،اله دسا اطبق  ع  المحااال   -3

 اسمخدم المم ني ال صري اال م ج  اله دسا  ف  حي  ع  المشيال  الرير ا  اال نر رير ا . -4

 اسمخدم البرهر  ااالسمدالل الم طل  إل  ر   ظرير  ه دسا . -5

 .ااسمخدم ال سب الم ل ا  ارسرسا نمعر   -6
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 :(CFBT)     معارر    ب  طان ثا ثاا:
ع يررة عي  مؤسسي  مراااي  خيررج ازارة المرااي   (CFBT)ز المعلمن  البريطر نن  للمعلام إ  مري

لليد ا  ،عيرلماالعلام البريطر ا  رائدة لمافنر الخيدمر  المراااي  للصيرلن العيرم في  المملكي  الممحيدة احيال ال
م  أراعن  أك ر  مريز عمي ف ام   أ  مأسا ال (،1981)مأسا مريز المعلمن  البريطر نن  ف  عرم 

مرييز المعلمين  البريطير نن  لشيئا  المعلمين  البريطير نن  قبيي أ  نيمم   دال  ف  العرلم اير  سر لر  اعم 
دارا لللايرم  مهيرم المفميات المي (OFSTED)البريطر اي  للمعيرننر المعلاماي   المعرقد معهر م  قبي الهنئ 

أميير  (،1993)عييرم  (OFSTED)عملايير  المفمييات ميي  أال  (CFBT)فيي  شييمرل بريطر ايير، ااسييملم  
ف  مدن   أكسفارد البريطر ا  الهر ميرمب عدة حيال العيرلم، اميرمبهير  (CFBT)الملر الرئاس  للمريز 

اهيي  معمييي اآل  فيي   ،فيي  أبييا ظبيي  فيي  اليياط  العرايي  فيي  أبييا ظبيي ، دبيي ، عميير ، اميمبهيير اإلقلاميي 
ااإلمررا  العراا  الممحدة اقطر االيام    دا اساراار اآسار م ي عرلم ف  شمرل أفريلم رطق مخملف  م  ال

 (3300)مييي  أك ييير  اغنرهييير، اليييدنهر    برا يييري اين اييير ا نرااييي  النبايييراسيييلط   عمييير  امرلنزيييير اسيييلط
ماظيي  حييال العييرلم اليي ي ممم ييي مهمرمهيير فيي  محسيين  المعلييام لمحسيين  حاييرة الممعلميين ، ااحلييق المريييز 

 .ملنا  ج اه إسمرلن   (100)  نزيد عس اار   عرئدا  
ارة اهيي  معمييي مييع مجماعيي  ميي  الم ظميير   ميير فيي   لييح ازارة المعلييام االمهييررا  البريطر ايي ، از 

، دب  للمعرف  االم ما  ال شري  (ADEC)، مجلا أبا ظب  للمعلام (DFID)الم ما  الدالا  البريطر ا  
ل ، النا سيييا، المجلييا ارعلييى للمعلييام بداليي  قطيير، فيي  دبيي ، ازارة مرلنزييير للمراايي  االمعلييام، الب ييح الييدا 

 االمحرد اراراا ، ازارة المعلام ف  سلط   برا ري اغنرهر.
 

 :(CFBT)ق م  م ك    مع مرن   ب  طانررن     ا   س  
   المريز ماجاد لل ها   رلمعلام للمصلح  العرم .  مهم  -1
 رل سي   للمالنين   م  محال ف  المدارا االبنئر   ال  لمافنر حلال للمعلام المعلل ، المسمدام   ؤ   -2

 م  ارطفرل االش رب ف  جماع أ حر  العرلم.

   ف  مخرجر  المعلام احلالهر.   مر  -3

   ف  الطريل  الم  مب   ال ل  امحلق ال ر  لعمل ر يم ظم  خنري  للمعلام.  ن     -4

   م  خالل ملنام دقنق اشفر  ردائ ر.  م اء   -5
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 عمييييييييي عبييييييييرة فريييييييييق ا رلشييييييييراك  مييييييييع عمالؤ يييييييير لب يييييييير  اللييييييييدرا  ااالسييييييييمدام   فيييييييي  ال   عةةةةةةةةاسن  -6
(www.cfbt.com). 

عييييرننر علييييى حييييد علييييم ال رحييييث أ  هيييي ه الدراسيييي  ارالييييى فيييي  اليييياط  العرايييي  الميييي  مسييييمخدم الم
للاييرا مسييماى جييادة  (CFBT) (Center for British Teacher)البريطر ايي  الخرصيي  لمؤسسيي  

 . ا نبرز أهما  اقام  ه ه الدراس اه ،  المدرسا ما اع م  ما اعر  الرير ار
 

 :(CFBT)رر    هن    س  ق ا    ب  طان   معا
معييييرننر محميييياى لعييييدة مييييااد دراسييييا  م ييييي  (CFBT)للييييد ا ييييع مريييييز المعلميييين  البريطيييير نن  

في  ب ير  اللد مب   هنئ  المعلام بدال  قطر ه ه المعيرننر  ،الرير ار ، العلام، الل   اال جلنزي ، اغنرهر
 م رهجهر.
 

 :ف سع   معارر    خاص  با   اض ا 
 االسم مرج احي المسرئي. -1
 حسرب المفر ي االمكرمي.إلى  الحسرب االجبر  رإل رف  -2

 اله دس  االلارسر ، اال ي اشمي علم الم ل ر . -3

 علم اإلقصر  اعلم االحممرال .إلى  معرلج  البار ر ، االم  ملسم -4
 

علليي   ييرلمحماى )الحسييرب االجبيير، اله دسيي  االلارسيير ، معرلجيي  يميير هييا اا يين أ  الفييراع المم
 ا س   اله دس  االلارا م  إجمرل  اق  المدريا االملنام يرلمرل   ،البار ر (

 .(%30)م  الص  ارال حمى السردا  -1
 .(%27.5)الص  السر ع اال رم  االمرسع  -2
 .(2004 رير ار ،معرننر ال -)المجلا ارعلى للمعلام ف  قطر( %30)الص  العرشر  -3

 

 معارر    هن    س  ق ا    صف   سل    ا ي: -1
 س صف خصائصها با  خ  م  غ  عا    م  م   من   ح ا    رسم  : ،  مى اشكال ذ   بع رن .1
السمخدام نمعر  ااسمى الدائرة االمراع االم لث االمسمطني، ااص  الخصرئص ال ساط  رشيرل ا -أ

 ل   م  الحارة الناما .
أا  الا ييعأا  المليراأا  ايميي أ مرطير  ممكيررة ميا ي  مي  أشييرل، حسيب الشيييأا  ميداأا  اصي  -ب

 اللا .
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    خ م   مقا ن    مباش   سسح    غر  مع ا     ق ا  سمقا ن  اش اء: .2

م  ارشار  الشرئع  ف  الحارة الناما   رسمخدام ملرر   أا أك ر  سع  شنئن أا  از  أا  الرر  طال -أ
 ر معارري .ااحدا  غنأا  م رشرة

 الرر  الاق   أحداث مألاف   .3

لىأقرب  إلى الرأ الاق  -أ   ص  سرع .أقرب  سرع  اا 

" عد السرع  السردس  اال صي "،  ،الرر  ارحداث  رلاق   رسمخدام مصطلحر  "قبي السرع   ال  " -ب
 ."بن  السرع  الرا ع  االسرع  الخرمس "

 

 معارر    هن    س  ق ا    صف   ثاني    ا ي: -2
س صف خصائصةها با ة خ  م  غة  عا  ة   ،مأ سف  ذ   ب رن سثالث  ابعا اشكالا  خ م     مرذ    .1

 م  م   من برئ    ح ا    رسم  :
 اعر  الخطاط المسملام  االخطاط الم حا  اارسطن المسماا  اارسطن الم حا . -أ

 سم. أقرب  إلى اسمعمي مسطرة لرسم مسملام  طال معن  -ب

اييييي لح ارشيييييرل الخمرسييييا   ،الميعييييب االكييييرة ااالسييييطاا   االهييييرم اعيييير  ااسييييمى الميعييييب اشيييي ه - 
االسداسا  اال مر ا  ار الع مع اص  خصرئص  ساط  لهي ه ارشييرل  رسيمخدام ل ي  عرداي  مي  

 الحارة الناما .

أا  الليا  أا  المليراأا  مسيطح ، حسيب الشيييأا  ايمي أ مرط ه دسيا  مؤلفي  مي  أشييرل مجسيم  -ث
 م  ه ه السمر .معر    حسب ا  نأا  االمجره،

    خ م سح    م     ق ا     ق ا  سمقا ن    طسل،   س ن،    ع ،   سق : .2

اسيييمخدم الملمنييي  احيييدة قارسيييا  ااحيييدة )ممييير، سيييم، ينليييا جيييرام، جيييرام، لمييير، ملنلمييير( لمليييدنر اقايييرا  -أ
    رسمخدام احدة قارسا  ااحدة فلط.ا االسع  مع مسجني اللر أا  املرر   الطال، الاز  

 درج .أقرب  إلى قارا م رس   مع قرا ة الملرناا المدرج أداا   نخمرر ااسمعمي -ب

رل  ااسييمعهر علييى ال حييا الميي (،6:35)خمييا دقييرئق، افهييم ااسييمخدم الكمر يي  أقييرب  إلييى الييرأ الاقيي  - 
 .""السردس  اخما ا ال ا  دقال 

 .عدد صحان م  السرعر أا  احسب فمرة اق  )م رع  خما دقرئق اأقي م  سرع (، -ث
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 معارر    هن    س  ق ا    صف   ثا ث    ا ي: -3
س  عةة ف ع ةةى     س ةة   ،س فهةةم    س  ةةا بمثابةة  ق ةةا   س  ن ، حةة     خصةةائص   ب ةة ط   شةةكال .1

   قائم :
ايمعر  عليى دارة يرملي  ا صي  دارة، ارايع دارة، ااعير   ،اعر  أ  الزااا  ملاا ملدار الدارا  -أ

 مى زااا  قرئم .أ  الزااا  الم  مبلغ راع دارة مس

 نمعر  على الزااار اللرئم  ف  البنئ  المحاط  االماجادة  م  أشيرل مسماا  ) ا   عدن (. -ب

 اسمخدم ال لرط ال مر ا  للباصل . - 

 ايمصارهر ف  مخنلمه. ،اص  أشيرل   رئا  ال عد ا ال ا  ال عد -ث

اي السيييرقن ، احيييدد الخصيييرئص ال سييياط  للم ل ييير  م يييي اجييياد  يييلعن  ممسيييراين  فييي  م ليييث ممسييير -ج
 ازااا  قرئم  ف  م لث قرئم الزااا . ،ار الع ي الث أ الع ممسراا  ف  م لث ممسرا ا 

 احدد الم لعر  الم مظم  اال نر م مظم .  -ح

 نرسم خط م رظر اايمي أ مرطر   ساط  مم رظرة. -خ

 رخ ا  س   خ م سح    سا س   ق ا  منا ب    ق ر  سق ا    طسل س  س ن س   ع  س  سق : .2

 ر اللارسر   رسمخدام احدا  ااحدة.الد -أ

 اعر  العالقر  بن    -ب

 ينلا ممرا  اأممرر اس ماممرا . -
 ينلا جرام اجرامر . -

 لنمرا  امنللمرا . -

 قارا م رس   للارا طال ااز  اسع  أشار  معن  .أداا   نخمرر - 

 ح م رس ر .ندا  ملدنرا  اقارسر ،  مر فنهر قرا ا  منزا   رسمخدام احدا  مخملف  ع دمر ايا   ل -ث

ا  مخملف  ع دمر ايا  أممرر، ااعبر ع   منج  باحدإلى  س ماممرا ، اس ماممرا إلى  احال أممرر -ج
  لح م رسب.

 سرع  عردا .أا  ال اا    رسمخدام سرع  ماقن أا  الاا الدقرئق -ح

 (12ي)لييا ا  علييررب، مييع اسييمخدام ماقنيي   دقاليي  ميي  سييرعر  رقمايي  اسييرع أقييرب  إلييى الييرأ الاقيي  -خ
 " عد الظهر".أا  مع  ير "ص رحر " (6:45)، م ي سرع 

 ايجرى علنهر حسر ر   ساط . ،الرأ بار ر  م  جداال زم ا  -د
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 رج  مح ط مض ع من ظم سمح ط م اح  م  ع سم  طرِ: .3

 شيي مر.اعر  أ  المحاط ها المسرف  حال حداد  -أ

 د طباعا .الاا ااحسب محاط مراعر  امسمطاال  ام لعر  م مظم   ا  أ الع طالهر أعدا -ب

قاييرا الفييرا   ييم  حييداد شيييي مسييما، ايجييد االييرر  مسييرحر  أا  اعيير  أ  المسييرح  هيي  قاييرا - 
 أشيرل مسماا  غنر م مظم  ع  طريق ملدنر عدد الاحدا  المراع  الم  م ط  ه ا الشيي.

 مسمطني.أا  لحسرب مسرح  مراع ،العر × = الطال م معردل  المسرح اسم  ط ااسمخد -ث
 

 س  ق ا    صف     بع    ا ي:معارر    هن     -4
  ح     خصائص   ب  ط   ألشكال س   عم ها: .1
احييييدد الخطيييياط المماازييييي  االخطيييياط الممعرمييييدة، ايرسييييم مسييييملامر  مماازييييي  امسييييملامر  ممعرمييييدة  -أ

 لزااا  اللرئم . رسمعمرل مسطرة ام لث، ارسم ا

 ،ئميي ، االييرر  زااايير معطييرةمسييراا  للزااايي  اللرأا  أصيي ر ميي أا  ميي أكبيير  اصيي   الزااايير يزااايير -ب
 ايرمبهر حسب ملرسهر.

 اعر  خصرئص  ساط  ر الع ازااار مر نل    - 

 المراعر   أراع  أ الع ممسراا  اأراع زااار قرئم  اار الع المملربل  مماازي . (1

 المسمطاال   ار الع المملربل  ممسراا ، االزااار مملربل  ممسراا ، اار الع المملربل  مماازي .  (2

 معرفمه لخصرئص المراعر  م  أجي  سمخدما -ث

 إ شر  مراعر  امسمطاال   ا  أ عرد معطرة السمخدام مسطرة ام لث قارا الزااا  اللرئم . (1

 إ شر  مراعر  امسمطاال  على ارق  المراعر .  (2

احدد خطاط الم رظر في  أشييرل  ا   عيدن  اايميي أشييرل  ا   عيدن  لجعلهير مم يرظرة حيال خيط  -ج
 م رظر معطى.

 حي مسرئي  ساط  مشمي خصرئص المسملامر  االمراعر  االمسمطاال . ا -ح
 

 رخ ا  سح    منا ب  سا س   ق ا  منا ب     ق ر  س  ق ا : .2

 نخمرر احدا  م رس   اأداا  قارا م رس   للملدنر االلارا.  -أ

ميي    الييرأ اللارسيير  علييى ملاييرا بييدرجر  الييرأ اللارسيير  ميي  ملييرناا مخملفيي  بدقيي  مم رهايي ، ميي ال   -ب
(100g) أقرب  إلى(0.1kg). 
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إليى  سي ماممرا ، اسي ماممرا إليى  ملامميرا ، ملامميرا إلى  س ماممرا س ماممرا ، إلى  احال أممرر - 
  رسمخدام المم ني العشري. أممرر

اعر  الكسار االكسار العشري  الميرفأة ل ص  اراع ا الث أرايرع اعشير اااحيد  رلمرئي  مي  ينليا  -ث
 ال ي  أرايرع ينليا جيرام أا  ،(0.75kg)  معرفي  أ  اينليا ممير ااحيد، مي ال   ،المير ااحيد ،جرام ااحد

 .(750kg)يالهمر اسراي 
 ملاممرا .أقرب  إلى الاا ايرسم مسملامر  -ج

 احي مسرئي  ساط  مشمي   -ح

 ملارا. (1

 اسمدالل ااسم مرج  سب . (2

ال راي  إلنجيرد أسرباع ا رلعيا، اعر  عدد ارارم ف  يي شهر، ااسمخدم الملاام إلى  احال ارارم -خ
 فمرة زم ا   ررارم اارسرباع، اعر  ايدرح الملاام الهجري اارشهر اللمري .

افميرا  زم اي  أطيال  م يرعفر  الخمسي  عشير  احسب فمرة زم ا  ملي عي  سيرع  ااحيدة  رليدقرئق، -د
 دقال .

 ر ع ف ع ى   مح ط س  م اح : .3

 .مسمطاال أا  محاط مراعر أا  احي مسرئي  ساط  مشمي مسرح  -أ
اأ  ارشيييرل  ا   ،اعيير  أ  ارشيييرل  ا  المسييرح   فسييهر امييي  أ  ايييا  لهيير محاطيير  مخملفيي  -ب

 .المحاط  فسه امي  أ  ايا  لهر مسرحر  مخملف 
 .نجد محاط م لع غنر م مظم - 
 .أ الع مبلغ أطاالهر أعداد طباعا  -ث

 

 معارر    هن    س  ق ا    صف   خام     ا ي: -5
  شكال   هن     )   س  ا س ل   لل   هن  ي(:ر ع ف ع ى خصائص سعالقا    .1

درجيي  ل صيي   (180)درجيي  ل ال يي  أراييرع الييدارة،  (270)درجيي  لييدارة ااحييدة يرمليي ،  (360)ن سييب  -أ
 زااا  قرئم .أا  درج  لراع دارة (90)خط مسملام، أا  دارة

 الدارا   ف  أشيرل  ا   عدن . الم رظرإلى  نمعر  -ب

 ردة.الدر االرر  أحجرم زااار ح - 

   زااا  > أ ب ج.اسمخدم الرماز المللندا  للزااار م ال   -ث
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 حال  لط  مر.أا  نجد زااا  مجهال  على خط مسملام -ج

 درج . (180)نمعر  ااسمخدم خرصا  مجماع زااار م ل  مر اسراى  -ح

نجد زااا  مجهالي  مم يم   خصيرئص الزاااير في  ييي مي  الم ل ير   الممسيراي السيرقن  االممسيراي  -خ
 لرئم الزااا ، المسمطني االمراع.الار الع 

 ش ه ميعب.أا  نمعر  على ش ير  ميا   م  علب مفماح  ام لل  على شيي ميعب -د

 )اإل شر ا (
 اسمخدم م لل  للارا زااا  حردة  رلدرجر  الرسم زااا  حردة معطرة. - 

راى فييرس اسييمخدم إحييدا ار  فيي  الراييع ارال لمم نييي  لييرط، ااعلييم أ  طييال قطعيي  مسييملام  أفلايي  اسيي -ر
 .(Y)اأ  طال قطع  مسملام  عمادا  اعردل فرس إحدا ار   ،(X)إحدا ار  

  ا   عدن  على ارس مراعر .أشيرال   ن ش  -ز

  ق   س قا ن   طسل س  ك    س   ع  س  سق : .2

 مسمخدمر  المم ني العشري. (Kg, g, L, ml, m, cm, mm) الام  رلمحايي بن  -أ

 ،أاييرمإلييى  ر السيي اا  اارشييهر اارسييرباع، فاحييال ارسييرباع ميير فنهيي احييال احييدا  الاقيي  اللارسييا  -ب
  اا  ، االعيا  رلعيا.إلى  االدقرئق ،دقرئقإلى  االسرعر  ،سرعر إلى  اارارم

 سرع ، ااسمخدم جداال الاق  لحسرب فمرة زم ا   رلسرعر  االدقرئق. (24الي)اسمخدم ماقن   - 

اد ميي  الييرأ أعييدا ر  ماقنيي  لالييام  لارسيير ، اسييمخدم مسييطرة ااسييطاا   قاييرا اميياازي  أ لييرل اسييرع -ث
 الماازي   رلدق  المطلا  .

  فهم س ح ل   مح ط س  م اح  س  حجم: .3

 اعر  قر ا  مسرح  المسمطني ااسمخدمهر إلنجرد  -أ

 مسرح  المراع االمسمطني. (1

 محاطه.أا   لع المراع  عد إعطر  مسرحمه (2

 .محاطهأا  عر ه امسرحمهأا   لع مسمطني  عد إعطر  طاله (3
 م  مسمطاال .أا أك ر أا  مسرح  أشيرل ميا   م  مراعن أا  نجد محاط -ب

 ن ش  مجسمر   رسمعمرل احدا  ميع   االرر  حجمهر  عداد الميع ر . - 

 احصي على معردل  ااسمخدمهر لحسرب حجم ش ه للم حر . -ث

 حجم أش ره ميع ر .أا  احي مسرئي  ساط  مم م  مسرح  امحاط مراعر  امسمطاال ، -ج
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     هن    س  ق ا    صف    ا      ا ي:معارر -6
 :  هن    ر ع ف إ ى خصائص سعالقا    شكال  .1

 )المحااال (

 نرسم ا عيرا شيي  ا   عدن  م  خالل محار ممر ي. -أ

 رؤاسه.أحد  نرسم دارا  شيي  ا  عدن  حال -ب

 )زااار اأشيرل امفينر ه دس (
 اله دسا .شيرل   المللندا  للزااار االخطاط ااراسمعمي المسما - 

لى الزااار المملربل   رلرأا.إلى  نمعر  -ث  الزااار ف  خط مسملام اع د  لط  مر اا 

درجيي ، اسييم  ط ااسييمعمي الخرصييا  الميي  ملييال  ييأ   (180)اعيير  أ  مجميياع زااايير م ليي  ميير هييا  -ج
 درج . (360)مجماع زااار الشيي الرارع  ها 

 ل ه دسا  م ي  نجد زااار مجهال  ف  أشيرأا  اعن  ارطاال الممسراا  -ح

 زااار مملربل   رلرأا.أا  زااار ف  خط مسملام، حال  لط  مر (1

 مجماع زااار م لث مر. (2

زااار م ل  ممسراي السيرقن  االممسيراي ار يالع االليرئم الزاااي  االمخملي  أا  خصرئص أ الع (3
 ار الع،

 المماازي ار الع.أا  المسمطنيأا  زااار المراعأا  خصرئص أ الع (4

   اله دسا ()اإل شر ا
 اسمخدم مسطرة ام لل  إل شر  م لث   -خ

 معطى الزاايمن  اال لع ال ي بن همر. (1

 معطى ال لعن  االزااا  الم  بن همر. (2

اسيييمعمي مسيييطرة ام للييي  م ليييث قيييرئم الزاااييي  لالييياا ايرسيييم زاااييير امسيييملامر  ممعرميييدة امسيييملامر   -د
 مماازي  امسمطاال  امراعر .

 بنامر لرسم أشيرل م ي المسمطاال  االمراعر .اسمخدم اسرئي المك الاجار للكم - 
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  حِ م ائِ  شمِ   مح ط س  م اح  س  حجم: .2

 الم لث امسرح  المماازي ار الع.اسم  ط ااسمخدم معردال  ممعلق  مسرح   -أ

 نجد  -ب

 المسرح  السطحا  لميعب معطى طال  لعه. (1

 المسرح  السطحا .أا   لع م  أ الع الميب معطى الحجم (2

 الميعب، معرا  الحجم اال عدن  اآلخري . أحد أ عرد ش ه (3

، ااسمخدم قر ا  حجيم شي ه الميعيب )31000cm( ياال )1000ml( اليأا  اعر  مكرفؤ اللمر الااحد - 
 إلنجرد حجم السرئي ف  اعرد  شيي ش ه م حر .

 احي مسرئي م ي  -ث

 مسرح  المسمطاال  االم ل ر  االمماازير  ار الع. (1

   االساائي الماجادة ف  أاعا   شيي أش ره ميع ر .حجم الميع ر  اأش ره الميع ر (2

 

 معارر    هن    س  ق ا    صف    ابع    ا ي:  -7
 ر ع ف إ ى   خصائص س  عالقا  في   شكال   هن     )   س  ا س  شكال س   فكر    هن  ي(: .1

   المرلا  ظر م  ارشيرل المسماانمعر  ايرسم ااشرح خصرئص الزااار اار الع اارقطرر االم ر -أ

الم فرج الزااا ، الحردة الزااا ،  ،اللرئم  الزااا الم ل ر  )الممسراا  السرقن ، الممسراا  ار الع،  (1
 االمخمل  ار الع(.

 االحدأة(. ،ش ه الم حر  ،المعن  ،المماازي ار العالمسمطني  ،ارشيرل الرارعا  )المراع (2

االعشييرري  ،الميي م أا  ال ميير   ار ييالع ،السداسيي  ار ييالع ،الم ييلعر  )الخمرسيي  ار ييالع (3
 المؤشر(.أا  ار الع

 احسب قارسر  زااار غنر معراف  ف  أشيرل ه دسا  مم م   -ب

 زااار مملربل   رلرأا. أا  حال  لط  زااار ف  خط مسملام (1

 زااار مم رظرة امم ردل  اممكرمل . (2

 الليييييرئم الزاااييييي ع ا زااايييير الم ليييييث الممسيييييراي السييييرقن  االممسيييييراي ار ييييالأا  خصييييرئص أ يييييالع (3
 لخصرئص الممعلل   مجماع الزااار. مر فاه ا االمخمل  ار الع
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 ممعلل   أقطررهر. زااارخصرئص ا  مماازي ار الع االمعن سمطني ا خصرئص زااار المراع االم (4

 م ص  الزااا  االم ص  العمادي. (5

يمعيير  ايرسييم ا ااشييرح خصرئصييهر  ميير فنهيير مسييماار  الم ييرظر،  ،نمعيير  علييى أشيييرل المجسييمر  - 
 االمخراط. ،االهرم ،االماشار االم شار ،اش ه الميعب ،ش ير  الميعب

  )اإل شر ا  اله دسا (
  ياسمخدم مسطرة اقاا )أداة  م لث قرئم برسم الماازير ( ام لل  افرجرر ل -ث
 قارا ارسم قطع مسملام  ازااار. (1

 رسم خطاط مماازي  اممعرمدة. (2

 إ شر  مسمطاال  معراف  ار عرد. (3

 رسم داائر اأقااا. (4

 إ شر  م صفر  زااار ام صفر  عمادا . (5

 إ شر  أشيرل ه دسا   ساط  م  بار ر  معطرة. (6

 اسمخدم البرامط الكمبنامري  إلنجرد إ شر ا  ااسمكشرفهر. -ج
 

    خ م       من   ق ا ا   حِ   م ائِ بما فرها   مع ل   ن بي س    ع : .2

 ار الع اش ه الم حر  اارشيرل الممعلل  يلهر. احسب مسرح  الم لث االمسمطني االمماازي  -أ

 ،ااعر  اللر ا  العرئد لمحاط اليدائرة لمسيرحمهر ،المألاف  (ط)اسمى أجزا  الدائرة، ااعر  ملدنرا   -ب
( إلنجيرد π)ي ر محاط اليدائرة امسيرحمهر، ااسيمعمي الحرسي   امفميرح اليااسمعمي ه ه المعلامر  لالد  
 ج  م رس   م  الدق .مكرفؤ الكسار العشري  حمى در 

الدر الطال االمحاط امحاط الدائرة االمسرح  االسع  االحجم االكمل  االاق  االزااا  ف  ا يعار   - 
 يمسرئي ايخمرر الاحدا  الم رس  .مطرح علاه 

 سرئي مم م  احمسرب مماسط المعدل.ااحي م ،افهم ااسمعمي قارسر  المعدل -ث

 ، احييييي مسييييرئي مم ييييم  حسييييرب معييييدل السييييرع  الاقيييي /اعيييير  أ  السييييرع  المماسييييط = المسييييرف  -ج
 المماسط  االمسرف  االاق .
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 معارر    هن    س  ق ا    صف   ثامن    ا ي: -8
 :ص س  عالقا  في   شكال   هن     عرن   خصائ .1

 ااار اارشيرل االمفينر اله دس ()الز 

 احسب الزااار الداخلا  االخررجا  للم لعر . -أ

را االيييدارا  رشيييييرل   رئاييي  ال عيييد  مييير فنهييير الم ليييث ارارعايييير  اعييين  خصيييرئص الم يييرظر  رال عيييي -ب
 ار الع ام لعر  م مظم ، ايرسم أشيرل مم رظرة  ا   عدن .

اسمخدم معرفمه بخصرئص الزااار االمسملامر  المملرطع  االمماازي ، اخصرئص الزاااير اار يالع  - 
اسيييم مرج خصيييرئص شييييي أا   مخمييينأجيييي  مييي   ييير  اارشييييرل الرارعاييي  االم يييلعر االم يييرظر للم ل

 معن . 

 ااعلم أ  ار الع المم رظرة ف  ارشيرل الممشربه  مم رس  . ،اعن  ارشيرل الممشربه  -ث

 )المحااال (
 نرسم محااال   شيي  ساط   رئ  ال عد  مر فنهر  -ج

  رل س   رحد المحاري . (45)مرئل  بزااا  أا  ا عيرا ف  مسملامر  ماازي  للمحاري  (1

حييال أا  رؤاا شيييي ميير،أحييد  حييالأا  درجيي  حييال  لطيي  ارصييي، (90) يعفر  الييدارا  م يير (2
 أ العه.أحد   لط  م مص 

 إزاح  ف  امجره ماازي رحد المحاري . (3

  رسمخدام مريز مكبنر معطى. مكبنر  معرمي مكبنر م  عدد طباع  (4

 مرينب محايلنن  م  المحااال  الم يارة أعاله. (5

 مكبنر شيي   رئ  ال عد. ا أ إزاح أا  اعن  ا عيرا ادارا  -ح

 إ  ر  خصرئص اله دس .أا  اسمخدم مك الاجار الكمبنامر السمكشر  المحااال  المفسنر -خ

 )اإل شر ا  اله دسا (
اسيمخدم المسييطرة االم ليث اللييرئم الزاااي  )الكيياا( االم للي  االفرجييرر إل شير  أشيييرل ه دسيا  اعممييردا   -د

 مخدام مك الاجار الكمبنامر.ا رس ،على بار ر  معطرة، ا لح على الارس 

 لملارا رسم معن .افلر   ن ش  اافسر رسامر  مرسام  - 

  ال ا  ال عد ف  امجرهر  مخملف .أشيرال   نمصار ااص  ايرسم -ر
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    خ م مجمسع  ق ا ا  بما فرها ق ا ا  م كب   حِ   م ائِ: .2

  .إجرا  المحااال   م  أ ظم  الاحداأجي  اسمخدم العالقر  بن  الاحدا  م  -أ

 م آل  حرس   إ ا ير   لح م رس  . رسمخدا الاق أا  احي مسرئي مشمي السرع  المماسط  االمسرف  -ب

 اسمخدم آل  حرس    - 

يسيييار إلييى  إدخييرل امفسيينر أعيييداد فيي  حسيير ر  ممعليييق  رلاقيي ، حنييث محيييال أجييزا  ميي  السيييرع  (1
 لنمم إدخرلهر ف  الحرس  . يسار عردا أا  عشري 

 .(m/s)إلى  (km/h)  محال م ال   ،سرع  أخرى احدة إلى  محايي احدة سرع  (2
 احي مسرئي مشمي حسرب الك رف .ا الحجم،  /اعلم أ  الك رف = الكمل  -ث

 نجد أحجرم االمسرح  السطحا  للميع ر  اأش ره الميع ر  االمجسمر  الممعلل  بهر. -ج

 )داساممر ميعب(. 1000cm)3(اسم ير اللام  الميرفأة للمر الااحد ا -ح

 يييي حييدن  ارقصييى اارد ييى للاييرا مييدا    اعطييى الميي ال   ،  لاسيي  دقاليي   طباعمهييرنييدرح أ  اللارسيير -خ
(15cm) سمأقرب  إلى. 

 

 معارر    هن    س  ق ا    صف    ا ع    ا ي: -9
 : شكال   هن     عرن   خصائص س  عالقا  في   .1

 ااار اارشيرل االمفينر اله دس ()الز 

اسم مرج الخصرئص في  شييي أا    ال عدن  لمخمن اسمخدم معرفمه  رلزااار اخصرئص ارشيرل  ا -أ
 مسما معطى.

 .(A, B) نجد إحدا ار   لرط محددة لمعلامر  ه دسا ، اع د إعطر  إحدا ار  ال لطمن  -ب
 نجد  - 

 .(A, B)  لط  م مص  اللطع  المسملام  (1
 .(A, B)طال اللطع  المسملام   (2
 ب س   معن  .  (A, B)ال لط  الم  ملسم اللطع  المسملام   (3

 نمعر  على الم ل ر  الممشربه  ازااارهر اأ العهر المم رظرة. -ث

ااحيدد مير إ ا يير   ،اعر  شراط المطربقا اعن  الم ل ر  الممطر ل  ازااارهر اأ العهر المم رظرة،  -ج
 م ل ر  ممطر لن .
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زاااير مجهالي  أا    نجيد أ يالعالمشر ه للم ل ر  لحي المسرئي، م ال  أا  اسمخدم خصرئص المطربق -ح
 ممطر ل .أا  ل ر  ممشربه لم 

  عييي  طرييييق احيييدد عملاييي  محاييييي ااحيييدة مطبيييق شييييي   يييرئ   معرميييي ال عيييد عليييى صيييارمه  مييي ال   -خ
المكبنير  معرميي قايرا مييا  مي  عيدد صيحان ماجيب، نجيد محيار أا  اال عيرا االيدارا  ااإلزاحي 

 ط .مريز مكبنر ف  حرال   ساأا  معرمي قاراأا  زااا  دارا أا  مريزأا  اال عيرا

اعيين  ايرسييم علييى ارس  رسييمخدام اسييرئي مك الاجايي  الكمبنييامر، مكبنيير شيييي مسييما  سيياط  معرمييي  -د
 قارا يسري ماجب، نمعر  على معرمي اللارا ي س   بن  قطعمن  مسملاممن  مم رظرمن .

 اسمخدم اسرئي مك الاجار الكمبنامر السمكشر  المحااال . - 

 )اإل شر ا  اله دسا (

 ا  ار عرد م  خيالل مم االمهير في  ال عيدن ، نرسيم المسيلط ارفلي  االمسيلط نمعر  على أجسرم  ال -ر
أا  العمييادي لجسييم  ال يي  ار عييرد ميي  رسييام مخطاطايي  ا ميير ج، نرسييم مخططيير  لجسييم  ال يي  أ عييرد

 الام بب ر ه ع د إعطر ه المسلط ارفل  االمسلط العمادي للجسم.

  حِ م ائِ  شمِ   م اح  س  حجم: .2

 رل مسماا  ممعلل   رلداائر.  أشينجد مسرح -أ

 نجد حجم امسرح  سطن الم رشنر اللرئم  ااالسطاا ر  االمجسمر  الممعلل  بهر. -ب

 ئالا  شمِ مث ثا  قائم      س  : حِ م ا .3

 ن ير ااطبق مبره   فن رغارا )بدا  بره مهر(. -أ

 احي مسرئي مشمي إنجرد  لع م لث قرئم الزااا . -ب

 ي ف  م لث قرئم الزااا .اعر   سب الجنب اجنب الممرم االظ - 

 اسمخدم حرس   علما  إلنجرد  -ث

 قام ال س   الم ل ا . (1

 قارا زااا   رسمخدام مفرمان الداال الم ل ا  المعياس . (2
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 معارر    هن    س  ق ا    صف   عاش     ا ي: -10
 :باط   ب   رن، س حِ م ائِ  ن    رنمى ق   ه ع ى    ح رِ س   فكر  س   ن .1

 الزااار االمسملامر  االم ل ر (  ه  خصرئص)المطربق االمشر

لااقعي  بين  اسمخدم  رلزااار الململا  ع يد  لطي ، االزاااير عليى مسيملام، االزاااير المم ردلي  االمم يرظرة ا -أ
 عر  حجط  ظرما  إل  ر  مطربق م ل ن .أجي  م  خطاط مماازي  اقرطعهر

 مير فنهير بره ي  أ  زاايمي   عي  م ل ير إ يرفا  مبره ير  إ يرفا  ن ب  مطربق م ل ين  لمالنيد معرفي   -ب
اللرعدة ف  م لث ممسرا السرقن  ممسرايمن ، اأ  المسملام ال ي اصي بن   لطمن  م مص   لع  

 م لث ايا  ماازير  لل لع ال رلث.

نييدرح مشيير ه م ل يين  اغنييره ميي  ارشيييرل مسييملام  ار ييالع، ااعلييم أ  المشيير ه احييرفظ علييى الشيييي  - 
علييى الحجييم اسييم  ط اسييم مرجر  عيي  أطيياال ار ييالع اعيي  مسييرح  ارشيييرل االزااايير، الكيي  ليياا 

الممشربه ، نبره  أ ه إ ا يير  م ل ير  ممشيربهن  مكيا  ع يدهر ال سي   بين  مسيرحم  الم ل ين  مسيراى 
 لعن  مم رظري  لم ل ين  نخمررهمير بي فا المرمنيب افي  ار عيرد ال ال ي  أي  مراع ال س   بن  أطاال
 حجم الجسم الفعل .إلى  قارااحسب حجم  ما ج 

احسب الزااار الداخلا  االخررجا  للم لعر  الم مظم  ااسمى الم لعر  الممعددة ار يالع حميى  -ث
 عشرة أ الع.

 )علم الم ل ر ، مبره   فن رغارا احي الم ل ر (
 ،(sin)نمعر  على ااعلم ال سيب الم ل اي  المعارريي  امخمصيرامهر المعارريي   مير نلي   جنيب الزاااي   -ج

للزااا  ف  م لث قرئم الزااا ، اسيمخدم هي ه  (tangent)اظي الزااا   ،(cosin)اجنب ممرم الزااا  
إلنجرد  لعن   رقنن  إ ا ير   يلع أا  ال سب إلنجرد زااار م لث قرئم الزااا   ا  لعن  معرافن 

 .(tan= sin/ cos)ااحد ازااا  ااحدة معرافن  نبن  أ  
 لى ارقي لمبره   فن رغارا.اعر  براه ن  مخملفن  ع -ح

اسييمخدم مبره يي  فن ييرغارا إلنجييرد مسييرف  بيين   لطميين  لحييي الم لييث قييرئم الزااايي ، ن شيي  المعردلييي   -خ
امريزهيير الييع علييى  لطيي  ارصييي لمحيياري مسييماى اإلحييدا ار   ،(r)الدايررمايي  لييدائرة  صيي  قطرهيير 

(XY). 
 )اإل شر ا (
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مر فنهر ملح الم  م صي  مسيملام مير، اا  شير  م ليث ن ف  إ شر ا   حر  مسملام )مسطرة( فرجرر،   -د
 مسملام، الم صن  زااا .إلى  ممسرا ار الع معطى طال  لعه، اإل زال عماد م   لط 

 )المحي اله دس (
 ميير فنهيير المحييرل الميي  م شييأ فيي  ا ييعار   افليير  للرعييدة محييددة اعيين  المحييي اله دسيي  لجسييم نمحييرح - 

 طباعا  ا ساط .

 )المحااال (
 له دسا  اإلسالما  اأاص  سمرمهر.  ار مرط ااسمكشر -ر

 )اسمعمرل اسرئي مك الاجار الكمبنامر(
 اسمعمي اسرئي مك الاجار الكمبنامر السمكشر  العالقر  اله دسا . -ز

 

    خ م مجمسع  من   ق ا ا  س  ق ا ا    م كب   حِ   م ائِ: .2

أا  شييي ه م حييير أا  ثم ليييأي  محييياط امسيييرح  اليييدائرة، محييياط امسيييرح  اسيييمخدم صيييا ر  لحسيييرب -أ
الشييييي الرايييرع   ا قطيييري  ممعرميييدن ، اأا ييير  مسيييرح  احجيييم الم شيييار الليييرئم أا  ممييياازي أ يييالع

 احجم الكرة. ااالسطاا   االهرم مراع اللرعدة االمخراط،

 اسمخدم االمجرهر . -ب

ر، معيدال  م ييي المكلفي  لكيي لمير، ينلييا ممير لكيي لميي  (SI)اعميي  رلاحيدا  المري ي  لل ظييرم اليدال   - 
  )عيدد ارشيخرص لنمرا  لكي ينلا ممر، مماسط السرع  المماسط  االك رف ،  مر فنهر ي رفي  السيير

 .(2004 ،رير ار لمعرننر ا -)المجلا ارعلى للمعلام بدال  قطر ف  احدة المسرح (
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 (3.1 قم )ج سل 
 س  معارر    قسم     مص   ، (NCTM)  مقا ن  برن   معارر    م  ك   

     اض ا  (CFBT)رر    ب  طان   س  معا
NCTM    مص   CFBT 

 معرننر المحماى محماي على 
 العدد االعملار . .1
 الجبر. .2

 اله دس . .3

 اللارا. .4

 محلني البار ر . .5

 معرننر المحماى محماي على 
 ارعداد االعملار  علنهر. .1
 الجبر االعالقر  االداال. .2

 اله دس . .3

 اللارا. .4

 محلني البار ر  ااإلحصر . .5

 نر المحماى محماي على معرن
الحسييييرب االجبيييير،  رإل ييييرف  إلييييى  .1

 حسرب الم ل ر .
اله دسييييي  االلايييييرا، االييييي ي اشيييييمي  .2

 على علم الم ل ر .

معرلج  البار ر ، االمي  م لسيم إليى  .3
 علم اإلحصر  ااالحممرل.

 معرننر المحماى الخرص  رلعملار  
 حي المشيال . .1
 المفينر االبرهر . .2

 االمصرل. .3

 المرا ط. .4

 .المم ني .5

- 

 معرننر المحماى الخرص  رلعملار  
 االسم مرج احي المشيال . -

ا يييييييع  المعييييييييرننر لمراحيييييييي معلامايييييييي  
 ( اهي ا.5-3(، )2-1ممكرمل  م ي )

ا يييع  المعيييرننر لمراحيييي معلاماييي  
 ( اهي ا.6-4(، )3-1م ي )

ا يييييع  المعيييييرننر لكيييييي صييييي  عليييييى 
 حدة، اه ا مر امنز ه ه المعرننر.

 دمج  فرع اله دس  مع اللارا. فصل  فرع اله دس  ع  اللارا. للارا.فصل  فرع اله دس  ع  ا
 لم ملدم م ردئ للرير ار . لم ملدم م ردئ للرير ار . قدم  م ردئ للرير ار .

مرييييز علييييى اسييييمخدام الحرسيييياب ااآلليييي  
 الحرس  .

مرييييز عليييى اسيييمخدام الحرسييياب ااآللييي   مريز على اسمخدام اآلل  الحرس  .
 لحاظ.الحرس    شيي م

 مريز على المفرهام االمطبالر  معر . مريز على المطبالر . مريز على المفرهام.
معيييرننر عرلماييي  مطبيييق فييي  العدنيييد مييي  

 الدال.
معيييرننر عرلماييي  مطبيييق فييي  العدنيييد مييي   معرننر محلا  مطبق ف  مصر.

 الدال.
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 : محس    ثا ث:   جس   في    ع  م 
الليييد حظنييي   رهمميييرم يبنييير مييي  العيييرلم  أسيييره فييي  جمايييع  الجيييادة مييي  المفيييرهام الحدن ييي   سيييبار ،

االقمصردا ،  ،جماع مخرجر  الدال المجرال  فأص ن الرا مطار ارق  الدال  مدى محلق الجادة ف  
 االمعلاما . ،المجرري  ،العسيري 

 ،المجيرال  المعلاماي إليى  ام   م ا ملي ،فأال مر ظهر مفهام الجادة ظهر ف  مجرل الص رع 
  اأالهد  م  الجادة ف  المعلام الحصال على مخرج  ا يفر ة عرلا  نلبيى احمارجير  العصير، اير  

ا يدفرع ال شيري  امسير لهر في  محلنيق الجيادة في  شييمى مجرالمهير نؤييد ل ير أهماي  مياافر الجيادة في  جماييع 
ر عليى جمايع مخرجرم ر، اير  ارالى في  هي ه المجيرال ، المجيرال  المراااي   مير لهير أهماي  اميأ نر يبني

 المجرال  ارخرى.
 

 :نبذ   ا  خ   عن مفهسم   جس  
ير  عرلم الرير ار  ارمريي  "إدار  دام غ" أال م  بدأ بمطبنق م ردئهر  عد الحرب العرلما  

الاالاير  إليى  في  اللطيرع الصي رع ،  يم ا مللي   عيد  ليحإنجرباي   ال ر ا  ف  الار ر ، حنيث حللي   ميرئط
 على ند العيرلم الفنزييرئ  "شياار "، اهيي ا ا مشير  م يردئ الجيادة الشيرمل  المي  مسيم د الممحدة ارمرييا 

فلسييف  المعييرننر  مجييرال  العمييي المخملفيي  فيي  الاالايير  الممحييدة ارمرييايي ،  ييم بييدأ المطبنييق الفعليي  إلييى 
لكام" فييي  أ  جييرئزة "ميير (1993)لم ييردئ الجييادة الشييرمل  فيي  المعلييام ع ييدمر أعليي  "را رلييد بييراا " عييرم 

 جر ب الشرير  ارمرييا  العمالق .إلى  الجادة اممد  لمشمي قطرع المعلام
الف يير  إلييى  اييير  ميي  أهييم أسيي رب  لييح هييا إطييالس االمحييرد السييافنم  أال قميير صيي رع  لييه

 .(112:2010 فاجداا أ  مفهام الجادة الشرمل  نؤيد على المسؤالا  المشمري  )العرمري، ،الخررج 
اط ليي  معييرننر الجييادة الشييرمل  مييع بداايي   ،مجييرل المعلييامإلييى  لممحييدة ا ملييي هيي ا المفهييامافيي  المملكيي  ا

 ،قطيييرع المعليييامإليييى  اهممرمهييير (ISO 9000)المسيييعن ر  ع يييدمر اجهييي  الم ظمييي  البريطر اييي  العرلماييي  
 ،ا رلميييييرل  أصييييي ح  الاالاييييير  الممحيييييدة ارمريياييييي  اأارا ييييير االار ييييير  مجيييييرال  لدراسييييي  الجيييييادة )البييييياالاي 

6:1996). 
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 مفهسم   جس  :
   جس    غ :

 ، اجيرد الشي   جيادة ي االجنيد  ليا  اليرد ،يلمي  "جياد"إليى  الجادة في  أصيلهر الل ياي نرجيع
الفعي، االرل  أجرد فال  عمله، اأجاد اجيرد عمليه أا  أمى  رلجند م  اللالأي  صرر جندا ، اأجرد أي 

 .(255-254  2003بجادة )اب  م ظار، 
 :الحاا   جس    صط

فلد اخملف  معريفرمهر  رخمال  اسمخدامهر، فمعري  الجادة  ،ال ناجد معري  جرمع مر ع للجادة
ف  الص رع  نخمل  ع  معريفهر ف  المعلام اغنرهر، الك  ايا  ه رح الحيد ارد يى لمعريي  الجيادة قيد 

 .ناجد ف  جماع المعريفر 
 

 بأنها: (680:2005 فق  ع فها )طه،
 .حا  ف  االسمعمرلالجادة ه  الصال -1
 .الجادة ه  الماافق مع الممطل ر  -2
 .الجادة ه  محلنق االحمارجر  -3
 .الجادة ه  محلنق ممطل ر  العمني -4
 .الجادة ه  درج  الممنز -5

لخدميي  مر يي  احمارجيير  أا  ( علييى أ هيير الخصييرئص الممجمعيي  لم ييمط1993) اعرفهيير ريه ميير
 يالمهرأا  الخدم أا    أم المسمخدم ارصل  للم مطساا  ير  الزاا  ها المملل  الم رشر للخدم الزاا  
 .(Renehert, 1993:49)معر  

اهيي  الهنئيي  االخصييرئص  ،معرييي  الجمعايي  ارمرييايي  للجييادة ااميي  أشييهر معريفيير  الجييادة هيي
الم  مظهر امعيا قدرة ه ا الم مط على إش رع حرجر  صريح  اأخيرى  ع سلأا  الكلا  لل ما ج خدم 

 .(Haizer & Render, 2001:171)  م ا 
 (International organization for standardization)أمير الم ظميي  الدالايي  للملنيياا 

عملاي  أا  ق في  م يمطليعر  ماجاد لمجماع  م  الممطل ر  المي  ن   ي  أ  ممح فمعر  الجادة  أ هر
 .ي  الممطل ر  ايجعي العملا  مم محلنق اإلافر  به هأسلاب  فامر إ ا ير  ه رح مر
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 (European organization for quality control)أمر الم ظم  ارارااا  ل  ط الجادة 
مجماع  م  الصفر  الم  نممنز بهر م يمط معين  محيدد قدراميه عليى ملباي  حرجير   ه  فمرى أ  الجادة

 .(114:2008 )مجند االزيردا ، مهلكن  اممطل رمهمالمس
ه  مطر ل  للمااصفر  حن  اآلخير، اقيد أا  مرل حن ر ،اقد عرف  الجادة ي اع م  ال  ر  االك

 أهيدا  العمييأا  مااصفر  الزايا  أا  اعمبر  مالئم  لل ر ، اال ي امي  أ  اع ى إمر ملبا  الشراط
 .(12:1999 الاظاف  امهرمهر )داهنرم ،أا 

 سف ما ر ي   ع ض   باحث  ع  ف   جس   من سجه  نظ   س   ا:
درجيي  ماافييق ااالعممردايي  الميي  مم رسييب مييع السيياس امييع (  أ هيير Demingفلييد عرفهيير دام ييغ )

 .(33:2002 )ال يري، كلف ،  مع ى المطر ل  لالحمارجر الم
العملايي  الميي  مليياا ميي  خاللهيير جييادة اردا  فعلايير ، املرر مييه مييع اعيير  جيياار  الجييادة  أ هيير 

 .(14:2007 )جرمع  اللدا المفماح ، لمعارر، االعمي على مصحان الخليا
 

 ر ى   باحث ان مفهسم   جس   ل ب  ان   س ف  بها ع   من   نقاط:مما  بق 
 السلع  الملدم  إلاه.أا  الزاا  م  الخدم أا  ر ر المسمفند -2
الكميرل، فيإ  إليى  الاصيالأي  السيلع أا  معظم المااصيفر  المطلا ي  في  الخدمي أا  محلنق جماع -3

 لم اسمطع الملريب م  الكمرل.

 السلع .أا  ا لح على صعند الخدم  ،ف لا  إ ا مر قار  ب ظرائهاجاد صف  ار -4

 الجادة رحل  مع الحارة ال م مه .أي  االسممراري  ف  محسن  الم مط ال هرئ ، -5
 

   جس   في    ع  م:
أك ير  رغم  لح فمفهام الجادة ف  المعليام هياا  ،يمر أسلف ر سر لر  أ  مفهام الجادة حدنث  سبار  

مجيرل المرااي  االمعليام اقييد إليى   مليييا يم  عيد ميدة  ،فيي  الصي رع  أاال    جيدر أ  الجيادة ا   يحدا ي  ، فليد بن  
   ير )منار  مريباا( فراقر  بن  المراا  االص رع  ف   لي ال ظري  مي  الصي رع  للمرااي  االمعليام، اهي

 ( 31:2008 )مداخ،
 االطرلب لاا م مجر . ،المدرس  لاا مص عر   -1
   ال رمط )الم مط(.مراا  الطرلب امعلمه ه -2
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 المعلام االمعلم عملنمر  مخملفمر . -3

ال حيث إليى أقيرب  أمير اليمعلم فهيا ،اإلدارة م  اإلشرا  المفصنل  عليى ال شيرطر إلى أقرب  المعلام -4
 االمطاير م  يا ه عملا  مجماع امرينب.

 

ام ليدفع ( ه  جملي  الجهياد المب الي  مي  قبيي العيرملن  في  مجيرل المعلي2007ااعرفهر الطرهر )
امحسن  احدة الم مط المعلام ، ا مر نم رسب مع رغ ر  المسمفند امع قدرا  اسمر  اخصرئص احدة 

 .(8:2007 الم مط المعلام  )الطرهر،
اميي  ال ييرح ن  ميير نييري أ  الجييادة فيي  المعلييام هييا ميير نجعييي المعلييام ممعيي  ااهجيي  )ار صييرري 

 (.23:2002 امصطفى،
امي   أ هر مجماع  العاامي االظرا  الم  نهنئهر ال ظيرم المعل( 2007اعرفهر العرجز ا شاا  )

ب ير  جنيي قيردر إليى  مي  خيالل مهنئي  الم يرخ المراياي المالئيم مي  اصيال إملير  العميي االممنيزأجي  م 
)العيرجز  على مااك   ريب الح ررة، ااالسمفردة م هر ف  إحداث الم ما  الشرمل ، اصي ع ح يررة ارمي 

 .(5:2007 ا شاا ،
اال اميي   ،محسين  الم يمط ال هيرئ إليى    حن  عرف  جيادة المعليام  أ هير عملاي  ب رئاي  مهيد ف

 حنييييث مسييييم د علييييى اإلحسييييرا العييييرم للحيييييم علييييى ارشييييار  )أحمييييد، ،اعم ررهيييير عملايييي  خارلايييي  امعلييييدة
17:2003). 

( الجادة ف  المعلام أ هر مجماع  م  الخصرئص االممنزا  ف  مدخال  2004اعر  شن ط )
 اإلسيييمرامنجا ملاييير  امخرجييير   ظيييرم المعليييام الييي ي ملبييي  االحمارجييير  اآل اييي  االمسيييملبلا  امطلعييير  اع

 .(Cheng, 2004:25) للمسمفند الداخل  االخررج 
 

 س ما: ،من خالل ما  بق فر ي   باحث ض س      ف  ق برن مفهسمرن
أك ير  مهيررة مير اا  لر هيرأا   م ماي  معرفيأا  اه  الطريل  الم  بااسطمهر نيمم اكمسيرب  جس      ع م -2

أا  علييى سييلاح الزاييا  )المييمعلم(، امفرعييي هيي ه المهييررا    رميير  فيي  العلييي، اأك يير ا عيرسيير  امطباليير  
مشييييل   ا  أي  المعييرر  الميمسيي   فاميير بن همييير لخلييق عالقيير  جدنييدة اميييي  اسييمخدامهر فيي  حييي

 صل .
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ملن  فيي  مجييرل المعلييام الميي  معمييي علييى   اهيي  ملييح الليياى الممكر فيي  ميي  جماييع العييرجةةس      ع ةة م -3
اراط ه ه المعرر  االمهررا   شييي  ،اسممراري  اكمسرب ام ما  المعرر  االمهررا  لدى الممعلمن 

أفل  ارأس  فامر بن همر حمى ايا  الم مط ال هرئ  )الخريط( في  أف يي حيرل اأك ير جرهزيي  لسياس 
 الخريجن  ايا  ف  الملدم .العمي ف  جماع الماردن ، اا  ا مر قار    نره م  

 

 :مبا ئ إ       جس  
 Out of the) لطيي  في  يمر ييه الخييراج ميي  ارزمي  ا يع دمن ييغ )أبييا الجيادة( أراعيي  عشيير 

crises)  س ي ،احدد فنهر م ردئ إدارة الجادة الشرمل  (1982)عرم  
 اعايي  الجييادة  المفينيير المسييممر فيي  محسيين  اإل مرجايي  االخدميي ، اهيي ا نؤيييد المرينييز علييى محسيين  -1

 الاا على الراحا .
الحدن  ، امع ى االسممرار ف  محلنق الهد  الي ي ا يع محسين  الجيادة أا  مطبنق الفلسف  الجدندة -2

 االخدم  ف  الملرم ارال.

المللني م  االعممرد على الفحص، إ  نري دمن غ أ  الجادة ال امي  إ يرفمهر للم يمط  عيد اال مهير   -3
 أدا  الخدم  المطلا  .أا  لنق  لح م  البداا  ف  اإل مرجم ه اا  مر م  الممي  مح

 يغ ا فيي عي  السيعر نم طرقي  السيعر، اال اع يى  ليح أ  د ماق  ع  ملاام ارعمرل  رالعممرد على -4
 ع د الشرا .

امليع عليى اإلدارة مسيؤالا  ال حيث اليدائم االمسيممر عي   ،محسن   ظرم اإل مرج االخيدمر  المسيممرة -5
 مي على محسن  الجادة.ارسرلنب الم  مع

 االهممرم بمدريب العرملن  ر  المدريب اسرعد ف  االسمفردة م  قدرا  العرملن  امااهبهم. -6

 لك  مااكب مطاير العرملن  امأهنلهم. اسمخدام أسرلنب حدن   ف  اإلشرا  -7

 الشعار  ررمر ، إ  ال بد أ  اشعر العرملا   ررمر  حمى اسمطاعاا إبدا  اجه   ظرهم. -8

  حنث معمي ارقسرم المخملف  يفريق ااحد. الحااجز بن  ارقسرم يسر -9

 إزال  الشعررا  االهمرفر  الر ر  ، ااالعممرد على محلنق ارهدا . -10

ال عليى يماي  اإل ميرج  بهيد  المرينيز عليى ما ياعر  الجيادة مخفا  اسيمخدام ارهيدا  الكماي  -11
 مرج.رقما  يملارا اإل أا  المب ا  على اللارم  أعمرل حصصا 
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مي  خيالل العميي الجيرد عليى اليمخلص مي   م ع العرملن  م  االعمزاز  عملهمإزال  الحااجز الم  م -12
 أسرلنب الملاام المللندا  الممع  .

 المطارا  ف  مجرل العمي.آخر  مصمام برامط المعلام االمدريا المسممر لمااك   -13

إدارة الجيييادة الشيييرمل   ا يييع العيييرملن  عليييى شييييي مجماعييير  ال جيييرز  لرفييي  المحيييال  حيييا محلنيييق -14
 .(9:2011 )الراشد،

 

 س ي: ،( ع   من   مبا ئ    ئ     عن   جس   في    ع  م2005سق  ح    منصس  )
 ،  اهيييي  عملايييي  مكيييير   يييييي ميييي  الطييييالب اأالايييير  ارمييييار ارجييييرل ارعمييييرل االمعلميييين   مشةةةةا ك  -1

  .ااشمراكهم ف  محمي المسؤالا   رممالكهم  مهررا  الجادة احي المشيال

أ  هنئ  المدريا ااإلدارين  نجيب أ  نخللياا ر فسيهم قيام جيادة محيددة داخيي إلى    امشنر  مبا ا  -2
 ا لح  رلمخل  ع  ارسرلنب الرامن ا  داخي المؤسس . ،المؤسس 

 ،  ا لح لمحلنيق اميدعام الليام المراااي  ليدى الطيالب مي  خيالل المفرعيي المسيممر   طس     م  م  -3
 لمااز  ااسم الل الماارد الممرح  م  خالل المخطاط االمطاير المسممري .االعمي على محلنق ا

االسيييمجر   السيييريع  لممطل ييير  المسيييمهلح مييي  خيييالل محسييين  زمييي   ا ع ييي  بهييير   ةةة ع       فعةةةِ -4
امييير نمطل يييه مييي  مراجعييي  العملاييير  اارهيييدا  اار شيييط  مييي  خيييالل عملاييير  اللايييرا  ،االسيييمجر  
   الجادة.محسنإلى  اال ي نؤدي ،المسممر

   حنث مكا  سم  أسرسا  لدي يي العرملن  ف  المؤسس  المرااا  م  طالب    ؤ    إل     رج   -5
دارة االعمي على مرجم  ه ه الرؤا   خطط مسملبلا .إلى  امعلمن  اآ ر  اا 

   حنث نمم  شر  لرف  م ردل الم فع  بن  سرئر المؤسسر  اإل مرجاي  اعليى رأسيهر   منفع  س   عاسن  -6
 (.86:2005 )م صار، ااا  اان  مؤسسر  المجممع المد  ؤسسر  المر الم
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 :  ف ق برن إ       جس   س إل        ق ر    في    ع  م
 ( الفرس بن  إدارة الجادة ااإلدارة المللندا  م  خالل الجدال المرل  2007نا ن السرمرائ  )

 (4.1)ج سل  قم 
      ف ق برن إ       جس   س إل        ق ر

 إ       جس    إل        ق ر    عناص    مقا ن 
 .معلندا ، أفل  ش ي أقي  مر  أا .هرم  رأس  نمص   رلج اد   ه كِ    نظ مي

   ه ف
محلنق ر ر عمالؤهر م  خيالل ملباي   .معظام أرارح الم ظم 

احمارجيييرمهم ممييير سييينؤدي إليييى محلنيييق 
 .اررارح

  حا الزاا   . حا اإل مرج    سجه

  ق      
قصييييييييينرة ارجيييييييييي، مب يييييييييى عليييييييييى 

 .ارحرساا االمشرعر المللرئا 
 .طايل  ارجي، مب ى على الحلرئق

  أكر    خطاء
مبيييييييييدأ عالجييييييييي  ) عيييييييييد حيييييييييداث 

 .الخطأ(
مبييييييدأ اقييييييرئ  )قبييييييي احممييييييرل حييييييداث 

 .الخطأ(

 نسع    قاب 
الرقر ييييي  اللصيييييال  االمرينيييييز عليييييى 

 .السلبار 
علييى ينييز الرقر يي   ييراللمزام اليي ام  االمر 

 .نجربار اإل

 عالق     ئ   با م ؤس رن
احيمهييييييير االعمميييييييرد المم يييييييردل اال لييييييي   .محيمهر المااكي االساطرة

 .اااللمزام م  الجر بن 

 نظ     م ؤس رن    ئ  
 ظيييييييييييرة المراقيييييييييييب ب ييييييييييير   عليييييييييييى 

 .الصالحار 
 . ظرة الماسر االمدرب االمعلم

   م ؤس   
جمرعاييييييي  مليييييييع عليييييييى عيييييييرمق جمايييييييع  .ع رصر فردا 

 .العرملن 
 .ع رصر اسم مرر .ع رصر يلف    نظ   عناص    عمِ س      ل

 مجال   ل  مام
جيييييييييرا   .حفظ البار ر  المرريخا  مسيييييييييجني امحلنيييييييييي ال ميييييييييرئط اا 

 .الملرر ر 
 أسرلنب العمي جمرعا  أسرلنب العمي الفردا  ا  سل   عمِ

 (4:2007 )السرمرائ ،
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 : مخطس    نفرذ ب نامج   جس   في    ع 
ه ييرح عييدة خطيياا  لم فنيي  الجييادة فيي  المجييرل المعلييام أ ا ميير مييم مطبالهيير، فسييا   حصييي علييى 

  س ي ك ا ي ،الجادة ف  المعلام
 المأكد م  أ  اإلدارة العلار ملمزم  ببر رمط الجادة، ايرس  ماارد يرفا  للبر رمط. -1
 مأساا قسم لملدنر اميرفأة ار شط  الممعلل   رلجادة. -2

 لجماع الماظفن  على عملا  الجادة.مافنر مدريب  -3

   الجادة اظاف  يي ماظ .أاالعمرا    -4

 إ شر  بر رمط لالمصرال  الداخلا  االخررجا  الم  مدعم بر رمط الجادة. -5

مييي  خييالل عملاييير  حنيييث أ  يييي قسيييم اظافيي  نجيييب أ  اعيير   ،عمييي معيييرننر لكييي فسيييم اظافيي  -6
نجرد خريط  م ظاما  لمعر رئاسا   لج  المؤ را  على مرار الاق .لك  نمم مراقبمه اا 

 المجممع(.أا  مطاير  ظرم الم  ا  الراجع  لزيردة فهم مر ها قام لدى الزاا  )الممعلم -7

امي  مطاير خط  العمي امطبالهر لمعرف  مطر ل  ال مرئط لمير  ع دمر مكا  فرص المحسن  معراف  -8
 السممراري   رلمحسن .ها ماجاد  رلخط  م  محسن ر  مرغا  ، ادمط الم نر ف  العملا  اا

 .(Pineda, 2013:40) االحمفرل  رل جرح االجهاد الم  ب ل  م  العرملن  لمحسن  الجادة -9
 

 س ي: ،خم  م  حِ   طبرق   جس   في    ع  م (55:2002 سذك   )  ح  ي،
   اإلدارة العلار. بام االقم رع    م ح     س ى -1
امكاي  مجلا اسمشيرري للجيادة ااإلعيداد  ،مرامنجا ا ع الخطط المفصنلا  ااإلس    م ح     ثان   -2

 لبرامط امدريب امحدند الماارد المرلا .
حيدث الاسيرئي الممعللي  أسن ف ا  ه ه الخطيط اميدريبهم عليى اخمارر ارفراد ال ن      م ح     ثا ث  -3

  رلجادة.
  .  عملا  ملااما  لجماع المراحي للاقا  على أاجه اللاة اال ع  م ح       بع  -4
اميأم  أخنييرا  مرحلي  ال شيير ام ييردل الخبيرا  فعملايي  المليياام مبيرز ل يير المخرجيير      م ح ةة    خام ةة  -5

 ايمم م ردلهر مع  رق  المؤسسر  المرااا . ،مطبنق الجادة لالم  مم محللهر م  خال
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 :   ع  ممب      طبرق   جس   في 
 اه   ،علامعدة مبررا  لمطبنق الجادة ف  الم (1995قد  ير الرشند )

 ارم رط الجادة  رإل مرجا . -1
 ارم رط  ظرم الجادة  رلشمالا  ف  يرف  المجرال . -2

 عرلما   ظرم الجادة، اأص ح  سم  م  سمر  العصر. -3

أا   جييرح مطبنييق  ظيييرم الجييادة فييي  العدنييد مييي  المؤسسيير  المعلاماييي ، سيياا  فييي  اللطييرع الحييييام  -4
 اللطرع الخرص ف  معظم الدال.

 .(4:1995 الرشند،)دة الشرمل  مع الملاام للمعلام  رلمؤسسر  المعلاما  ارم رط  ظرم الجا  -5
 

 :ا   ف   جس   في    ع  م
عمييي إال الييه هييد  اسييعى لمحلالييه، فرسييمخدام الجييادة فيي  المعلييام لييه عييدة أهييدا ، أي  ال ناجيد
 اه   ،معلام مباح –المراا  االمعلام السعادا  يمر أاردمهر ازارة

 عرملن  ع  طريل  م ما  راح العمي المعرا  .مطاير أدا  جماع ال -1

 محلنق  لل   اعا  ف  عملا  المراا  االمعلام. -2

 االهممرم  مسماى اردا  لكي العرملن   رلمدرس . -3

 امخر  يرف  اإلجرا ا  الاقرئا  لمالف  ارخطر  قبي اقاعهر. -4

 الاقا  على المشيال  المرااا  االمعلاما  ف  المندا . -5

 مع الجهر  الحياما  اارهلا  الم  مطبق  ظرم الجادة. المااصي المرااي  -6

 الافر   ممطل ر  الطالب اأالار  أمارهم االمجممع. -7

   ط امطاير ال ظرم اإلداري  رلمدرس . -8

   ط شيراي الطالب اأالار  أمارهم. -9

 زيردة الكفر ة المعلاما  ارفع مسماى العرملن   رلمدرس . -10

 االراحا . ،ال فسا  ،االجممرعا  ،جاا ب الجسما االرملر   مسماى الطالب ف  جماع ال -11

 مافنر جا م  المفرهم االعالقر  اإل سر ا  بن  جماع العرملن . -12

 ممين  إدارة المدرس  م  محلني المشيال   رلطرس العلما  الصحاح . -13

 العمي براح الفريق. -14
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ظهرر اإلبداع. -15  المحفنز على الممنز اا 

 .(www.tqm-tabuk.com) ار  المدرس المشجاع على المشرري  ف  أ شط  افعرل -16
 

 :فس ئ   طبرق   جس   في    ع  م
 ام هر   ،م  خالل مر سبق نمبن  أ  ه رح الك نر م  فاائد للجادة ف  المعلام

 منجي  لا ياح ارداار، امحدنيد المسيؤالار   مؤسس  معلاماي أي    ط امطاير ال ظرم اإلداري ف  -1
 بدق .

 االراحا . ،ال فسا  ،االجممرعا  ،العللا  ،اع الجاا ب الجسما الطرلب ف  جماالرملر   مسماى  -2

 زيردة يفرار  اإلدارين  االمعلمن   رلمؤسسر  المعلاما . -3

 زيردة ال ل  بن  المؤسسر  المعلاما  االمجممع. -4

مييييافنر جييييا ميييي  المفييييرهم االمعييييرا  االعالقيييير  اإل سيييير ا  السييييلام  بيييين  جماييييع العييييرملن   رلمؤسسيييي   -5
 المعلاما .

 ردة الاع  ااال ممر   حا المؤسس  م  قبي الطالب االمجممع المحل .زي -6

 المرا ط االمكرمي بن  جماع اإلدارين  االعرملن . -7

 مطبنييييق  ظييييرم الجييييادة الشييييرمي اميييي ن المؤسسيييي  المزيييييد ميييي  االحمييييرام االملييييدنر ااالعمييييرا  العييييرلم  -8
(www.drmosad.com). 

 

 :معسقا   طبرق   جس   في    ع  م
عمييي نريييد أ  الييام  ييه اإل سيير  نجييد فيي  طريلييه  عيي  المعاقيير  لللاييرم بهيي ا العمييي، أي  دائميير  

اهي  عليى ال حيا  ،اه رح عدة معاقر  لمطبنق الجادة في  المعليام هي  محيي امفيرس العدنيد مي  ال يرح ن 
  المرل 

 ممييير نمطليييب مطبنيييق فيييإدارة الجيييادة ممطليييب مرا ييي  اسيييرع المريزيييي  فييي  امخييير  الليييرارا  المراااييي ،  -1
 الالمريزي .سلاب أ

 ام نرهر الدائم. عدم اسملرار اإلدارة -2

 المرينز على ارهدا  قصنرة المدى. -3

 صعا   محدند معرننر قارا مدى جداى المخرجر . -4

  ع  ال ظرم المعلامرم  ف  المؤسس . -5
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 اطايل  ارجي. دا  قصنرة المدىإهمرل محلنق المااز  بن  اله -6

 ف  المؤسس .مسنب العرملن ، اعدم قارمهم  أداارهم  -7

 عدم ماافر ياادر مؤهل  امدرا  ف  مجرل إدارة الجادة. -8

 .(26:2010 الحريري،)زم إلدارة الجادة الشرمل  اللا لص الممايي المرل   -9
 

 :اب   اسكان من  ،( ع   معسقا   ح  من  طبرق   جس   في    ع  م2012سذك    عضاضي )
  ع  الحاافز المع اا . -1

  ع  الميم ر . -2

 ا ا  المرقا .معلند إجر  -3

 معرننر قارا اردا  الم  اشااهر ال ما . -4

 زيردة العب  المدريس  على حسرب ال ح  العلم . -5

  ع  الدعم المرل  لأل حرث العلما . -6

 قل  برامط المعلام المسممر. -7

 غما  معرننر اخمارر اللاردا  اركرداما . -8

 .(72-71  2012  ر  ،الع) قل  اع  اللاردا  اركرداما    رارة مطبنق مفهام الجادة -9
 

 :جس     منهاج   م   ي
مييع الطرلييب، حنييث اسييمخدم الطرلييب الم هييرج مفييرعال   اعمبيير الم هييرج المدرسيي  الع صيير ارك يير

المدرس   شيي يبنر اأك ر م  غنره م  الع رصر المعلاماي  ارخيرى، فجيادة الم هيرج المدرسي   رلمأكنيد 
 على جادة المعلام  أكمله.أ ر  لهر

 

 :  منهاج   م   ي ع  ف 
أا  فرلم هرج المدرس  ها مجماع  الخبرا  المرااا  الم  مهنؤهر المدرس  للمالمن  سياا  داخلهير

مفييرعلهم  ياايليي ،معييدني سييلايهمإلييى  نييؤدي ا لييح   يير  مسييرعدمهم علييى ال مييا الشييرمي  ميياا   ،خررجهيير
 (.4:1996   )الايني االمفم ،لمر نااجههم م  مشيال ب جرح مع بنئمهم امجممعهم اابمكررامهم حلاال  

( مخطط مرااي نم م  ع رصير ميا ي  مي  أهيدا  امحمياى 2002االم هرج يمر نراه حمدا  )
اخبرا  معلاما  امدريا املاام، مشمل  على أسا فلسفا  ااجممرعا  ا فسا  امعرفا ، مرم ط   رلممعلم 

 لصيد اإلسيهرم في   ر محي  إشيرافهرخررجهامجممعه، امط ل  ف  مااق  معلاما  معلماه داخي المدرس  ا 
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املياام ميدى محليق  ليح  ،هير العللاي  االاجدا اي  االجسيما ئجزاأمحلنق ال ما الممكرمي لشخصا  الممعلم  
 (.69:2002 للممعلم )حمدا ،

 جماييع الخبييرا  الميي  امييرا  بهييرأا  االم هييرج هييا جماييع أ ييااع ال شييرط الميي  الييام بهيير المالمنيي ،
 جنههيييير سيييياا  ييييير   لييييح فيييي  داخييييي أب ايييي  المدرسيييي  أم خررجهيييير )إبييييراهام،محيييي  إشييييرا  المدرسيييي  اما 

11:1976.) 
مجميييياع الخبييييرا  المرااايييي  اال لرفايييي  ااالجممرعايييي  (  أ ييييه 2004عرشييييار اأبييييا الهنجيييير ) اعرفييييه

 لصيد مسيرعدمهم عليى ال ميا  اخيي المدرسي  اخررجهيراالرير ا  االف ا  الم  مهنئهر المدرسي  لمالمني هر د
 (.15:2004 الهنجر، أباا  رهدا  مرااا  )عرشار ر  لماع ال ااح  امعدني سلايهم ط   جالشرمي م

احنث أ ه  ،خر جادة الكمرب ال ي ام ي ارداة ارالى للم هرجآ أا  اجادة الم هرج مع    شيي
 ( 7:2001 ارمن ،)م  الدعرئم الم  نرمكز علنهر الكمرب المدرس  الجند مر نل  

 المسمجدا  ف  ه ا المجرل.آلخر  مطر ل  محماى المردة -1
 أ  م مط ما اعر  المردة الفرص  للمدريب لعمل  االمراجع  للمردة الدراسا . -2

 أ  نلب  محماى الكمب حرجر  الطالب امنالهم المخملف . -3

فلييد مبيين  خييراج الم هييرج ميي  محيي  ع يير ة المييااد الدراسييا  الميي   ،اميي  خييالل المعريفيير  السيير ل 
فحميى اليرحال  المرفنهاي  المي  م ظمهير المدرسي   ،خررجهيرأا  داخيي جيدرا  المدرسي نمللهر الميمعلم سياا  

 خررج المدرس  فه  جز  م  الم هرج.
م هييرج مدرسيي  فرعييي نمصيي   ييرلجادة، فالبييد ميي  دراسيي  الااقييع امشخاصييه فيي  إلييى  اللاصييال
 ،درسييا  اللرئميي الجييادة نريييز علييى الم ييرهط المأسييلاب   إمحييددة قربليي  لللاييرا، الهيي ا فيي  ييا  معييرننر

 اللاليييا،ا  ملااماييي  )عفر ييي أا  م فن اييي أا  مخطاطاييي أا  ف اييي أا  ااعميييي عليييى محسييين هر مييي   رحاييي  إداريييي 
142:2004). 
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 : طس     منا ج  جس   س 
مسيعى إليى  العرمي  لم رهط الفلسيطن ا لأهدا  ا ع  ازارة المراا  االمعلام الفلسطن ا  عدة 

 اه   ،محلالهر
 هلل االدن  اإلسالم  امعزيز ال لرف  اإلسالما .معمنق اإلامر   ر -1

سييالمه ايلميي -2 نجييرب ، ايييرم ط إزم بهيير، ايمفرعييي مييع ق ييراره  شيييي اعمييز بهايمييه الاط ايي  اعراامييه اا 
  رلعرلم االل رار العرلما .

 اعمز باط ه فلسطن  اي مم  إلاه. -3

 .اعمز بل مه العراا  ايلمزم بهر ف  المعبنر ع   امه ااالمصرل  رآلخري  -4
 اع  مرا ه الاط   ااعمز  ه ااحرفظ علاه ااعمي على إحار  المراث الفلسطن   اا  رائه. -5

 نلمزم  رللام االعردا  االملرلند الفلسطن ا . -6

 اه  مهد الدار ر  ال الث. ، أ  فلسطن  لهر خصاصا  ح رري  ادن ا  ا لرفا  اج رافا اع   -7

 .نؤم   رلداملراطا  -8
امحيي  علييى العلييم  ،امعييزز مير يي  العلييي ، ا  الميي  محمييرم اإل سيير يييؤم   ييرللام االم ييردئ اإل سييرا  -9

 ااحرفظ على حلاس اآلخري  اممملكرمهم. ،االعمي اارخالس االم ي العلار

 االحري  االكرام  احلاس اإل سر . نؤم   رلحق االعدل االمسرااة -10

امر علايه  ،  حلاس اعمي على ساردة اللر ا  ااحمرام الحرير  الفردا  االجمرعا ، ااعر  مر له م -11
 المااط   ايمحمي المسؤالار  الممرم   علنهر.،ايممسح  حلاس  ،م  الااج ر 

 ،راحايييير   ،جسييييدار   ،اجممرعاييير   ،فيرييييير   اا ييييب اإل سيييير  الفلسيييطن   الممكرمييييينيييؤم   أهمايييي  ماحنيييد ج -12
 لايا  ماط ر  صرلحر . اعرطفار  

 ،الفلسيييطن  ، اهيييا أداة الم ماييي  فايييه نيييؤم   يييأ  اإل سييير  الفلسيييطن   هيييا ال يييراة الحلالاييي  للمجمميييع -13
 اراط المدرس   ساس العمي. ،ايجب ما نق الصل  بن  المراا  االمأهني المه   االمل   للطل  

فيي  إطييرر اليياط  العرايي   ااجممرعايير   مهميير  فيي  مطيياير المجممييع اقمصييردار  دارا   نييؤم   ييأ  للمراايي  -14
 الممكرمي خرص ، االعرلم عرم .

 ال ما الساي جسدار  اا فعرلار  اعللار .إلى  ا  المؤدا نلمزم  رللااعد الصح -15

 نهمم  رلمحرفظ  على ارسرة اممرسيهر احس  رعرنمهر. -16
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ااعمييي علييى محسيين هر ااسييم مررهر  ،احييرفظ علييى البنئيي  الطباعايي  الفلسييطن ا  امااردهيير االقمصييردا  -17
 .امع اار    شيي ممااز  لم ما  مجممعه مردار  

 رفر  العرلما  بإملر  ل   أج با  ااحدة على ارقي.نهمم  رال فمرح على ال ل -18

ااسيخرهر لخدمي   ،ااسيمخدمهر في  مفسينر الظيااهر الكا اي  ،اسماعب الم ردئ االحلياس اال ظريير  -19
 اإل سر .

ايم ع ارسلاب العلم  ف  المشيرهدة اال حيث ااالسمكشير  ااالسملصير   ،اسمخدم الم ينر ال رق  -20
 احي المشيال .

 اسلاير   شيي ممل . ال  فيرا  اقامر  اأدا   نمفرعي مع المشي -21

نهييمم  علييام المسيييملبي ميي  مك الاجاييير عصييري  اعلييام مطبالاييي  ارير ييار  افليييح اجنالاجايير اعليييم  -22
 فعرال  ف  الم ما  الشرمل . الهم إسهرمر   ،الحرساب

 نؤم   رلاحدة الاط ا  ااسعى لمحلالهر. -23

 نؤم   عدال  ق نمه الفلسطن ا  ايدافع ع هر. -24

)ازارة المرااييي  االمعليييام الفلسيييطن ا ،     حيييق العيييادة لبليييده ااسيييعى ل نيييي حلاقيييه ايممسيييح بهيييرنيييؤم -25
2011). 

 ا    طس     منا ج:
 

نجييب مطيياير هيي ه الم ييرهط  شيييي مسييممر  ،حمييى ايييا  فيي  مؤسسييرم ر المعلامايي  م ييرهط جنييدةا 
  (211-207  2000)أبا حاان،  اه رح أسا لمطاير الم رهط اه  ،امممر ع

 مدخي مدريا اا ن.أا   ظري  علما إلى  م رداالس -1
  رارة ارم رط المطاير  أهدا  المعلام. -2

اعمبر ملياام المي هط المدرسي  أسيا المطياير في  الاقي  الي ي ام يي مرحلي    ملاام الم هط المدرس  -3
 هرم  م  مراحي مطاير الم هرج.

امحماارمهيير اطييرس هييدافهر ط إجييرا  دراسيي  محلنلايي  رممطلييب عملايي  مطيياير الم ييره  محلنييي الم هييرج -4
  مدريسهر، اافمر  ف  عملا  محلني الم رهط مؤدي إلى

 ا اح رهدافهر الممعلل   رلم رهط المدرسا . -أ

 المعرفا  ااال فعرلا  اال فسحريا .  شمال الم رهط لمخمل  المجرال  الهدفا  -ب
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 ارم رط محماى الم رهط  أهدافهر. - 

 ق العلما  المخملف .حدا   المحماى اارم رطه  رلمعرر  االحلرئ -ث

 مكرمي طرس المدريا مع محماى الم رهط اأهدافهر. -ج

 اأسرلنب الملاام  أهدا  الم رهط المدرسا .أداا   ارم رط -ح

 لكي ع رصر الم هرج.شرمال   شمالا  المطاير   مع ى أ  المطاير نجب أ  ايا   -5

العمري  للمالمن ، ااشيمراح فم  ال رارة أ  نمالئم المطاير مع المراحي   المطاير احرجر  المالمن  -6
 المالمن  ف  ملرير حرجرمهم.

  رارة ارم رط المطاير  رلمجممع االبنئ . -7

  رارة ارم رط المطاير  فيرة المعلم ال ام  المسممر. -8

  رارة أ  نرم ط المطاير باجاد المعلم المؤهي. -9

 

 :انس ع   منا ج
  هرج إلىقاردة الم هط" أ ااع الم ( ف  يمر ه "1995ص   جالمهار  )

اهيييا الم هيييرج المصيييردس علايييه مييي  قبيييي الحيامييي    (Recommended)  منهةةةاج   مسصةةةى بةةةه  -1
 االعلمر  االم ظمر  المخصصا  االمؤسسر  المرااا ، ااسمى  رلم هرج الرسم .

اهيييا الم هيييرج الييي ي نم يييم  اردلييي  المصيييردس علنهييير مييي  قبيييي   (Written)  منهةةةاج   مك ةةةسل  -2
ايا يييين ارهييييدا  العرميييي  اارهييييدا  الخرصيييي  للم هييييرج، اأ ييييااع  ،ايييي الييييازارا  االمؤسسيييير  المراا 

ميييي  الم هييييرج  اشييييماال   محدنييييدا  أك يييير  ار شييييط  الميييي  نجييييب اسييييمخدامهر، اايييييا  الم هييييرج الميميييياب
 الماصى  ه.

در الداعمي  المي  ماصيله اها الم هرج ال ي نمشييي مي  المصير  (Supported)  منهاج   م   كم  -3
 يمر ها اارد  رلخط ، االاق  الفعل  ال ي نجدده المعلم. ،مرحم ي الاق  الم للممعلمن 

يميير نييدرا  اهييا الم هييرج اليي ي امييي  مشييرهدمه امالحظمييه م فيي ا    (Taught)  منهةةاج   مةة      -4
  ه الم هرج الفعل  ل ي مم مطباله، ااسمى الم هرج الفعل .أأي  المعلم،

ر اعيير  الطرلييب اميير اليي ي نميي يره، اهييا الم هييرج اليي ي اشييمي ميي  (Learned)  منهةةاج   مةة ع م  -5
ايم ن ه ا الم هرج على شيي م نرا  م  اللام االمدرير  االسلايار  الم  محدث للميمعلم  منجي  

 مراره بخبرة مدرسا .
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 اها الم هرج ال ي مصمم االخم ررا  للارا مدى محلله.    منهاج   مفحسص -6

 سلسيييل  ممدرجييي ، مبيييدأ  رلم هيييرج نم يين مييي  العييير  السيييربق ر يييااع الم يييرهط أ  الم هيييرج امييير 
ااظهيير الكمييرب المدرسيي  ادلنييي  ،الم هييرج الميميياب اليي ي اشييرح الا اليي إلييى  مييم م ملييي ،الرسييم  يا اليي 

المعلييم، ايليي   لييح الم هييرج المدريسيي  اليي ي اظهيير فيي  الخطييط الميي  اعييدهر المعلمييا ،  ييم اييأم  الم هييرج 
اهيا الم هييرج اليي ي اكمسيي ه  ،الم هييرج المخبييارالم في  اهييا اليي ي اشيرهد داخييي غرفيي  الصيي ، ايلي   لييح 

 ال ي اشمي محماى االخم رر )ع يرا الطرلب  منج  مراره  رلخبرة، ااأم  أخنرا  الم هرج المفحاص اها
 .(32:2007 الع س ،ا 

 

 :معارر    جس   في  طس     منهاج   م   ي
   اه ،( عدة معرننر للجادة ف  مطاير الم هرج2004 ير عفر   االلالا )

 مافنر قاردة ممص  بجادة اردا  ف  م فن  الم هرج. -1

 مافنر المعلامر  الالزم  لللارم بجادة شرمل  للم هرج امحلني ال مرئط. -2

 المخطاط االسمرامنج  إلحداث الجادة المطلا   م  الم هرج. -3

 إدارة امطاير اإلمير ار  االماارد ال شري  الالزم  لم فن  الم هرج. -4

 لجادة الم هرج ف   ا  اللارسر  العرلما . ئا اإلجراحصر ال مرئط  -5

 االلاليييا، )عفر ييي  شيييرمل  فييي  م ظامييي  الم هيييرج المدرسييي ممر عييي  ميييدى المحسييي  المسيييممر للجيييادة ال -6
143:2004). 
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   ثا ث  فصِ 
     ا     ابق   

 

 دراسييا  فيي   ييا  المعييرننر الم ييرهط ال جييادة   دراسيير  ممعلليي   لاييرا  محةةس    سل
 (CFBT)ا  لبريطر ا
 دراسيير  ممعلليي   لاييرا جييادة ما يياعر  ام ييرهط الرير ييار  فيي      محةةس    ثةةاني

  ا  معرننر أخرى 
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   فصِ   ثا ث
       ا     ابق 

 

   مق م :
 ،م هرج دراسيا  هيا ا يع معيرننر نيمم مي  خاللهير مطياير الم يرهطأي  إ  حجر الزااا  لمطاير

، ا ير ييير فييي  الفصيييي السيييربق ينييي  اهممييي  مسييي لر   مطييياير المييي هط فييي   يييا  معيييرننر علماييي  معيييدةأي 
مطيياير م رهجهيير بييي مطيياير البلييد  أكملهيير، اع ييد مب نهيير أجييي  الاالايير  ارمرييايي  الممحييدة  رلمعييرننر ميي 

 (.2000عرم )   م هرج الرير ار للمعرننر أصحب  ف  ملدم  الدال ف  الم رهط الدراسا  اخرص  ف
خرصيي  اهييمم ال ييرح ا  ااا ييع  الم هييرج فيي  دراسيي  افيي  اليياط  العرايي  عرميي  افيي  فلسييطن  

المعرننر اقارا امحلني املاام امطاير الم رهط الدراسا  ف   ا  معرننر محددة، اف  ه ا الفصي م  
قييرم ال رحييث بم ييرال هيي ه الدراسيير  فيي   ييالث محييرار، المحييار  دراسيي  الممعلييق  رلدراسيير  السيير ل هيي ه ال
سييا  فيي   ييا  المعييرننر البريطر ايي  ي امليياام امطيياير الم ييرهط الدرادراسيير  اهمميي   لاييرا امحلنيي  ارال

(CFBT)  دراسيييير  اهمميييي   لاييييرا امحلنييييي امليييياام امطيييياير ما يييياعر  ام ييييرهط   ، االمحييييار ال يييير
 الرير ار .

 

    ةةةا  م ع قةةة  بق ةةةا  جةةةس     منةةةا ج       ةةة   فةةةي ضةةةسء   معةةةارر    محةةةس    سل: 
 :(CFBT)   ب  طان  
ار  فيي  فر دراسيير  ممعلليي   لاييرا امحلنييي امليياام امطيياير ما يياعر  الرير ييلعييدم ميياا  ظييرا  

مييااد دراسييا  أخييرى إلييى  طييرس ال رحييثم –علييى حييد علييم ال رحييث– (CFBT) ييا  المعييرننر البريطر ايي  
 .(CFBT)ر البريطر ا  قرم   لارا امحلني امطاير املاام امطاير م رهجهر ف   ا  المعرنن

 :(2012        س   س نصرس ) -1
ف  محمياى يميب  (CFBT)معرننر جادة المحماى البريطر ا  ملص  محلق إلى  هدف  الدراس 

العلام ف  المرحل  ارسرسا  الد ار  فلسطن ، المحلنق  لح مم اسمخدام الم هط الاصف  المحلنل ، حنيث 
المي   (CFBT)ا  على قرئم  المعرننر البريطر  قرم ال رح ر  بإعداد امحيام أداة محلني المحماى اعممردا  

مييييم محلنييييي محميييياى يمييييب العلييييام ا اعممييييدمهر  عيييي  الييييدال العراايييي ، اصييييمم  م رهجهيييير فيييي   ييييائهر، 
 المسمهدف  للصفا  م  ارال حمى الرا ع م  المرحل  الد ار.
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ا عد المحلني اإلحصرئ  احسيرب ال سيب المئااي ، ميم اإلجر ي  عليى أسيئل  الدراسي  لمحدنيد ميدى 
  ال مييرئط أ   سيي   لمرحليي  ييييي، افيي  يييي سيي    صييارة مفصييل ، حنييث أظهيير ميياافر هيي ه المعييرننر فيي  ا

 ، سيبار   الخرص  ف  محمياى يميب عليام المرحلي  ارسرسيا  اليد ار ير ي  مرمفعي  (CFBT)ماافر معرننر 
   عييرد الخمسيي  الرئاسييعلييى ار (4-1) الخرصيي  فيي  محميياى يمييب علييام للصييفا  (%87) حنييث بل يي 

 مر.ر   اع للمحماى  صارة مماازي 
 س ي كا  ا ي: ، م ح ال   ن ل   مئس    م  سى    س ف  في كِ ك ال     ي

 مي  المعيرننر المطلا ي ،معايررا   (32( معايرر مي  أصيي )32محلق ف  يمرب العليام للصي  ارال ) -1
 .(CFBT)نر ، اه ا اع   أ  الكمرب نمسم  رلجادة ف   ا  معرن(%100) ب س  أي 

، (%81) ب سيي  أي  ،( معاييررا  42( معاييرر ميي  أصييي )34ال يير   )محلييق فيي  يمييرب العلييام للصيي   -2
 .(CFBT)مرب نمسم  رلجادة ف   ا  معرننر اه ا اع   أ  الك

، (%86.8) ب سي  أي  ،( معايررا  45( معايرر مي  أصيي )39محلق ف  يمرب العلام للص  ال رلث ) -3
 .(CFBT)جادة ف   ا  معرننر اه ا اع   أ  الكمرب نمسم  رل

، (%75) ب سيي  أي  ،( معاييررا  49( معاييرر ميي  أصييي )37مييرب العلييام للصيي  الرا ييع )محلييق فيي  ي -4
السييامر أ  ي نيير ميي  المعييرننر ال رئ يي  قييد ارد  م رشييرة فيي  يمييرب العلييام  اهيي ه  سيي   ميياافر مر ييا 
 الالحق )الص  الخرما(.

 

 :(2011      شا رن ) -2
مم يييم   فيي  يمييب العليييام محدنييد مسييماى جيييادة ما يياعر  العلييام الإليييى  هييدف  هيي ه الدراسيي 

اهيييي  معييييرننر المجلييييا  ،فيييي   ييييا  معييييرننر عرلمايييي  (10-5) للمرحليييي  ارسرسييييا  العلايييير فيييي  فلسييييطن 
، المحلنيق  ليح ميم اسيمخدام المي هط (CFBT)المي  أعيدمهر للام  لل حاث االمعرننر اللطري  ارمريي  ا

صيال عليى قرئمي  المعيرننر الاصف   أسلاب محلني الم يما  في  هي ه الدراسي ، حنيث قيرم ال رحيث  رلح
ر هلعلام ارر  امرجممهر االمأكد م  صيدق (10-5) للمراا  العلما  الخرص   معرننر المحماى لصفا 

اا ييعهر فييي  أداة محلنييي اسيييمخدم  للمعييير  علييى ميييدى مييياافر هيي ه المعيييرننر فييي  محميياى يميييب العليييام 
 .للمرحل  ارسرسا 
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 ر ي:س سص           إ ى ع   ن ائج من برنها ما 
ارر  لمعيييرننر المرااييي  العلماييي   ميييد    سييي   مييياافر المعيييرننر الرئاسييي  الخرصييي   ما ييياعر  عليييام -1

(NSES)،  الم  أعدمهر(  االلطريCFBTف  محماى يم ).ب علام المرحل  ارسرسا  العلار 

ع ييد  ام للمرحليي  ارسرسييا أظهيير   مييرئط الدراسيي  أ  ه ييرح  عيي  اللصييار فيي  محميياى يمييب العليي -2
يمييير هيييا  (،10-5)  معيييرننر المرااييي  العلماييي  لما ييياعر  عليييام ارر   محمييياى مرحلييي  ملرر مهييير

 ما ن ب مرئط الدراس  الحرلا .

 ،(NSE3S) ناجييد قصيييار فييي  معاييرر المكرملاييي  لييي ع  المعيييرننر الرئاسيي  لمعيييرننر المرااييي  العلماييي  -3
 الدراس .( ف   فا الص  CFBTااللطري  )الم  أعدمهر 

  معاييرر الييدارا  الجنايامارئايي  امعاييرر الطرقيي  فيي   ظييرم ارر  قييد ميياافرا أظهيير   مييرئط الدراسيي  أ -4
 ف  يي الصفا  مر عدا الص  العرشر.جدا   ب س   ممد ا 

 

 :(2009       نصرس ) -3
ارسرسيييا    ييييحلرلما  ييييفييييام لعلييييب اكميييياى محمييييادة جاى سمييييمييييد ند  محييييلإ  ييييسدارلاه  ه  فده

ماييي  البريطر اييي  الخرصيييي  اال رليييث االرا ييييع فييي   يييا  المعيييرننر العرل فييي  الصيييفا  ارال اال ييير   نر ييييدلا
معممييدة   الاصييف ، ااسييمخدم  ال رح يي  اسييم ر اقييد اسييمخدم  ال رحييث الم ييرهط  ،(CFBT) رلمؤسسيي  

مأكييد ميي  لامييم عر ييهر علييى مجماعيي  ميي  المحيميين  االمخمصيين  ل ،علييى المعييرننر العرلمايي  البريطر ايي 
 .صدقهر

  ن ائج    ا   :  باحث    سق   سصِ
 معارر. (32( معارر م  أصي )29ف  يمرب  العلام للص  ارال مافر ) -1
 معارر. (42( معارر م  أصي )25ف  يمرب  العلام للص  ال ر   مافر ) -2

 ( معارر.45معارر م  أصي ) (22ف  يمرب  العلام للص  ال رلث مافر ) -3

 معارر. (49)معارر م  أصي  (16)ف  يمرب  العلام للص  الرا ع مافر  -4

 سفي ضسء   ن ائج    ابق  اسص    باحث بما ر ي:
ميي  خيييالل ا يييع معايييرر لهييي ه  لمعيييرننر العرلماييي  للعليييام المخملييي العمييي عليييى إ يييرا  م هيييرج العلييام  ر -1

 المعرننر العرلم  ب ر  على الاز  ال سب  لكي م  المعرننر العرلما  للعلام.
 راااي لم  مشيمي المعيرننر العرلماي  للعليام االمعيرننر المزيردة م اع المحماى الدراس  ام اع الاحدا  ا -2

 ف  الم هط الدراس .ارخرى 
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معمنييق امعزيييز أفيييرر المعييرننر العرلمايي  للعلييام ميي  خييالل م يياع اسييرئي ا شييرطر  ميي هط العلييام فيي   -3
 الئم مع ااقع المجممع الفلسطن  .جماع مراحي المعلام حمى مم

 

 : عقرل ع ى     ا    محس    سل
للارا  (CFBT)ممردهر على المعرننر البريطر ا  فق دراسر  ه ا المحار مع ه ه الدراس  ف  اعمم -1

 جادة محماى يمب العلام الفلسطن ا  للمرحل  ارسرسا .
 مع ه ه الدراس .آخر  اه ا اجه ش ه ،اسمخدم  دراسر  ه ا المحار الم هط الاصف  ف  دراسمهر -2

اهي ا نمليرطع  ،اإلحصرئا  م ي المكيرارا  ال سيب المئااي  اسمخدم  دراسر  ه ا المحار المعرلجر  -3
 مع ه ه الدراس .

لييييام فيييي   ييييا  المعييييرننر البريطر ايييي  جماييييع دراسيييير  هيييي ا المحييييار قرميييي   لاييييرا جييييادة يمييييب الع -4
(CFBT). 

 ساى ه ه الدراسر . (CFBT)ا  اسمخدم  المعرننر البريطر ا  دراس  عراأي  لم نجد ال رحث -5
 

ضةسء   م ع ق  بق ةا  جةس   مسضةسعا  سمنةا ج     اضة ا  فةي     ا  محس    ثاني: 
 :معارر  اخ ى 

 :ع          ا    : اسلا 
 :(2014         محي ) -1

محدنييييد مسييييماار  المفينيييير اله دسيييي  الميييي  ملييييدمهر يمييييب الرير ييييار  إلييييى  هييييدف  هيييي ه الدراسيييي 
للمفينير  "هرنيي فير "في   يا  مسيماار   (10-1)المدرسا  الفلسطن ا  ف  يي ص  م  الصفا  م  

اله دسيي ، المحلنييق الهييد  قرميي  ال رح يي  بمحلنييي ار شييط  االممييرري  الييااردة فيي  احييدا  اله دسيي  ميي  
، المحدنييد مييدى ماافييق هيي ه ار شييط  االممييرري  مييع (10-1) يمييب الرير ييار  المدرسييا  للصييفا  ميي 

 .للمفينر اله دس  "فر  هرني"مسماار  
المسييييماى المحلنليييي  دا  إلييييى    ميييي  المسييييماى ال صييييري اأظهييير  ال مييييرئط أ  ه ييييرح  لليييي  سييييريع

حصييال المييدرج الم رسييب ليي لح، يميير بييد  المرااحيي  اا ييح  فيي  طييرح الممييرري  اار شييط  ميي  مسييماى 
االسم مرج الشييل  )الرسيم ( مي  يميب الصيفا  السير ع اال يرم  االمرسيع االعرشير ارسرسي ، ففي  حين  

ميي   (%24  اأ شييط   ييم   لييح المسييماى، اييير  )ممييرريأي  خييال يمييب الرير ييار  للصييفا  السيير ع
الممرري  اار شط  الااردة ف  يمرب الص  ال رم   م   لح المسماى، اعرد  ه ه ال س   لال خفر  
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(، %31ا عيييده ارمفعييي  فييي  الصييي  العرشييير حنيييث بل ييي  ) ،(%19فييي  يميييرب الصييي  المرسيييع لمبليييغ )
  المدرسيا  االعميي عليى أغ رئهير  أ شيط  اأاص  الدراس    رارة العميي عليى مراجعي  يميب الرير يار

اممرري  مافر الفرص  لدى الطل   للعمي الحس ، اأ  مالئم ار شط  االممرري  مسماى المفينر اله دس  
 قفزا .أي  المسماى ال ي نلاه دا  إلى  لدى الطل   امؤهلهم لال ملرل

 

 :(2014        ثبر ي ) -2
ن  االمشييرفن  الملاامايي  لكمييب الرير ييار  المطييار هييدف  الدراسيي  المعيير  علييى ملييدنرا  المعلميي

لطباعيي  افليير   للمرحليي  ال ر اايي  فيي  المملكيي  العراايي  السييعادا ، االمعيير  علييى الفييراس فيي  هيي ه الملييدنرا 
المؤهييي الدراسيي ، اعييدد الييدارا  المدريبايي ، ااسييمخدم الميي هط الاصييف  فيي  العمييي، عييدد سيي اا  الخبييرة، 

 .( مشرفر  14ا)معلمر   (136ملنام يمب الرير ار  على عن   بل   ) ر   اسم ه ه الدراس ، امم مطبنق
اقد أسفر  الدراس  ع  محلق معظم معرننر يمب الرير ار  للمرحل  ال ر اا  بدرج  يبنرة مي  

 اجه   ظر المعلمن  االمشرفن  مر عدا  ع  المؤشرا  م ي عدم يفرا  الزم  المدريا اغنرهر.
الدراسييي  مييي   ميييرئط ميييم ملييياام عيييدد مييي  الماصيييار  م هييير محسييين  افييي   يييا  مييير ماصيييل  إلايييه 

اا عيردة مازييع محمياى الرير يار  عليى الحصيص  ،الماصفر  الف ا  للكمرب مي  حنيث ال يال  امجلنيده
 حنييث نم رسييب مييع عييدد الحصييص، امطيياير يمييب الرير ييار   رلمرحليي  ال ر اايي  لممييان للطرلييب االمعلييم 

 المممريز حال الطرلب. أمطبنق مبد
 

 :(2013        ش  ف ) -3
  ااإلسيرائنلا  للصيفا  )السير ع، ملرر ي  محمياى يميب الرير يار  الفلسيطن اإلى  هدف  الدراس 

ال ييرم ، االمرسييع( فيي   ييا  معاييرري المم نييي االمييرا ط الرير يي   ييم  معييرننر المجلييا اللييام  لمعلميي  
ط الاصف  المحلنلي ، حنيث ، اقد اسمخدم ال رحث ف  ه ه الدراس  الم ه(NCTM, 2000) الرير ار 

  ااإلسرائنلا  للصفا  قرم بمحلني جماع الما اعر  المم م   ف  محماى يمب الرير ار  الفلسطن ا
م  خيالل  طيرقم  محلنيي المحمياى ييأداة للدراسي ، االمي  ميم ب رؤهير في   يا   ال رم ، االمرسع()السر ع، 
اقد اسمخدم ال رحث المكرارا  اال سيب  اي لح المحلق م  صدقهر ا  رمهر، ،(NCTM, 2000) معرننر
 .  امراعر  يري يمعرلجر  إحصرئا المئاا
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 ن ائج         ما ر ي:اظه   سق 
ناجييد مفييرا  فيي  ارازا  ال سييبا  للما يياعر  الرير ييا  المطراحيي  فيي  محميياى الكمييب الفلسييطن ا   -1

لمجييرل االحممييرال   (%8.6ااإلسييرائنلا ، حنييث ير يي  فيي  محميياى الكمييب الفلسييطن ا  ممييرااح بيين  )
 ،( لمجييرل حسييرب الم ل يير  ا ظرييي  المجماعيير %0( لمجييرل ارعييداد، ففاميير نمييرااح بيين  )%32ا)
( لمجيييرل الجبييير فييي  محمييياى الكميييب اإلسيييرائنلا ، فامييير يييير  ه يييرح اخيييمال  فييي  ارازا  %1.39ا)

 لرير ا  ارخرى.ال سبا  ل لا  المجرال  ا
احظ اجيياد اخييمال  ميي  معاييرر فرعيي  ننره الفرعايي  ال ال يي  ليي رل سيي   لمعاييرر المم نييي الرير يي   معيير -2

( فيي  محميياى الكميييب %55.9-%8.7خيير، حنييث ممييرااح ال سييب المئاايي  لهيي ا المعاييرر ميير بيين  )آل
( فييي  محمييياى الكميييب اإلسيييرائنلا ، %63.7-%8.5الفلسيييطن ا ، امرااحييي  ب سيييب مئااييي  مييير بييين  )

بيين  مكييرارا   (α ≥ 0.05مسييماى دالليي  ) ع ييدإحصييرئا   اأظهيير  ال مييرئط اجيياد فييراس  ا  دالليي 
 المعرننر الفرعا  لمعارر المم ني الرير   لصرلن الكمب اإلسرائنلا .

خير، حنيث ال   لاحظ اجاد م رن  م  معايرر آل رل س   لمعارر المرا ط الرير    معرننره الفرعا  ال  -3
لكميييب الفلسيييطن ا ، ( فييي  محمييياى ا%65.4-%8.8مميييرااح ال سيييب المئااييي  لهييي ا المعايييرر مييير بييين  )

( فيي  محميياى الكمييب اإلسييرائنلا ، اأظهيير  ال مييرئط %54-%8.8امرااحيي  ب سييب مئاايي  ميير بيين  )
بيين  مكييرارا  المعييرننر الفرعايي   (α ≥ 0.05ع ييد مسييماى دالليي  )إحصييرئا   اجيياد فييراس  ا  دالليي 

 لمعارر المرا ط الرير   لصرلن الكمب اإلسرائنلا .

  ال رحييييث أاصييييى   ييييرارة اهممييييرم اا ييييع  الم ييييرهط إل  فييييافيييي   ييييا   مييييرئط الدراسيييي  السيييير 
الفلسطن ا   لرئمم  المعرننر الم  مم ب ر هر ف  ال حث الحرل  في  مطياير م يرهط الرير يار ، ا يرارة 

ير يا  في  محمياى م يرهط مراعرة مطياري الم يرهط الفلسيطن ا  لالميزا  في  المم نيي ال سيب  للمجيرال  الر 
 الرير ار .

 

 :(2013      من ي ) -4
مطاير م هط الرير ار  الحيرل  المطبيق في  المملكي  العرااي  السيعادا  إلى  هدف  ه ه الدراس 

الييدمر ، ا لييح ميي  خييالل محلنييي الااقييع الييراه  إلييى  فيي   ييا  م ييردئ اممطل يير   ظرييي  الييمعلم المسييم دة
الخبييرا  العرلمايي   رلمرحليي  البمدائايي ، ااسييمجال  اربييرز ميي  المجييررب ا حرلايير   لميي هط الرير ييار  المطبييق

الي ي  مم مطبنق م هجا  ال حث المطيايري  ف  مجرل مطاير م رهط الرير ار ، المحلنق أهدا  الدراس 
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الاصييف    الييام علييى أراعيي  مراحييي رئاسييا  ممدرجيي  م ييم   يييي مرحليي  م ييرهط ال حييث المسيير دة المرلايي 
ب ، امكا  مجممع الدراس  م  المسح ، الاصف  المحلنل ، الاصف  الب رئ ، ام هط ال حث الش ه مجري

جماع الخبرا  المشررين  ف  عملار  مطاير م هط الرير ار   رلمملكي  العرااي  السيعادا ، االمخمصين  
ميي  مشييرفن  امشييرفر  الرير ييار  بمعلييام جييدة، اييي لح جماييع معلميي  الرير ييار   رلمرحليي  االبمدائايي ، 

(، اجير   2011  الم هط الحرل  ط ع  )اجماع مالمن  الص  السردا، اجماع ملررا  الرير ار  ف
مييي  معلمييي  معلمييير   (147اعيييدد ) ،( خبنيييرا  امخمصييير  104عن ييي  عشييياائا  للخبيييرا  االمخمصييين  بل ييي  )

( ملمنيييي ا  ميييي  الصيييي  السييييردا بجييييدة )مجميييياعمن  مجريبايييي  108الرير ييييار ، اعن يييي  عشيييياائا  بل يييي  )
ه فيييي  الصييييفن  ال رلييييث االسييييردا ، اعن يييي  عمدايييي  لملييييرري الرير ييييار  املحلرميييي(امجميييياعمن   يييير ط 

 .ررهمر  هرنم  مرحل  ف  يي م همر رعم 
 سبع     خ  م   معا جا   إلحصائ   ا ف           عن ع   ن ائج ا مها:

أظهيير   مييرئط المحلنييي الااقييع الييراه  لميي هط الرير ييار  الحييرل   ييعفر  لييدى المالمنيي  فيي  العملايير   -1
 (.2011العرلما  للعرم ) (Timss)الممنز  مع  مرئط اخم رر الرير ا  جر  ممطر لر  

( معايييررا ، اعيييدد 39قييياائم المسيييماار  المعارريييي  امؤشيييرامهر حنيييث بليييغ عيييدد المسيييماار  المعارريييي  ) -2
فيي   "دلفي "أسيلاب  لجمايع ع رصير مي هط الرير ييار ، اقيد اسيمخدم ال رحيثمؤشيرا   (70مؤشيرامهر )

فييي  ي نييير مييي  اا يييحر   هط الحيييرل  قصيييارا  ب ر هييير ام ظامهييير، اأظهييير   ميييرئط محلنيييي مليييررا  المييي 
 جاا  ه، يمر ير   ه رح جاا ب قاة  ساط  ف  محماى الملررا  الدراسا  الحرلا .

 (Glass)ا   عد مجريبا  افق معردل  جالا حجم ار ر للم هط المطار ف  م ما  العملار  الرير  -3
 .(Cohen)ناص   أ ر عرل  افق معارر ياهن  اها مر ، (0.975اسراي )

 

اأهم ماصار  الدراس  إعردة ال ظر ف  م هط الرير يار  الحيرل ، ااالسيمفردة مي  ا الي  المي هط 
 الدمر  ف  مصمام ملررا  فعرل  للمرحل  االبمدائا .إلى  المطار ف   ا   ظري  المعلم المسم دة

 

 :(2013        قحطاني ) -5
بمدائايي  فيي   ييا  ممطل يير  محلنييي محميياى ميي هط الرير ييار   رلمرحليي  االإلييى  هييدف  الدراسيي 

مييي  ارال حميييى الرا يييع فييي  المملكييي  العرااييي  للصيييفا   (Timss)الدراسييي  الدالاييي  للعليييام االرير يييار  
لشيييي امسييماار  ارسييئل  الييااردة فيي   درجيي  مم نلهيير للمفييرهام الرئاسييا  لسييعادا ، ا لييح   يير  معرفيي ا
ال رح يي  الميي هط الاصييف  المحلنليي ، اقييد  اقييد اسييمخدم  ،(Timss)راسيي  الدالايي  للعلييام االرير ييار  الد
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مكا  مجممع الدراس  م  يمب الرير ار  المدرسا  الملررة على طل   الصفا  مي  ارال حميى الرا يع 
 االبمدائ  بجزأاه.

اشممي ارال على المفرهام  ،المحلنق أهدا  الدراس  قرم  ال رح   بإعداد  الث  مر ج للمحلني
ارعييداد، ارشييييرل اله دسييا  االلايييرا، عييير  )  اهييي  (Timss) هر اخم ييررالرئاسيي  ال ال ييي  االميي  شيييمل

  اهييي  (Timss) ، أمييير ال ميييا ج ال ييير   فليييد أشيييممي عليييى المسيييماار  ال ال ييي  رسيييئل  اخم يييرر(البار ييير 
ما ييياعا ، )  شيييممي عليييى أشييييرل ارسيييئل  اهييي ا، اال ميييا ج ال رليييث (المعرفييي ، المطبنيييق، االسيييمدالل)

جييرا  المعرلجيير  اإلحصييرئا لنييي الم(، ا عييد المح ملرلايي أسييفر  ال مييرئط عيي  اجيياد مرينييز يبنيير  حميياى اا 
ينييز مماسييط علييى علييى ارشيييرل اله دسييا  االلارسيير ، امر  سييبار   ييعافر   علييى مجييرل رعييداد، امرينييزا  

فيي  مجييرل المفييرهام الرئاسييا ، يميير أظهيير  ال مييرئط أ  ه ييرح قصييار فيي  مسييماى  مجييرل عيير  البار يير 
، يمير أ  ه يرح (Timss) ( عمر ها مفمر  افق اخم يرر%50) لممرري  ف  المطبنق اا س  رسئل  ااا

 ( عمييير هيييا مفمييير  فييي  اخم يييرر%65فييي  مسيييماى ارسيييئل  االمميييرري  فييي  االسيييمدالل اا سييي   ) قصيييارا  
(Timss)(   عمر ها مفمر  علاه.%170، إال أ  ه ا اللصار ير  لصرلن مسماى المعرف  اا س ) 

رئط السييير ل ، أاصييي  ال رح ييي   رالسيييمفردة مييي  مجيييررب اليييدال المشيييمري  االمييي  افييي   يييا  ال مييي
جرا  المزيد م  الدراسر  االدراسير  الملرر ي  امحلنيي  حصل  على مسماار  محصني فاس المماسط، اا 

 .(Timss)  مرئط ف   ا  ممطل ر 
 

 :(2012         مان ) -6
الفلسيييطن   ميييع يميييرب الرير يييار  ملرر ييي  محمييياى يميييرب الرير يييار  إليييى  هيييدف  هييي ه الدراسييي 

اإلسرائنل  للص  ال رم  ارسرس ، اقد  اسمخدم  ال رح   الم هرج الاصف  المحلنل ، اقد اسمخدم  
ارعيييداد، اله دسييي ، الجبييير، اإلحصييير ، )ال رح ييي  المعيييرننر المرم طييي   رلمجيييرال  الرير يييا  الخميييا اه 

ب اردهر ف  الم هرجن  الفلسيطن   ااإلسيرائنل  ، االملرر   بن  أازا  ه ه الما اعر  حس(االحممرال 
 للص  ال رم  ارسرس .

 سمن ا م ن ائج  ذه         ما ر ي:
ارازا  ال سبا  للما اعر  الرير ا  المطراح  ف  محماى يميرب الرير يار  الفلسيطن   للصي   -1

رل لمجييي( %44، %9)لمجيييرل االحمميييرال ، ا (%8، %6) ال يييرم  ارسرسييي  ممفرامييي  مميييرااح بييين 
 اله دس ، حنث ناجد اهممرم يبنر ف  مجرل اله دس  على حسرب المجرال  الرير ا  ارخرى.
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ارازا  ال سبا  للما اعر  الرير ا  المطراح  ف  محمياى يميرب الرير يار  اإلسيرائنل  للصي   -2
لمجييرل الجبيير،  (%42، %11) ( لمجييرل االحممييرال ،%0ال ييرم  ارسرسيي  ممفراميي  ممييرااح بيين  )

 د اهممرم يبنر ف  مجرل الجبر على حسرب المجرال  ارخرى.حنث ناج

ناجييييد مشيييير ه فيييي  يمييييب الرير ييييار  الفلسييييطن ا  ااإلسييييرائنلا  للصيييي  ال ييييرم  ارسرسيييي  فيييي  أراييييع   -3
لكي  المجيرل الخيرما اهيا االحمميرال  ارد  ،(اإلحصير ا ارعداد، اله دس ، الجبر، )مجرال  اه  

 ف  الكمرب الفلسطن   فلط.

 ا  ف  ارازا  ال سبا  للمجرال  الرير ا  ف  محماى الكمربن .مع اجاد مفر
 

 :(2012       غ   ي ) -7
محدند المعرننر العرلما  الم  ن     ماافرهير في  الكميرب المدرسي ، ااسيمخدام إلى  هدف  الدراس 

هيي ه المعييرننر للمعيير  علييى درجيي  ميياافر ملييح المعييرننر الملمرحيي  فيي  يمييرب الرير ييار  المطييار للصيي  
)اإلخييراج العييرم للكمييرب، ارهييدا    فيي   ييالث محييرار، اهيي  مييدائ   رلمملكيي  العراايي  السييعادا الرا ييع االب

أعييد  خدم ال رحييث الم هييرج الاصييف ، حنييثلهييد  الدراسيي  اسييمامحلاليير   المعلامايي ، المحميياى المعلاميي (،
، امكيييا  مجمميييع اعن ميييه ، ميييم مطبالهييير عليييى مجمميييع الدراسييي ( مؤشيييرا  87مكا ييي  مييي  )اسيييم ر    ال رحيييث

( معلمير ، 244الدراس  م  جماع معلم  الرير ار  للص  الرا ع ف  المرحلي  االبمدائاي ، االيغ عيددهم )
( مشيرفن ، االيغ المشيررين  في  اإلجر ي  10اجماع المشرفن  المرااين  لمردة الرير ار ، االغ عيددهم )

 ( مشرفن .9ا) ،معلمر   (146)يرمال   على أداة الدراس  م  مجممع الدراس 
اف   ا  المحلني اإلحصرئ  المسمخدم أظهر   مرئط الدراس  أ  معارر الشيي العرم ااإلخراج 
الف يي  للكميييرب، امعايييرر ارهيييدا  المعلامايي  فييي  الكميييرب، امعايييرر المحميياى المعلامييي  للكميييرب قيييد محللييياا 

 بدرج  عرلا .
لصييي  الرا يييع االبميييدائ  اأاصيييى ال رحيييث فييي  هييي ه الدراسييي   مراعيييرة معلمييي  يميييرب الرير يييار  ل

بزيييردة المسييرحر  المخصصيي  لحييي المسييرئي اللفظايي  اار شييط  االممييرري  االمطباليير  ااالخم ييررا  فيي  
الكميييرب، امراعيييرة اا يييع  ارهيييدا  لليييزم  المميييرح لعملاييي  المعليييام االيييمعلم، امراعيييرة اا يييع  المحمييياى 

دة عيدد الحصيص زييرأا  ر بمللاصيهإمي لمليرر في  الخطي  الدراسيا  لمدريسيهالمعلام  مع عدد الحصيص ا
 ف  الخط  الدراسا .
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 :(2012      بارسن  ) -8
امعلميييير  الرير ييييار  للصيييي  ارال المماسييييط  معرفيييي  ملييييدنرا  معلميييي إلييييى  هييييدف  الدارسيييي 

ال رحيث أعيد  ، اقيد(الشييي العيرما الملااما  حال أراع محرار )المحماى الرير  ، ار شيط ، الميدري ر ، 
اميم المأكيد مي  صيدقهر، اميم مطبنيق ارداة  ،( فليرة مازعي  عليى المحيرار ارراعي 67اسم ر   ميا   مي  )

 .( معلم 85ا) ،معلمر   (70على عن   الدراس  الميا   م  )
 سق  اظه             ن ائج    ا   :

 محلق مؤشرا  المحرار ارراع  ارسرسا  لكمرب الرير ار  للص  ارال المماسط بدرج  عرلا . -1
 مم نر الج ا.إلى  ف  اسمجر ر  أفراد العن   معزى إحصرئا   دراس  فراس  ا  داللأظهر  ال -2

مم نر المؤهي إلى  ف  اسمجر ر  أفراد العن   معزى إحصرئا   فراس  ا  داللأي  لم مظهر الدراس  -3
 العلم  االخبرة االدارا  المدريبا .

 

 :(2012        قضا  ) -9
في   (المياجنه )ر يار  للصي  ال ير   ال ير اي العلمي  ملياام يميرب الريإليى  مهد  ه ه الدراس 

ا ليييح ميييي  خيييالل مسييييماى محصيييني الطل يييي  رهييييدا  الم هيييرج، اقييييد اسيييمخدم ال رحييييث الم هييييرج  ،اررد 
معليييم  (35)ا ،طرليييب اطرل ييي  (809)الاصيييف  المحلنلييي ، ااخميييرر ال رحيييث عن ييي  عشييياائا  ميا ييي  مييي  

 امعلم .
 ساظه             ن ائج    ا   :

أسييلا ه،  المحميياى الرير يي ،رالمييه الملاامايي  )أهييدا  الكمييرب، ل مييه، ميي  الكمييرب فيي  معظييم مجمالئ -1
 المعلمن .آرا   (  رسم  ر  ملدم  الكمرب اال ال  حسبأشيرله، املااماهرسامرمه،  أ شطمه،

 أشييييرله،)ملدمييي  الكميييرب، ل ميييه، أسيييلا ه، رسيييامرمه، مالئمييي  الكميييرب فييي  معظيييم مجرالميييه الملااماييي   -2
 الطل  .آرا   م  ر  ار شط  الااردة ف  الكمرب حسبامه(  رساملا 

 

 :(2011)سآخ سن        جب  -10
اسملصيييير  مييييدى ماافييييق محميييياى اله دسيييي  فيييي  يمييييب الرير ييييار  للمرحليييي  إلييييى  هييييدف  الدراسيييي 

 للرير ييار ، ااعممييد ال ييرح ا   (NCTM, 2000) ارسرسييا  الييد ار فيي  فلسييطن  مييع المعييرننر العرلمايي 
لمحميياى اله دسي  فيي  يميب الرير ييار   (NCTM, 2000) المحميياى ب ير  علييى معيرننرمحلنيي أسيلاب 
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ف  فلسطن  االم  ممكا  م  أراعي ، امكا ي  عن ي  الدراسي  مي  يميب  (4-1)للصفا  ارسرسا  الد ار 
 .علام ارسرس  ف  فلسطن الرير ار  للصفا  ارراع  ارسرسا  الد ار م  الم

 سكان  ا م   ن ائج  ي:
ارسرسييا  فيي   ييا   (4-1) ار معاييرر اله دسيي  المم ييم   فيي  يمييب الرير ييار  للصييفا أ  محيير -1

ال ظرة العرلما  لم رهط الرير ار  المدرسا  جر   بدرج   عاف ، حنث ير    س   الدرج  الكلا  
للصييي  ال ييير  ،  (%33.9) للصييي  ارال ارسرسييي ، اير ييي  (%22) لميييدى مييياافر مليييح المعيييرننر

 للص  الرا ع (%30.5) ال رلث، اير  للص   (%11.9) اير  
أ  مماسط ملدنرا  المحللين  حيال جمايع معيرننر محمياى اله دسي  المم يم   في  يميب الرير يار   -2

 للصيييفن  ال رليييث االرا يييع ارسرسييينن  اخملفييي  ميييع المعيييرننر ارراعييي  العرلماييي  للرير يييار  المدرسيييا 
(NCTM, 2000) ( ع ييييد مسييييماىα ≤ 0.05ااخملفيييي  مييييع المعاييييرر ،)  ارال اال رلييييث االرا ييييع

 للصفن  ارال اال ر   ارسرسنن .

اأاصيييي  الدراسيييي  اللييييرئمن  علييييى الم ييييرهط   ييييرارة إعييييردة ال ظيييير فيييي  محميييياى اله دسيييي  لهيييي ه 
 مع المعرننر العرلما  للرير ار .الصفا  لمماافق 

 

 :(2011      ابس   عجرن ) -11
صيفا  السيردا االسير ع اال يرم  في  ملاام محماى م رهط الفلسطن ا  للإلى  هدف  ه ه الدراس 

المجليا الليام  لمعلمي  الرير يار  اهمير معيرننر أصيدرهمر  ، ا  معارري المرا ط االمم ني الرير ينن 
(NCTM) ،ال رحث الم هرج الاصف  المحلنل  اقد اسمخدم. 

 سمن خالل          سصِ   باحث إ ى   ن ائج    ا   :
ى الكميييب الدراسيييا  للصيييفا  السيييردا االسييير ع اال يييرم  محليييق معايييرر الميييرا ط الرير ييي  فييي  محميييا  -1

 علييييييى المرمنييييييب، ا سيييييي   عرميييييي  بل يييييي  (%38.95(، )%39.87(، )%49.34)  رل سييييييب المرلايييييي 
(42.34%.) 

  سييييب المرلايييي رلمحلييييق معاييييرر المم نييييي الرير يييي  فيييي  محميييياى الكمييييب الدراسييييا  للصييييفا   فسييييهر   -2
 (.%48.55) عرمل  بل   على المرمنب اا س   (43.14%(، )48.45%(، )54.44%)
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 :(2011        س   سمقاط ) -12
الكشي  عي  مسيماى جيادة يميب الرير يار  الفلسيطن   للصي  ال رليث إليى  هدف  ه ه الدراس 

اقيد اسيمخدم ال رح ير  المي هط الاصيف  ، (NCTM)ما ارسرس  ف   ا  قرئمي  معيرننر االرا ع االخر
مييم ماجنهييه لمعلميي  الرير ييار   (NCTM)معييرننر اسييمبار  معممييد ب يياده علييى المحلنليي  امييم ماظنيي  

 ،اللاييرا ،ارعييداد االعملايير )اعييدد ميي  ميياجه  المييردة اهيي ه المعييرننر هيي   ،( للصيفا  الميي يارة110)
 .(المم نيا  ،المرا ط ،المااصي ،المعلني االبرهر  ،حي المشيال  ،محلني البار ر 

 س سص    ذه         إ ى   ن ائج    ا   :
 (.%85.35) م  الجادة إ  بلغ سبار   مسماى مرمفعإلى  ارعداد االعملار  بلا  معارر -1
 .(%65)إلى  (%27)مسماى الجادة المحدد حنث ير   مر بن   س   إلى  لم مصي  رق  المعرننر -2
 

 :(2011)       ف ج هللا -13
ر ا  ملاام يمرب الرير ار  الفلسطن   للص  ال ر   عشر للعلام اإل سإلى  هدف  ه ه الدراس 

 محرفظر  قطرع غزة ف   ا  معرننر الجادة، ااعممد  الدراس  على الم هرج الاصف  المحلنلي ، يمير 
فلييرة، مازعيي  عليى خمييا معيرننر هيي  علييى  (48ميا يي  مي  )اسيم ر    اسيمخدم ال رحييث في  هيي ه الدراسيي 

شط ، املاام أ شط  ال حا المرل  )اإلخراج الف   للكمرب، ارهدا ، المحماى، الاسرئي اإلا رحا  اار 
( معلييم 80   علييى عن يي  مم ليي  للمجممييع ارصييل  قاامهيير )ر اازعيي  االسييم، (المليياام الييااردة فيي  الكمييرب

 .امعلم 
 ساظه             ن ائج    ا   : 

 حنييث حصييي علييى  سيي   ،قاميي  الملييدنر المليياام  لكمييرب الرير ييار   معييرننره المخملفيي  ير يي  يبنييرة -1
(70.89%.) 

مم نييير إليييى  فييي  اسيييمجر ر  أفيييراد العن ييي  معيييزى إحصيييرئا   فيييراس  ا  داللأي  راسييي ليييم مظهييير الد -2
 الج ا.

فيي  اسييمجر ر  أفييراد العن يي  معييزى لمم نيير سيي اا  الخدميي  لصييرلن إحصييرئا   اجيياد فييراس  ا  دالل -3
 ي س اا  الخبرة عشر س اا  فأك ر. ا 
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 :(2011      عب     طرف ) -14
دة ما اعر  الجبر المم يم   في  يميب الرير يار  محدند مسماى جا إلى  هدف  ه ه الدراس 

، اقييد اعممييد (NCTM)المجلييا اللييام  لمعلميي  الرير ييار  المدرسييا  فيي  فلسييطن  فيي   ييا  معييرننر 
ال رحث ف  ه ه الدراس  المي هط الاصيف  المحلنلي ، حنيث قيرم بمحلنيي ما ياعر  الجبير المم يم   في  

االميي  مييم  أداة محلنييي المحميياى يييأداة للدراسيي ، ميي  خييالل (12-6) يمييب الرير ييار  المدرسييا  للصييفا 
، اقيييرم ال رحيييث  رسيييمخدام المكيييرارا  اال سيييب المئااييي  يمعرلجييير  (NCTM)ب رؤهييير فييي   يييا  معيييرننر 

فيي  ما ياعر  الجبيير المم يم   فيي   (NCTM)  ال مييرئط أ  درجي  ميياافر معيرننر إحصيرئا ، اقييد بن ي
ممرااح مر بن  دا  المماسط ف   ع  ارحار   (12-6) يمب الرير ار  المدرسا   فلسطن  للصفا 

اظهيير، حنييث إ  ماقعيير   االممد ايي  فيي  معظييم ارحايير ، يميير أ  ه ييرح  عيي  المعييرننر الميي  لييم مجييد لهيير
  محماى ما اعر  الجبر المم م    يمب الصفا  (NCTM)  اإلجمرلا  لدرج  ماافر معرننر ال س 
، أمييير مراااييير  اى دا  المماسيييط اغنييير ملبالييي  ، اهييي   سييي   مليييع فييي  مسيييم(%40.6) قيييد بل ييي  (6-8)

اهي   (،%29.4) ف  ما ياعر  الجبير (NCTM) فلد بل    س   ماافر معرننر (،12-9) الصفا 
 .مرااار  اغنر ملبال  جدا    س   ممد ا 

 سفي ضسء   ن ائج    ابق  اسص          بما ر ي:
المعيرننر الدالاي  إليى  ن  مسيم دا يع معيرننر خرصي   م يرهط الرير يار  في  فلسيطأجي  العمي م  -1

 .(NCTM)اخرص  معرننر 
 االسمفردة م   مرئط الدراس  ف  مطاير الم رهط الفلسطن ا  لم طا  اللصار ف  الم رهط. -2

 

 :(2010      حم  ن ) -15
ميييدى مطر لييي  المفيييرهام المم يييم   فييي  يميييب الرير يييار  فييي  إليييى  المعييير إليييى  هيييدف  الدراسييي 

 (NCTM)المجلا الليام  لمعلمي  الرير يار  لمعرننر  (8-6) ارسرسا الم هرج الفلسطن   للمرحل  
 (NCTM)ام الرير يا  الم ب لي  مي  معيرننر ا لح م  جر بن ، مم ي الجر ب ارال  مدى ماافر المفيره

ارعييييداد، اللاييييرا، اله دسيييي ، الجبيييير،   ا لييييح فيييي  خمييييا مسييييماار  هيييي  ،فيييي  يمييييب المرحليييي  الميييي يارة
ميدى مطر لي  طيرس عير  المفيرهام إليى  الجر ب ال ير   فمم يي مي  المعير  أمر اإلحصر  ااالحممرال .

الخرصييي   طيييرس عييير   (NCTM) ايافاييي  مليييدامهر للطيييالب ميييع معيييرننر ،الرير يييا  فييي  مليييح الكميييب
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المفييرهام الرير ييا  فيي  يمييب الرير ييار  المدرسييا ، اقييد ام ييع ال رحييث الميي هط الاصييف  المحلنليي ، اقييرم 
 للدراس  لإلجر   على أسئل  الدراس .أداا   ال رحث بإعداد  الث

 س سص           إ ى ع   ن ائج ا مها:
 (،8-6) فيي  يمييب المرحليي  ارسرسييا  (NCTM)ام الرير ييا  الم ب ليي  ميي  معييرننر مييافر  المفييره -1

 اه  درج  مرمفع . (،%83) اا س  
ليييي  فيييي  يمييييب المرح (NCTM)م الرير ييييا  الم ب ليييي  ميييي  معييييرننر اجيييياد قصييييار فيييي  ميييياافر مفييييرها -2

 ف  مسماي  الجبر االه دس . (8-6) ارسرسا 

ا ع معرننر خرص   م رهط أجي  اقد خرج  الدراس   عدة ماصار  ير  م  أهمهر العمي م 
 .(NCTM)المعرننر الالا  اخرص  معرننر إلى  الرير ار   فلسطن  مسم د

 

 :(2010        ش ع ) -16
ل ييرم  ارسرسيي  الجدنييد الط عيي  ميي  مليياام يمييرب الرير ييار  للصيي  اإلييى  هييدف  هيي ه الدراسيي 

مي  ميا ير   لملياام الكميبملارسير   ر ال رحيثطا   االمعلمر ، المحلنق غر  الدراس  اجه   ظر المعلمن 
 .م  مم اخماررهمر  طريل  عشاائا امعلمعلمر   (78( فلرة، طبق على )86)

بدرجيييي   االمحميييياى اإلخييييراج، االشيييييي العييييرم، اأظهيييير  ال مييييرئط أ  الملييييدنر المليييياام  لمجييييرال  
، يي لح أظهير  ال ميرئط مماسط ، ف  حن  ير  الملدنر الملاام  لمجرل الملاام ااسرئله اأسيرلن ه مرمفعير  

إليى  ( ف  المليدنر الملياام  لكميرب الرير يار  معيزى α ≤ 0.05ع د )إحصرئا   اجاد فراس  ا  دالل 
 مظهييير ال ميييرئط فيييراس  ا  داللييي  الصيييرلن ميييؤهل  اليييدبلام اال ييييرلارياا، فييي  حييين  ليييم العلمييي المؤهيييي 
 س اا  الخبرة.إلى  ف  الملدنرا  الملااما  معزى إحصرئا  

افييي   يييا  ال ميييرئط ماصييي  الدراسييي    يييرارة إعيييردة ال ظييير طباعييي  المحمييياى اطيييرس م ظاميييه، 
شراح المعلمن  ف  لجر  المألن ، احث المعلمن  مؤهل  الدراسر  العلار على االهممرم االمرينز عليى  اا 

 الرير ار  الجند. يمرب
 

 :(2009      ك ال ) -17
محدنيد مسيماى جيادة ما ياعر  اله دسي  االلايرا المم يم   في  يميب إليى  هدف  ه ه الدراس 
رسرسييييي  فييييي  فلسيييييطن  فييييي   يييييا  معيييييرننر مييييي  مرحلييييي  المعليييييام ا (6-1) الرير يييييار  الصيييييفا  مييييي 

(NCTM)  بمحلنيييي ما ييياعر  ، ااعمميييد  ال رح ييي  المييي هط الاصيييف  المحلنلييي ، حنيييث قرمييي  ال رح ييي
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م  خالل أداة محلني المحماى )يأداة  (6-1) اله دس  االلارا المم م   ف  يمب الرير ار  الصفا 
، امكا   عن   الدراس  م  ما اعر  اله دسي  (NCTM)معرننر إلى اسم ردا   دراس (، اللد مم ب رؤهر

ردا ارسرسييي ، اميييم االلايييرا المم يييم   فييي  يميييب الرير يييار  للصيييفا  مييي  الصييي  ارال حميييى السييي
 اسمخدام المعرلجر  اإلحصرئا  اآلما  )المكرارا  اال سب المئاا (.

فييي  ما ييياعر  اله دسييي   (NCTM)لدراسييي  عييي  أ  درجييي  مييياافر معيييرننر اقيييد بن ييي   ميييرئط ا
االلايييرا المم يييم   فييي  يميييب الرير يييار  الصييي  ارال حميييى السيييردا مييي  مرحلييي  المعليييام ارسرسييي  

مماسط ف   ع  ارحار  االممد ا  ف  غرلب ارحار ، اأ   ع  المعيرننر ليم  فلسطن  ممرااح مر بن  
 اظهر.ماقعر   مجد لهر

 سفي ضسء ما  بن من ن ائج         اسص    باحث  بما ر ي:
 لكي مرحل  معلاما . (NCTM)هرج اله دس  االلارا افق معرننر  رارة ب ر  م  -1
لمعليام الرير يار   (NCTM)ليى معيرننر ير يار  خيالل ارت عميي عاطالع مشرف  امعلم  الر  -2

امحلنيييق  ييياامط اليييمعلم االمييي  مسيييهم فييي  مطييياير  ،لمييير لهييير مييي  أهماييي  مييي  م ظيييام خطييياا  الميييدريا
 امحسن  جادة الم رهط الفلسطن ا  ف  مرحل  المعلام ارسرس .

 

 :(2009        ع اف ) -18
الصيفا  ال رليث االرا يع محدند مدى ماافر محماى اله دس  االلارا م  إلى  هدف  ه ه الدراس 

المجلييا االخييرما االبمييدائ  فيي  المملكيي  العراايي  السييعادا  مييع المعييرننر الفرعايي  المسييممدة ميي  معييرننر 
الخرصييي   مجيييرل  اله دسييي  االلايييرا،  (2000) الصيييردرة عيييرم (NCTM)الليييام  لمعلمييي  الرير يييار  

محلنييي المحميياى، يميير مييم اب أسييل المحلنييق الهييد  ام عيي  الدراسيي  الميي هط الاصييف  ميي  خييالل اسييمخدام
اخمايييرر ما ييياعر  اله دسييي  االلايييرا المم يييم   فييي  يميييب الرير يييار  المليييررة عليييى الصيييفا  ال رليييث 

لب ر  أداة الدراس ، اه   طرقمر محلنيي لمحمياى اله دسي  اممهندا   االرا ع االخرما االبمدائ  عن   الدراس 
لمعيرننر  ااآلخيرمخمص  معرننر اله دسي ، أحدهمر  االلارا للصفا  ال رلث االرا ع االخرما االبمدائ ،

فيي  ا  (،5-3) اللاييرا، قرميي  ال رح يي  بمرجميي  معييرننر المجلييا اليياط   لمعلميي  الرير ييار  للصييفا 
ننر مجييييرل  اله دسييييي  االلاييييرا، افييييي   يييييائهر مييييم ب ييييير  قييييرئممن   رلمعيييييرننر الفرعاييييي  مسييييممدة مييييي  معييييير

(NCTM)  (.5-3) ف  مجرل  اله دس  االلارا للصفا 
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 س سص           إ ى ع   ن ائج ا مها:
مييي  محمييياى يميييب الرير يييار   يييير  أك ييير المعيييرننر محللييير   : ن ةةةائج   م  بطةةة  بمعةةةارر    هن  ةةة   -ا

للصفا  ال رلث االرا ع االخرما البمدائ  المعايرر العيرم ارال الممعليق بمحلنيي صيفر  اخصيرئص 
ام مايييي  الحجييييط اله دسييييا   ا  ار عييييرد ال  رئايييي  ارشيييييرل اله دايييي   ا  ار عييييرد ال  رئايييي  اال ال ايييي ، 

 اال ال ا ، ام ما  الحجط الرير يا  حيال العالقير  اله دسيا ، اال ي   سي   مياافره في  الكميب ال ال ي 
بن مييير جييير  المعايييرر العيييرم الرا يييع الممعليييق  رسيييمخدام المصيييار ال صيييري ااالسييييمدالل   (،58.67%)

 ب سييي   م ييي  ال ر اييي  مييي  حنيييث درجييي  المييياافرفييي  المر  الميييير   اال مييير ج اله دسيييا  لحيييي المشييييال 
ف  حن  ماافر المعارر العرم ال رلث الممعلق بمطبنق المحااال  ااسمخدام الممر ي في   (،29.53%)

اجيير  فيي  المرم يي  ال رل يي ، أميير المعاييرر العييرم ال يير    (%89.10) محلنييي المااقيي  الرير ييا  ب سيي  
المعيرننر أقيي  ر  المير اي   رسيمخدام اإلحيدا ار  اله دسيا  فهياالممعلق بمعنن  الااقع ااص  العالقي

، يميير مييياافر  عييي  المعيييرننر الفرعاييي  ب سيييب (%0.92) اجييير   فييي  المرم ييي  ارخنيييرة ب سييي   ،ميياافرا  
ممفراميي  ميير بيين  مرمفعيي  ام خف يي  ل لايي  المعييرننر الفرعايي ، فيي  حيين  بل يي   سيي   المعييرننر الفرعايي  

 .ل س   ل لا  المعرننر الفرعا  ف  مجرل اله دس  ر (%43.34) غنر المماافرة

 ،مي  المعايرر العيرم ارالأكبير  ماافر المعارر العرم ال ر   ب س   :  ن ائج   م  بط  بمعارر    ق ا  -ل
حنييييث ميييياافر المعاييييرر العييييرم ال يييير   الممعلييييق بمطبنييييق المل ايييير  الم رسيييي   اارداا  االصيييياغ لمحدنييييد 

بن ميير ميياافر المعاييرر العييرم  (،%55.49) لكمييب ال ال يي  ييييي ب سيي  اللارسيير  الم رسيي   فيي  محميياى ا
جييييييرا ا  اللاييييييرا ب سييييييي    ارال الممعلييييييق  فهييييييم قربلايييييي  اللاييييييرا لألشيييييييار  االاحييييييدا  اار ظميييييي  اا 

، يمر ماافر   ع  المعرننر الفرعا  ب سب ممفرام  مر بين  مرمفعي  ام خف ي   رل سي   (41.51%)
  ل لاي  المعيرننر  رل سي ( %25)   المعرننر الفرعاي  غنير المميافرةل لا  المعرننر، ف  حن  بل    س 

 .ف  مجرل اللارا
 بما ر ي:        سفي ضسء ما  بن من ن ائج         اسص  

 ييرارة مراجعيي  محميياى اله دسيي  االلاييرا فيي  يمييب الرير ييار  الملييرر مدريسييهر للصييفا  ال رلييث  -1
 .االرا ع االخرما االبمدائ 

 شيييط  عملايي  امشيييراعر  مسييرعد طيييالب المرحليي  االبمدائاييي  علييى مطبنيييق مخصيياص يميييرب الييدم أ -2
 .مفرهام اله دس  االلارا  طريل  عملا 
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 :(2009        خطرل س   غبي ) -19
اسييمطالع ملييدنرا  ملنييام المعلميين  االمعلميير  فيي  مراايي  ليياا  إلييى  مهييد  هيي ه الدراسيي  الاصييفا 

المطار الم  الاما  بمدريبهر للصا  الرا يع اال يرم   ب   ي ر    رررد  لااقع م رهط ايمب الرير ار 
امعلميي   طريليي  عشيياائا   سيياط ، حنييث مييم معلميير   (60االعرشيير ارسرسيي ، الهيي ا ال يير  مييم اخماييرر )

العرشييير(، ا امعلمييي  لكيييي صييي  مييي  صيييفا  المرحلييي  ارسرسيييا  )الرا يييع، ال يييرم ، معلمييير   (20اخمايييرر )
ارهيدا ،  ، الملدمي)  فلرة مازع  على المجرال  الخما اه ( 45ميا   م  )  اصمم ال رحث اسم ر 

 الف  . اإلخراجا المحماى الرير  ، ار شط  اارسرلنب، ارسئل  الملااما ، 
يمر اأظهر   مرئط الدراس  أ  ملنام المعلمن  االمعلمر  لكمرب الصي  الرا يع اال يرم  االعرشير 

 ( على المرمنب.%74(، ا)%64(، )%65جر   ب س   )
 

 

20-            (2008): 
معرفييييي  مماسيييييطر  مليييييدنرا  المعلمييييين  الملااماييييي  لم ظيييييام محمييييياى يميييييب إليييييى  هيييييدف  الدراسييييي 
لييام المعرفايي ، المحلنييق فيي   ييا   ظرييير  الييمعلم االمع (ال ييرم ، االمرسييع)السيير ع،  الرير ييار  للصييفا 

رييير  الييمعلم االمعلييام شييمل  معييرننر م ظييام المحميياى المشييمل  ميي   ظ  ال رحييث اسييم ر أعييد  هيي ا الهييد 
 .امعلم  معلمر   (185المعرفا ، مم مطبالهر على عن   ميا   م  )

بين  مماسيطر  مليدنرا  المعلمين  إحصيرئا   اقيد أظهير  ال ميرئط أ يه ال ماجيد فيراس  ا  داللي 
الملاامايي  للكمييب ال ال يي ، حنييث جيير   ملييدنرا  المعلميين  الملاامايي  لملييح الكمييب مملررايي ، حنييث بل ييي  

لكميييب الصيييفا   (%66-%3.32) ،(%63-%3.17) ،(%62-%3.11) سيييطر  مليييح المليييدنرا مما 
للحييد ارد ييى للمسييماى أقييرب  بييي هيي  المرسييع( علييى الميياال ، اهيي  ملييدنرا  مماسييط ،ا )السيير ع، ال ييرم ، 

ايمر أظهر  ال مرئط أ  الكمب  ،ع  الكمب ال ال  إجمرال   المماسط ممر اع   أ  المعلمن  غنر را ن 
ة ال ما الخلل  للممعلمن  احرجرمهم، ا ع  ارم رط خبرا  المحماى ر   معر   م   ع  ف  مراعال ال

 الرير    منالهم ااهممرمرمهم، ا ع  ارم رط المحماى مع محماى المااد الدراسا  ارخرى.
 

 :(2008        طن  ) -21
 ييييا   محلنييييي محميييياى م هييييرج الرير ييييار  للصيييي  ال ييييرم  ارسرسيييي  فيييي إلييييى  هييييدف  الدراسيييي 

 (%5)  مدن ي  غييزة، اقيد ميم اخماييرر عن ي  عشيياائا   سياط  ميي  "فر  هرنيييي"مسيماار  المفينير اله دسيي  لي
الفصيييي الدراسييي  ( فييي  2007-2006) مييي  طيييالب اطرل ييير  الصييي  ال يييرم  ارسرسييي  للعيييرم الدراسييي 
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ارالييى  ،سيي اقييد قرميي  ال رح يي  بإعييداد أداة الدرا، اطرل يي طرل يير   (420)ال يير  ، حنييث بلييغ حجييم العن يي  
االم  شمي ما ياعر   ال رم  ارسرس ممم ي ف  محلني الاحدة السردس  م  يمرب الرير ار  للص  

، أمير ارداة ال ر اي  فهي  اخم يرر للايرا "فر  هرنيي"اله دس ، ا لح م  خالل مسماار  المفينر اله دس  ل
 اها م  إعداد ال رح  . "رنيفر  هي"المفينر اله دس  لدى الطل   افق مسماار  المفينر اله دس  ل

 سق  اظه   ن ائج    ح رِ  إلحصائي ما ر ي:
إليى  مسماى مهررا  المفينر اله دس  لدى طل   الص  ال رم  ارسرسي  في  ميدارا غيزة ال اصيي -1

 (.%60) اها حد الكفرا 
( في  مسيماار  المفينير α ≤ 0.01)إحصيرئا   ع يد مسيماى داللي إحصرئا   اجاد فراس  ا  دالل  -2

ا لييح  ،ال يياع االجممييرع  ) يييار، إ ييرث(إلييى  ه دسيي  لييدى طل يي  الصيي  ال ييرم  ارسرسيي  معييزى ال
 .لصرلن الطرل ر 

( في  α ≤ 0.01ع يد مسيماى داللي  )إحصرئا   ع د مسماى دالل إحصرئا   اجاد فراس  ا  دالل  -3
في  رلن مرمفعي  المحصيني مسماى مهررا  المفينر اله دس  لدى طل   الص  ال رم  ارسرسي  لصي

 .الرير ار 
اأاصيييي  الدراسيييي    ييييرارة إعييييردة ال ظيييير فيييي  ملييييررا  اله دسيييي   حنييييث نم رسييييب م ظامهيييير مييييع 

، ا  رارة ماعا  معل  الرير ار   مهيررا  طيرح ارسيئل  المي  "ر  هرنيي"فمسماار  المفينر اله دس  ل
 ييا  مسييماار   م نيير المفينيير اله دسيي  لييدى الطل يي ، امييدريب الطل يي  علييى مهييررا  المفينيير المخمليي  فيي 

، يميير اقمرحيي  الدراسيي  إجييرا  دراسيير  ممر ليي  للدراسيي  الحرلايي  فيي  يييي صيي  ميي  الصييفن  "فيير  هرنييي"
يرله دسيي  الفراغايي  ارخييرى  السيير ع االمرسييع، يميير اقمرحيي  الدراسيي  إجييرا  دراسيير  فيي  فييراع الرير ييار 

 .االه دس  المحلنلا 
 

 :(2008        عار ي ) -22
رر يي  يمييرب الرير ييار  للصيي  المرسييع ارسرسيي  الفلسييطن   الجدنييد ملإلييى  هييدف  هيي ه الدراسيي 

ارسرسي  اررد اي  االمصيري ،  ميع يميب الرير يار  للصي  المرسيع (2003-2002) المطبق في  العيرم
اخييمال  الما يياعر  الرير ييا   ، ا لييح ميي  خييالل(2001-2000) االمط ليي  فيي  فلسييطن  حمييى عييرم

ب ، اارهيييدا  المراااييي  المييي  ملاسيييهر الم يييرهط الدراسيييا  ال ال ييي ، لمم نليييه ال سيييم عييير   المطراحييي   رلم هيييرج
 للمسماار  العللا . لمم نر مص ن  )بلام(م عر   االم رن  ف  مسماى ارهدا  المرااا 
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 (Content analysis)محلنييي المحميياى أسييلاب  ميم اسييمخداماحميى نييمم محلنييق هيي ه ارهييدا  
 .حلني الم رهط ال ال   املرر مهرف  م
 ص           إ ى ع   ن ائج ا مها:س س 
مجماع الاحدا  الممفل  ف  المازيع بن  الم هرج الفلسطن   ااررد   ها احدمر  مي  أصيي خميا  -1

بن ميير مجميياع الاحييدا  الممفليي  بيين  الم هييرج اررد يي  االمصييري هييا احييدمر  ميي   احييدا  دراسييا ،
هيي   الفلسييطن   االمصييري  أصييي خمييا احييدا ، فيي  حيين  مجميياع الاحييدا  الممفليي  بيين  الم هييرج

 .احدة ااحدة م  أصي خما احدا 
ناجييد م ييرن  فيي  معييدال  مسييماى ارهييدا  المرااايي  للما يياعر  الدراسييا  المطراحيي  فيي  م ييرهط  -2

مسييماى  أ الرير يار  للصي  المرسييع ارسرسي  فيي  ييي مي  فلسييطن  ااررد  امصير، حنييث اجيد 
اى الفهيم ااالسيماعرب في  ييي مي  الم هيرجن  مي  مسيمأعليى  م ااالسماعرب ف  الم هرج اررد ي الفه

ميي  أعلييى  مسييماى المحلنييي فيي  الم هييرج المصييري المصييري االفلسييطن  ، اعلييى العيييا ميي   لييح ف
 . ظنريه ف  الم هرجن  اررد   االمصري 

حيين  ييير  معييدام فيي  ناجييد ماافييق فيي  مسييماى المرينييب فيي  الم هييرجن  اررد يي  االفلسييطن  ، فيي   -3
 .الم هرج المصري 

المحلنيييي، المرينيييب، )د   اا ييين فييي  م يييرهط اليييدال ال ال ييي  فييي  المسيييماار  العلاييير ال ال ييي  ظهييير مييي -4
 .م ه ف  الم هرجن  المصري ااررد  أعلى  ا ه ف  الم هرج الفلسطن   ير  إالالملاام(، ا 

أاصيى ال رحيث   يرارة رايط المحمياى م هيرج الرير يار  الفلسيطن    ف   ا   مرئط الدراسي ،
 .  المحلا ، االعمي على راط محماى م هرج الرير ار  الفلسطن    رلم رهط ارخرى  أم ل  م  البنئ

 

 :(2008      ب  ك  ) -23
هدف  ه ه الدراس  إلى ملاام فعرلا  م هرج الرير ار  الفلسطن   للص  الحيردي عشير  يرلفرع 

 اردب ، اقد اسمخدم ال رحث الم هط الاصف  ف  ه ه الدراس .
المعيرننر الخرصي   رلم هيرج عليى محيمين  لمأكيد مي  صيدقهر اسيم ر    ييعاقد قرمي  ال رح ي  بماز 

 ،ارسيرلنب اار شيط  ،المحمياى ، زع  على ار عرد الخميا )ارهيدا معارر ما  (53حنث شمل  على )
 .(اسرئي اإلا رح، أسرلنب الملاام
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 سكان من ا م ن ائج         ما ر ي:
فرعلايي   إلييى ييأ  الكمييرب المدرسيي  افمليير  أ  يين اعلاييه نم ،جماييع ار عييرد ير يي   سييبمهر م خف يي  -1

 .الم هرج الجند
 أ هير رل سي   لأل عيرد الخميا ااعمبرهير ال رح ي   (%69)  س   ماافر معرننر الم هرج الفعرل قد بل ي  -2

 . س   ملبال 
 

 :(2007      ابس عم   ) -24
ج الكشيييي  عيييي  مييييدى مطر ليييي  ا اليييي  ايمييييب الرير ييييار  فيييي  الم هييييرإلييييى  هييييدف  هيييي ه الدراسيييي 

العرلمايييي  فيييي  مجييييرل اله دسيييي  االلاييييرا للمرحليييي  ارسرسييييا  العلايييير فيييي   (NCTM) الفلسييييطن   لمعييييرننر
محرفظيي  غييزة، اللييد اسييمخدم  ال رح يي  الميي هط الاصييف  المحلنليي ، حنييث حلليي  ال رح يي  محميياى ا اليي  
رل  م هييرج الرير ييار  ايمييب الرير ييار  للصييفا  الدراسييا  السيير ع اال ييرم  االمرسييع ارسرسيي  فيي  مجيي

الصردرة ع  المجلا اللام   (NCTM)إعداد قرئم  معرننر  للارا، أمر ارداة ال ر ا  فير  اله دس  اا
اعر يهر عليى مجماعي  مي   ال جلنزيي  قرمي  ال رح ي  بمرجممهيرلمعلم  الرير ار  ف  صارمهر  رلل ي  ا

الصيردرة  (NCTM)نر كيا  مي  أراعي  معيرننر اهي  معيرنامم ،االسيم ر   هي  المخمصن ، اارداة ال رل  
 (NCTM) عيي  المجلييا اللييام  لمعلميي  الرير ييار  فيي  مجييرل اله دسيي ، امعاييرري  رئاسيينن  لمعييرننر

 مرئط م  خالل الرزم  اإلحصرئا  ف  مجرل اللارا، اقد مم المأكد م  صدس ا  ر  ارداا ، احلل  ال
(SPSS). 

   باحث  ما ر ي: إ رهاسكان  ن ائج            ي  سص   
ف  ا الي  م هيرج الرير يار  في   (NCTM)ب اسمجر ر  أفراد العن   أ  درج  ماافر معرننر  حس -1

 ب سييي   ارسرسييي مجييرل  اله دسييي  االلايييرا للصييفا  الدراسيييا  السييير ع اال ييرم  االمرسيييع مييي  المعلييام 
 .م  مجماع الماصفر  لم نمحلق (%82) م  مجماع المااصفر  ممحلق، بن مر (78%)

في  يميب الرير يار  في  مجيرل   (NCTM) د العن   أ  درج  ماافر معرننر حسب اسمجر ر  أفرا -2
مييي   (%77) اله دسييي  االلايييرا للصيييفا  الدراسيييا  للسييير ع اال يييرم  االمرسيييع مييي  المعليييام ارسرسييي 

 .م  مجماع المااصفر  لم نمحلق (%23) مجماع مااصفر  ممحلق، بن مر
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 :(2007        شق   سعس   ) -25
 حث ف  مسماى جادة يمب الرير ار  مرحل  المعلام ارسرس  في   يا  الإلى  هدف  الدراس 

، (NCTM) المعيييرننر العرلماييي  لميييدريا الرير يييار  المييي  أقرهييير المجليييا الليييام  لمعلمييي  الرير يييار 
ااسمخدم  ال رح مر  الم هط الاصيف  المحلنلي ، اميم اعمميرد أداة محلنيي المحمياى ييأداة للدراسي ، اقرمي  

ا ليييح  ،يميييب الرير يييار  للصيييفا  ال رليييث االرا يييع االخيييرما ارسرسييي  فييي  فلسيييطن  ال رح مييير  بمحلنيييي
 .نر العملار (للكش  ع  مدى ماافر معرننر مدريا الرير ار  )معرننر المحماى، معرن

الم رهط الفلسطن ا  مراع  معرننر الرير ار  المدرسا ، الكي   أ إلى     أهم ال مرئط مشنرراي
ق مع احمارجر  الشعب الفلسطن   يمجممع اسعى  حا الملدم االرق  الم شياد. اال ممااف ،ب سب ممااز  

جييرا   اأاصيي  الدراسيي    ييرارة مطيياير محميياى م ييرهط الرير ييار  فيي   ييا   مييرئط الدراسييا  الحرلايي ، اا 
 .(NCTM)  حاث مشربه  على مخمل  م رهط الرير ار  الحرلا  ف   ا  قرئم  المعرننر العرلما 

 

 :(2006        شق   ) -26
المعييير  عليييى المليييدنرا  الملااماييي  لم هيييرج الرير يييار  الحيييرل  )ارهيييدا ، إليييى  هيييدف  الدراسييي 

المحميياى، طييرس المييدريا، المليياام( لمعلييام الصييم ميي  اجهيي   ظيير المعلميين  فيي   ييا  مهييررا  المااصييي 
ار  امعلميي ، اهييم جماييع معلميي  الرير ييمعلميير   (16الرير يي  الميميياب، امكا يي  عن يي  الدراسيي  ميي  )

معلمي  آرا   الاصيف  المحلنلي  للمعير  عليى للصم ف  محرفظر  غيزة، اقيد اسيمخدم  ال رح ي  الم هيرج
معدة م  اسم ر    معممدة على   ف   ا  مهررا  المااصي الرير  الرير ار  ف  ملاام ملرر اله دس

 .قبي ال رح   ل لح
ر  لطيالب الصي  السير ع ملرر اله دس  الماجياد في  مي هط الرير يا أ إلى  اماصل  الدراس 

ارسرس  ال احماي على مهررا  المااصي الرير   الميماب الم  مسيرعدهم عليى المااصيي في  مااقي  
لطباعمهم ااحمارجرمهم، اه ا بداره اع    رارة إعردة ال ظر ف  م رهط الرير ار  افلر   الحارة المخملف 

 .حنث مالئم طباع  الصم ااحمارجرمهمالخرص   طالب الصم  صف  عرم  االه دس  خرص  امطايرهر  
 

 :(2006        خ ن    ) -27
مليياام محميياى يمييب الرير ييار  للمرحليي  ارسرسييا  العلايير فيي  فلسييطن  فيي  إلييى  هييدف  الدراسيي 

لملمرحيي  ل ظرييي  برا يير  ييا   ظرييي  برا يير، ااسييمخدم  ال رح يي  أداة محلنييي المحميياى م ييم المعييرننر ا
المعزيييز(، ااسييمخدم  ارسييرلنب ا المم نييي المعرفيي ، عيير  الخبييرا ، )االسييمعداد للييمعلم،  االميي  شييمل 
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المكيييرارا ، ال سيييب المئااييي ، اارازا  ال سيييبا ، ا ليييح لمحدنيييد ميييدى مييياافر المعيييرننر   اإلحصيييرئا  المرلاييي 
 م  الص  السر ع رير ار  للمرحل  ارسرسا  العلارالملمرح  ل ظري  برا ر ف  محماى يمب ملررا  ال

 .رشرالص  العإلى 
يشيييف   ميييرئط الدراسييي  أ   سيييب مييياافر معيييرننر برا ييير فييي  محمييياى يميييب مليييررا  الرير يييار  ا 

 أ  هيي ه الكمييب معيير  أي  الصيي  العرشيير مماسييط ،إلييى  للمرحليي  ارسرسييا  العلايير ميي  الصيي  السيير ع
 . هر مر زال  خر ع  للمجريبأمعرننر برا ر ف  ما اعرمهر، حنث ف  ماافر  لصر  

 

 :(2006        س  ي ) -28
الكش  ع  مسماى الجادة ف  درج  ماافر معرننر المجلا الليام  لمعلمي  إلى  هدف  الدراس 

ف  ما اعر  اإلحصر  المم م   ف  يمب الرير ار  للمرحل  ارسرسا  ف   (NCTM) الرير ار 
 عييييد أ  حلليييي  ما يييياعر  اإلحصيييير   ال رح يييي  الميييي هط الاصييييف  المحلنليييي  فلسييييطن ، حنييييث اعممييييد 

، (NCTM)علييى معييرننر  اعممييردا   ميي  فلسييطن  (10-1) ميي  خييالل أداة المحلنييي للصييفا المم ييم   
 .ب الرير ار حنث مكا   عن   الدراس  م  احدا  اإلحصر  المم م   ف  يم

فيي   (NCTM) الدراسيي  عيي  مييد   مسييماى الجييادة فيي  درجيي  ميياافر معييرننر  مييرئط اقييد أسييفر 
 (.10-1) ارسرسا ما اعر  اإلحصر  ف  جماع الصفا  الدراسا  

 

 :(2006)سآخ سن          حان -29
ملاام لكمرب الرير ار  للص  العرشر ارسرس  ف  اررد  م  خيالل إلى  هدف  ه ه الدراس 

محدند جاا ب اللاة اال ع  ف  يمرب الرير ار  للص  العرشير ارسرسي ، امحدنيد مليدنرا  المع نين  
اامايييي  لكمييييرب الرير ييييار  للصيييي  العرشيييير ارسرسيييي ، المل ()معلميييي  الرير ييييار  االمشييييرفن  المرايييياين 
المعلمييين  آرا   السييمطالعاسيييم ر    اعمييي ،امشييرفر  معلمييير   (100المحلنييق  لييح اخميييرر ال ييرح ا  عن يي  )

الملدميييي ، ارهييييدا ، المحميييياى، الاسييييرئي اارسييييرلنب ) االمشييييرفن  حييييال يمييييرب الرير ييييار  ميييي  حنييييث
 .( فلرة62امكا   االسم ر   م  ) ،(اإلخراج الف  ا اار شط ، اسرئي الملاام، 

(، اارهيييدا  ير ييي  3.85اأظهييير   ميييرئط الدراسييي  أ  ملدمييي  الكميييرب ير ييي   مماسيييط حسيييرب  )
(، االاسرئي اارسرلنب اار شط  3.7(، امحماى الكمرب ير   مماسط حسرب  )3.95 مماسط حسرب  )

، أي أ  ييير  الملييدنر الكليي  (4.11(، ااسييرئي المليياام  مماسييط حسييرب  )3.45ير ي   مماسييط حسييرب  )
  (.3.85لكمرب الص  العرشر ارسرس   مماسط حسرب  )
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 :(2006       الم  ) -30
مليياام يميب رير ييار  الصي  الخيرما االبمييدائ  في  مصيير في   ييا  إليى  هيدف  هي ه الدراسيي 

عليى   لرف  افلسف  المعرننر، اقد اسيمخدم ال رحيث الم هيرج الاصي  المحلنيي، اأعيد ال رحيث قرئمي  مشيمي
  خمس  أ عرد اه 

 (28)إمرحييي  الفرصييي  للدارسييين  السيييم مرج المعرفييي  الرير يييا   أ فسيييهم، اي يييدرج محييي  هييي ا المؤشييير  -1
 .مؤشرا  

 .مؤشرا   (20)العمي على اممالح الدارسن  مفرمان ال حث ع  المعرف ، اي درج مح  ه ا ال عد  -2
اسا  مي  جر يب آخير، اي يدرج محي  محلنق المكرمي بن  فراع الرير ار  المدرسا  اان  المااد الدر  -3

 .مؤشرا  (10)ه ا ال عد 
 .مؤشرا  (8)لرير ار  االحارة العملا ، اي درج مح  ه ا ال عد امحلنق المكرمي بن   -4
 .مؤشرا   (22)الرير  ، اي درج مح  ه ا ال عد اإلبداع  االهممرم بم ما  -5

 سق  اظه             ن ائج    ا   :
م مرج إمرحييي  الفرصييي  للدارسييين  اسيييفامييير نمعليييق  معايييرر مؤشيييرا   (28)مؤشيييرا  مييي  بييين   (7)اجييياد  -1

 (.%25) ب س  أي  ،المعرف  الرير ا   أ فسهم
دارسين  لمفيرمان العميي عليى اميمالح ال مؤشرا  فامر نمعلق  معايرر (20)مؤشرا  م  بن   (6)اجاد  -2

 (.%30) ب س  أي  ،ال حث ع  المعرف 

فامييييير نمعليييييق  معايييييرر"محلنق المكرميييييي بييييين  فيييييراع  مؤشيييييرا  (10)مؤشيييييرا  مييييي  بييييين   (4)اجييييياد  -3
 (.%40) ب س  أي  ،آخرم  جر ب ارخرى  الرير ار  م  جر ب اان  المااد الدراسا 

ي بييين  الرير يييار  محلنيييق المكرميييمؤشيييرا  فامييير نمعليييق  معايييرر  (8)مؤشيييرا  مييي  بييين   (4)اجييياد  -4
 (.%50) ب س  أي  ،االحارة العملا 

أي  ،اإلبيداع الرير ي  االهمميرم بم ماي  مؤشرا  فامر نمعلق  معارر (22)مؤشرا  م  بن   (6)اجاد  -5
 (.%27) ب س  
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 :(2006         س  ي س  قضا  ) -31
دراسي  ملرر ي  لمحلنيي محمياى ما ياع ارسيا االلاغرريممير  المم يم  في  إلى  هدف  الدراس 

الرير ي  امعايرر الميرا ط يمرب الرير ار  ف  اررد  ايمرب الرير ار  في  السيعادا  لمعايرر المم نيي 
 .(NCTM, 2000) الرير   ف   ا  المعرننر العرلما  لم هط الرير ار 

ارغرا  الدراس  قرم ال رح ر  بمطاير  ما جن  للمحلني مشملن  م  معايرري الميرا ط الرير ي  
االمم نييييي الرير يييي  المم ييييم   فيييي  ا اليييي  المعييييرننر العرلمايييي  الصييييردرة عيييي  المجلييييا اللييييام  لمعلميييي  
الرير ار  ف  الاالار  الممحدة ارمرييا ، اقد اسمخدم ال رح ر  م هجاي  المحلنيي ال ياع  لمعرفي  درجي  

 .محلق المعارري  المسمخدمن  ف  الدراس 
 سق  اظه             ن ائج    ا   :

في  آلخير   رل س   لمعارر المم ني الرير    مجرالميه ال ال ي  لياحظ اجياد مم يرن  بين  معايرر فرعي  -1
حنيييث مرااحييي  ال سييي   المئااييي  لهييي ا  ،ما ييياع ارسيييا االلاغرريممييير  الييي ي شيييملمه عملاييي  المحلنيييي

امبن   ،ف  يمرب الرير ار  السعادي (%22.32-)صفر% المعارر  مجرالمه ال ال   يرف  مر بن 
( بيين  مكييرارا  المعييرننر الفرعايي  α ≤ 0.05ع ييد مسييماى دالليي  )إحصييرئا   اجيياد فييراس  ا  دالليي 

 .كمربن  لصرلن يمرب الرير ار  السعاديف  ال
آلخير  مم ني مم رن  م  معارر فرع   رل س   لمعارر المرا ط الرير    مجرالمه ال ال   لاحظ اجاد -2

حنيث مرااحي  ال سي   المئااي  لهي ا  ،ف  ما اع ارسا االلاغرريممر  ال ي شيملمه عملاي  المحلنيي
فيي  يمييرب الرير ييار  اررد يي ، اميير  (%27.27-)صييفر% المعاييرر  مجرالمييه ال ال يي  يرفيي  ميير بيين 

إحصرئا   ف  يمرب الرير ار  السعادي، امبن  اجاد فراس  ا  دالل  (%26.44-)صفر% بن 
( بييييين  مكيييييرارا  المعيييييرننر الفرعاييييي  فييييي  الكميييييربن  لصيييييرلن يميييييرب α ≤ 0.05ع يييييد مسيييييماى داللييييي  )
 .الرير ار  السعادي

 ي:سفي ضسء   ك   ن ائج رسصي   باحثان بما ر 
 رارة اسمخدم  شرطر   م ج  ممطلب مالحظ  ظااهر العيرلم الطباعي ، ااسيمخدم المك الاجاير في   -1

 .أفيرر رير ا إلى  معرلج  ال مر ج الم  مص  ظااهر العرلم الطباع  للاصال
مي  خيالل ارم لي  في  ارخرى  اراط الرير ار   رلعلام ، رارة اسمخدام المااق  الحارما  االبنئا  -2

 .ارخرى   ار  حمى ندرح الطرلب الصل  بن  الرير ار  اغنرهر م  الملررا يمب الرير
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 :(2005        س ربي ) -32
المجليا محلني محماى الم هيرج في  المعليام ارسرسي  في   يا  معيرننر إلى  هدف  ه ه الدراس 
فيي  سييلط   عميير ، حنييث اقمصيير  الدراسيي  علييى ما يياعر   (NCTM) اللييام  لمعلميي  الرير ييار 

 ( فيي  يمييرب الرير ييار  فيي  الحلليي  ارالييى ميي  المعلييام ارسرسيي ، ااسييمخدم  الدراسيي  الم هييرج )اله دسيي
قرئمي  مي  المعيرننر المي  ن   ي  ماافرهير في  محمياى اله دسي  االميأخا ة  إعدادالاصف  المحلنل ، اقد مم 

 .على شيي  طرق  محلني (NCTM)م  معرننر المجلا اللام  لمعلم  الرير ار  
رئط الدراسيي  أ  درجيي  ميياافر المعييرننر فيي  محميياى اله دسيي   يمييب الصييفا  ارراعيي  اميي  أهييم  ميي

اراليييى ير ييي  مماسيييط  اقلنلييي ، اقيييد اجيييد اخيييمال  فييي  ميييدى مييياافر معيييرننر الرير يييار  المدرسيييا  عييي  
حسييييب الصيييي  السييييردا الصييييرلن الصييييفا  العلايييير ميييي  المعلييييام  (NCTM) المعييييرننر الصييييردرة عيييي 

 .ارسرس 
 

 :(2004      صب ح ) -33
محلنييي محميياى يميب الرير ييار  المدرسييا   ييرررد  فيي   ييا  معييرننري إلييى  هيدف  هيي ه الدراسيي 

 (المم نييي الرير يي ا امعييرننر العملايير  )حييي المسييأل ، المييرا ط الرير يي ،  (،اله دسيي  االلاييرا)ميياى المح
، المحلنييق أهييدا  الدراسيي  مييم (NCTM, 2000) المجلييا اللييام  لمعلميي  الرير ييار  الصييردرة عيي 

المجليييا الليييام  لمعلميييي  مطييياير  ميييا ج المحلنيييي مشييييمق مييي  ا الييي  المعييييرننر العرلماييي  الصيييردرة عيييي  
 .الرير ار 

فيي  ماظنيي  معاييرر اله دسيي  فيي  يمييب الرير ييار  مفراميير   اأسييفر   مييرئط الدراسيي  عيي  أ  ه ييرح
رة نر الميي  اظفيي  بدرجيي  يبنييالمدرسيا  ميي  الصيي  السييردا حميى الصيي  ال ييرم  ارسرسيي ، اميي  المعيرن

العالقييييير  بييييين  قارسييييير  الزاااييييير اارطييييياال الجر باييييي  االمحييييياط االمسيييييرحر  احجيييييام ارجسيييييرم )معايييييرر 
اله دسيي  )امعايرر  (،اليدائرة اع رصييرهر)   عيي  المعيرننر  صييارة قلنلي  م ييي في  حيين  اظفي (،ممشيربه ال

اال  المحيييييا )امعايييييرر  (اله دسييييي  المحلنلاييييي )م ماظنييييي   عييييي  المعيييييرننر م يييييي معايييييرر ، اعيييييد(اإلحدا ايييي 
، أمييير  رل سييي   للمعيييرننر الفرعاييي  لمعايييرر اله دسييي  فييي  يميييرب  الرير يييار  المدرسيييا  للصيييفن  (اله دسيييا 

اظفي  بدرجي  يبنيرة في  حين   االمرسع االعرشر ارسرسي ، فمعايرر اله دسي  المحلنلاي  االه دسي  الف يرئا 
اظفي   (سيماى اليدايررم امم نلهير عليى المالمحااال  اأ رهر ف  ارجسرم على السطن المسماي )معارر 

أمر  رل س   لمعايرر اللايرا فليد أسيفر  الدراسي  عي  عيدم اجياد احيدا  لللايرا في  يميرب   ،بدرج  قلنل 



 103 

الرير ار  للصفن  المرسع االعرشر ارسرس ، أمر  رل س   لكمب الرير ار  في  الصيفا  مي  السيردا 
قلنليي ، أا  محميياى هيي ه الكمييب معداميي حمييى ال ييرم  ارسرسيي ، فلييد ير يي   سيي   االمسييرس بيين  المعييرننر ا 

أ  احييدا  اللاييرا فيي  يمييب الرير ييار  المدرسييا  إلييى  ا رل سي   لمعاييرر العملايير  فلييد ماصييل  الدراسيي 
فلد م رال  معارر حي المسأل  بدرج  قلنل  امعارر المرا ط  ،م  الص  السردا احمى العرشر ارسرس 

 .رر المم ني الرير   بدرج  مماسط الرير   امعا
 

 :(2004        ال ) -34
محدنيييد معييرننر الجيييادة الااجييب ماافرهييير فيي  يميييب الرير ييار  للصييي  إلييى  هييدف  هيي ه الدراسييي 

ااه اأسييلاب الخييرما االسييردا ارسرسيي  فيي  فلسييطن  ميي  حنييث فلسييفمه ايفرايي  مؤلفاييه ام ييما ه امحميي
خراجه  معيرننر للجيادة  اقد اسمخدم ال رحث الم هط الاصيف  المحلنلي ، احيدد خميا، لط رع اعر ه اا 

طباعيي  المييردة امسييماي ام رسييبمه ل ،للحيييم علييى صييالحا  الكمييرب افرعلنمييه امالئممييه للعملايي  المعلامايي 
  ا لح م  حنث ،الممعلمن 

 .فرا  المؤل  ااجه   ظره المرااا ي -1
 .حماي الكمرب اطريل  م ظامه اعر هم -2
خراجه -3  .شيي الكمرب اا 
 .خصاصا  يمرب الرير ار  -4

( معلييم امعلييم ميي  معلميي  الرير ييار  فيي  60حييث عن يي  عشيياائا  ميا يي  ميي  )اقييد اسييمخدم ال ر
 (2004-2003) ا ليح في  العيرم الدراسي  ،جئين المدارا قطرع غزة االمر ع  لايرل  ال ياث امشي ني ال

 .م  المجممع (%28.5) مر  سبمهأي  ،لملدنر جادة يمب الرير ار 
 ساظه             ن ائج    ا   :

 .مرااار  المسماى الملبال  ه رح فلرا  دا   -1
بن  مماسط ملدنرا  الملااما  لمعلمن  امعلمر  الرير ار  إحصرئا   لاا ه رح فراس  ا  دالل  -2

 لكمب الرير ار  قند الدراس  

ماصار  أهمهر  رارة مطاير  طرق  ملدنر جادة الكمرب المدرس  الملرر إلى  اخلص ال رحث
 .على جادة يمب الم هرج الفلسطن   لحيمامطبالهر ل ،الم   مج  ع  ه ه الدراس 
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 :(2004        ب ك ) -35
ملنييام محميياى يمييب الرير ييار  الممخصصيي  ميي  اجهيير   ظيير المشييرفن  إلييى  هييدف  الدراسيي 

اركردامنن  افق المعرننر المعمال بهر ف  جرمع  اللدا المفماح  ف  فلسطن  م طل  رام هللا، ااسمخدم 
ى، محلنييي محلنييي المحمييا )  ، ااقمصيير  الدراسيي  علييى الملييررا  المرلايي ال رحييث الميي هط الاصييف  المحلنليي

 ( معارر.46محماي على )اسم ر    ااسمخدم ال رحث (،معردال  مفر لا ا رير  ، 
 س ي: ،سا ف           عن ع   ن ائج

إحصيرئا   بل   مجمي مليدنرا  المشيرفن  مير بين  المماسيط االعيرل ، اعيدم اجياد فيراس  ا  داللي  -1
 .لكي ملرر دراس  على حدةافلر   لدنرا  المشرفن  على معرننر إعداد ملررا  الرير ار بن  م

اجاد  ع  اللصار ف   ع  الاحدا  مم ي هي ا اللصيار في  المراجيع، عير  الميردة المعلاماي ،  -2
 .الملاام ال ام ا 

 

 :(2003       ا رن ) -36
مع م هرج اله دسي  المشيمق مي   ملنام م هرج اله دس  الفلسطن   ملرر  إلى  هدف  ه ه الدراس 

اميي هط اله دسيي  الار يير   فيي  مجييرل   (NCTM, 2000)معييرننر الرير ييار  المدرسييا  الميي  ا ييعهر 
، اللييد اسييمخدم  ال رح يي  محلنييي محميياى اله دسيي  اجييدال (12-1) أهييد  اأ شييط  الم ييرهط للصييفا 

أخييرى، إحصييرئا   اايي  اأسييرلنبللمفريييغ للصييفا  المسييمهدف ، ااسييمخدم  ال رح يي  المكييرارا  اال سييب المئ
 .ال ال   الملرر   ب سب ممفرام  بن  الم رهط  خمالاأ  ه رح أاجه ش ه ا إلى  اأشرر  ال مرئط

 ما ر ي: (NCTM) كان  ا م ن ائج مقا ن  منهج   هن      ف  طرني مع منهاج   هن   س 
خصييرئص ارشيييرل ه ييرح أاجييه شيي ه ااخييمال  بيين  الم هجيين  ااهييم أاجييه الشيي ه ير يي  فيي  محلنييي  -1

حسيييا  أداا   اله دسيييا  ااصييي  امصييي ن  افيييه العالقييير  بن هييير، افحيييص هييي ه ارشييييرل  رسيييمخدام
مجسييم  امم نلهيير، ااسييمخدام البرهيير  اله دسيي  لبره يي  ال ظرييير  اله دسييا  المخملفيي ، االمعيير  علييى 

المم يياال  االمعيير  علييى المسييماى الييدايررم  اأ ظميي   ،ه دسيي  المحييااال  ااسييمخدامهر امطبالرمهيير
 ارخرى.

عيدم االمفيرس عليى   هيره رح اخمالفر  هرم  بن همر مي  أبرز  أ  أمر أاجه االخمال  بن  الم هرجن  -2
ما يياع  (NCTM, 2000) المرحليي  الم رسيي   لطييرح  عيي  الماا يياع اله دسييا ، حنييث طرحيي 

 ا بن مر طيرح الما ياع في  الم هيرج الفلسيطن   للصيف (،12-1) ه دس  المحااال  للصفا  م 
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 للصييفا  ميي  (NCTM, 2000) ، اييي لح ما يياع ه دسيي  اإلحييدا ار  اليي ي طييرح فيي (9-12)
 ,NCTM) ، ااعمبير م هييرج(12-9) ، بن مير طييرح فيي  ال يرهط الفلسييطن ا  ميي (12-9( ا)6-8)

هييي  مرحلييي  مطييياير امهنييي  الطرليييب لمكييياي  برهييير  ه دسييي ، بن مييير  (8-6) الصيييفا  مييي  (2000
لطرليييب لدايييه الليييدرة الكرفاييي  عليييى بره ييي   ظريييير  مخملفييي  ب فسيييه، اعمبييير الم هيييرج الفلسيييطن   أ  ا

قييدم   صييارة أا  عييدد ميي  ارهييدا  لييم ملييدم فيي  م هييرج اله دسيي  الفلسييطن  إلييى  اأشييرر  ال مييرئط
 . عمق (NCTM, 2000)سطحا ، بن مر قدمهر م هرج 

أاجيه إليى  مشينر اير    مرئط الملرر   بن  م هرج اله دس  الفلسطن   ام هرج اله دسي  الار ير  
 ا مها: ،ش ه ااخمال 

، فييه العالقيير  الخرصيي  بن همييرمحلنييي صييفر  اإلشيييرل اله دسييا  ااصيي  امصيي ن  ا  :اسجةةه   شةةبه -ا
فحييص خصييرئص ارشيييرل اله دسييا   رسييمخدام مييااد حسييا  امجسييمر ، اسييمخدام البرهيير  اله دسيي  

 .ارخرى    اأ ظم  المم اال لبره   ال ظرير  اله دسا  المخملف ، االمر  على المسماى الدايررم
م  أبرزهر عدم المفرس على المرحل  الم رس   لطرح الماا ياع اله دسيا  م يي  ير  :اسجه  لخ الف -ل

افحص  ،ما اع المحااال  ال ي لم اطرح م ه ف  الم هرج الار ر   ساى فهم  لط  احار الممر ي
الفلسييطن   طييرح ه دسيي  المحييااال  ارشيييرل اله دسييا  ميي  خييالل الممر ييي، بن ميير الم هييرج اله دسيي  

ايييي لح ارمييير  رل سييي   لما ييياع اله دسييي  اإلحدا اييي ، حنيييث اسيييمخدمهر  (،12-9) لمرحييي  الصيييفا 
لفحييص خصييرئص ارشيييرل اله دسييا  اعالقيير  ( 12-9( ا)8-6) الم هييرج الار يير   فيي  مييرحلمن 

لفلسييطن   لفحييص فيي  الم هييرج ا (12-9)الميياازي االمعرمييد، بن ميير طييرح هيي ا الما يياع فيي  مرحليي  
 .اغنرهر م  أاجه االخمال   دسا  م  خالل اله دس  المحلنلا خصرئص ارشيرل اله
قيدم   صيارة أا  عدد م  ارهدا  لم ملدم ف  م هيرج اله دسي  الفلسيطن  إلى  اأشرر  ال مرئط

 . مر قدمهر الم هرج الار ر    عمقبن ، عاف 
 

 :(2003        ح  ي ) -37
دراس  م هط اله دسي  في  رير يار  المرحلي  المماسيط   ميدارا المعليام إلى  هدف  ه ه الدراس 

العيرم في  المملكي  العراايي  السيعادا ، اللمعير  علييى ميدى ارم يرط ب ير  الميي هط  رل ظريير  المعرصيرة فيي  
فييي  يميييرب  (م يييردئ اله دسييي  المسيييماا )هييي ا ال ييير  حليييي ال رحيييث احيييدة أجيييي  ميييدريا اله دسييي ، امييي 
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لدراسييي  مييدى ارم ييرط ما ييياعرمهر  رلم ييردئ ارسرسيييا   "الفصيييي الدراسيي  ارال" ال المماسييطالصيي  ار
 .اله دس ل ظريم  بارجاه افر  هرني ف  مدريا 

المب ي  عليى  إقلنداأسلاب  ابمعرد م هط اله دس  ف  ه ا المسماى ع إلى  اقد خلص الدراس 
م ييرط مريييز  شيييي مي يي  علييى البييدنهار  االمعريفيير  اال ظرييير  االبييراهن ، اأا ييح  الدراسيي  اجيياد ار 

م  الطل   امي  اجمارز المسماين  قلاال   المسماين  ارال اال ر  ، اأ  اافق ه ا فر  هرني  فسه ف  أ 
 أ  ييه نخمليي  مييع ميير نييراه معظييم ال ييرح ن  فيي  أ  الطرلييب فيي  هيي ه المرحليي  نجييب أ إالالرا ييع االخييرما، 

ر  هرنيي، يمير أا يح  الدراسي  أ  اال مليرل عبير ايا  على ارقي ف  المسماى ال رلث م  مسيماار  في
المسييماار  ليياا  ييرلمل ن  الملمييرح لفيير  هرنييي، حنييث ماجييد العدنييد ميي  المييداخال  بيين  المسييماين  ارال 

في  ب ير  مصيارا   اال ر   ف  مدريا الما ياعر  المخملفي ، امي  هي ه ال منجي  اسيم مط ال رحيث أ  ه يرح
فييي   إال حنيييث ال نم ييين االهمميييرم ،لطل ييي  أصيييحرب الليييدرا  العلايييرالاحيييدة  رالهمميييرم  يييرلممفاقن  مييي  ا

 الممرري  فلط.
اأاص  الدراس    رارة إجرا  دراسر  مهمم  رلم فن  الفعل  لمدريا اله دس ، ادراسي  محريير  

 .الطل   امحرير  المعلمن  داخي الفصال الدراسا 
 

 :(2002      عفان  ) -38
 ار  المطار للص  السردا ارسرس  ف  فلسطن  ف  هدف  ه ه الدراس  ملاام محماى الرير

 ييا  مسييماار  المفينيير اله دسيي  لفيير  هرنييي، اقييد اشييممل  عن يي  الدراسيي  علييى احييدمن  لله دسيي  ميي  
الجييزأن  ارال اال يير   ميي  يمييرب الرير ييار  المطييار للصيي  السييردا ارسرسيي   محرفظيير  غييزة، امييم 

مشييمري  أا  ى صيي  ااحييد فلييط ميي  يييي مدرسيي  ابمدائايي مطبنييق اخم ييرر المفينيير اله دسيي  لفيير  هرنييي عليي
ا ع علنهر االخمايرر، حنيث ميم اخمايرر صي  ااحيد مي  ييي مدرسي   رلطريلي  العشياائا  ال سياط ، اقيرم 
ال رحث بإعداد  طرق  لمحلني محماى ما اعر  اله دس  ف  يمرب رير يار  الصي  السيردا بجزأايه، 

ال رحيث أعيد  خمسي  للمفينير اله دسي  عي  فير  هرنيي، يميرحنث اشممل  ه ه ال طرق  على المسماار  ال
 .ماار  المفينر اله دس  لفر  هرنيفلرة ملاا ف  مجماعهر مس (20)اخم رر للمفينر اله دس  اشمي 

اأظهر  الدراس  أ  ما اعر  اله دس  ف  الجز  ارال اشممل  على أراع  ما اعر  اه  
  ، االسييييمدالل  الشيييييل %39.7  ل  ال نيييير شيييييل ، االسييييمدال%41.3  ، المحلنليييي %17.7  )ال صييييري 

اهيي ا اع يي  أ ييه فيي  الجييز  ال يير   ييير  المرينييز علييى المسييماى ال صييري ، (%0  ، المجييرد الكرمييي6.3%
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أ  الم ظيييام الم هجيي  لمسيييماار  المفينييير اله دسييي  قيييد إليييى  مييي  الجيييز  ارال، اهيي ا اشييينرأكبييير   صييارة
بن مير ير ي   (،%12.7)ى ال صيري في  الجيز  ارال جر    صارة معياس ، حنيث ير ي   سي   المسيما 

ميي  أقييي  االهممييرم  رلمسييماى المحلنليي  ير يي   سييبمه أ ، بن ميير ليياحظ (%56.1) سييبمه فيي  الجييز  ال يير   
عييدم اجيياد مسلسييي هرميي  فيي  إلييى  الجييز  ال يير   عيي  المسييماى االسييمدالل  غنيير الشيييل ، اهيي ا اشيينر

هييرج الرير ييار  المطييار للصيي  السييردا، إ  ن   يي  أ  مسييماار  فيير  هرنييي فيي  الجييز  ال يير   ميي  م 
م  الجز  ال ير  ،  يم عليى المسيماى االسيمدالل  غنير أكبر  ايا  المرينز على المسماى المحلنل  بدرج 

 .اهي اأقي  الشيل  بدرج 
اأاص  الدراس    رارة إعردة ال ظر ف  م ظام ما اعر  اله دس  ف  الجزأن  ارال اال ر   

زييييع ما ييياعر  ر يييار  المطيييار للصييي  السيييردا ارسرسييي  فييي  فلسيييطن ،  حنيييث نيييمم ما لم هيييرج الري
 .اله دس   صارة هرما 

 

 :(2002      شسمان ) -39
ملييياام م هيييرج الرير يييار  الفلسيييطن   الييي ي ط لييي  رال ميييرة يط عييي  إليييى  هيييدف  هييي ه الدراسييي 

أجلهير، اقيد اسيمخدم مجريبا    ر  معرف  مدى  جرح ه ا الم هرج ف  محلنق ارهدا  الم  ا ع م  
فييي  ملييياام الم هيييرج الرير يييار  أداا   ال رحيييث الم هيييرج الاصيييف  المحلنلييي ، اقيييد اسيييمخدم ال رحيييث عيييدة

ا طرقييي   ،فليييرة (62محمييياي عليييى )   طرقييي  مالحظييي ، اير ييي  االسيييم ر  –اسيييم ر   للصييي  السيييردا اهييي 
الرير ييار  للصيي  ، اقييد اخمييرر ال رحييث عن يي  عشيياائا  ميي  معلميي  ب ييد (27المالحظيي  محميياي علييى )
 (35( اطبييق علاييه االسييم ر  ، اقييرم  مالحظيي  )%54ميير  سييبمه )أي  ،معلميير   (87السييردا ممكييا  ميي  )

 .( م  مجممع الدراس %21اه  مشيي مر  سبمه ) ،معلمر  
 سق   سصِ   باحث إ ى   ن ائج    ا   :

 ارسرسيي   سيييبمهالمماسييط العييرم لم هييرج الرير ييار  للصيي  السييردا  أ أظهيير   مييرئط االسييم ر    -1
 .مرااار  اه   س   ملع  م  بداا  الحد ارد ى الملبال  ه  (،60.3%)

 .(%64لمعلم  للمهررا  يرف  )امماسط أدا   أ أظهر   مرئط  طرق  المالحظ   -2
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 :(1999         س كا  ) -40
ف  ه ه الدراسي  ميم ملياام يميب الرير يار  للصي  المرسيع في  اررد  المطيار مي  اجهي   ظير 

)الملدمييي ، المحمييياى، الاسيييرئي   مازعييي  عليييى عيييدة مجيييرال  اهييي اسيييم ر    لمييين ، ااسيييمخدم ال رحيييثالمع
 .(اإلخراج الف  ا ارسئل  الملااما ، ط ، اار ش

اأظهيييير   مييييرئط الدراسيييي  أ  ملدميييي  الكمييييرب مييييارد إرشييييردا   سيييياط  للمعلميييين ، اعييييدم يفراييييي  
شمي على أسئل  ما اعا ، اعدم اجياد قرئمي  الحصص الملررة، اارسئل  الملااما  غنر مم اع ، اال م

 . رلمراجع، اعدم اجاد قرئم   رلمصطلحر  االرماز الااردة ف  الكمرب
 

 :(1998         س  ر ي ) -41
مليياام يمييب الرير ييار  المدرسييا  للصييفا  ال ال يي  ارخنييرة ميي  مرحليي  إلييى  هييدف  هيي ه الدراسيي 

محرفظيير  غييزة ميي  اجهيي   ظيير المعلميين  فيي   ييا  السييردا( فيي  ا المعلييام ارسرسييا  )الرا ييع، الخييرما، 
( مدرسي  54معرننر الكمرب المدرس  الجنيد، امكا ي  عن ي  الدراسي  مي  جمايع معلمي  الرير يار  في  )

امعلم  مازعن  عليى محرفظير  معلمر   (152، االغ أفراد العن   )امم اخماررهر عشاائار   (%30)اا س   
 .م  معرننر الكمرب المدرس  الجندقرئ مشمي علىاسم ر    ااسمخدم ال رحث ،غزة

(، 232.42مماسييط ملييدنر المعلميين  المليياام  لكمييرب الصيي  الرا ييع ) أ إلييى  اماصييي ال رحييث
يميييرب الصيييي  الخييييرما  أميييير، (%56.97)    سييي   ميييياافر معيييرننر الكمييييرب المدرسييي  الجنييييد فاييييه بليييغأا 

(، أميير يمييرب %56.44رننر فاييه )ا سيي   ميياافر المعيي ،(230.29فمماسييط ملييدنر المعلميين  المليياام  لييه )
امماسط ملدنرا  المعلمن  له  ،(%46.06الص  السردا فلد ير    س   ماافر معرننر الكمرب الجند )

(، ا سيي   ميياافر 216.89)معيير   (، بن ميير بلييغ مماسييط غنيير المعلميين  المليياام  للكمييب ال ال يي 187.96)
 .مرااار  (، اجماعهر ملبال  53.16%)
 

 :(1997        غا ) -42
مي   لارملاام يمرب الجبر للص  المرسع م  مرحل  المعلام ارسرسا  العإلى  مهد  ه ه الدراس 

اقييد (، 1997-1996) اجهيي   ظيير معلميي  الرير ييار  اطلبييمهم فيي  محرفظيير  غييزة فيي  العييرم الدراسيي 
المحميياى )  حراليي  هيي ه الدراسيي  المعيير  علييى الملييدنرا  الملاامايي  للمعلميين  االطل يي  للجاا ييب ارراعيي 

اإلخيييراج ا  "،سيييرئيالميييدري ر  االم"اسيييرئي الملييياام  ،الرسيييامر  االما ييياحر  اارم لييي  ،اعييير  المحمييياى 
اييي لح معرفييي   سييي   مييياافر يييي فليييرة مييي  فليييرا  يييي جر يييب ميييع الجاا يييب  (،الييداخل  االخيييررج  للكميييرب
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 إ ميرجلاقياع بهير ع يد ارراع ، ا لح بهد  محدند أاجه اللاة امعزيزهر، امحدند جاا ب اللصار لمج يب ا
لمكييا  أميرم المسييئالن ،  جنيدا يع معيرننر يمييرب الجبير الإلييى أا ير   يميرب الرير يار  الجدنييد، اهيدف 

 .اقد ام ع ال رحث الم هط الاصف  المسح   رل س   للمعلمن  ف  ه ه الدراس 
( 2.9رب )اقد أظهر  ه ه الدراس  عدة  مرئط م هر أ  مماسط ملدنرا  المعلمن  اإلجمرلا  للكمي

، يميير بليييغ مماسيييط ملييدنرا  الطل ييي  الملااماييي  اإلجمرلاييي  مراااييير  ( اهييي   سييي   غنيير ملبالييي  %58ب سيي   )
 .س   مم ي عدم الر ر بدرج  مماسط (، اه   %66( ب س   مئاا  )3.3للكمرب )

 

 :(1997      خ  ف  ) -43
االاقيا  عليى أهيم  ملياام يميب الرير يار  للمرحلي  ال ر ااي  في  قطيرع غيزة،إلى  هدف  الدراس 

( معلييم امعلميي  ميي  105 لييرط الليياة اال ييع  ميي  اجهيي   ظيير المعلميين ، امكا يي  عن يي  الدراسيي  ميي  )
قيد مكا ي  الدراسي ، ا  همحرفظر  غزة اخير نا ا، اقيد اسيمخدم ل رحيث المي هط لاصيف  المحلنلي  في  هي 

 . أداة الدراس  م  اسم ر 
ال ر ااييي  فييي  قطيييرع غيييزة مييي  اجهييي   ظييير  اقيييد أظهييير  الدراسييي  أ  يميييب الرير يييار   رلمرحلييي 

(، يميير اأظهيير  الدراسيي  أ  يمييب الرير ييار   رلمرحليي  ال ر اايي  مفمليير رهييم المعييرننر %56المعلميين  )
االمااصيييفر  الجنيييدة، اال احليييق محمااهييير أهيييدا  ميييدريا الرير يييار  فييي  المرحلييي  ال ر ااييي ، اقيييد اقميييرح 

  لمشييمي يمييب الرير ييار   رلمرحليي  ارسرسييا  ميي  مراحييي ال رحييث  رللاييرم  رلمزيييد ميي  الدراسيير  الملاامايي
 .المعلام العرم، ادراسر  لكش  الصعا ر  الم  نااجههر المعلما  خالل مدريسهم لكمب الرير ار 

 

 :(1997        مقسشي ) -44
لرير ار   مدن   الريير  حيال يميرب ماجه  امعلم  اآرا   اسمطالعإلى  مهد  ه ه الدراس 

  م  حنث (1995)ط ع   رال ال ر اي الرير ار  للص  ا
 .  الكمرب للحصنل  الل اا  للطرلبم رس   ل  -1
 .م رس   طريل  عر  الدرا -2
 .مالئم  المحماى الرير   للمرح  ال ه ا  -3
 .مالئم  المحماى للخط  الدراسا  المعممد للملرر -4
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 سكان من ا م   ن ائج ما ر ي:
االمعلميين   ،الرير ييار  فيي  مدن يي  الرييير ميياجه  ميي  ( %81) اهييم ام لييا  الميياجهن  أغلييب  أ  -1

نييرا  أ   فيي  مدن يي  الرييير  ميي  معلميي  الرير ييار  للصيي  ارال ال يير اي ( %85) اهييم ام لييا  
 .العر ، امالئممه للخط  الدراسا  يمرب الرير ار  م رسب م  حنث الل  ، اطريل 

   يييرب الم طيييق اطرائيييق البرهييير  فييي المعلمييين  نجمعيييا  عليييى أ  االقم ييير المييياجهن  ا أغليييب  أ  -2
الرير يي  االمجماعيير  غنيير م رسيي  ، ميي  حنييث الل يي ، اطريليي  العيير ، اصييع    رل سيي   للمرحليي  
ال ه اي  لطيالب هي ا الصي ، يمير أ  الحصيص المخصصي  لم طاي  ييي أبيااب المحمياي الرير يي  

 .الملدم غنر يرفا 
للخط  الدراسا ، ف جد نم رن  ماق  الماجهن  االمعلمن   رل س   ل ع  اربااب م  حنث مالئممه  -3

أغلييب  ييير  لم طايي   ييرب الم ييرن ، بن ميير نييرى  رالميياجهن  نييرا  أ  عييدد الحصييص غنييأغلييب  أ 
 .المعلمن   لح

 

 :(1996        صسص ) -45
ملاام يمب الرير ار  المدرسا  ف  مرحل  المعلام ارسرس  العلار م  اجه  إلى  هدف  الدراس 

اقييييد اسييييمخدم ال رحييييث الم هييييرج  (،1996-1995) العييييرم ظيييير المعلميييين  االمعلميييير  فيييي  فلسييييطن  ميييي  
أعييدهر ال رحيييث رغيييرا  الدراسيي  ميا ييي  مييي  اسيييم ر    امكا ييي  أداة الدراسييي  ميي  ،الاصييف  فييي  الدراسيي 

ارسيييرلنب  ،محمييياى الكميييرب ،ملدمييي  الكميييرب ،المظهييير العيييرم)( فليييرة مازعييي  عليييى سييي  أ عيييرد اهييي  64)
امكا ييي  عن ييي  الدراسييي  مييي   ،  الكميييرب االمجرهييير  الطل ييي (م ماييي، ا اسيييرئي الملييياام، االاسيييرئي اار شيييط 

 .ا ربلا ج ن  اقللنلا  امعلم  م  محرفظر  طالكممعلمر   (200)
 سكان من ن ائج         ما ر ي:

 .مرااار  م  مسماى الملبال أعلى  الملدنرا  الملااما  للمعلمن  االمعلمر  -1
 .مب ارراعف  ملاام يي يمرب م  الكناجد أ ر للج ا االخبرة  -2
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46- (           1994): 
ملياام يميرب الرير يار  للصي  المرسيع ارسرسي  مي  اجهي   ظير المعلمين  إليى  هدف  الدراس 

م  خالل ملدنرامهم الملااما  رراع  جاا ب اقمرحهر ال رحيث     ف  مدارا محرفظ  عمر   رررد االطل
ن ر ، اسيرئي الملياام، االشييي العيرم للكميرب محماى الكمرب، الاسرئي اإلا رحا  اار شط  االمع)  اه 

اال يي   ،( مدرسيي 100( مدرسيي   طريليي  عشيياائا  ميي  مجميياع )50ااخمييرر ال رحييث )، (اطريليي  إخراجييه
اطرل يي  ميي  الصيي  طرل يير   (520ا) ،امعلميي  مميي  ندرسييا  الصيي  المرسييعمعلميير   (64عن يي  الدراسيي  )

اارخييرى  ،( فلييرة63ااحييدة للمعلميين  امكا يي  ميي  )المرسييع، ااسييمخدم ال رحييث لمحلنييق الهييد  اسييم ر من  
 الملاام ارراع . مازع  على جاا ب ( فلرة42للطل   مكا   م  )

 ساظه    ذه         ع   ن ائج ا مها:
(، يمر بلغ مماسيط مليدنرا  الطل ي  الملااماي  %74بلغ مماسط ملدنرا  المعلمن  الملااما  للكمرب ) -1

 .(%72للكمرب )
اى المحصيييني الدراسييي  للطل ييي  عليييى مليييدنرامهم الملااماييي  للمحمييياى ااسيييرئي الملييياام لمسيييمأ ييير  ناجيييد -2

 .باالشيي العرم للكمر
 .ي رف  المردة العلما  اعدم يفرا  الحصص الملررة للمردة -3
 .خبرا  الطل   احرجرمهم امشيالمهم ع  ارم رط مردة الكمرب ب -4
قمصيييير  علييييى الرسييييامر  البار ايييي  ار شييييط  غنيييير مم اعيييي  اغنيييير يرفايييي ، االاسييييرئي اإلا ييييرحا  ا -5

 .اارشيرل اله دسا 
 ساسص   ذه         بما ر ي:

زييييردة عيييدد الحصيييص المليييررة أا  مخفنييي  ميييردة الكميييرب  مييير نم رسيييب ميييع عيييدد الحصيييص المليييررة، -1
 .مسع حصصإلى  للص  المرسع م  خما حصص

ارخييرى  االمييااد الدراسييا االهممييرم  رلجاا ييب الاظافايي  المطبالايي ، اراييط مييردة الكمييرب  مييردة العلييام  -2
 .للص   فسه اانئ  الطرلب
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 :جنب        ا    : ثان اا 
 :(Erbas, 2012)        ر    -1

ييييير  ال يييير  ميييي  هيييي ه الدراسيييي  ملرر يييي  يمييييب الرير ييييار  للصيييي  السييييردا لكييييي ميييي  مريايييير، 
الكمييييب ميييي  حنييييث مصييييمام الكمييييب المدرسييييا ، امميييي  ملرر يييي   رة، االاالايييير  ارمرييايييي  الممحييييدةاسيييي  رفا 
 .اعر  المحماى  على المصمام المرئ  اال ص الما اعر  الم  نمم م رالهراسم ردا   المدرسا 

اير  م  أهم  مرئط ه ه الدراس  أ  يمب رير ار  س  رفارة معيا ال سيرط ، اي رفي  المحمياى 
اقد امخ   م  الما اعر ، االم ظام الداخل  أسهي للممر ع ، أقي  اا  رائهمر  رلع رصر ال صري ، اعدد

الكمب ارمرييا   أ هر الكمب المرجعا ، اير   الكمب المريا  الطريق الاسط بن  يميب سي  رفارة ايميب 
مريايي  أ شييط  ايييا  فنهيير معلييم الطرلييب  شييط، اأظهيير  الكمييب لاييايير للرير ييار ، اظهيير فيي  الكمييب أمر 

 .ا اعالمرئ ، اطريل  عر   ع  الما المريا  اسمخدام ارفيرر لمحسن  المصمام 
 

 :(Pickregen & Capps, 2009)       ب ك جرن سكاب  -2
مطر ليي  م هييرج اله دسيي  فيي  المرحليي  االبمدائايي  مييع المعييرننر الحييرال  ميي  إلييى  هييدف  الدراسيي 

 شيييي  (1995-1992) بيين  عييرم  (K-6) خييالل اخماييرر ل يي  اله دسيي  الملدميي  فيي  سلسييل  يمييب ميي 
 (NCTM, 1989)رج االملاام للرير ار  المدرسا  نر الم هدقنق املرر مهر  رلل   المسمخدم  ف  معرن

عييدم اجياد مطييربق إليى  ، اخلصي  الدراسيي (NCTM, 1999)ردئ امعيرننر الرير ييار  المدرسيا  ام ي
 .بن  اله دس  الملدم  ف  يمب اله دس  االم  اقمرحمهر المعرننر

 

 :(Ruddock & Sainsbury, 2008)        س ك س رن بس ي  -3
ملرر يي  م ييرهط الرير ييار  االعلييام الدراسييا  فيي  المعلييام االبمييدائ  فيي  إلييى  راسيي هييدف  هيي ه الد

سيي  رفارة، الصيين ، ها ييغ يييا ط، المفايير، )ا جلمييرا مييع الم ييرهط الدراسييا  لييدال أخييرى عرلايي  اردا  م ييي 
 .، ا منج  لمحلني م رهط الرير ار  ف  ا جلمرا(اغنرهر

 س ذه    سل  سص           إ ى ما ر ي:
اى م هييييرج الرير ييييار  فيييي  ا جلمييييرا ممر ييييي لمحميييياى م ييييرهط الرير ييييار  فيييي  اليييي الد ما يييياع محميييي -1

 .الملرر  
 .مدريا ارعداد، االه دس  االمعرمي مع البار ر  مشمرح بن  الم رهط الدراسا  الملرر   -2
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 :(Jenmai, 2004)       جرنماي -4
الشيييعبا  للمرحلييي   ملييياام  يييالث مييي  يميييب لرير يييار  فييي  جمهاريييي  الصييين إليييى  هيييدف  لدراسييي 

( 300اإلعدادا ، حنث مم ف  ه ه الدراس  ب ر  قرئم  معرننر لملاام الكمب، امم ل  عن ي  الدراسي  مي  )
 .اسمطالع الرأي علنهماسم ر    مم مازيعا مدرا امدرس ، 

 سق   سص           إ ى ع   ن ائج من ا مها ما ر ي:
 .  ارهدا  المعلاما ( م%100أ  العن ر  ال ال   للكمب محلق  سبمه ) -1
فر  محمييياى اأ  المعلمييين  أعطييياا درجييي  عرلاييي  لمصيييمام الكميييرب بن مييير أعطييياا درجييي  م خف ييي  لصييي -2

 .الكمرب
 .اأ  ه رح ارم رط بن  يي م  الم هرج اللدام االحدنث -3
 

 :(Nissen, 2000)       ن  ن -5
لممحيييدة محلنيييي ما ييياعر  اله دسييي  فييي  يميييب الرير يييار  فييي  الاالاييير  اإليييى  هيييدف  الدراسييي 

ارمرييا ، اقد شمي محلني س  سالسي م  يمب الرير ار  للصفا  ال ر اا ، ا الث يمب للصفا  
ماافيييق هييي ه الكميييب لمعيييرننر المماسيييط ، اأراعييي  يميييب للصيييفا  االبمدائاييي ، ايييير  المحلنيييي نيييدار حيييال 

أميير المييدارا  اأظهيير   مييرئط المحلنييي أ  المييدارا ال ر اايي  فشيل  فيي  محلنييق معاييرر اله دسيي ،. اله دسي 
اال  فيي  المحيييا اخصاصيير   المماسييط  ااالبمدائايي  فلييد  جحيي  فيي  محلنييق معايييرر اله دسيي   شيييي عييرم،

أف ييي مم ييي  (NCTM)المجلييا اللييام  لمعلميي  الرير ييار  أ  إلييى  يميير اأكييد  الدراسيي  ،اله دسييا 
 .اخصاصر  ف  مردة اله دس  لم هرج الرير ار  ف  أمريير

 

 :(Jiang, 1995)      جرنج  -6
محلنييي يمييب الرير ييار  فيي  أمريييير االصيين  للصيي  السيير ع اال ييرم  إلييى  هييدف  هيي ه الدراسيي 

اقييد م ييرال  ،((NCTM, 1989) ارسرسيينن  فيي   ييا  معييرننر المجلييا اليياط   لمعلميي  الرير ييار 
 المحلني المهررا  االمسرئي اار شط  م  ه ه الكمب.

 ساظه           ع   ن ائج منها:
 .ي رف  م  الكمربن  الصن نن أقي  مريينن أ  الكمربن  ار -1
ناجد  لص في  حيي المسيرئي  ا  المحيدي الم نيرة للمفينير في  الكميربن  ارميريينن  ملر ي   رلكميربن   -2

 .الصن نن 
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بن مر الكميربن  الصين نن   ،أ  الكمربن  ارمريينن  نهممر   رلمك الاجار ف  محمااهمرإلى  مم الماصي -3
 .ال نهممر   رلمك الاجار

 ،اأ  الكمربن  الصن نن  نريزا  على المااد ال ظري  اعلى مااد الجبر احي المسيرئي الم نيرة للمفينير -4
 .مطار محماارمهمر  شيي مسلسل  دا  إعردة المحماى إلى   رإل رف 

 .ما اع الملرر  ارخرى  المرينز على العملار  مشمرح بن  الم هط البريطر   امعظم الم رهط -5
 اأقي اطأة م  معظيم الم يرهط طرقر   داد ف  الم رهط الدراسا  ف  ا جلمرا أ نقالعملار  على ارع -6

 .ارخرى 
مي  الماجياد في  م يرهط مطل ير   اأك ير طرقر   معرلج  البار ر  ف  الم رهط الدراسا  ف  ا جلمرا أاسع -7

 .الدال ما اع الملرر  
ما يياع ارخييرى  لميرا عيي  الي الدالمأكنيد علييى المصيار االه دسيي  المحلنلاي  ن فييرد بهيير المي هط فيي  ا ج -8

 .الملرر  
الك نيير مييي  محماايير  الم يييرهط الدراسيييا  فيي  الرير يييار  فيي  ا جلميييرا مدرجييي  فيي  الم يييرهط الدراسيييا   -9

 .ما اع الملرر  ارخرى  للدال
 

 :(Gonzales, 1994)       جسن   ر  -7
الحييردي محلنييي محميياى يمييب الرير ييار  للصييفا  المرسييع االعرشيير ا إلييى  هييدف  هيي ه الدراسيي 

المجلييييا اللييييام  لمعلميييي  الرير ييييار  عشيييير فيييي   ييييا  معاييييرر حييييي المسييييأل  المييييأخا ة ميييي  معييييرننر 
(NCTM)ا لح م  خالل اص  الا يع  ،المحلني ال اع  للمحماى أسلاب  ، اقد اعممد ال رحث على
 .ى الكمب فامر نمعلق  حي المسأل الحرل  لمحما 

 ر ي: سا ف           عن ع   ن ائج ا مها ما
علييى اإلجييرا ا  االمهييررا ، اهيي ا غنيير ييير  م صيي ر   رينييز اركبيير فيي  محميياى هيي ه الكمييب ييير الم -1

 .إنجربا   حا الرير ار  لعمي امجرهر 
المجلييييا اللييييام  لمعلميييي    رل سيييي   لمعييييرننرجييييدا   ييييعافر   حييييي المسييييرل  فيييي  هيييي ه الكمييييب ييييير  أ  -2

 .الرير ار 
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 :(Suin, 1994)       سي  رسن  -8
  في  االاي  ملرر ي  م هيرج الرير يار  في  الصين  ميع م هيرج الرير يار إليى هدف  ه ه الدراس 

لمحدنيييد مجيييرال  المشييير ه ااالخيييمال  ارسرسيييا  إلمير اييي  م ننييير امطييياير م هييييرج  يرلافار اييير ارمريياييي 
 .الدراس  م هرج المرحل  ال ر اا الرير ار  ف  الصن ، اقد شمل  

رط اخييمال  فيي  محميياى م هييرج الرير ييار ، اجيياد  لييرط امفييرس، ا ليي اسيي ر داقييد أسييفر   مييرئط ال
ااسم مط ال رحث أ  م  العاامي ارسرسا  ف  مطاير الرير يار  ظيرا  المدرسي  االا يع االجمميرع  
ف  البلد، اأاص  الدراس  بمليدام محمياى جدنيد لرير يار  ممنيزة، امب ي  سلسيل  م يرهط الرير يار  في  

 يييار  المدرسيييا  لملبييي  حرجييير  المالمنييي  فييي  الم يييرطق الميييدارا العلاييير  يرلافار اييير، امطييياير يميييب الرير
 . المخملف ، ااسمخدام المك الاجار ف  مدريا الرير ار

 

 : عقرل ع ى     ا    محس    ثاني
( دراسي  28مي  هي ه الدراسير  العرااي  )ا ( دراس  عرااي ، 46) ( دراس  م هر58) م رال ه ا المحار -1

 .( دراسر  أج با 8)ا، محلا  فلسطن ا 
فييييير   صيييينب الدراسيييير  الممعلليييي   ،دراسيييير  هيييي ا المحييييار جماييييع ما يييياعر  الرير ييييار  غطيييي  -2

 .( دراس 14 ما اعر  اله دس  االلارا )
دراسر  هي ا المحيار،  جيد أ  هي ه الدراسير  م اعي  في  أهيدافهر، فم هير يير  إلى  م  خالل ال ظر -3

ادراسييي  العرنيييدي  ،(2012ادراسييي  سيييلامر  ) ،(2013الهيييد  م يييه الملرر ييي  م يييي دراسييي  الشيييري  )
( مييي  الدراسيييير  العراايييي ، 2006( مييي  الدراسيييير  الفلسييييطن ا ، ادراسييي  الييييدايري االل ييييرة )2008)

 ,Ruddock & Sainsbury) ، ادراسيي  رادح اس سييباري (Erbas, 2012) ادراسيي  انييراا

ملياام م هيرج  رمي  هي ه الدراسير  يير  الهيد  م هيا . (Suin, 1994) ، ادراسي  اي سينا  (2008
(، ادراسييي  2003(، ادراسييي  ارسييين  )2011(، ادراسييي  فيييرج هللا )2011راسييي  أبيييا العجييين  )د م يييي

ادراسييييييي   ،(2014اغنرهيييييير مييييييي  الدراسيييييير  الفلسييييييطن ا ، ادراسييييييي  ال بنميييييي  ) ،(1996الصيييييياص )
مي  الدراسير   (Jenmai, 2004) اغنرهير مي  الدراسير  العرااي ، ادراسي  جام يري ،(2004السير)

ال حيث عي  مسيماى الجيادة في  الم هيرج م يي  رير  الهيد  م هيأا ر   ر ارج با ، ام  ه ه الدراس
اغنرهير  ،(2007(، ادراسي  الشيلرة اعيادة )2009ادراس  يسيرب ) (،2011دراس  دراات املرط )

حنث  ح ي  الدراسي  الحرلاي  عي   ،م  الدراسر  الفلسطن ا ، اه ا يمر جر  ف  ه ه الدراس  الحرلا 
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  فييي  م هيييرج الرير يييار  الفلسيييطن  ، يمييير يييير  جيييز  مييي  هييي ه مسيييماى جيييادة ما ييياعر  اله دسييي
(، 2013اللحطييير   )ادراسييي  (، 2008محلنيييي الم هيييرج م يييي دراسييي  الط ييي  ) رالدراسييي  الهيييد  م هييي

، يمير أ  هيدف  دراسي  (Gonzales, 1994) ، ادراسي  جيا زالنز(Jiang, 1995) ادراسي  جني ط
 .مطاير م هرج الرير ار إلى  (2013الم س  )

 ه الدراسر  قرم   لارا جادة امحلني املاام يمب الرير ار  ياحدة ااحدة م ي دراسي  أبيا م  ه -4
 ,Jiang) ادراسي  جني ط ،(2012(، ادراسي  دغرييري )2006(، دراسي  الخز يدار )2011العجين  )

، اميي  دراسيير  هيي ا المحييرار قرميي   لاييرا امحلنييي امليياام ما يياعر  معن يي  فيي  م هييرج (1995
فلد اخمصي   لايرا جيادة ما ياعر  اإلحصير ، ادراسي   ،(2006) اس  الاال الرير ار  م ي در 
ادراسيييي   ،(2014( مخصصيييي  فيييي  ما يييياعر  الجبيييير، ادراسيييي  الرمحيييي  )2011عبييييد اللطنيييي  )

 .اغنرهر م  الدراسر  الم  اخمص  ف  ما اعر  اله دس  االلارا ،(2009يسرب )
مي  اعمميد عليى معيرننر خرصي  )اجهي   فم هير ،م اع  المعيرننر المي  اسيمخدم  في  هي ه الدراسير  -5

(، 1997(، دراسيييي  ارغيييير )2010دراسيييي  حمييييدا  ) الطل يييي ( م يييييأا  المعلميييين أا   ظيييير المشييييرفن 
( اغنرهمير، امي  دراسير  هي ا المحيار مير 2006)اآخرا   (، ادراس  ريحر 2010ادراس  الشرع )

اآخيييرا   سييي  جبيييرم يييي درا (NCTM)المجليييا الليييام  لمعلمييي  الرير يييار  اعمميييد عليييى معيييرننر 
(، 2011(، ادراسيييي  أبييييا العجيييين  )2013دراسيييي  الشييييري  )ا (، 2009(، ادراسيييي  يسييييرب )2011)

ميي  هيي ه الدراسيير  ا ، (Jiang, 1995) ، ادراسيي  جنيي ط(Gonzales, 1994) ادراسيي  جييا زالنز
 اعممد  ب ر  معرننرهر على  ظري  برا ر امص ن  بلام ا ظري  المعلم المس دة على الدمر  اغنرهر

( عليى المياال ، 2013(، ادراسي  الم سي  )2008(، ادراس  العرنيدي )2006م ي دراس  الخز دار )
علييى  مييرئط الدراسيي  الدالايي  للعلييام االرير ييار   راأا يير ميي  هيي ه الدراسيير  ميي  اعممييد فيي  محلنلهيي

(Timss) (   ا عييييي  2013م يييييي دراسييييي  اللحطييييير ،)دراسييييير  الممعللييييي   ما ييييياعر  اله دسييييي  ال
(، ادراس  2014معرننرهر على  ظري  فر  هرني للمفينر اله دس  م ي دراس  الرمح  )ف    اعممد
 .(2002(، ادراس  عفر   )2008الط   )

محلنيق أهيدا  دراسيمهر، أجيي  جماع دراسر  هي ا المحيار اسيمخدم  المي هط الاصيف  المحلنلي  مي  -6
 .اه ا نمفق مع الدراس  الحرلا 
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ر  هييي ا المحيييار، ا ليييح بخصييياص المعرلجييير  اإلحصيييرئا  ممفيييق الدراسييي  الحرلاييي  ميييع معظيييم دراسييي -7
الممم ليي  فيي  المكييرارا  اال سييب المئاايي  اغنرهيير لمعرفيي  مييدى ميياافر المعييرننر الملمرحيي  فيي  م هييرج 

 .الرير ار 
ممفق الدراس  الحرلا  مع دراسر  ه ا المحار، ا لح بخصاص المعرلجر  اإلحصرئا  الممم ل  ف   -8

 .اغنرهر لمعرف  مدى ماافر المعرننر الملمرح  ف  م هرج الرير ار المكرارا  اال سب المئاا  
 مي  صي أي  غط  دراسر  ه ا المحار م رهط الرير ار  في  مراحيي المعليام ارسرسي  اال ير اي  -9

حنيييث اسيييمهدف  الدراسييي  الحرلاييي  ما ييياعر  اله دسييي   ،، اهييي ا نميييق ميييع الدراسييي  الحرلاييي (1-12)
، الكي  ا فيرد  دراسي  (10-1) مي أي  لي  المعليام ارسرسي االلارا ف  مي هط الرير يار  في  مرح

 .( بدراس  ملررا  م  المرحل  الجرمعا 2004الباح )
( بدراسي  ما ياعر  اله دسي  للصيم امعرفي  مليدنرا  معلمين  الصيم 2006ا فرد  دراس  الشلرة ) -10

 . للم هرج ف   ا  معارر المااصي الرير   الميماب

 

 :بق  عقرل عام ع ى       ا     ا
امير هم  أهمنمهير جلار   نم ن م  خيالل الدراسير  السير ل  اهمميرم ال يرح ن   رلمعيرننر المراااي ، اا 

فييي  محلنيييق الجيييادة فييي  م يييرهط الرير يييار ، اقيييد اشيييممل  الدراسييير  السييير ل  فييي  محارهييير ال ال ييي  عليييى 
دراسر  أج باي  ا  ،سلط   عمر (ا ادراسر  عراا  )اررد ، مصر، السعادا ،   فلسطن ادراسر  محلا  

ا جلميرا(، يمير مبين  مي  خيالل عير  هي ه الدراسير  م ياع المعيرننر ا لدال م ي )أمريير، الصن ، مرياير، 
دراسيي  عراايي  اعممييد  فيي  أي   ييه لييم نجييد ال رحييثأ إال م ميي  خاللهيير فحييص م ييرهط الرير ييار الميي  ميي

ي املاام امطياير م يرهط ف  قارا امحلن (CFBT)عرننر البريطر ا  الخرص   مؤسس  دراسمهر على الم
المي  اعمميد  في   -على حد علم ال رحث–الحرلا   أ هر أال دراس  عراا  الرير ار ، اممنز  الدراس  

، يمييير ميييب  مييي  خيييالل العييير  لهييي ه الدراسييير  اسيييمخدام (CFBT)ر عليييى المعيييرننر البريطر اييي  دراسيييمه
ظي ، اأداة محلنيي محمياى،  مير نييمالئم ، ا طرقي  مالح اسييم ر   مخملفي  في  دراسيرمهم م ييأداا   ال يرح ا  

ميييع طباعيييي  الدراسييي  االهييييد  م هيييير، يمييير مبيييين  أ  معظيييم هيييي ه الدراسيييير  اسيييمخدم  الميييي هط الاصييييف  
المحلنليي ، اهييا  فييا الميي هط المسييمخدم فيي  هيي ه الدراسيي ، يميير أ  معظييم الدراسيير  السيير ل  اسييمخدم  

ر  المسيييمخدم  فييي  هييي ا نمفييق ميييع المعرلجييا  ،المعرلجيير  اإلحصيييرئا  جييداال المكيييرارا  اال سييب المئااييي 
 .الدراس  الحرلا 
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 س   فا    باحث من       ا  س  بحاث    ابق  ما ر ي:
 المعر  على معرننر الرير ار  العرلما . -1
المعييير  عليييى خطييياا  المحلنيييي اآلاييي  المحلنيييي اخطييياا  الدراسييي  المسيييمخدم  فييي  هييي ه الدراسييير   -2

 .ااالسمفردة م هر ف  الدراس  الحرلا 
المعيير  علييى المعرلجيير  اإلحصييرئا  المسييمخدم  فيي  هيي ه الدراسيير  ااالسييمفردة م هيير فيي  الدراسيي   -3

 الحرلا .

 المسرهم  ف  مفسنر ال مرئط الم  ماصي إلنهر ال رحث مفسنرا  علمار  اما اعار . -4

الميي   -علييى حييد علييم ال رحييث–الدراسيير  السيير ل  أ  الدراسيي  الحرلايي  هيي  ارالييى عراايير  مبيين  ميي   -5
للاييرا جييادة ما يياعر  اله دسي  االلاييرا فيي  يمييب  (CFBT)اعمميد  علييى المعييرننر البريطر اي  

 الرير ار .
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     بع  فصِ 
 إج  ء          

 

  م هط الدراس   اسلا 

  مجممع الدراس   ثان اا 

  عن   الدراس   ثا ثاا 

  أداا  الدراس      بعاا 

  الدراس خطاا    خام اا 

  صرئا المعرلج  اإلح   ا  اا 
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   فصِ     بع
 إج  ء          

 

 منهج        :اسلا: 
اسييمخدم ال رحييث فيي  هيي ه الدراسيي  الميي هط الاصييف  المحلنليي   أسييلاب محلنييي الم ييما ، اهييا 

 الم هط ار سب لمحلنق أهدا  الدراس .
محلنيييي الم يييما  اسيييمخدم فييي  محلنيييي المليييررا  الدراسيييا  أسيييلاب  ( أ 2004) ا يييير طعامييي 

 ر حيم  شأ  ماافق ه ه الملررا  الدراسا  مع المعيرننر العلماي  للم يرهط الدراسيا  )طعامي ،بهد  إصدا
84:2004). 

إليى  اسيمخدمأسيلاب  محلني المحماى )الم ما (  أ هأسلاب  (2003ااعر  الللر   االجمي )
ااحيدة  مطايرهير، اهيا اعمميد عليى محدنيد أهيدا  المحلنييأجي  جر ب أسرلنب أخرى، لملاام الم رهط م 

 )الللييييير   االجميييييي، أك يييييرأا  فييييييرةأا  المفيييييرهام،أحيييييد  أا ميييييدى شيييييناع الظيييييرهرةإليييييى  المحلنييييي للماصيييييي
84:2003). 

إجر يير  عيي  أسييئل  محييددة ميي  خييالل إلييى  الماصيييإلييى  محلنييي المحميياى أسييلاب  يميير ايهييد 
 لمفماحيي ، لييرط اللياة اال ييع  فنهير )جرمعيي  الليدا اإليى  محلنيي م يما  ال صيياص المميافرة، االمعيير 

80:1994). 
اف  ه ه الدراس  قرم ال رحث بمحلني محماى ما اعر  اله دس  االلارا ف  يميب الرير يار  

فيييييي   ييييييا  المعييييييرننر البريطر ايييييي   (10-1) المدرسييييييا   فلسييييييطن  لصييييييفا  المرحليييييي  ارسرسييييييا  يرمليييييي 
(CFBT).ا لح بهد  محدند مسماى جادة ما اعر  اله دس  االلارا ، 

 

       :مج مع  ثان اا: 
 (،10-1) الدراسييي  مييي  محمييياى يميييب الرير يييار  الفلسيييطن ا  للمرحلييي  ارسرسيييا  مجمميييع مم يييي

 .( يمرب20، اعددهر )(2015-2014)االم  مدرا لعرم 
 

 عرن         :ثا ثاا: 
مم لي  عن ي  الدراسي  في  ما ياعر  اله دسي  االلايرا المم يم   في  يميب الرير يار  الملييررة 

  .اخمرر ال رحث العن    طريل  قصدا، ا بجزئاه ف  فلسطن  (10-1) سرسا على صفا  المرحل  ار
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 ا س          :  بعاا: 
، ا ليييح (CFBT)اة محلنيييي المحمييياى فييي   يييا  معيييرننر اسيييمخدم ال رحيييث فييي  هييي ه الدراسييي  أد

االسيييممررة المييي  اصيييممهر ال رحيييث لجميييع   الدراسييي ، االصيييد  يييأداة المحلنيييي لمال ممهييير رهيييدا  ام هجاييي
أ هيير   احلييي محمااهيير، الهيير فاائييد ي نييرة م هيير ار يير  ارصييد معييدال  مكييرارا  الظييااهر فيي  المييااد الميي الب

مسييرعد ال رحييث علييى اسييمافر  ع رصيير المحلنييي، اعلييى إم ييرع  ظييرم ااحييد فيي  المحلنييي، يميير معن ييه علييى 
المحلنييي  أ هيير مسييرعد ال رحييث علييىإلييى  محلنييق ما يياعا  أك يير، امصييداقا  عملايي  المحلنييي،  رإل ييرف 

 (.112:1987 )طعام ، م  مردة، ارصد مكرار الظااهر رقمار  أك ر  السريع للمحماى 
 

 سصف ا     ح رِ   مح سى:
 ام م   أداة المحلني الع رصر المرلا  

محدنيييد مسيييماى جيييادة ما ييياعر  اله دسييي  االلايييرا إليييى  مهيييد  عملاييي  المحلنيييي ا ةةة  ف    ح رةةةِ: -1
ميدى مياافر المعيرننر  مي  خيالل محدنيد (10-1)   ارسرسيا المم م   ف  يمب الرير يار  للمرحلي

 .ف  ما اعر  اله دس  االلارا (CFBT)البريطر ا  

م م   عن   المحلني جماع الاحدا  المم م   لما ياعر  اله دسي  االلايرا في    عرن     ح رِ -2
 .(10-1) يمب الرير ار  المدرسا   فلسطن  للمرحل  ارسرسا 

 Center For British)عييرننر مريييز المعلميين  البريطيير نن ال رحييث ماعممييد   فئةةا     ح رةةِ -3

Teacher) (CFBT) (1)مرفق ملحق رقم  يفئر  للمحلني. 

معريفر  ا ظريير  اأم لي   اعممد ال رحث الدرا ياحدة للمحلني  مر ف  الدرا م   سح       ح رِ -4
ى ميدى مالئمي  احيدا  افئير  يا ه ارك ر مالئم  رهدا  الدراس ، ااعممد  الدراس  علي اممرري 

 .المحلني لعملا  المحلني، ااعممد  الدراس  على الفلرة ياحدة مسجني "يي فلرة محمي فيرة"

ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا المم ييم   فيي  يمييب علييى المحلنييي  اقمصيير  ضةةس بط عم  ةة     ح رةةِ -5
 :رِ شمِ    ح س ،(2015-2014) الرير ار  للص  ارال حمى العرشر الملرر لعرم

 .اشمي المحلني ارم ل  اار شط  االممرري  االرسامر  اارشيرل الااردة ف  الدرا -أ
 .اشمي المحلني المعريفر  اال ظرير  االلااعد ااالسم مرجر  الااردة ف  يي درا -ب
 .حمى  هرا  الاحدةأا  اشمي المحلني أسئل  الملاام الااردة ف   هرا  يي درا - 
 .نها  مرفل  أ  ر  العرم شرا  ماجا أي أ ال اشمي المحلني دلني المعلم -ث
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 :ص ق ا       ح رِ
ارداة لل ير  الي ي أعيد  مي  أجليه، فملياا مير ا يع  للارسيه ميدى محلنيق  االصيد  رلصيدس

 س   أك  من ص ق       قام   باحث بما ر ي: (.118:1997 )ارغر، فلط 
ا ليييح  سيييبب عميييي  ،  قطيييرالمييي  مسيييمخدم فييي  دالييي (CFBT)طيييالع عليييى المعيييرننر البريطر اييي  اإل -1

المعييداال  الم رسيي   لهيير لم رسييب البنئيي  العراايي  )اللطرييي (،  ييم عر ييهر علييى مجماعيي  ميي  أسييرم ة 
الجرمعر  )مخصيص م يرهط اطيرس ميدريا(، امجماعي  مي  الخبيرا  )مخصيص رير يار ( إلبيدا  

 .  م رس اعمي المعداال  الم  نرا هر ،رأنهم ف  مدى مالئم  المعرننر للبنئ  الفلسطن ا 
 .محدند أهدا  المحلني افئرمه ااحدا  المحلني ا اا طه -2
 

 :ص ق   محكمرن
، امم المأكد قرم ال رحث  عر  ارداة على مجماع  م  المحيمن  للمأكد م  صدقهر اشمالنمهر

 .م  صدس ارداة
 

 :   ح رِثبا  ا    
لعن يييييي  )عييييييدا، الصييييييد  رل  يييييير  اسييييييملرار  مييييييرئط اللاييييييرا إ ا ميييييير أعنييييييد مطبالييييييه علييييييى  فييييييا ا

284:1997). 
اللمأكد م    ر  المحلني قرم ال رحث بمحلني ما ياعر  اله دسي  االلايرا المم يم   في  يميب 

بمحلنيي  فيا الما ياعر ، آخر  لص  ارال حمى العرشر، يمر قرم  رحثم  االرير ار  الفلسطن ا  
  اه  (،78:1987 )طعام ،  ، ا لح  رسمخدام معردل  هالاسم امم حسرب  س   االمفرس بن  المحلنلن

C1.2)(2  
C1 + C2 

 :حرث
(R)   معرمي ال  ر. 

2 (C1.2)  خرالمفرس بن  ال رحث اال رحث اآلعدد مرا  ا. 
C1  ه  مجماع المكرارا  ف  محلني ال رحث. 
C2  خر  مجماع المكرارا  ف  المحلني اآله. 

 

R = 
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  رسرسا  يمر  ا ن  رلجدال المرل ل  احث  حسرب معرمي ال  ر  للمعرننر لصفا  المرحراقد قرم ال 
 (1.4)ج سل  قم 

 ثبا  ا     ح رِ   مح سى معامِ 
 ن ب    ثبا    مح ِ   ثاني  ح رِ   باحث معارر    صفسف
 %100.0 39 39 الص  ارال
 %96.4 54 58 الص  ال ر  
 %93.1 39 34 الص  ال رلث
 %97.6 61 64 الص  الرا ع
 %94.6 49 44 الص  الخرما
 %97.2 56 53 الص  السردا
 %94.4 109 122 الص  السر ع
 %86.4 50 38 الص  ال رم 
 %87.0 35 27 الص  المرسع
 %97.0 51 48 الص  العرشر

 %97.0 543 527   مجمسع
 

نم ييين أ  معيييرمال  ال  ييير  مرمفعييي ، اهييي ا نيييدل عليييى   ييير  أداة  مييي  خيييالل الجيييدال السيييربق
 لا  المحلني.ني المحماى ا  ر  عمالمحل

 

 :خطس      ح رِ
 (CFBT)اعمميييييد ال رحيييييث فييييي  إعيييييداد أداة المحلنيييييي عليييييى معيييييرننر مرييييييز المعلمييييين  البريطييييير نن   -1

 (.10-1) لما اعر  اله دس  االلارا لصفا  المرحل  ارسرسا 
 .ي على المحيمن  االمأكد م  صدقهرعر  أداة المحلن -2
 . عد إجرا  الصدس اال  ر  لألداة قرا ة دقال  اممأ ا قرم ال رحث  لرا ة المعرننر  صارمهر ال هرئا   -3
-1) طييالع علييى احييدا  اله دسيي  االلاييرا المم ييم   فيي  يمييب الرير ييار  للمرحليي  ارسرسييا اإل -4

اقييرا ة الما يياعر  فيي  هيي ه الاحييدا  قييرا ة دقاليي  اممأ ايي ، امحدنييد ميير جيير   يييي درا ميي   (،10
 .رسامر ا ممرري ، أ شط ،  معريفر ،  ظرير ، قااعد، اسم مرجر ، أم ل ،

 .فلرةا اعم رر يي معري ،  ظري ، قرعدة، اسم مرج، م رل، ممري ،  شرط،  -5
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 .اعممرد الفلرة ياحدة مسجني -6
 .لهرنفلرة م  الفلرا  الم  مم مسج ال حث ع  ماافر المعارر ف  يي -7
 ( فيي  المييير  الخييرص  يييي فلييرة حسييب ظهارهيير فيي  الخر يير  المحييددة ليي لح فيي √ا ييع عالميي  ) -8

 . طرق  المحلني
 .مفريغ  مرئط المحلني الخرص   يي ص  ف  جدال خرص -9
 

 خطس          :خام اا: 
فيييري عيي  الما يياع لبلييارة إطييرر  ايي  ال ظرييي  للمليياام االمحلنيييطييالع علييى اردب المرايياي االخلفاإل -1

 .اطباعمه اخصرئصه
ام امحلنيي امطياير يمييب اإلطيالع عليى ار حيرث االدراسير  السير ل  المي  م رالي  قايرا جيادة امليا  -2

 .(CFBT)، االدراسر  الم  م رال  معرننر الرير ار  م  اجهر   ظر مخملف 
 ،(CFBT)رننر المحمييياى للرير يييار  لمعيييرننر الحصيييال عليييى معيييرننر اله دسييي  االلايييرا مييي  معييي -3

 .اعر هر على مجماع  م  المحيمن  إلجرا  الصدس لهر
را المم يييم   فييي  يميييب الرير يييار  الفلسيييطن ا  اللايييرم بمحلنيييي محمييياى ما ييياعر  اله دسييي  االلاييي -4

 (.10-1) للمرحل  ارسرسا 

 .خرآ حسرب   ر  المحلني م  خالل معردل  هالاسم  بن  ال رحث ا رحث -5
 .ا  ف  يي معارر م  معرننر ارداةحسرب عدد مرا  مكرار الفلر  -6
 .معرلج  ال مرئط  رسمخدام المكرارا  اال سب المئاا  -7
 .   م م رقشمهر امفسنرهرعر   مرئط الدراس  ام -8
 .الخراج ب ع  الماصار  االملمرحر  ف   ا   مرئط الدراس  الم  مم الماصي إلنهر -9

 

 :  معا جا   إلحصائ   ا  اا: 
  اسمخدم ال رحث المعرلجر  اإلحصرئا  اآلما 

 .مكرارا  -1
 .ال سب المئاا  -2
 .معردل  هالاسم  -3
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   خام   فصِ 
 ف ر  ان ائج         سمناقش ها س 

 

    ال مرئط الممعلل   رلسؤال ارالأاال 

    ال مرئط الممعلل   رلسؤال ال ر    ر ار 

  الماصار 

  الملمرحر 
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   فصِ   خام 
 ن ائج         سمناقش ها س ف ر  ا

 

 مق م :
نم م  ه ا الفصي اإلجر   ع  ارسئل  الم  طرحمهر الدراس ، ام رقش  ملح ال مرئط امفسينرهر، 

   اه  ،جر   على ارسئل  ال ح ا  الم  ارد  ف  ه ه الدراس حنث مم اإل
 لكمب رير ار  المرحل  ارسرسا ؟ مر مدى ماافر ه ه المعرننر ف  ما اعر  اله دس  االلارا -1
ييي  الصييفا  مييي  ل صييي  كيييفم ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا لكمييب الرير ييار  سيييمميييدى مأي  لىإ -2

 ؟لكلم هرادة لجى اا مر مسمالمرحل  ارسرسا   رلجادة؟ ا
 

 :ا  ؤ ل   سلب   ن ائج   م ع ق  :اسلا 
فييييي   (CFBT)السيييييؤال ارال فييييي  هييييي ه الدراسييييي  هيييييا  مييييير ميييييدى مييييياافر المعيييييرننر البريطر اييييي  

 ما اعر  اله دس  االلارا لكمب رير ار  المرحل  ارسرسا  ف  فلسطن ؟
 (CFBT)ننر البريطر ايييي  رال محدنييييد المعييييرميييي  الممطل يييير  السيييير ل  لإلجر يييي  علييييى السييييؤال اا 

الرئاسا  االفرعا  المي  نجيب ماافرهير في  ما ياعر  اله دسي  االلايرا لكيي صي  مي  صيفا  المرحلي  
يميير هييا ما يين فيي  الفصييي ال يير   اإلطييرر ال ظييري للدراسيي ، اميي   ييم قييرم ال رحييث  (،10-1) ارسرسييا 

فييي   (10-1) ارسرسيييا بمحلنييي ما ييياعر  اله دسيي  االلايييرا المم ييم   فييي  يمييب رير يييار  المرحليي  
 ، اه ا ما ان ب لح.(CFBT) ا  معرننر 

صف   سل    ا ي في ضسء معةارر  :  ح رِ مسضسعا    هن    س  ق ا  في ك ل   اض ا    اسلا 
(CFBT): 

صي  ارال ارسرسي  قرم ال رحث بمحلني ما اعر  اله دس  االلارا ف  يمرب  الرير يار  لل
 نا ن  لح. (1.5)ل االجدا  ،(CFBT)ف   ا  معرننر 
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 (1.5ج سل  قم )
 (CFBT)   ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر  

 بمسضسعا    هن    س  ق ا    صف   سل    ا ي

   معارر    ف ع  
    ك   

(59) 
   ن ب    مئس  

    مع ا     ئ  ي   سل:   مى اشكال ذ   بع رن س صف خصائصها با  خ  م  غة  عا  ة  م ة م 
 .من   ح ا    رسم  

نمعييييير  ااسيييييمى اليييييدائرة االمرايييييع، االم ليييييث االمسيييييمطني، 
ااصيي  الخصييرئص ال سيياط  رشيييرل االسييمخدام ل يي  ميي  

 .الحارة الناما 
7 11.9% 

اص  أا امد أا ايمي أ مرطير  ممكيررة ميا ي  مي  أشييرل، 
 .حسب الشيي أا الملرا أا الا ع أا اللا  

1 1.7% 

 %13.6 8 ئ  ي   سل  مجمسع   مع ا      

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م   مقا ن    مباش   سسح    غر  مع ا     ق ا  سمقا ن  اش اء
الييرر  طييال أا از  أا سييع  شيينئن  أا أك يير ميي  ارشييار  
الشييييرئع  فيييي  الحاييييرة النامايييي   رسييييمخدام ملرر يييي  م رشييييرة أا 

 .ااحدا  غنر معارري 
24 40.7% 

 %40.7 24    ئ  ي   ثاني   مجمسع   مع ا 

 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث:  قا ن   سق  بأح  ث مأ سف 
لىأقرب  الرأ الاق  إلى  %10.2 6 . ص  سرع أقرب  سرع  اا 

الرر  ارحداث  رلاق   رسمخدام مصطلحر  "قبي السرع  
 ال ييييي " " عيييييد السيييييرع  السردسييييي  اال صييييي "، بييييين  السيييييرع  

 .الرا ع  االسرع  الخرمس 
1 1.7% 

 %11.9 7   مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثا ث

 %66 39   مجمسع   ك ي

 

قييرم ال رحييث بمحلنييي الاحييدة الرا عيي  ميي  يمييرب الرير ييار  للصيي  ارال ارسرسيي  الجييز  ارال 
ممييياازي ) اهييي  احيييدة اله دسييي  االكسيييار، ااقمصييير المحلنيييي عليييى محلنيييي اليييدراا ارراعييي  اراليييى اهييي 
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، اارسيئل  (االيدائرة ،الم ليث الم ح ى،، المخراط، اللطع  المسملام ، االسطاا  الميعب، ، المسمطاال 
 فلرة. (24)الممعلل   رله دس  االلارا م  الدرا السر ع )مسرئي(، حنث اشممل  ه ه الاحدة على 

 ،اقرم ال رحث بمحلني الاحدة ال رم   م  يمرب الرير ار  للص  ارال ارسرس  الجيز  ال ير  
مسيييرئي(، ا الحجييم، الييزم ، ، )الطييال، المسيييرح  اللايييرا االميي  م ييم   أراعييي  دراا اهيي  اهيي  احييدة

 فلرة مازع  على الدراا ارراع  سر ل  ال ير. (35)ااشممل  ه ه الاحدة على 
لله دسيييي  االلاييييرا للصيييي  ارال ارسرسيييي  علييييى  ييييالث معييييرننر  (CFBT)ااشييييممل  معييييرننر 

  اه  ،رئاسا 
  خصرئصهر  رسمخدام ل   عردا  مسممدة م  الحارة الناما ، اقيد اسمى أشيرل  ا   عدن  ااص -1

 .(%13.6ماافر ه ا المعارر ب س   )
اسمخدم الملرر   الم رشرة ااحدا  غنر معارري  للارا املرر   أشار ، اقد ماافر ه ا المعارر ب س    -2

(40.7%). 
 .(%11.9الرر  الاق   أحداث مألاف ، اقد ماافر ه ا المعارر ب س   ) -3

 

الفرعايي  ميياافر  الكيي  ب سييب  (CFBT)أ  جماييع معييرننر  (1.5)ايميير هييا ما يين فيي  جييدال 
ايمييي أ مرطيير  ممكييررة ميا يي  ميي  أشيييرل، حسييب أا  امييدأا  اصيي مفراميي ، حنييث أ  المعاييرر الفرعيي  م

اليييرر  ايييي لح المعايييرر الفرعييي   ،ليييم نمكيييرر إال ميييرة ااحيييدة فليييط الليييا  أا  الا يييعأا  المليييراأا  الشييييي
 بييين "" عيييد السييرع  السردسييي  اال صييي "،  ،اث  رلاقييي   رسيييمخدام مصيييطلحر  "قبييي السيييرع   ال ييي "ارحييد

يميير هييا ما يين أكبيير  أميير  لايي  المعييرننر الفرعايي  فلييد ميياافر   شيييي، "السيرع  الرا عيي  االسييرع  الخرمسيي 
( 39)لله دس  االلارا للص  ارال  (CFBT) د الفلرا  الم  مطربق مع معرننراعد، (1.5)  رلجدال

 .(%66ب س   )أي  مازع  على دراا الاحدمن  الرا ع  اال رم  ، ( فلرة59فلرة م  أصي )
 

ف   ثةةاني    ا ةةي فةةي ضةةسء :  ح رةةِ مسضةةسعا    هن  ةة  س  ق ةةا  فةةي ك ةةل   اضةة ا    صةةثان ةةاا 
 :(CFBT)معارر  

سرسي  قرم ال رحث بمحلني ما اعر  اله دس  االلارا ف  يمرب  الرير ار  للص  ال ير   ار
 نا ن  لح. (2.5)االجدال  ،(CFBT) ف   ا  معرننر
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 (2.5ج سل  قم )
 (CFBT)   ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر  

 بمسضسعا    هن    س  ق ا    صف   ثاني    ا ي

   معارر    ف ع  
    ك   

(125) 
   ن ب    مئس  

مأ سفةةة  ذ   بةةة رن سثالثةةة  ابعةةةا  س صةةةف خصائصةةةها  اشةةةكالا    مع ةةةا     ئ  ةةةي   سل:   ةةة خ م     مرةةةذ
 .با  خ  م  غ  عا    م  م   من برئ    ح ا    رسم  

اعييير  الخطييياط المسيييملام  االخطييياط الم حاييي  اارسيييطن المسيييماا  
 .اارسطن الم حا 

3 2.4% 

 %0.8 1 .سمأقرب  اسمعمي مسطرة لرسم مسملام  طال معن  إلى

يعيييب االكيييرة ااالسيييطاا   االهيييرم اعييير  ااسيييمى الميعيييب اشييي ه الم
اي لح ارشيرل الخمرسا  االسداسا  اال مر ا  ار يالع ميع اصي  
 .خصرئص  ساط  له ه ارشيرل  رسمخدام ل   م  الحارة الناما 

9 7.2% 

ايمي أ مرط ه دسا  مؤلفي  مي  أشييرل مجسيم  أا مسيطح ، حسيب 
عييير  مييي  الشييييي أا المليييرا أا الليييا  أا االمجيييره، أا حسيييب ا  ييين  م

 .ه ه السمر 
0 0% 

 10.4% 13 مجمسع   مع ا     ئ  ي   سل

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م سح    م     ق ا     ق ا  سمقا ن    طسل،   س ن،    ع ،   سق 
اسييمخدم الملمنيي  احييدة قارسييا  ااحييدة )مميير، سييم، ينلييا جييرام، جييرام، 

اليياز  أا السيييع  ميييع  لميير، ملنلمييير( لملييدنر اقايييرا املرر يي  الطيييال،
 .   رسمخدام احدة قارسا  ااحدة فلطا امسجني اللر 

35 28% 

نخمييرر ااسييمعمي أداا  قاييرا م رسيي   مييع قييرا ة الملييرناا المدرجيي  
 .درج أقرب  إلى

4 3.2% 

 (،6:35)خما دقرئق، افهم ااسمخدم الكمر ي  أقرب  الرأ الاق  إلى
 .ال ا  دقال "ااسمعهر على ال حا المرل  "السردس  اخما ا 

0 0% 

ا دقرئق اأقي م  سرع (، أا عدد احسب فمرة اق  )م رع  خم
 .صحان م  السرعر 

6 4.8% 

 %36 45 مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثاني
 %46.4 58   مجمسع   ك ي
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قرم ال رحث بمحلني الاحدة الخرمس  م  يمرب الرير ار  للص  ال ر   ارسرس  الجز  ارال، 
اليييدائرة، ، عييي  المسيييملام ، المسيييمطني، الم ليييث ه الاحيييدة عليييى سييي  دراا اهييي  )اللطحنيييث اشيييممل  هييي

قيييرا ة  ،الكيييرة، المطيييربق االممر يييي، االمجرهييير ، المخيييراط ،االسيييطاا   ،ممييياازي المسيييمطاال  ،الميعيييب
 ( فلرة مازع  على دراا الاحدة الس .54، ااشممل  ه ه الاحدة على )(مسرئيا الخريط ، 

ر ييار  الجييز  ال يير   للصيي  ال يير   ارسرسيي ، فلييد مييم محلنييي جماييع دراا أميير فيي  يمييرب الري
اها درا المجررب ااالحممرال  لعيدم مااجيده  ،مر عدا الدرا ال رم  الاحدة العرشرة، اه  احدة اللارا

"السي مممر"،  داخي حداد الدراس  الحرلا ، االدراا الم  اشيمملهر المحلنيي في  هي ه الاحيدة هي  )ارطياال
سيي  "، الييزم  اال ،الشييهر، ارسييباع، مليي  "الكنلييا جييرام"، الييزم  "النييامل "المميير"، السييع  "اللميير"، الكارطيياا

فلييرة  (71)"، المم نييي  رلصييار، مسييرئي اأ شييط (، ااشييممل  هيي ه الييدراا علييى "السييرع  اال صيي  سييرع 
 .مازع  على الدراا ال مر ا  سر ل  ال ير

 ،للصي  ال ير   ارسرسي  عليى معايرري  رئاسينن لله دس  االلايرا  (CFBT)ااشممل  معرننر 
  اهمر
ااصيي  خصرئصييهر  رسييمخدام ل يي  عردايي   ،مألافيي   ا  بييدن  ا ال يي  أ عييردأشيييرال   اسييمخدم الملمنيي  -1

 .(%10.4اقد ماافر ب س   ) ،مسممرة م  بنئ  الحارة الناما 
اقييد ميياافر ب سيي    ،الاقيي ا اسييمخدم احييدا  ممرييي  قارسييا  للاييرا املرر يي  الطييال، اليياز ، السييع ،   -2

(36%). 
( 8مبييين  أ  جمايييع المعيييرننر الفرعاييي  اعيييددهر ) (2.5)ا ميييرئط المحلنيييي الما يييح  فييي  الجيييدال 

  اهمر ،معارري  إالمظهر فاه ماقعر   اجد  لهر
أا  اللييا  أا  الملييراأا  حسييب الشيييي مسييطح أا  ايمييي أ مييرط ه دسييا  مؤلفيي  ميي  أشيييرل مجسييم  -1

 .م  ه ه السمر معر   حسب ا  ن أا  االمجره،
ااسييمعهر علييى ال حييا المييرل   (،6:35)خمييا دقييرئق، افهييم ااسييمخدم الكمر يي  أقييرب  إلييى الييرأ الاقيي  -2

 ."السردس  اخما ا ال ا  دقال "
اسييمخدم الملمنيي  احييدة   فيي  ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا معاييررمكييرارا   اأك يير المعييرننر الفرعايي 

أا  ملنلميير( لملييدنر اقاييرا املرر يي  الطييال، اليياز  ا ميير، قارسييا  ااحييدة )مميير، سييم، ينلييا جييرام، جييرام، ل
 .   رسمخدام احدة قارسا  ااحدة فلطا االسع  مع مسجني اللر 
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لله دسييي  االلايييرا للصيي  ال ييير   ارسرسييي   (CFBT)د الفليييرا  الميي  مطيييربق ميييع معييرننر اعييد
 .(%46.4ب س   ) أي ( فلرة، مازع  على دراا الاحدمن  الرا ع  اال رم  ،125( فلرة م  أصي )58)
 

ف   ثا ةةث    ا ةةي فةةي ضةةسء :  ح رةةِ مسضةةسعا    هن  ةة  س  ق ةةا  فةةي ك ةةل   اضةة ا    صةةثا ثةةاا 
 :(CFBT)معارر  

  ال رلث ارسرسي  قرم ال رحث بمحلني ما اعر  اله دس  االلارا ف  يمرب  الرير ار  للص
 نا ن  لح. (3.5)االجدال  ،(CFBT)ف   ا  معرننر 

 (3.5ج سل  قم )
 (CFBT) ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر    

 بمسضسعا    هن    س  ق ا    صف   ثا ث    ا ي

   مع ا    ف عي
   مؤش   
 إن سج  

    ك   
(78) 

   ن ب    مئس  

  مع ةةا     ئ  ةةي   سل:  حةة     خصةةائص   ب ةة ط   شةةكال س فهةةم    س  ةةا بمثابةة  ق ةةا   س  ن س  عةة ف ع ةةى 
 .  قائم      س  

اعر  أ  الزااا  ملاا ملدار اليدارا  ايمعير  عليى 
دارة يرملييييي  ا صييييي  دارة، ارايييييع دارة، ااعييييير  أ  

 .الزااا  الم  مبلغ راع دارة مسمى زااا  قرئم 
 2 2.6% 

نمعيييير  علييييى الزااايييير اللرئمييييي  فيييي  البنئيييي  المحاطييييي  
 .االماجادة  م  أشيرل مسماا  ) ا   عدن (

 1 1.3% 

 %0 0  .لرط ال مر ا  للباصل اسمخدم ال 
اصيي  أشيييرل   رئايي  ال عييد ا ال ايي  ال عييد ايمصييارهر 

 .ف  مخنلمه
 0 0% 

احيييييدد الخصيييييرئص ال سييييياط  للم ل ييييير  م يييييي اجييييياد 
 يييييلعن  ممسيييييراين  فييييي  م ليييييث ممسيييييراي السيييييرقن ، 

 ممسييييييييراي ا ييييييييالث أ ييييييييالع ممسييييييييراا  فيييييييي  م لييييييييث 
 .ار الع ازااا  قرئم  ف  م لث قرئم الزااا 

 0 0% 

 %0 0  .احدد الم لعر  الم مظم  اال نر م مظم 
 %0 0  .نرسم خط م رظر اايمي أ مرطر   ساط  مم رظرة

 %3.8 3    مجمسع   مع ا     ئ  ي   سل
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   مع ا    ف عي
   مؤش   
 إن سج  

    ك   
(78) 

   ن ب    مئس  

  مع ا     ئ  ي   ثاني: رخ ةا  س  ة خ م سحة    سا س   ق ةا  منا ةب    قة ر  سق ةا    طةسل س  ةس ن س   ةع  
 .س  سق 

  8  .مخدام احدا  ااحدةالدر اللارسر   رس

 اعر  العالقر  بن  

ينلا ممرا  اأممرر 
 اس ماممرا 

3 

6 

3.8% 

ينلا جرام  7.7%
 اجرامر 

3 3.8% 

 %0 0 لنمرا  امنللمرا 
نخمرر أداا  قارا م رس   للارا طال ااز  اسيع  

 .أشار  معن  
 0 0% 

نييييدا  ملييييدنرا  اقارسيييير ،  ميييير فنهيييير قييييرا ا  منييييزا  
 .ام احدا  مخملف  ع دمر ايا   لح م رس ر   رسمخد

 6 7.7% 

احال أممرر إلى س ماممرا ، اس ماممرا  إلى أممرر، 
 إ ا أمي   لح. منج  باحدا  مخملف   ااعبر ع 

 3 3.8% 

اليياا الييدقرئق أا ال يياا    رسييمخدام سييرع  ماقنيي  أا 
 .سرع  عردا 

 4 5.1% 

  دقاليييي  ميييي  سييييرعر  رقماييييأقييييرب  الييييرأ الاقيييي  إلييييى
 (12اليييي)، ميييع اسيييمخدام ماقنييي  اسيييرع   ا  عليييررب

مييييع  ييييير "صيييي رحر " أا " عييييد  (6:45)سييييرع ، م ييييي 
 .الظهر"

 0 0% 

ايجييييييرى علنهيييييير  ،الييييييرأ بار يييييير  ميييييي  جييييييداال زم ايييييي 
 .حسر ر   ساط 

 4 5.1% 

 %39.7 31    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثاني

 . اح  م  ع سم  طرِ  مع ا     ئ  ي   ثا ث: رج  مح ط مض ع من ظم سمح ط م
 %0 0  .اعر  أ  المحاط ها المسرف  حال حداد شيي مر

الييييييييياا ااحسيييييييييب محييييييييياط مراعييييييييير  امسيييييييييمطاال  
ام ييييييلعر  م مظميييييي   ا  أ ييييييالع طالهيييييير أعييييييداد 

 .طباعا 
 0 0% 
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   مع ا    ف عي
   مؤش   
 إن سج  

    ك   
(78) 

   ن ب    مئس  

اعر  أ  المسرح  ه  قارا أا قارا الفيرا   يم  
حيييداد شييييي مسيييما، ايجيييد االيييرر  مسيييرحر  أشييييرل 

عيييييي  طريييييييق ملييييييدنر عييييييدد مسييييييماا  غنيييييير م مظميييييي  
 .الاحدا  المراع  الم  م ط  ه ا الشيي

 0 0% 

× = الطيييييييال اسيييييييم  ط ااسيييييييمخدم معردلييييييي  المسيييييييرح 
 .لحسرب مسرح  مراع أا مسمطني ،العر 

 0 0% 

 %0 0    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثا ث
 %43.6 34    مجمسع   ك ي

 

  للصييي  ال رليييث ارسرسييي  الجيييز  قيييرم ال رحيييث بمحلنيييي الاحيييدة الخرمسييي  مييي  يميييرب الرير يييار
)اللطعيييي  المسييييملام ، الشيييييعرع  ارال، اهيييي  احييييدة اله دسيييي  المييييي  م ييييم   علييييى أراعيييي  دراا اهييييي 
( فلرة مازع  على دراسهر 40االمسملام، الزااار اأ ااعهر، مسرئي اأ شط (، ااشممل  ه ه الاحدة على )

 .ارراع 
الرير ار  الجيز  ال ير   للصي  ال رليث اهي  يمر قرم ال رحث بمحلني الاحدة المرسع  م  يمرب 

احييدة الكسيييار االلايييرا، ااقمصييير المحلنييي عليييى اليييدرا الخيييرما )الطييال(، االيييدرا السيييردا )الكميييي(، 
االدرا السر ع )احدا  الزم (، االدرا ال رم  )مسرئي اأ شط (، ااشممل  هي ه اليدراا ارراعي  عليى 

 ة.( فلر 38)
  عليى  يالث سياله دس  االلارا للص  ال رليث ارسرلما اعر   (CFBT)ااشممل  معرننر 

  اه  ،معرننر رئاسا 
ايمعييير  عليييى الزاااييي   ،اافهيييم الزاااييير  م ر ييي  قايييرا دارا  ،شييييرلألاحيييدد الخصيييرئص ال سييياط  ل -1

 .(%3.8اماافر ب س   ) ،اللرئم 
امياافر  ،نخمرر ااسمخدم احدا  اأداا  قارا م رس   لملدنر اقارا الطيال االياز  االسيع  االاقي  -2

 .(%39.7ب س   )
 .(%0اماافر ب س   ) ،نجد محاط م لع م مظم امحاط مسرح  مراع امسمطني -3



 134 

مبن  أ  المعارر الرئاس  ال رلث االمعرننر الفرعا   (3.5)ا مرئط المحلني الما ح  ف  الجدال 
للص  ال رلث مظهر فاه ف  ما اعر  اله دس  االلارا ماقعر   الم درج  مح  ه ا المعارر لم مجد لهر

مظهير فايه ماقعير   ارسرس ، اي لح المعرننر الفرعا  الم درج  مح  المعايرر الرئاسي  ارال ليم مجيد لهير
، الكييي  ير يي  المعيييرننر الفرعاييي  (3.5)يميير هيييا ما يين  رلجيييدال جيييدا   إال معاييررين  ظهيييرا ب سيي   قلنلييي 

جماييع المعييرننر الفرعايي  الم درجيي  ، حنييث ظهيير  الم درجيي  محيي  المعاييرر الرئاسيي  ال يير   ارك يير مكييرارا  
  اهمر ،اظهرا  فاهماقعر   إال معارري  لم نجدا لهمر ارر الرئاس  ال ر   ب سب ممفرام مح  المع

 .قارا م رس   للارا طال ااز  اسع  أشار  معن  أداا   نخمرر -1
 .لح م رس ر  ندا  ملدنرا  اقارسر ،  مر فنهر قرا ا  منزا   رسمخدام احدا  مخملف  ع دمر ايا    -2

 (11( معرننر بمكرارا  ممفرام ، في  حين  )8ظهر م همر فلط ) ،(19أي أ  المعرننر الفرعا  )
 اظهراا فاه.ماقعر   لم نجداا لهممعاررا  

للصيي  ال رلييث ارسرسيي   (CFBT)طييربق مييع معييرننر اله دسيي  االلاييرا اعييدد الفلييرا  الميي  م
 .(%43.6لاحدمن  الخرمس  االمرسع  اا س   )مازع  على دراا ا رة( فل78( فلرة م  أصي )34)
 

ف     بةةع    ا ةةي فةةي ضةةسء :  ح رةةِ مسضةةسعا    هن  ةة  س  ق ةةا  فةةي ك ةةل   اضةة ا    صةة  بعةةاا 
 :(CFBT)معارر  

  الرا يع ارسرسي  قرم ال رحث بمحلني ما اعر  اله دس  االلارا ف  يمرب  الرير يار  للصي
  ن  لح.نا  (4.5)االجدال  ،(CFBT)ف   ا  معرننر 

 (4.5ج سل  قم )
 (CFBT)   ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر  

    ا ي     بعبمسضسعا    هن    س  ق ا    صف 

 سج   إن  مؤش       مع ا    ف عي
    ك   

 فق   (138)
   ن ب    مئس  

 .  مع ا     ئ  ي   سل:  ح     خصائص   ب  ط   ألشكال س   عم ها
لخطيييييياط المماازييييييي  االخطيييييياط احييييييدد ا

الممعرمييييدة، ايرسييييم مسييييملامر  مماازييييي  
امسييملامر  ممعرمييدة  رسييمعمرل مسييطرة 

 .ام لث، ارسم الزااا  اللرئم 

 20 14.5% 
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 سج   إن  مؤش       مع ا    ف عي
    ك   

 فق   (138)
   ن ب    مئس  

اصييييي   الزاااييييير يزاااييييير أكبييييير مييييي  أا 
أصي ر ميي  أا مسيراا  للزااايي  اللرئميي ، 
االيييييرر  زاااييييير معطيييييرة ايرمبهييييير حسيييييب 

 .ملرسهر

 2 1.4% 

 سيييييياط  ر ييييييالع اعيييييير  خصييييييرئص 
 ازااار مر نل  

المراعيييييير   أراعيييييي  أ ييييييالع ممسييييييراا  
اأراييع زااايير قرئميي  اار ييالع المملربليي  

 .مماازي 
5 

10 

3.6% 

7.2% 
المسيييييييييمطاال   ار يييييييييالع المملربلييييييييي  
ممسيييييراا ، االزاااييييير مملربلييييي  ممسيييييراا ، 

 .اار الع المملربل  مماازي 
5 3.6% 

اسيييمخدم معرفميييه لخصيييرئص المراعييير  
 أجي  م 

إ شر  مراعير  امسيمطاال   ا  أ عيرد 
معطرة السيمخدام مسيطرة ام ليث قايرا 

 .الزااا  اللرئم 
6 

6 

4.3% 

4.3% 

إ شر  مراعر  امسيمطاال  عليى ارقي  
 .المراعر 

0 0% 

احييدد خطيياط الم ييرظر فيي  أشيييرل  ا  
 عيييييييدن  اايميييييييي أشييييييييرل  ا   عيييييييدن  
لجعلهيييييير مم ييييييرظرة حييييييال خييييييط م ييييييرظر 

 .معطى

 1 0.72% 

احييي مسييرئي  سيياط  مشييمي خصييرئص 
 .المسملامر  االمراعر  االمسمطاال 

 0 0% 

 %28.3 39    مجمسع   مع ا     ئ  ي   سل

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني: رخ ا  سح    منا ب  سا س   ق ا  منا ب     ق ر  س  ق ا 
نخمييييرر احييييدا  م رسيييي   اأداا  قاييييرا 

 .م رس   للملدنر االلارا
 9 6.5% 

رأ اللارسر  م  ملرناا مخملفي  بدقي  ال
مم رهاييييي ، مييييي ال  اليييييرأ اللارسييييير  عليييييى 

 إلييييييى (100g) ملاييييييرا بييييييدرجر  ميييييي 
 .(0.1kg)أقرب 

 0 0% 
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 سج   إن  مؤش       مع ا    ف عي
    ك   

 فق   (138)
   ن ب    مئس  

احييييييييييييال أممييييييييييييرر إلييييييييييييى سيييييييييييي ماممرا ، 
اسييي ماممرا  إليييى ملامميييرا ، ملامميييرا  

 أممررإلى س ماممرا ، اس ماممرا  إلى 
 . رسمخدام المم ني العشري 

 3 2.2% 

االكسييييييييار العشييييييييري   اعيييييييير  الكسييييييييار
الميرفييييأة ل صيييي  اراييييع ا ييييالث أراييييرع 
اعشييير اااحيييد  رلمرئييي  مييي  ينليييا جيييرام 

اينليييا ممييير ااحيييد،  ،المييير ااحيييد ،ااحيييد
أا  ال يي   ،(0.75kg)  معرفيي  أ  ميي ال  

يالهميييييير اسييييييراي  ،أراييييييرع ينلييييييا جييييييرام
(750kg). 

 

 0 0% 

أقيييييرب  الييييياا ايرسيييييم مسيييييملامر  إليييييى
 .ملاممرا 

 0 0% 

 مشمي  احي مسرئي  ساط 
 0 ملارا

0 
0% 

0% 
 %0 0 اسمدالل ااسم مرج  سب 

احييييال اراييييرم إلييييى أسييييرباع ا ييييرلعيا، 
اعييييير  عيييييدد ارايييييرم فييييي  ييييييي شييييييهر، 
ااسييييمخدم المليييياام ال رايييي  إلنجييييرد فمييييرة 
زم ايي   رراييرم اارسييرباع، اعيير  ايييدرح 

 .الملاام الهجري اارشهر اللمري 

 0 0% 

احسيييييب فميييييرة زم اييييي  مليييييي عييييي  سيييييرع  
ة  رليييييدقرئق،افمرا  زم اييييي  أطيييييال ااحيييييد

 . م رعفر  الخمس  عشر دقال 
 0 0% 

 %8.7 12    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثاني

 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث: ر ع ف ع ى   مح ط س  م اح 
احييي مسييرئي  سيياط  مشييمي مسييرح  أا 

 .محاط مراعر  أا مسمطاال 
 13 9.4% 
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 سج   إن  مؤش       مع ا    ف عي
    ك   

 فق   (138)
   ن ب    مئس  

اعييييييييير  أ  ارشييييييييييرل  ا  المسيييييييييرح  
مييييي  أ  ايييييا  لهيييير محاطيييير   فسييييهر ا
اأ  ارشيييييييرل  ا  المحيييييياط  ،مخملفيييييي 

 فسييييه اميييييي  أ  اييييييا  لهييييير مسيييييرحر  
 .مخملف 

 0 0% 

 %0 0  .نجد محاط م لع غنر م مظم
 %0 0  أ الع مبلغ أطاالهر أعداد طباعا 

 %9.4 13    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثا ث

 %46.4 64    مجمسع   ك ي

 

اهيي  احييدة اله دسيي   ،احييدة الخرمسيي  ميي  يمييرب رير ييار  الصيي  الرا ييعقييرم ال رحييث بمحلنييي ال
المييي  م يييم   عليييى سييي  دراا اهييي  )مراجعييي ، قايييرا الزاااييير، رسيييم الزاااييير، المسيييملامر  الممعرميييدة، 

فلييرة مازعيي  علييى دراسييهر  (56)المسييملامر  المماازييي ، مسييرئي اأ شييط (، ااشييممل  هيي ه الاحييدة علييى 
 السم .

لنيييي الاحيييدة المرسيييع  اهييي  احيييدة اللايييرا االه دسييي  مييي  يميييرب رير يييار  يمييير قيييرم ال رحيييث بمح
الص  الرا ع الجز  ال ير  ، ام يم   هي ه الاحيدة مسيع  دراا اهي  )احيدا  الطيال، احيدا  اليزم ، 

محاط المراع، المسرح ، اليدائرة، المجسيمر ، مسيرئي اأ شيط (، ، مع اطرح ارزم  ، محاط المسمطنيج
 فلرة مازع  على دراسهر المسع . (82) ااشممل  ه ه الاحدة على
لله دسيييي  االلاييييرا للصيييي  الرا ييييع ارسرسيييي  علييييى  ييييالث معييييرننر  (CFBT)ااشييييممل  معييييرننر 

  اه  ،رئاسا 
 .(%28.3احدد الخصرئص ال ساط  لألشيرل ااسمعملهر اماافر ب س   ) -1
 .(%8.7نخمرر احدا  م رس   اأداا  قارا م رس   للملدنر االلارا اماافر ب س   ) -2
 .(%9.4نمعر  على المحاط االمسرح  اماافر ب س   ) -3
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  الم ب لي  مي  مبن  أ  الك نير مي  المعيرننر الفرعاي (4.5)ا مرئط المحلني الما ح  ف  الجدال 
  مظهر فاه، م يماقعر   لم مجد لهر المعرننر الرئاسا 

 .احي مسرئي  ساط  مشمي خصرئص المسملامر  االمراعر  االمسمطاال  -1
 اليييرأ اللارسيير  علييى ملايييرا بييدرجر  مييي  لارسيير  مييي  ملييرناا مخملفيي  بدقييي  مم رهايي ، ميي ال  الييرأ ال -2

(100g) أقرب  إلى(0.1kg). 
اأ  ارشيييرل  ا   ،اعيير  أ  ارشيييرل  ا  المسييرح   فسييهر امييي  أ  ايييا  لهيير محاطيير  مخملفيي  -3

 .المحاط  فسه امي  أ  ايا  لهر مسرحر  مخملف 
يميير هييا ما يين جييدال  ( بمكييرارا  ممفراميي ،9ظهيير م هيير فلييط ) (18أي أ  المعييرننر الفرعايي  )

( فلييرة 64لله دسيي  االلاييرا للصيي  الرا ييع ) (CFBT)الفلييرا  الميي  مطر ليي  مييع معييرننر  اعييدد ،(4.5)
 .(%46.3مازع  على دراا الاحدمن  الخرمس  االمرسع ، أي ب س   ) ( فلرة138م  أصي )

 

ف   خةام     ا ةي فةي ضةسء في ك ل   اض ا    ص :  ح رِ مسضسعا    هن    س  ق ا خام اا 
 :(CFBT)معارر  

  الخييييرما قييييرم ال رحييييث بمحلنييييي ما يييياعر  اله دسيييي  االلاييييرا فيييي  يمييييرب  الرير ييييار  للصيييي
 نا ن  لح. (5.5)االجدال  ،(CFBT)ارسرس  ف   ا  معرننر 

 (5.5ج سل  قم )
 (CFBT)   ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر  

 عا    هن    س  ق ا    صف   خام     ا يبمسضس 

   مع ا    ف عي
   مؤش   

 سج   إن
    ك   

(229) 
   ن ب    مئس  

 .  مع ا     ئ  ي   سل: ر ع ف ع ى خصائص سعالقا    شكال   هن     )   س  ا س ل   لل   هن  ي(
درجييييي  ليييييدارة ااحيييييدة يرملييييي ،  (360)ن سيييييب 

 (180)الييييدارة، درجيييي  ل ال يييي  أراييييرع  (270)
 (90)درجييييي  ل صييييي  دارة أا خيييييط مسيييييملام، 

 .درج  لراع دارة أا زااا  قرئم 

 0 0% 

نمعر  إلى الم رظر الدارا   في  أشييرل  ا  
 . عدن 

 0 0% 

 %0 0  .الدر االرر  أحجرم زااار حردة
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   مع ا    ف عي
   مؤش   

 سج   إن
    ك   

(229) 
   ن ب    مئس  

اسييمخدم الرميياز المللندايي  للزااايير ميي ال  زااايي  
 .> أ ب ج

 0 0% 

ى خط مسيملام أا حيال نجد زااا  مجهال  عل
 . لط  مر

 0 0% 

نمعر  ااسمخدم خرصيا  مجمياع زاااير م لي  
 .درج  (180)مر اسراى 

 0 0% 

نجيييييييد زاااييييييي  مجهالييييييي  مم يييييييم   خصيييييييرئص 
الزااايييييير فيييييي  يييييييي ميييييي  الم ل يييييير   الممسييييييراي 
السيييرقن  االممسيييراي ار يييالع الليييرئم الزاااييي ، 

 .المسمطني االمراع

 2 0.87% 

  م  علب مفماحي  نمعر  على ش ير  ميا 
 .ام لل  على شيي ميعب أا ش ه ميعب

 0 0% 

اسيييمخدم م للييي  للايييرا زاااييي  حيييردة  رليييدرجر  
 .الرسم زااا  حردة معطرة

 2 0.87% 

اسييييمخدم إحييييدا ار  فييييي  الراييييع ارال لمم نيييييي 
 ليييرط، ااعليييم أ  طيييال قطعييي  مسيييملام  أفلاييي  

اأ  طيال قطعي   ،(X)اسراى فرس إحدا ار  
 .(Y)اعردل فرس إحدا ار   مسملام  عمادا 

 0 0% 

 %0 0  . ا   عدن  على ارس مراعر أشيرال   ن ش 

 %1.7 4    مجمسع   مع ا     ئ  ي   سل

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:  ق   س قا ن   طسل س  ك    س   ع  س  سق 
 ,Kg, g, l, ml, km, m الام  رلمحايي بن 

cm, mm ،  مسمخدمر  المم ني العشري. 
 13 5.7% 

احيييييال احيييييدا  الاقييييي  اللارسيييييا ،  مييييير فنهييييير 
الس اا  اارشهر اارسرباع، فاحيال ارسيرباع 

اارايرم إليى سيرعر  االسيرعر  إليى  ،إلى أارم
االيييييييييدقرئق إليييييييييى  ييييييييياا  ، االعييييييييييا  ،دقيييييييييرئق
  رلعيا.

 2 0.87% 
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   مع ا    ف عي
   مؤش   

 سج   إن
    ك   

(229) 
   ن ب    مئس  

سيييييرع ، ااسيييييمخدم  (24ي)ليييييااسيييييمخدم ماقنييييي  
جييداال الاقيي  لحسييرب فمييرة زم ايي   رلسييرعر  

 .لدقرئقاا
 5 2.2% 

اسيييييمخدم مسيييييطرة ااسيييييطاا   قايييييرا امييييياازي  
أ ليييرل اسيييرعر  ماقنييي  لاليييام  لارسييير ، اليييرأ 

 .أعداد م  الماازي   رلدق  المطلا  
 0 0% 

 %8.7 20    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثاني
 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث:  فهم س ح ل   مح ط س  م اح  س  حجم

طني ااسيييمخدمهر اعييير  قييير ا  مسيييرح  المسيييم
 إلنجرد 

مسيييييييييييرح  المرايييييييييييع 
 .االمسمطني

14 

19 

6.1% 

8.3% 

 ييييلع المراييييع  عييييد 
إعطيير  مسييرحمه أا 

 .محاطه
3 1.3% 

 لع مسمطني  عيد 
إعطيييييييير  طالييييييييه أا 

امسيييرحمه  ،عر يييه
 .أا محاطه

2 0.87% 

نجييييد محيييياط أا مسييييرح  أشيييييرل ميا يييي  ميييي  
 .مراعن  أا أك ر أا م  مسمطاال 

 1 0.44% 

مجسييييمر   رسييييمعمرل احييييدا  ميع يييي   ن شيييي 
 .االرر  حجمهر  عداد الميع ر 

 1 0.44% 

احصيييييي عليييييى معردلييييي  ااسيييييمخدمهر لحسيييييرب 
 .حجم ش ه للم حر 

 0 0% 

احييي مسييرئي  سيياط  مم ييم  مسييرح  امحيياط 
مراعيييييييييير  امسييييييييييمطاال ، أا حجييييييييييم أشيييييييييي ره 

 .ميع ر 
 0 0% 

 %9.2 21    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثا ث

 19.7% 45  ي  مجمسع   ك 
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قرم ال رحث بمحلني الاحدة ال رل   م  يمرب الرير يار  للصي  الخيرما ارسرسي  الجيز  ارال 
الم ح اير ، الم يلع ) مراجعي  اه  احدة اله دسي ، حنيث اشيممل  هي ه الاحيدة عليى عشيرة دراا اهي 

الم لييث،  الشيييي الراييرع ، مميياازي ار ييالع، حييرال  خرصيي  مميياازي ار ييالع، أشيييرل رارعايي  أخييرى،
فليييرة  (119)اأ شيييط  مم اعييي (، حنيييث اشيييممل  هييي ه الاحيييدة عليييى  ،إ شييير ا  ه دسيييا ، اليييدائرة، مسيييرئي
 مازع  على الدراا سر ل  ال ير.

يميير قييرم ال رحييث بمحلنييي الاحييدة السيير ع  ميي  يمييرب الرير ييار  للصيي  الخييرما الجييز  ال يير   
)مراجعيي  قاييرا ارطيياال، احييدا   اهيي  احييدة اللاييرا، ام ييم   هيي ه الاحييدة علييى مسييع  دراا اهيي 

قارا المسرح ، مسرح  المسمطني االمراع، مسرح  مماازي ار الع، المسرح  الجر با  االكلا  لمماازي 
ار الع االميعب، قارا الحجام، قارا الكمي، قايرا اليزم ، مسيرئي اأ شيط (، ااشيممل  هي ه الاحيدة 

 فلرة. (110)على 
االلاييرا للصيي  الخييرما ارسرسيي  علييى  ييالث معييرننر لله دسيي   (CFBT)ااشييممل  معييرننر 

  اه  ،رئاسا 
 .(%1.7ماافر ب س   )ا  ،نمعر  على خصرئص اعالقر  ارشيرل اله دسا  -1
 .(%8.7اماافر ب س   ) ،الاا االرر  الطال االكمل  االسع  االاق  -2
 .(%9.2اماافر ب س   ) ،افهم ااحسب المحاط االمسرح  االحجم -3

لفرعايي  لييم مجييد لهيير نمبيين  أ  جماييع المعييرننر ا (5.5)الما ييح   رلجييدال اميي   مييرئط المحلنييي 
  اهمر ،جدا   إال معارري  ظهر ب س   قلنل  ماقع مظهر فاه

الممسييراي  ،الممسييراي السييرقن  خصييرئص الزااايير فيي  يييي ميي  الم ل يير نجيد زااايي  مجهاليي  مم ييم    -1
 .االمراع ،اللرئم الزااا ، المسمطني ،ار الع

 .  للارا زااا  حردة  رلدرجر  الرسم زااا  حردة معطرةاسمخدم م لل -2
فلييد ظهيير معظمهميير  ،أميير المعييرننر الفرعايي  الم درجيي  محيي  المعاييرري  الرئاسيينن  ال يير   اال رلييث

 .(5.5)ها ما ن  رلجدال  ربمكرارا  ممفرام  يم
يميير هييا  ( معييرننر8) إال( لييم اظهيير م هيير 20اميي  خييالل ميير سييبق نمبيين  أ  المعييرننر الفرعايي  )

 .(5.5)ما ن  رلجدال 
لله دسيي  االلاييرا للصيي  الخييرما ارسرسيي   (CFBT)د الفلييرا  الميي  مطييربق مييع معييرننر اعييد

 .(%19.7الخرمس  االسر ع ، اا س   ) ( فلرة مازع  على دراا الاحدمن 229( فلرة م  أصي )44)
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   ا ةي فةي ضةسء  ف    ةا  :  ح رِ مسضسعا    هن    س  ق ا  في ك ل   اض ا    ص ا  اا 
 .(CFBT)معارر  

دا قييييرم ال رحييييث بمحلنييييي ما يييياعر  اله دسيييي  االلاييييرا فيييي  يمييييرب  الرير ييييار  للصيييي  السيييير
 نا ن  لح. (6.5)االجدال  ،(CFBT)ارسرس  ف   ا  معرننر 

 (6.5ج سل  قم )
 (CFBT)   ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر  

  ا      ا يبمسضسعا    هن    س  ق ا    صف   

   مؤش  إن سج     مع ا    ف عي
  ك   

 ( فق  210)
   ن ب    مئس  

 .  مع ا     ئ  ي   سل: ر ع ف إ ى خصائص سعالقا    شكال   هن     )   حس ال (
نرسم ا عيرا شيي  ا   عيدن  مي  خيالل 

 .محار ممر ي
 0 0% 

نرسييييم دارا  شيييييي  ا  عييييدن  حييييال أحييييد 
 .رؤاسه

 0 0% 

  المللندا  للزاااير االخطياط عمي المسمااسم
 .شيرل اله دسا اار

 0 0% 

نمعيير  إلييى الزااايير فيي  خييط مسييملام اع ييد 
لى الزااار المملربل   رلرأا  . لط  مر اا 

 0 0% 

اعييييير  أ  مجمييييياع زاااييييير م لييييي  مييييير هيييييا 
درج ، اسم  ط ااسيمعمي الخرصيا   (180)

الميييييي  ملييييييال  ييييييأ  مجميييييياع زااايييييير الشيييييييي 
 .درج  (360)الرارع  ها 

 6 2.9% 

اعييييين  ارطييييياال الممسيييييراا  أا نجيييييد زاااييييير 
 مجهال  ف  أشيرل ه دسا  م ي 

زااار ف  خط مسملام، حيال  لطي  مير أا زاااير 
 .مملربل   رلرأا

0 

1 

0% 

0.5

% 

 %0.5 1 .مجماع زااار م لث مر
خصييييييرئص أ ييييييالع أا زااايييييير م ليييييي  ممسييييييرا 

ااييييي  السيييييرقن  االممسيييييرا ار يييييالع االليييييرئم الزا
 .االمخمل  ار الع

0 0% 

خصييييييييييرئص أ ييييييييييالع أا زااايييييييييير المراييييييييييع أا 
 .المسمطني أا المماازي ار الع

0 0% 
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   مؤش  إن سج     مع ا    ف عي
  ك   

 ( فق  210)
   ن ب    مئس  

 اسمخدم مسطرة ام لل  إل شر  م لث 
 7 .معطى الزاايمن  اال لع ال ي بن همر

14 
3.3% 

6.7% 
 %3.3 7 .معطى ال لعن  االزااا  الم  بن همر

رئم الزااايي  اسييمعمي مسييطرة ام لليي  م لييث قيي
لالييياا ايرسيييم زاااييير امسيييملامر  ممعرميييدة 
امسيييييييييييييييملامر  مماازيييييييييييييييي  امسيييييييييييييييمطاال  

 .امراعر 

 4 1.9% 

اسمخدم اسرئي المك الاجار للكمبنامر لرسيم 
 .أشيرل م ي المسمطاال  االمراعر 

 0 0% 

 %11.9 25    مجمسع   مع ا     ئ  ي   سل

 .ح ط س  م اح  س  حجم  مع ا     ئ  ي   ثاني:  حِ م ائِ  شمِ   م
اسيم  ط ااسيمخدم معيردال  ممعليق  مسيرح  

 .الم لث امسرح  المماازي ار الع
 15 7.1% 

 نجد 

المسييرح  السييطحا  لميعييب معطييى طييال 
 . لعه

4 

4 

1.9% 

1.9% 

 ييلع ميي  أ ييالع الميييب معطييى الحجييم 
 .أا المسرح  السطحا 

0 0% 

أحييد أ عييرد شيي ه الميعييب، معييرا  الحجييم 
 .دن  اآلخري اال ع
 

0 0% 

 (1000ml)لاأا  اعييييييييير  مكيييييييييرفؤ اللمييييييييير
ااسييييمخدم قيييير ا  حجييييم  ،)31000cm(لاا

ش ه الميعب إلنجرد حجم السرئي ف  اعرد 
 . شيي ش ه م حر 

 0 0% 

 احي مسرئي م ي 

مسييييييييييييييييرح  المسييييييييييييييييمطاال  االم ل يييييييييييييييير  
 .االمماازير  ار الع

4 

9 

1.9% 

4.3% 
سياائي حجم الميع ر  اأش ره الميع ر  اال

 .الماجادة ف  أاعا   شيي أش ره ميع ر 
5 2.4% 

 %13.3 28    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثاني

 %25.2 53    مجمسع   ك ي
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قرم ال رحث بمحلني الاحدة ال رل   م  يمرب الرير ار  للص  السردا الجز  ارال اه  احدة 
مظم، مجميياع قارسيير  زااايير الم ييلع، )الم ييلع الم يي ، االميي  م ييم   علييى مسييع  دراا اهيي اله دسيي 

رسيم الم ليث، مسيرح  الم ليث، رسيم ممياازي ار ييالع، المعين ، شي ه الم حير ، العالقير  بين  ارشيييرل 
 فلرة مازع  على دراا الاحدة ال رل  . (107)، اقد شمل  ه ه الاحدة على (مراجع ا اله دسا ، 

ال ر   اه    ر  الص  السردا الجز   يمرب رير ايمر قرم ال رحث بمحلني الاحدة الخرمس  م
احدة اله دس  االلارا، االم  اشممل  على  مر ا  دراا اه  )الدائرة، مسرح  الدائرة، ارشيرل  ال اي  
ار عييييرد، رسييييم المجسييييمر  علييييى السييييطن المسييييماي، ب يييير  المجسييييمر ، المسييييرحر  الجر بايييي  للمجسييييم، 

   على دراا ه ه الاحدة.فلرة مازع (103)، ااشممل  ه ه الاحدة على (الحجام
( لله دسييييي  االلايييييرا للصييييي  السيييييردا ارسرسييييي  عليييييى معايييييررين  CFBTااشيييييممل  معيييييرننر )

  اهمر ،رئاسنن 
 .(%11.9خصرئص اعالقر  ارشيرل اله دسا ، اماافر ب س   )إلى  نمعر  -1
 .(%13.3)احي مسرئي مشمي المحاط االمسرح  االحجم، اماافر ب س    -2

أ  ه رح الك نر م  المعرننر الفرعا  ليم  (6.5)الما ح  ف  جدال  ايم ن م   مرئط المحلني
  مظهر فاه، م هر على سبني الم رل ال الحصرماقعر   مجد لهر

 .نرسم ا عيرا شيي  ا   عدن  م  خالل محار ممر ي -1
 .رؤاسهأحد  نرسم دارا  شيي  ا  عدن  حال -2
الميعيب ، ااسمخدم قر ا  حجم ش ه )31000cm( ياال )1000ml( يلاأا  اعر  مكرفؤ اللمر الااحد -3

 . شيي ش ه م حر   إلنجرد حجم السرئي ف  اعر
بمكييرارا  ممفراميي ، يميير هييا  ( معييرننر فلييط6( لييم اظهيير م هيير إال )13أي أ  المعييرننر الفرعايي  )

لله دسييي  االلايييرا الصييي   (CFBT)دد فلييرا  المييي  ممطيييربق ميييع معييرننر اعييي .(6.5ما يين  رلجيييدال )
 .(%25.2ب س   )أي  ( فلرة مازع  على دراا الاحدمن ،210م  أصي )( فلرة 53) السردا

 

ف    ةابع    ا ةي فةي ضةسء :  ح رِ مسضةسعا    هن  ة  س  ق ةا  فةي ك ةل   اضة ا    صة ابعاا 
 .(CFBT)معارر  

قرم ال رحث بمحلني ما اعر  اله دس  االلارا ف  يمرب  الرير ار  للص  السر ع ارسرس  
 نا ن  لح. (7.5)( االجدال CFBTف   ا  معرننر )



 145 

 (7.5ج سل  قم )
 (CFBT)   ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر  

 بمسضسعا    هن    س  ق ا    صف    ابع    ا ي

   مؤش    إن سج     مع ا    ف عي
  ك     

 فق   (257)
   ن ب    مئس  

 .في   شكال   هن     )   س  ا س  شكال س   فكر    هن  ي(   مع ا     ئ  ي   سل: ر ع ف إ ى   خصائص س  عالقا 

 ،نمعيير  ايرسييم ااشييرح خصييرئص الزااايير
االم ييييييييرظر ميييييييي   ،اارقطييييييييرر ،اار ييييييييالع

 ارشيرل المسماا  المرلا  

الم ل ييييييييييير  )الممسيييييييييييراا  السيييييييييييرقن ، 
االممسييييييييييراا  ار ييييييييييالع، االلرئميييييييييي  
الزااايييييي  االحييييييردة الزااايييييي ، االم فييييييرج 

 .مل  ار الع(الزااا ، االمخ

7 

7 

2.7% 

%2.7 
 ،ارشييييييييييييييييرل الرارعاييييييييييييييي  )المرايييييييييييييييع

 ،المميييييييياازي ار ييييييييالع ،المسييييييييمطني
 .االحدأة( ،ش ه الم حر  ،المعن 

0 0% 

 ،الم يييييلعر  )الخمرسييييي  ار يييييالع
اال ميييييييييير    ،االسداسيييييييييي  ار ييييييييييالع

ار يييييييييالع أا المييييييييي م  االعشيييييييييرري 
 .ار الع أا المؤشر(

0 0% 

عرافييي  فييي  احسيييب قارسييير  زاااييير غنييير م
 أشيرل ه دسا  مم م  

حيال  لطي  أا  زااار ف  خط مسملام
 .زااار مملربل   رلرأا

15 

57 

5.8% 

22.2% 

 %9.3 24 .زااار مم رظرة امم ردل  اممكرمل 

خصييرئص أ ييالع أا زااايير الم لييث 
االممسييييييييييراي  ،الممسييييييييييراي السييييييييييرقن 

االمخملي   ،االلرئم الزااا  ،ار الع
خصيييييييرئص ار يييييييالع،  مييييييير فايييييييه ال
 .الممعلل   مجماع الزااار

18 7% 

خصيييرئص زاااييير المرايييع االمسيييمطني 
ممييييييييييياازي ار يييييييييييالع االمعييييييييييين ، اال
 .ممعلل   أقطررهرخصرئص زااار ا 

0 0% 

 %0 0 .م ص  الزااا  االم ص  العمادي
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   مؤش    إن سج     مع ا    ف عي
  ك     

 فق   (257)
   ن ب    مئس  

اسيييمخدم مسيييطرة اقييياا )أداة  م ليييث قيييرئم 
  يبرسم الماازير ( ام لل  افرجرر ل

 8 .مسملام  ازااار قارا ارسم قطع

14 

3.1% 

5.4% 

 %0 0 .رسم خطاط مماازي  اممعرمدة

 %0 0 .إ شر  مسمطاال  معراف  ار عرد

 %2.3 6 .رسم داائر اأقااا
إ شييييير  م صيييييفر  زاااييييير ام صيييييفر  

 .عمادا 
0 0% 

إ شييير  أشيييييرل ه دسييييا   سيييياط  ميييي  
 .بار ر  معطرة

0  0%  

  ااشييييرح نمعيييير  علييييى أشيييييرل المجسييييمر
خصرئصيييهر  مييير فنهييير مسيييماار  الم يييرظر، 

 ،اشييي ه الميعيييب ،ايرسيييم شييي ير  الميعيييب
 .االمخراط ،االهرم ،االم شار ،االماشار

 29 11.3%   

اسيييييييييمخدم البيييييييييرامط الكمبنامريييييييييي  إلنجيييييييييرد 
 .إ شر ا  ااسمكشرفهر

 0 0% 

 %41.6 107    مجمسع   مع ا     ئ  ي   سل

 .خ م       من   ق ا ا   حِ   م ائِ بما فرها   مع ل   ن بي س    ع   مع ا     ئ  ي   ثاني:    
احسيييييييييب مسيييييييييرح  الم ليييييييييث االمسيييييييييمطني 
االمميييييييياازي ار ييييييييالع اشيييييييي ه الم حيييييييير  

 .اارشيرل الممعلل  يلهر
 0 0% 

اسيييمى أجيييزا  اليييدائرة، ااعييير  مليييدنرا  ط 
المألافييييي  ااعييييير  اللييييير ا  العرئيييييد لمحييييياط 

ه المعلامير  الدائرة لمسرحمهر ااسمعمي ه 
لالييدر محيياط الييدائرة امسييرحمهر، ااسييمعمي 
الحرسييييي   امفميييييرح ال )ط( إلنجيييييرد مكيييييرفؤ 
الكسييار العشييري  حمييى درجيي  م رسيي   ميي  

 .الدق 

 13 5% 

ااحييييي  ،افهييييم ااسييييمعمي قارسيييير  المعييييدل
 ,مسرئي مم م  احمسرب مماسط المعدل

 0 0% 
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   مؤش    إن سج     مع ا    ف عي
  ك     

 فق   (257)
   ن ب    مئس  

 ،امحييياط اليييدائرة ،االمحييياط ،اليييدر الطيييال
 ،مليييييي االك ،االحجييييييم ،ع االسيييييي ،االمسييييييرح 
طرح علاه االزااا  ف  ا عار  م ،االاق 

 .يمسرئي ايخمرر الاحدا  الم رس  

 2 0.78% 

 /ف = المسييييراعييير  أ  السييييرع  المماسيييط 
الاقيييييي ، احييييييي مسييييييرئي مم ييييييم  حسييييييرب 
معييييييييييدل السييييييييييرع  المماسييييييييييط  االمسييييييييييرف  

 .االاق 

 0 0% 

 %5.8 15    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثاني

 %47.5 122    ك ي  مجمسع 

 

قييرم ال رحيييث بمحلنيييي الاحيييدة الخرمسييي  االاحيييدة السردسيي  مييي  يميييرب الرير يييار  للصييي  السييير ع 
مفييرهام )ارسرسيي  الجييز  ال يير  ، ام ييم   الاحييدة الخرمسيي  )احييدة اله دسيي ( علييى  مر ايي  دراا اهيي  

ا يرع الزاااير ال رمجي  مي  أالا  ف  اله دسي ، العالقي  بين  المسيملامر  في  المسيماى، الزاااير اقارسيهر، أ
، ااشيممل  ( ظريي  فن يرغاراا ملرطع مسملامر  ف  المسيماى، الم ليث، مطيربق الم ليث، مشير ه الم ليث، 

فليييرة مازعييي  عليييى الاحيييدة الخرمسييي ، يمييير م يييم   الاحيييدة السردسييي  )احيييدة  (165)هيي ه اليييدراا عليييى 
، ااشيييممل  هييي ه الاحيييدة عليييى (الهيييرما اللطيييرع اليييدائري، المخيييراط، ) عليييى  يييالث دراا، اهييي  (اللايييرا

ما ييياعر  أي  اخيييال يميييرب الرير يييار  الجيييز  ارال مييي ، فليييرة مازعييي  عليييى اليييدراا ال ال ييي  (92)
لله دسي  االلايرا للصي  السير ع ارسرسي  عليى معايرري   (CFBT)ننر ااشممل  معر، قاراأا  ه دس 

  رئاسنن  اهمر
 .(%41.6ماافر ب س   )الخصرئص االعالقر  ف  ارشيرل اله دسا ، ا إلى  نمعر  -1
امييياافر ب سييي    ،اسيييمخدم سلسيييل  مييي  اللارسييير  لحيييي المسيييرئي  مييير فنهييير المعيييدل ال سيييب  االسيييرع  -2

(5.8%). 
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( معيييرننر فليييط بمكيييرارا  6ظهييير م هييير ) (10)أ  المعيييرننر الفرعاييي   (7.5)امبييين  مييي  الجيييدال 
  رننر ه مظهر فاه، اه ه المعماقعر   ( معرننر لم مجد لهر4ممفرام ، ف  حن  )

 .اسمخدم البرامط الكمبنامري  إلنجرد إ شر ا  ااسمكشرفهر -1
 .احسب مسرح  الم لث االمسمطني االمماازي ار الع اش ه الم حر  اارشيرل الممعلل  يلهر -2
 .ااحي مسرئي مم م  احمسرب مماسط المعدل ،افهم ااسمعمي قارسر  المعدل -3
ي مسييييرئي مم يييم  حسييييرب معيييدل السييييرع  احيييا الاقيييي ،  /اعييير  أ  السيييرع  المماسييييط = المسيييرف  -4

 .المماسط  االمسرف  االاق 
لله دسيي  االلاييرا للصيي  السيير ع ارسرسيي   (CFBT)الفلييرا  الميي  مطر ليي  مييع معييرننر  اعييدد

ب سيييي   أي  مازعيييي  علييييى دراا الاحييييدمن  الخرمسيييي  االسردسيييي ، ( فلييييرة257( فلييييرة ميييي  أصييييي )122)
(47.5%.) 
 

ف   ثةةامن    ا ةةي فةةي ضةةسء   ق ةةا  فةةي ك ةةل   اضةة ا    صةة:  ح رةةِ مسضةةسعا    هن  ةة  س ثامنةةاا 
 .(CFBT)معارر  

سي  قرم ال رحث بمحلني ما اعر  اله دس  االلارا ف  يمرب  الرير ار  للص  ال رم  ارسر
 نا ن  لح. (8.5)االجدال  ،(CFBT)ف   ا  معرننر 

 (8.5ج سل  قم )
 (CFBT)   ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر  

 بمسضسعا    هن    س  ق ا    صف   ثامن    ا ي

   مؤش    إن سج     مع ا    ف عي
    ك   

 ( فق  251)
   ن ب    مئس  

 .  مع ا     ئ  ي   سل:  عرن   خصائص س  عالقا  في   شكال   هن     )   س  ا س  شكال س   فكر    هن  ي(
 %3.2 8  . احسب الزااار الداخلا  االخررجا  للم لعر

اعييين  خصيييرئص الم يييرظر  رال عييييرا االيييدارا  
ارارعار   ،رشيرل   رئا  ال عد  مر فنهر الم لث

ام ييلعر  م مظميي ، ايرسييم أشيييرل  ،ار ييالع
 .مم رظرة  ا   عدن 

 0 0% 

ااعلييم أ  ار ييالع  ،اعيين  ارشيييرل الممشييربه 
 .المم رظرة ف  ارشيرل الممشربه  مم رس  

 0 0% 
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   مؤش    إن سج     مع ا    ف عي
    ك   

 ( فق  251)
   ن ب    مئس  

رفمه بخصرئص الزااار االمسيملامر  اسمخدم مع
المملرطعييييييييي  االمماازيييييييييي ، اخصيييييييييرئص الزاااييييييييير 

اارشييييييييييرل  ،اار يييييييييالع االم يييييييييرظر للم ل ييييييييير 
ميييييي  أجييييييي مخميييييين  أا  الرارعايييييي  االم ييييييلعر 

 .اسم مرج خصرئص شيي معن 

 30 
12% 

 

نرسيييم محيييااال   شييييي  سييياط   يييرئ  ال عيييد  مييير 
 فنهر 

ا عييييييييييييرا فيييييييييييي  مسيييييييييييملامر  ماازييييييييييييي  
 (45)أا مرئلييييييييييي  بزاااييييييييييي   ،للمحييييييييييياري 

 . رل س   رحد المحاري 
0 

0 

0% 

0% 

درجيييي  حييييال  (90ي)دارا  م ييييرعفر  اليييي
 لطيييييي  ارصييييييي، أا حييييييال أحييييييد رؤاا 
شيييي ميير، أا حييال  لطيي  م مصيي  أحييد 

 .أ العه

0 0% 

 %0 0 .ماازي رحد المحاري  امجرهإزاح  ف  
مكبنييير  معرميييي مكبنييير مييي  عيييدد طباعييي  

 .نر معطى رسمخدام مريز مكب
0 0% 

مرينييييييييييب محييييييييييايلنن  ميييييييييي  المحييييييييييااال  
 .الم يارة أعاله

0 0% 

اعيين  ا عيييرا ادارا  أا إزاحيي  أا مكبنيير شيييي 
 .  رئ  ال عد

 0 0% 

اسيييييييييمخدم مك الاجاييييييييير الكمبنيييييييييامر السمكشييييييييير  
المحيييييييييااال  المفسييييييييينر أا إ  ييييييييير  خصيييييييييرئص 

 .اله دس 
 0 0% 

اسييييييييمخدم المسييييييييطرة االم لييييييييث اللييييييييرئم الزااايييييييي  
لكيييييياا( االم لليييييي  االفرجييييييرر إل شيييييير  أشيييييييرل )ا

ه دسييييا  اعممييييردا  علييييى بار يييير  معطييييرة، ا لييييح 
 .على الارس ا رسمخدام مك الاجار الكمبنامر

 0 0% 

اافسييير رسيييامر  مرسيييام  افلييير  لملايييرا   ن شييي
 .رسم معن 

 0 0% 
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   مؤش    إن سج     مع ا    ف عي
    ك   

 ( فق  251)
   ن ب    مئس  

 ال اي  ال عيد في  أشييرال   نمصار ااص  ايرسم
 .امجرهر  مخملف 

 0 0% 

 %15.1 38  ا     ئ  ي   سل  مجمسع   مع 
 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م مجمسع  ق ا ا  بما فرها ق ا ا  م كب   حِ   م ائِ

اسمخدم العالقر  بن  الاحدا  م  أجيي إجيرا  
 .المحااال   م  أ ظم  الاحدا 

0 0 0% 

احي مسرئي مشيمي السيرع  المماسيط  االمسيرف  
 ا يييير   ليييح  رسيييمخدام آلييي  حرسييي   إ الاقييي أا 

 .م رس  
0 0 0% 

 اسمخدم آل  حرس   

إدخييرل امفسيينر أعييداد فيي  حسيير ر  ممعلييق 
 رلاقييي ، حنيييث محيييال أجيييزا  مييي  السيييرع  
إلييى يسييار عشييري  أا يسييار عردايي ، لنييمم 

 .إدخرلهر ف  الحرس  

0 
0 

0% 
0% 

محايي احدة سرع  إلى احدة سرع  أخرى 
 .(m/sإلى  km/h)  محال م ال  

0 0% 

الحجييم، احييي مسييرئي  /أ  الك رفيي = الكمليي اعلييم 
 .مشمي حسرب الك رف 

 0 0% 

نجييييييد أحجييييييرم االمسييييييرح  السييييييطحا  للميع يييييير  
 .اأش ره الميع ر  االمجسمر  الممعلل  بهر

 0 0% 

 اسييييييييييييم ير اللاميييييييييييي  الميرفييييييييييييأة للميييييييييييير الااحييييييييييييد
 .)داساممر ميعب( 1000cm)3(ا

 0 0% 

،   اللارسييييير  لاسييييي  دقالييييي   طباعمهيييييرنيييييدرح أ
  اعطييى الحييدن  ارقصييى اارد ييى للاييرا ميي ال  

 .أقرب سم إلى (15cm)يمدا  ي
 0 0% 

 %0 0    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثاني
 %15.1 38    مجمسع   ك ي
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احيييدة  حليييي ال رحيييث الاحيييدة ال ر اييي  مييي  يميييرب الرير يييار  للصييي  ال يييرم  الجيييز  ارال، اهييي 
الم لييث الممسييراي  لييث، الم لييث الممسييراي السييرقن ،اهيي  )الم  ،دراا (6)اله دسيي  الميي  م ييم   علييى 

، ااشممل  ه ه الاحدة على ( ظري  فن رغاراا ار الع، الم رن  اخصرئص المم رن  ، مم رن   الم لث، 
 فلرة مازع  على دراسهر. (105)

يمر قرم ال رحث بمحلني الاحدة السردس  م  يمرب رير ار  الص  ال رم  الجز  ال ر  ، االم  
اهييي  )ارشييييرل الرارعاييي ، ممييياازي ار يييالع، مميييى اييييا  الشييييي الرايييرع   ،دراا (7)عليييى  م ييم  

 المجسييييمر ا مميييياازي أ ييييالع،  ظرييييير  الم مصييييفر  االلطييييع المسييييملام ، مكييييرفؤ ارشيييييرل اله دسييييا ، 
 الم احلي ال رحث الاحدة السر ع  اه  احدة حسرب الم ل ر .، ("حجامهر امسرحمهر الجر با "

 ،لله دس  االلارا للص  ال يرم  ارسرسي  عليى معايرري  رئاسينن  (CFBT)نر ااشممل  معرن
  اهمر
 .(%15.1اعن  الخصرئص االعالقر  ف  ارشيرل اله دسا ، اماافر ب س   ) -1
 .(%0اسمخدم مجماع  قارسر   مر فنهر قارسر  مري   لحي المسرئي، اماافر ب س   ) -2

 

  محي  ( الم درجي17أ  المعيرننر الفرعاي  ) (8.5ايمبن  م   مرئط المحلني الما ح   رلجدال )
 اهمر  ،لم اظهر م همر فلط إال معاررين  ه ن  المعاررين  الرئاسنن 

 .احسب الزااار الداخلا  االخررجا  للم لعر  -1
اسمخدم معرفمه بخصرئص الزااار االمسملامر  المملرطع  االمماازي ، اخصرئص الزااار اار الع  -2

 .اسم مرج خصرئص شيي معن أا  مخمن ل االم لعر  ،ارشيرل الرارعا ا  ،االم رظر للم ل ر 
 اعييدد، (8.5)يميير هييا ما يين  رلجييدال  مظهيير فاييهماقعيير   ( لييم مجييد لهيير15ا ييرق  المعييرننر )

لما يياعر  اله دسيي  االلاييرا للصيي  ال ييرم  ارسرسيي ،  (CFBT)الفلييرا  الميي  مطر ليي  مييع معييرننر 
 .(%15.1ب س   )أي  ( فلرة،251( فلرة م  أصي )38)
 

ف    ا ةع    ا ةي فةي ضةسء :  ح رِ مسضةسعا    هن  ة  س  ق ةا  فةي ك ةل   اضة ا    صة ا عاا 
 .(CFBT)معارر  

  المرسع ارسرس  قرم ال رحث بمحلني ما اعر  اله دس  االلارا ف  يمرب  الرير ار  للص
 نا ن  لح. (9.5)االجدال  ،(CFBT)ف   ا  معرننر 
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 (9.5ج سل  قم )
 (CFBT) ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر    

 بمسضسعا    هن    س  ق ا    صف    ا ع    ا ي
   ن ب    مئس   (276)  ك        مؤش    إن سج     مع ا    ف عي

 .()   س  ا س  شكال س   فكر    هن  ي   مع ا     ئ  ي   سل:  عرن   خصائص س  عالقا  في   شكال   هن    
اسمخدم معرفمه  رلزااار اخصيرئص ارشييرل  ا  
ال عدن  لمخمن  أا اسم مرج الخصرئص في  شييي 

 .مسما معطى
 0 0% 

نجيييد إحيييدا ار   ليييرط محيييددة لمعلامييير  ه دسيييا ، 
 .(A, B) اع د إعطر  إحدا ار  ال لطمن 

 11 4% 

 نجد 

 ,A)  لطيي  م مصيي  اللطعيي  المسييملام 

B). 
6 

 

2.2% 

 10 3.6% .(A, B)   المسملام طال اللطع 5.8%
 ,A) ال لط  الم  ملسم اللطع  المسملام 

B)   ب س   معن. 
0 0% 

نمعيييييييير  علييييييييى الم ل يييييييير  الممشييييييييربه  ازااارهيييييييير 
 .اأ العهر المم رظرة

 0 0% 

اعييييين  الم ل ييييير  الممطر لييييي  ازااارهييييير اأ يييييالعهر 
المم يييرظرة، اعييير  شيييراط المطيييربق ااحيييدد مييير إ ا 

 .طر لن ير  م ل ر  مم
 0 0% 

اسيييمخدم خصيييرئص المطيييربق أا المشييير ه للم ل ييير  
  نجييييييد أ ييييييالع أا زااايييييير لحييييييي المسييييييرئي، ميييييي ال  

 .مجهال  لم ل ر  ممشربه  أا ممطر ل 
 0 0% 

احييييدد عملايييي  محايييييي ااحييييدة مطبييييق شيييييي   ييييرئ  
  عييي  طرييييق  معرميييي ال عيييد عليييى صيييارمه  مييي ال  

ميييي اال عييييرا االيييدارا  ااإلزاحييي  أا المكبنييير  معر
قارا ميا  م  عدد صحان ماجب، نجد محار 
اال عييييييرا أا مرييييييز أا زاااييييي  دارا  أا معرميييييي 

 .قارا أا مريز مكبنر ف  حرال   ساط 
 

 0 0% 
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   ن ب    مئس   (276)  ك        مؤش    إن سج     مع ا    ف عي
اعييييييييين  ايرسيييييييييم عليييييييييى ارس  رسيييييييييمخدام اسيييييييييرئي 
مك الاجاييي  الكمبنيييامر، مكبنييير شييييي مسيييما  سييياط 
 معرمييييييي قاييييييرا يسييييييري ماجييييييب، نمعيييييير  علييييييى 

طعميييين  مسييييملاممن  معرمييييي اللاييييرا ي سيييي   بيييين  ق
 .مم رظرمن 

 0 0% 

اسيييمخدم اسيييرئي مك الاجاييير الكمبنيييامر السمكشييير  
 .المحااال 

 0 0% 

 ال ايييي  ار عييييرد ميييي  خييييالل  أجسييييرمنمعيييير  علييييى 
مم االمهييييير فييييي  ال عيييييدن ، نرسيييييم المسيييييلط ارفلييييي  
االمسلط العمادي لجسم  ال ي  ار عيرد مي  رسيام 
مخطاطاييي  ا مييير ج، نرسيييم مخططييير  لجسيييم  ال ييي  
أ عيرد أا اليام بب ير ه ع يد إعطير ه المسيلط ارفلي  

 .االمسلط العمادي للجسم

 0 0% 

 %10 27    مجمسع   مع ا     ئ  ي   سل

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:  حِ م ائِ  شمِ   م اح  س  حجم
 %0 0  .نجد مسرح  أشيرل مسماا  ممعلل   رلداائر

نجييييييد حجييييييم امسييييييرح  سييييييطن الم رشيييييينر اللرئميييييي  
 .السطاا ر  االمجسمر  الممعلل  بهراا

 0 0% 

 %0 %0    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثاني

 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث:  حِ م ائالا  شمِ مث ثا  قائم      س  
 %0 0  .ن ير ااطبق مبره   فن رغارا )بدا  بره مهر(

 %0 0  .احي مسرئي مشمي إنجرد  لع م لث قرئم

الممييييرم االظييييي فيييي   اعيييير   سييييب الجنييييب اجنييييب
 .م لث قرئم الزااا 

 0 0% 

  اسمخدم حرس   علما  إلنجرد
 0 .قام ال س   الم ل ا 

0 

0% 

قارا زااا   رسمخدام مفرمان الداال  0%
 %0 0 .الم ل ا  المعياس 

 %0 0    مجمسع   مع ا     ئ  ي   ثا ث

 %10 27    مجمسع   ك ي
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االم  م م   على مسع  دراا، اه   ،)اله دس  المحلنلا ( قرم ال رحث بمحلني الاحدة ارالى
)اإلحدا ار  الدايررما  الممعرمدة ف  مسماى، المسرف  بن   لطمن ، إحدا ار  ال لط  الم  م ص  قطع  
مسيييملام ، منييييي الخييييط المسيييملام، معردليييي  الخييييط المسيييملام، المم نييييي البايييير   للمعردلييي  الخطايييي ، الميييياازي 

فلرة مازع  على دراسهر، اقرم  (130)، ااشممل  ه ه الاحدة على (مطبالر ا لدائرة، االمعرمد، معردل  ا
ال رحيييييث بمحلنيييييي الاحيييييدة ال ر اييييي  )المحيييييااال  اله دسيييييا (، االمييييي  اشيييييممل  عليييييى أراعييييي  دراا، اهييييي  

فلرة مازع  على دراسهر ارراع ،  (53)، االم  اشممل  على (الممددا اال عيرا، الدارا ، اال سحرب، )
االمييي  م يييم   عليييى أراعييي  دراا اهييي  )الزاااييير  ،قيييرم ال رحيييث بمحلنيييي الاحيييدة الرا عييي  )اليييدائرة( يمييير

مميييرا اليييدائرة(، ااشيييممل  هييي ه ا المريزيييي  االزاااييير المحاطاييي ، الشييييي الرايييرع  اليييدائري، أاميييرر اليييدائرة، 
جيد  في  يميرب ا  حيدا  ال ال ي  سير ل  الي يراالا  ،فليرة مازعي  عليى دراسيهر ارراعي  (93)الاحدة على 

احييدا  ممعلليي  أي  الرير ييار  للصيي  المرسييع ارسرسيي  الجييز  ارال، فيي  حيين  خييال الجييز  ال يير   ميي 
  رله دس  االلارا.

لله دسييي  االلايييرا للصييي  المرسيييع ارسرسييي  عليييى  ال ييي  معيييرننر  (CFBT)ااشيييممل  معيييرننر 
  اه  ،رئاسا 

 .(%10 س   )اعن  الخصرئص االعالقر  ف  ارشيرل اله دسا ، اماافر ب -1
 .(%0احي مسرئي مشمي المسرح  االحجم، اماافر ب س   ) -2
 .(%0احي مسرئال  مشمي م ل ر  قرئم  الزااا ، اماافر ب س   ) -3

عاييرري  نم يين أ  جمايع المعيرننر الفرعايي  الم درجي  محي  الم (9.5)يمير هيا مبيين  في  الجيدال 
 لح المعيرننر الفرعاي  الم درجي  محي  المعايرر مظهير فايه، اييماقعر   لم مجد لهر الرئاسنن  ال ر   اال رلث
  اهمر ،إال معارري  فلط مظهر فاهماقعر   الرئاس  ارال لم مجد لهر

اسم مرج الخصرئص ف  شيي أا  اسمخدم معرفمه  رلزااار اخصرئص ارشيرل  ا  ال عدن  لمخمن  -1
 .(%4مسما معطى، اماافر ب س   )

، ال لطي  الميي  (A, B) طيال اللطعي  المسييملام  ،(A, B)  لطي  م مصيي  اللطعي  المسيملام  نجيد -2
 .(%5.8ب س   معن   ) (A, B) ملسم اللطع  المسملام 

، ( معايرر16لله دس  االلايرا مي  أصيي ) (CFBT)  ظهر معارري  فرعنن  م  معرننر أي أ
مي  أصيي  ( فليرة27لله دسي  االلايرا للصي  المرسيع ) (CFBT)د الفلرا  الم  مطربق مع معرننر اعد
 (.%10ب س   )أي  مازع  على دراا الاحدا  الدراسا  ال ال  ، ( فلرة276)
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ف   عاشة     ا ةي فةي ضةسء :  ح رِ مسضسعا    هن  ة  س  ق ةا  فةي ك ةل   اضة ا    صةعاش  ا 
 .(CFBT)معارر  

قييييرم ال رحييييث بمحلنييييي ما يييياعر  اله دسيييي  االلاييييرا فيييي  يمييييرب  الرير ييييار  للصيييي  العرشيييير 
 نا ن  لح. (10.5)االجدال  ،(CFBT)نر رس  ف   ا  معرنارس

 (10.5ج سل  قم )
 (CFBT)   ك      س  ن ل   مئس      ج   س ف  معارر  

 بمسضسعا    هن    س  ق ا    صف   عاش     ا ي

   مع ا    ف عي
  ك     
(298) 

  ن ب  
   مئس  

  بة   رن، س حةِ م ةائِ  ن  ة      مع ا     ئ  ي   سل: رنمى ق   ه ع ى    ح رِ س   فكر  س  ة نباط
 .)   طابق س   شابه: خصائص    س  ا س  م  ق ما  س  مث ثا (

اسييييمخدم  رلزااايييير الململايييي  ع ييييد  لطيييي ، االزااايييير علييييى مسييييملام، االزااايييير 
م  أجي عر   لااقع  بن  خطاط مماازي  اقرطعهرالمم ردل  االمم رظرة ا

 .حجط  ظرما  إل  ر  مطربق م ل ن 
0 0% 

 إ يرفا  مبره ير  إ يرفا  عي  م ل ير  ب  مطربق م ل ين  لمالنيد معرفي  ن
 مير فنهير بره يي  أ  زاايمي  اللرعييدة في  م ليث ممسييرا السيرقن  ممسييرايمن ، 
اأ  المسيييملام الييي ي اصيييي بييين   لطميييين  م مصييي   يييلع  م ليييث ايييييا  

 .ماازير  لل لع ال رلث

0 0% 

 يييالع، ااعليييم أ  نيييدرح مشييير ه م ل ييين  اغنيييره مييي  ارشييييرل مسيييملام  ار
المشييير ه احيييرفظ عليييى الشييييي االزاااييير، الكييي  لييياا عليييى الحجيييم اسيييم  ط 
اسييييم مرجر  عيييي  أطيييياال ار ييييالع اعيييي  مسييييرح  ارشيييييرل الممشييييربه ، 
نبييره  أ ييه إ ا ييير  م ل يير  ممشييربهن  مكييا  ع ييدهر ال سيي   بيين  مسييرحم  
 الم ل يين  مسييراى مراييع ال سيي   بيين  أطيياال أي  ييلعن  مم ييرظري  لم ل يين 
نخمررهميير بيي فا المرمنييب افيي  ار عييرد ال ال يي  احسييب حجييم  مييا ج قاييرا 

 .إلى حجم الجسم الفعل 

0 0% 

ااسييييييمى  ،احسييييييب الزااايييييير الداخلايييييي  االخررجايييييي  للم ييييييلعر  الم مظميييييي 
 .الم لعر  الممعددة ار الع حمى عشرة أ الع

0 0% 

محيرل  مير فنهير ال للرعيدة محيددةاعن  المحي اله دس  لجسم نمحيرح افلير  
 .الم  م شأ ف  ا عار  طباعا  ا ساط 

8 2.7% 
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   مع ا    ف عي
  ك     
(298) 

  ن ب  
   مئس  

ييي  امخمصييرامهر المعاررييي   ميير نمعيير  علييى ااعلييم ال سييب الم ل ايي  المعارر 
اظييي الزااايي   ،(cosin)اجنييب ممييرم الزااايي   ،(sin)جنييب الزااايي    نليي 

(tangent)  للزااايي  فيي  م لييث قييرئم الزااايي ، اسييمخدم هيي ه ال سييب إلنجييرد
الزااايي   ا  ييلعن  معييرافن  أا إلنجييرد  ييلعن   ييرقنن   زااايير م لييث قييرئم

 .(tan= sin/ cos)إ ا ير   لع ااحد ازااا  ااحدة معرافن  نبن  أ  

34 11.4% 

 %0 0 .اعر  براه ن  مخملفن  على ارقي لمبره   فن رغارا

قييرئم مسييرف  بيين   لطميين  لحييي الم لييث  إلنجييرداسييمخدم مبره يي  فن ييرغارا 
امريزهير اليع  ،(r)معردل  الدايررما  لدائرة  صي  قطرهير ال  الزااا ، ن ش

 .(XY)على  لط  ارصي لمحاري مسماى اإلحدا ار  
0 0% 

 مير فنهير مليح المي  م صي    حر  مسملام )مسطرة( فرجرر إ شر ا ن ف  
م ليث ممسيرا ار يالع معطيى طيال  يلعه، اإل يزال  اا  شير مسملام مر، 

 .  زااا عماد م   لط  إلى مسملام، الم صن
0 0% 

 %0 0 .اسمكشر  ار مرط اله دسا  اإلسالما  اأاص  سمرمهر

 %0 0 .اسمعمي اسرئي مك الاجار الكمبنامر السمكشر  العالقر  اله دسا 

 %14 42   مجمسع   مع ا     ئ  ي   سل

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م مجمسع  من   ق ا ا  س  ق ا ا    م كب   حِ   م ائِ
اسمخدم صا ر  لحسرب محاط امسرح  الدائرة، محاط امسيرح  أي م ليث 
أا شييييي ه م حييييير  أا ممييييياازي أ يييييالع أا الشييييييي الرايييييرع   ا قطيييييري  
ممعرمدن ، اأا ر  مسرح  احجيم الم شيار الليرئم ااالسيطاا   االهيرم مرايع 

 .احجم الكرة اللرعدة االمخراط،

0 0% 

 %2 6 .اسمخدم االمجرهر 

معييدال  م ييي المكلفيي  لكييي  (SI)المري يي  لل ظييرم الييدال  اعمييي  رلاحييدا  
لميييير، ينلييييا مميييير لكييييي لميييير، لنمييييرا  لكييييي ينلييييا مميييير، مماسييييط السييييرع  
المماسييط  االك رفيي ،  ميير فنهيير ي رفيي  السييير  )عييدد ارشييخرص فيي  احييدة 

 .المسرح (

0 0% 

 %2 6   مجمسع   مع ا    ف عي   ثاني

 %16 48   مجمسع   ك ي
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بمحلنييي لاحييدة الخرمسيي  )االقمرا يير  الم ل ايي (، االميي  م ييم   علييى عشييرة دراا قييرم ال رحييث 
اه  )الزااار اقارسهر، الزااار الممكرفئ ، االقمرا ر  الم ل ا ، زاااير اإلسي رد اال سيب الم ل اي ، الممطر لير  

سييييم االقمرا يييير  الم ل اييي ، المعييييردال  الم ل ايييي ، مطباليييير  عرميييي ، المم نييييي البايييير   لالقمرا يييير  الم ل ايييي ، ر 
 (103)، ااشييممل  هيي ه الاحييدة علييى ( رسييمخدام المحييااال  اله دسييا ، اللطييرع الييدائري االلطعيي  الدائرييي 

فلرة، يمر قرم ال رحث بمحلني الاحدة ال رم   )اله دس  الفراغا (، االم  م م   عليى سي ع  دراا اهي  
مسيييماار  فيي  الفييرا ، ميياازي مسيييملام )مفييرهام امسييلمر  فيي  اله دسييي  الفراغايي ، أا ييرع المسييملامر  اال

لعيرمادي، الزاااي  امعرميد مسيملام ميع مسيماى، اإلسيلرط امسماى، ملرطع مسماى مع مسماين  مماازين ، 
فلييرة مازعيي  علييى دراسييهر، ااجييد  الاحييدمن  الخرمسيي   (135)بيين  مسييماين (، ااشييممل  هيي ه الاحييدة 

أي  جز  ال ر  ، ف  حن  خيال الجيز  ارال مي اال رم   ف  يمرب الرير ار  للص  المرسع ارسرس  ال
 احدا  ممعلل   رله دس  االلارا.

 ،لله دس  االلارا للص  العرشر ارسرس  على معاررين  رئاسنن  (CFBT)ااشممل  معرننر 
  اهمر
ن مييييى قدرمييييه علييييى المحلنييييي االمفينيييير ااسييييم  رط البييييراهن ، ااحييييي مسييييرئي ه دسييييا ، اميييياافر ب سيييي    -1

(14%). 
 .(%2جماع  م  اللارسر  االلارسر  المري   لحي المسرئي، اماافر ب س   )اسمخدم م -2

م درجيي  ( ال14، مبيين  أ  المعييرننر الفرعايي  )(10.5)اميي   مييرئط المحلنييي الما يين فيي  الجييدال 
  اه  ،لم اظهر م همر إال  الث معرننر مح  المعاررين  الرئاسنن 

 ،(sin)صيرامهر المعارريي   مير نلي   جنيب الزاااي  نمعر  على ااعلم ال سب الم ل ا  المعارريي  امخم -1
اسييمخدم ا للزااايي  فيي  م لييث قييرئم الزااايي ،  (tangent)اظييي الزااايي   ،(cosin)اجنييب ممييرم الزااايي  

إلنجرد  لعن   رقنن  إ ا يير  أا  ،ه ه ال سب إلنجرد زااار م لث قرئم الزااا   ا  لعن  معرافن 
 .(tan= sin/ cos)أ    لع ااحد ازااا  ااحدة معرافن  نبن 

للرعيدة محيددة،  مير فنهير المحيرل المي  م شيأ في  ا يعار  افلير   اعن  المحي اله دس  لجسم نمحيرح -2
 .طباعا  ا ساط 

 .اسمخدم االمجرهر  -3
 مظهر فاه.ماقعر   لم مجد لهراإلحدى عشر  ا رق  المعرننر



 158 

( 48، هي  )لعرشيرالله دسي  االلايرا للصي   (CFBT)د الفلرا  الم  مطيربق ميع معيرننر اعد
 .(%16ب س   )أي  ( فلرة، مازع  على دراا الاحدمن  الخرمس  اال رم  ،298فلرة م  أصي )

 

 :ا  ؤ ل   ثانيب   ن ائج   م ع ق  :ثان اا 
السييؤال ال يير   فيي  هيي ه الدراسيي  هييا  إلييى أي مييدى ممسييم ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا لكمييب 

المرحلي  ارسرسيا   يرلجادة؟ امير مسيماى الجيادة لكيي الرير ار  الفلسطن ا  ف  يي صي  مي  صيفا  
 م هر؟

عليى الدراسير   رإلطالع  المحدند مسماى الجادة ف  ما اعر  اله دس  االلارا، قرم ال رحث
 (%80)لحيد ارقصيى لدرجي  مياافر المعيرننر ب سي   مسماى الجادة، حنث امخ  ال رحيث االسر ل  لمحدند 

امم محدند الحد ارقصى  ،(%60)ها  مرااار    الحد ارد ى الملبال فمر فاس يمسماى للجادة، ااعمبر أ
االحييد ارد ييى ميي  خييالل ارشيي  عمييي مييع مشييرف  امدرسيي  مييردة الرير ييار  للمرحليي  ارسرسييا ، اميي  

فيي  مفريييغ اآلميي   امييم ملسييام ال مييرئط ب يير  علييى  لييح، ااعممييد ال رحييث اللاييرا خييالل الدراسيير  السيير ل ،
  ال مرئط

 (11.5)ج سل  قم 
 م  س ا    جس      ي  ع م  ع رها   باحث

 60اقِ من  69-60 79-70 89-80 فأكب  90

 مرااار  غنر ملبال  ملبال جند جند جدا   مممرز
 (88:2011 ، )عبد اللطن ،(116:2008 )يسرب،

 

افييي   يييا  اللايييرا السيييربق اميييي  محدنييييد مسيييماى الجيييادة فييي  ما ييياعر  اله دسييي  االلاييييرا 
  مرحل  ارسرسا ، اه ا ما ان ب لحالرير ار  للالمم م   ف  يمب 

ه   (CFBT)رسرس ، ير    س   ماافر معرننر ف  ما اعر  اله دس  االلارا للص  ارال ا -1
 .مرااار  مسماى الجادة الك هر ملبال  إلى  (، اه ه ال س   ال مصي66%)

( ه  CFBTعرننر )ف  ما اعر  اله دس  االلارا للص  ال ر   ارسرس ، ير    س   ماافر م -2
 .مرااار  (، اه ه ال س   غنر ملبال  %46.6)

لله دسيييي  االلاييييرا فيييي  ما يييياعر  اله دسيييي  االلاييييرا فيييي  يمييييب  (CFBT)  سيييي   ميييياافر معييييرننر -3
 .مرااار  (، اه   س   ممد ا  اغنر ملبال  %43.6رير ار  الص  ال رلث ه  )
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 دسيييي  االلاييييرا فيييي  يمييييب لله دسيييي  االلاييييرا فيييي  ما يييياعر  اله (CFBT)  سيييي   ميييياافر معييييرننر -4
 .مرااار  (، اه   س   ممد ا  اغنر ملبال  %46.3رير ار  الص  الرا ع ه  )

 (CFBT) ير يي   سيي   ميياافر معييرننر دسيي  االلاييرا للصيي  الخييرما ارسرسيي فيي  ما يياعر  اله  -5
 .مرااار  (، اه ه ال س   غنر ملبال  %19.7لله دس  االلارا، ه  )

لله دسي   (CFBT) فليد مياافر  معيرننر ص  السردا ارسرس دس  االلارا للف  ما اعر  اله  -6
 .مرااار  (، اه ه ال س   ممد ا  اغنر ملبال  %25.2االلارا ب س   )

للصيي   لله دسيي  االلاييرا فيي  ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا (CFBT) اير يي   سيي   ميياافر معييرننر -7
 .مرااار  (، اه   س   ممد ا  اغنر ملبال  %47.5السر ع ارسرس  ه  )

للصيي  ال ييرم   لله دسيي  االلايرا فيي  ما ياعر  اله دسيي  االلايرا (CFBT) ا سي   ميياافر معيرننر -8
 .مرااار  (، اه   س   ممد ا  اغنر ملبال  %15.1ارسرس  ه  )

للصي  المرسيع  االلايرافي  ما ياعر  اله دسي   لله دسي  االلايرا (CFBT)  س   مياافر معيرننر -9
 .مرااار  ر ملبال  (، اه   س   ممد ا  اغن%10ارسرس  ه  )

فيييي   لله دسيييي  االلاييييرا (CFBT) افيييي  الصيييي  العرشيييير ارسرسيييي  ير يييي   سيييي   ميييياافر معييييرننر -10
(، اهي  %16هي  )    في  يميب الرير يار  الصي  العرشيرما اعر  اله دس  االلارا المم م

 .مرااار   س   ممد ا  اغنر ملبال  
صييي  مييي  أي   امييي  خيييالل مييير سيييبق نم ييين أ  ليييم مصيييي ما ييياعر  اله دسييي  االلايييرا فييي

اهيا  مراااير  الحيد الملبيال إليى  مسماى الجيادة، يمير أ  جماعهير ليم اصييإلى  صفا  المرحل  ارسرسا 
، مراااير  رهير ال رحيث ملبالي  (، ااعمب%66(، إال الص  ارال اير ي   سي   مياافر المعيرننر هي  )60%)

 .(2014)  (، ادراس  الرمح2008اه ا نمفق مع دراس  يال م  يسرب )
 (CFBT)ع مييد   مسييماار  الجييادة فيي  ما يياعر  اله دسيي  االلاييرا فيي   ييا  معييرننر ايرجيي

إلى أ  ه رح الك نر م  ما اعر  اله دس  االلايرا ري صي  مي  صيفا  المرحلي  ارسرسيا  ير ي  
مظهر ف  معرننر الص  المرل  له، فم ال  ما اعر  اله دس  االلارا ف  الصي  ارال م يي )ممياازي 

يعييب، االسييطاا   االمخييراط، اللطعيي  المسييملام  االم ح ايي ( ير يي  مظهيير فيي  معييرننر المسييمطاال  االم
 اله دس  االلارا للص  ال ر   اهي ا.
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ايرجع المد   أا ر  إلى أ  ه رح احدا  يرمل  ف  اله دسي  االلايرا ليم مجيد لهير ماقعير  مظهير 
في  الصي  المرسيع. يمير أ  ه يرح  فاه م ي )احدة اله دس  الفراغا ( ف  الص  العرشر، )احيدة اليدائرة(

عدة معرننر فرعا  ممعلل   رسمخدام المك الاجار االحرساب ف  اله دس  االلارا، ا سبب البنئ  المعلاما  
الفلسييطن ا  ميي  غنيير الممييي  ميياافر مخمبييرا  للحرسيياب للطييالب، اهيي ا سييبب فيي  عييدم اهممييرم م رهج يير 

دس  االحرساب، لي لح  جيد الك نير مي  المعيرننر الفرعاي   رسمخدام المك الاجار االحرساب خالل معلم اله 
 الم درجيي  محيي  المعييرننر الرئاسييا  لما يياعر  اله دسيي  االلاييرا لييم مجييد ماقعيير  مظهيير فاييه فيي  الم ييرهط

 الفلسطن ا . الدراسا 



 161 

  سص ا         :
م يرر بهير  عين  االع ارخي  راجاير   ل  قيرم ال رحيث با يع  عي  الماصيار ف   ا  ال مرئط السر 

  ع د مطاير اا ر  الم رهط الجدندة، اه  على ال حا المرل 
االعممرد على ارسا العلما  االمعرننر العلما  ع د مطاير اا ر  ما اعر  اله دس  االلارا في   -1

 .يمب الرير ار 
ر محمياى ما ياعر  ف  مطاي الم   ير  ف  الدراس  الحرلا  (CFBT) اإلفردة م  قرئم  معرننر -2

 .للارااله دس  اا
ر العلاييير م يييي إ يييرا  محمييياى ما ييياعر  اله دسييي  االلايييرا  أ شيييط  اميييدري ر  م مييي  مهيييررا  المفينييي -3

 .اإلبداع، احي المشيال االسم مرج، ال لد، 
مشييييجع عليييييى اسيييييمخدم  االلايييييرا بييييدراا اأ شيييييط  اميييييدري ر  إ ييييرا  محمييييياى ما يييياعر  اله دسييييي  -4

 .رساب ف  ما اعر  اله دس  االلاراالمك الاجار االح
 .را  ما اعر  اله دس  االلارا  رلمهررا  العلما  اراطهر ببنئ  الممعلمن إ  -5
العميييي عليييى محلنيييق المكرميييي ارفلييي  بييين  ما ييياعر  الرير يييار  المخملفييي ، االميييرا ط الرأسييي  بييين   -6

 .س  االلارا عبر الصفا  المممرلا ما اعر  اله د
 .احارة المالمن  محلا اله دس  االلارا  رلبنئ  الراط ار شط  المعلاما   ما اعر   -7
ب يير  الم هييرج، امزايييد المالمنيي  اليي ن  نمممعييا  أا  مراعييرة الفييراس الفردايي  بيين  المالمنيي  ع ييد مطيياير -8

 . لدرا  عللا  عرلا  ب ع  ار شط  االممرري  الخرص  بهم
رننر العرلمايي  ع ييد مبيين  لهييم أهمايي  ميياافر المعيي دارا  مدريبايي  اارشيير  عمييي لاا ييع الم هييرج يعميي -9

 .(CFBT) معرننراخصاصر   اير الم هرجمط
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 مق  حا         :
  المرح ال رحث ف   ا   مرئط الدراس  مر نل 

بيييير، م ييييي الج ا جييييادة ما يييياعر  الرير ييييار  ارخييييرى قاييييرإلييييى  إجييييرا  دراسيييير  أخييييرى مهييييد  -1
 .(CFBT)اإلحصر ، االحممرال ، اغنرهر ف   ا  معرننر

لمحدند مسماى الجادة ف  ما اعر  اله دسي  االلايرا  ا اسمكمرلا  له ه الدراس  الحرل عمي دراس  -2
 .(CFBT) ف   ا  معرننر عشر  فرعاه )العلم ، اإل سر  ( للص  الحردي عشر اال ر  

أك يير  للرير ييار ، امحدنييد أنهميير (NCTM)امعييرننر  (CFBT) دراسيي  ملرر يي  بيين  معييرننر يعميي -3
 .برا  االمخمصن مالئم  للبنئ  المعلاما  الفلسطن ا  م  اجهر   ظر الخ

دراسيير  ملرر يي  مييع م ييرهط عرلمايي  فيي  اله دسيي  االلاييرا للاقييا  علييى جاا ييب الليياة اال ييع  فيي   -4
 .الم رهط الحرلا 
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 س  م  جع   مصا  
 اسلا:   مصا  :

 اللرآ  الكريم.* 
 

 :   م  جع   ع    :ثان اا 
اللييرهرة، مصيير، ميم يي  ، 2، ط  منةةا ج ا ا ةةها س نظ مهةةا ساث  ةةا(. 1976إبييراهام، عبييد اللطنيي  ) -1

  ه   مصر.

مطييياير المعليييام افلييير  للمسيييماار  المعرفاييي  اسيييمجااب لمييي  نهميييه ارمييير، (. 2005إبيييراهام، مجيييدي ) -2
م يرهط ، الجمعاي  المصيري  لل  مؤ م    ع مي    ابع عش  )منا ج    ع  م س  م  س ا    مع ا   (

 .226-213، نالنا، ص1اطرس المدريا، مط
، مخ صةةة   ف ةةةر   بةةةن كثرةةة (. 2004عميييرد اليييدن  أبييي  الفيييدا  إسيييمرعني ) ابييي  ي نييير الدمشيييل ، -3

، الليرهرة، مصير، ميم ي  1اخمصره أحمد ب  شع ر  ب  أحمد امحمد ب  عاردي ب  عبد الحليام، ج
 الصفر.

 .دي للط رع  اال شر االمازيعدار الح ،اللرهرة، مصر ،2، ج  ان   ع ل(. 2003اب  م ظار ) -4
 قةةس م مح ةةسى منةةا ج     اضةة ا    ف  ةةطرن   فةةي ضةةسء بعةةض (. 2011أبييا العجيين ، أشيير  ) -5

رسرل  مرجسيمنر غنير م شياره، ، (NCTM)معارر  عم  ا    مج     قسمي  معم ي     اض ا  
 يلا  المراا ، جرمع  ارزهر، غزة.

 طةس    -ا ا ة ا  مشةكال    منةا ج -  منا ج      س     معاصة  (. 2000أبا جاان، ميراا  ) -6
 عمر ، اررد ، الدار العلما  الدالا  ادار ال لرف  لل شر االمازيع. ،1، طس ح رث

، الكاييي ، ميم يي  الفييالح 4، طمنةةا ج     اضةة ا    م   ةة   س     ةةها(. 2011أبييا زي ييه، فريييد ) -7
 لل شر االمازيع.

، 1، طمنةةا ج  ةة         اضةة ا    صةةفسف   س ةةى(. 2007أبييا زي ييه، فريييد اع رب ييه، عبييد هللا ) -8
 رد ، دار المسنرة لل شر االط رع  االمازيع.عمر ، ار

مطابقةة  سث قةة  ك ةةل     اضةة ا  فةةي   منةةا ج   ف  ةةطرن    معةةارر  (. 2007أبييا عمييرة، را يي  ) -9
(NCTM)   عا م ةة  فةةي مجةةال   هن  ةة  س  ق ةةا    م ح ةة     ا ةة     ع  ةةا فةةي محافظةة  غةة   ،

 رسرل  مرجسمنر غنر م شاره، جرمع  ارزهر، غزة.
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، عمييير ، اررد ، دار 1، ط  هن  ةةة  طةةة ق س  ةةة    رج ا       ةةةها(. 2007خرليييد )أبيييا ليييام،  -10
 المسنرة لل شر االمازيع االط رع .

 نم      فكر  في   هن    س خ ة  ل   ق ةق نحس ةا  ة ى ط بة    صةف (. 2002أبا ملاح، محمد ) -11
ديمياراه ، رسيرل    ثامن    ا ي بمحافظ  غ   في ضةسء مة خِ فةان  ارةِ سمخططةا    مفةا  م

 غنر م شاره، جرمع  عن  شما، اللرهرة، مصر.

الليييرهرة،  ،2، ط  طةةة ق  إلحصةةةائ   فةةةي   بحةةةث س   ةةة    (. 2000أبيييا  رهاييي ، صيييالح اليييدن  ) -12
 مصر، ميم   ار جلا المصري .

اللييرهرة، مصيير،  ،1، ط  جةةس     شةةام   فةةي  إل        ع  م ةة  س  م   ةة  (. 2003أحمييد، أحمييد ) -13
 الط رع  اال شر.دار الافر  لد ار 

، غيييزة، فلسيييطن ، 2، ط  بحةةةث      ةةةسي، عناصةةة ه، منا جةةةه، ا س  ةةةه(. 1997ارغييير، إحسييير  ) -14
 مط ع  الملداد.

(. ملييياام يميييرب الجبييير للصييي  المرسيييع ارسرسييي  مييي  اجهييي   ظييير معلمييي  1999ارغييير، إحسييير  ) -15
 .237-230، صغزة ،مج   جامع    قصى، 1، ع3الرير ار  اطلبمهم   زة، مط

، الليرهرة، مصير، 1، طط ق  ة         اضة ا ، نظ  ةا  س طبرةق(. 2001 ، إسيمرعني )ارمن -16
 .دار الفير العرا 

(. بر رمط إدارة الجادة الشرمل  امطبالرمهر ف  المجرل 2002حمد امصطفى، أحمد )ار صرري، م -17
 .56-1ر، صنا نا، قط 26-23،   م ك    ع  ي       ل      سي   سل   خ رج المرااي،

م  سى جس   ك ل   ع ةسم فةي   م ح ة     ا ة     ة ن ا فةي ف  ةطرن (. 2009نبا، عبنر )ا ص -18
 رسرل  مرجسمنر غنر م شارة، جرمع  ارزهر، غزة.، سفقاا   معارر    عا م  

خيراج الكميرب المدرسي ، 2009ب راي، مراد حيام ) -19   مةؤ م    ع مةي    ا ةع: (. معرننر مصيمام اا 
نالنا، الجمعاي  المصيري   16-15، ن   ع  ي برن  إلنق  ئ   س إلخ  جك ل  ع  م   ق  ء  في   سط

 .270-253، ص2لرا ة االمعرف ، مطلل
مةؤ م     ع ة م  إدارة الجادة الشيرمل  في  المعليام العيرل  لمصير،(. 1996الب الاي، حس  حسن  ) -20

 صر.مرنا، م 21-20، جرمع  الم افا ، :  ح  ا    ق ن   حا ي س  عش  ن  عا ي في مص 

،  قةةس م فعا  ةة  منهةةاج     اضةة ا    ف  ةةطرني   صةةف   حةةا ي عشةة (. 2008،  جييال  )برييييه -21
 مرجسمنر غنر م شاره، يلا  المراا ، الجرمع  اإلسالما ، غزة.رسرل  
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 ، اإلسي دري ، مصر، الدار الجرمعا  لل شر.2، طإ       جس     ك   (. 2002ال يري، سا ار ) -22

نر ال اعايي  فيي  إعييداد ملييررا  الرير ييار  فيي  الجرمعيي  المفماحيي ، معييرن(. 2004الباييح، محميياد ) -23
س قةةة  ، جرمعييي  اللييدا المفماحيي ، رام هللا،  حييث مييؤممر ال اعايي  فييي  المعلييام الجييرمع  الفلسييطن  

 5-3 ، جرمعي  الليدا المفماحي ،عمِ مق م   مؤ م    نسع   في    ع ة م   جةامعي فةي ف  ةطرن
 .2005نالنا 

 قةةس م ك ةةل     اضةة ا    مطةةس     م ح ةة    ثانس ةة  مةةن (. 2013ندح )ال بنمي ، عليي  صييرلن صي  -24
 ، رسرل  مرجسمنر غنر م شاره، جرمع  أم اللرى، السعادا .سجه  نظ    مع مرن س  مش فرن

 ، عمر ، اررد ، بر رمط المراا .منا ج   بحث   ع مي(. 1994جرمع  اللدا المفماح  ) -25

 .، عمر ، اررد  جس   س  مس صفا إ      (. 2007جرمع  اللدا المفماح  ) -26
 ، عمر ، اررد .  ق ا  س   قس م في    ع م س   ع  م(. 2008جرمع  اللدا المفماح  ) -27

(. مييييدى ماافييييق محميييياى اله دسيييي  فيييي  يمييييب الرير ييييار  للمرحليييي  2011اآخييييرا  )جبيييير، معيييين   -28
  ة  مق مة     ، (NCTM, 2000)ارسرسا  الد ار ف  فلسطن  ميع معيرننر الرير يار  العرلماي  
  منهةةاج   م   ةةي   ف  ةةةطرني:  -  مةةؤ م       ةةسي   ثةةاني  م ر  ةة        ةة  س   ع ةة م/   خ رةةِ

شكا  ا     طبرق  م.2011مرنا  19-18، مفا  م   بناء س  

(. امجرهييير  الهنئييي  اركرداماييي  السيييعادا   حيييا مطبنيييق م يييردئ إدارة 2002الحراييي ، حايييرة محميييد ) -29
، جرمعي  أم الليرى، ميي  الميرمي ، السيعادا ، 1، ع51، ميط     س  مج     ع سم الجادة الشرمل ، 

 .231-203ص
(. ميي هط اله دسيي  فيي  رير ييار  المرحليي  المماسييط  فيي  المملكيي  العراايي  2003، طييالل )الحرايي  -30

 .118-81، ص69، ع  مج        س  السعادا  بن  مراحي بارجاه امسماار  فر  هرني، 
،  ق ا     إل       م       م  قبِ في ضسء   جةس     شةام  إع     (. 2010الحريري، رافدة ) -31

 ، عمر ، اررد ، دار ال لرف  لل شر االمازيع.2ط

م ى مطابق    مفا  م     اض     م ضةمن  فةي ك ةل     اضة ا  (. 2010حمدا ، عمرد الدن  ) -32
نر غنير ، رسيرل  مرجسيمفةي ف  ةطرن (NCTM)في   م ح      ا ة     ع  ةا   معةارر     س  ة  

 م شاره، جرمع  ارزهر، غزة.
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منهج مق  ح في   جب    صف    ا ع    ا ي في ضسء  ل جا ا  (. 2002حمدا ، محماد ) -33
، رسييرل  ديميياراه غنيير م شيياره، يلايي  المراايي ، البر ييرمط المشييمرح بيين  جرمعيي  عيين  شييما   معاصةة  

 اجرمع  ارقصى، غزة.

، عمر ، 1، طج     اض ا  س      رج ا         منا (. 2011حمزة، محمد اال الا  ، فهم  ) -34
 اررد ، دار جلاا الزمر  لل شر االمازيع.

(. ملاام محماى يمب الرير ار  للمرحل  ارسرسا  العلار ف   ا   ظري  2006،  رئل  )الخز دار -35
   مةةؤ م    سل  ك  ةة        ةة  بعنةةس ن    ج  ةة    ف  ةةطرن   فةةي إعةة      منةةا ج:   س قةةعبرا يير، 

 .458-452، جرمع  ارقصى، غزة، صس   ط عا 
، 1، ط    اضة ا    م   ة   منا جهةا، س     ةها، س   فكرة      اضةي(. 2009الخطنب، خرلد ) -36

 عمر ، اررد ، ميم   المجممع العرا  لل شر االمازيع.

، عميييير ، 1، طمنةةةةا ج     اضةةةة ا    ح رثةةةة   صةةةةم مها س     ةةةةها(. 2011الخطنيييب، محمييييد ) -37
 ر اميم   الحرمد لل شر االمازيع.اررد ، دا

(. دراسييي  ملااماييي  لم يييرهط الرير يييار  المطيييارة افيييق 2009محمييياد االزغبييي ، علييي  )الخطنيييب،  -38
الملرر مدريسهر لطل   صفا  المرحل  ارسرسا  )الرا يع، ال يرم ،  (ERFKE)االقمصرد المعرف  

-639، مصيير، ص33، ع1، جرمعيي  عيين  شييما، جمج ةة  ك  ةة        ةة االعرشيير( فيي  اررد ، 
669. 

، الليرهرة، مصير، ميم ي            اض ا  فةي   م   ة    ثانس ة (. 1994خلاف ، عبد السيماع ) -39
 ال ه   المصري .

، رسيرل  ديمياراه  قس م ك ةل     اضة ا    م ح ة    ثانس ة  مةن قطةاع غة  (. 1997خلاف ، علي  ) -40
 ميم   غزة. غنر م شاره، جرمع  العرلم ارمرييا ، فلسطن ،

فيي   (CFBT)(  مسييماى محلييق معييرننر جييادة المحميياى 2012ااييت، عطيير اا صيينبا، عبنيير )در  -41
جمع ةة    بحةةسث س      ةةا       س ةة   مج ةة يمييب العلييام فيي  المرحليي  ارسرسييا  الييد ار  فلسييطن ، 

 ، غزة.18، العدد   ف  طرن  

  صةةف   جةة   ةةس ف    معةةارر    ع م ةة  فةةي ك ةةال     اضةة ا    مطةةس  (. 2011دغريييري، عليي  ) -42
، رسيرل  مرجسيمنر غنير م شياره،     بع  لب   ئي من سجهة  نظة    مع مةرن س  مشة فرن      ةس رن

 يلا  المراا ، جرمع  أم اللرى، السعادا .
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(. مليييياام يمييييب الرير ييييار  الصييييفا  ال ال يييي  ارخنييييرة ميييي  المرحليييي  1998محميييياد )الدااهنييييدي،  -43
مج ةةة    بحةةةسث فةةةي       ةةةا  غيييزة،  ارسرسيييا  اليييد ار مييي  اجهييي   ظييير المعلمييين  فييي  محرفظييير 

 .216-215، فلسطن ، ص1، ع1، مط     س     ف  طرن  
، مرجميي   عييد ر  ارحمييد اآخييرا ،  طةةس   نظةةم   جةةس   فةةي       ةة (. 1999داهنمييري، جافييري ) -44

الم ظمييي  العرااييي  للمرااييي  اال لرفييي  االعليييام، المرييييز العراييي  للمعرييييب االمرجمييي  االميييألن  اال شييير، 
 رير.دمشق، سا 

(. دراس  محلنلا  ملرر   بن  يمرب  الرير ار  في  المملكي  2006الدايري، أحمد االل رة، خرلد ) -45
اررد ا  الهرشما  االمملك  العراا  السعادا  ف  ما اع ارسا االلاغريممر  ف   ا  المعرننر 

العرميي   ، ارمر يي 47، عمج ةة    حةةا    جامعةةا    ع   ةة ، (NCTM)العرلماي  لم هييرج الرير ييار  
 .126-89، عمر ، اررد ، صالمحرد الجرمعر  العراا 

    ةة   قس م ةة   ك ةةل     اضةة ا    مقةة        ةةها  ط بةة    صةةف (. 1999الييدااير ، علايير  ) -46
 ، رسرل  مرجسمنر غنر م شاره، جرمع  النرماح، إراد، اررد .   ا ع    ا ي في     ن

  مةؤ م       ةسي  ملررة ف  الم هرج الفلسيطن  ،جادة يمب الرير ار  ال(. 2004دارب، سهني ) -47
 ، الجرمع  اإلسالما ، غزة.1، ج  سل  ك           :         في ف  طرن سم غر      عص 

، 2، ع17، مييطمج ةة  مك بةة    م ةةك فهةة    سطن ةة (. إدارة الجييادة الشييرمل ، 2011الراشييد، محمييد ) -48
 السعادا .

، جرمعيييي  الملييييح سييييعاد، مج ةةةة    مع ةةةةمفيييي  المعلييييام، (. الجييييادة الشييييرمل  1995الرشييييند، محمييييد ) -49
 .78-35السعادا ، ص

(. مسيماار  المفينير اله دسي  في  يميب الرير يار  المدرسيا  في  فلسيطن  2014الرمح ، رفير  ) -50
، غييزة، 1، ع16، مييط    ةة  )   ةة     ع ةةسم  إلن ةةان  (مج ةة  جامعةة  (، 10-1 رلصييفا  ميي  )

 .260-253ص
دراسي  ملااماي  لكميب الرير يار  للصي  العرشير ارسرسي  في   (.2006ريحر ، سرمن اآخيرا  ) -51

، يلايي  المراايي ، جرمعيي  حليياا ، مصيير، 4، ع12، مييطمج ةة      ةةا     س ةة  س ج ماع ةة اررد ، 
 .156-131ص

   ع  ةةةي   سل:   مةةةؤ م (. الجيييادة فييي  المعليييام العيييرل  رؤاييير اأ عيييرد، 2007السيييرمرائ ، حميييدي ) -52
 داسمبر، الرارط، المملك  الم راا . 13-9، آلفاق   م  قب     جامعا    ع    :    ح  ا  س 
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،  قس م ك ال     اض ا    صف    ا ع من سجه  نظ    مع مرن س  ط بة (. 1994السر، خرلد ) -53
 رسرل  مرجسمنر غنر م شاره، الجرمع  اررد ا ، عمر .

االمرسيع( ارسرسييا  (. ملياام م ظيام محمياى يمييب الرير يار  )السير ع اال يرم  2008السير، خرليد ) -54
، 1، ع17، ميطمج ة    جامعة   إل ةالم  الفلسطن   في   يا   ظريير  اليمعلم االمعليام المعرفاي ، 

 .441-411غزة، ص
 ،معةةةارر    جةةةس     شةةةام   فةةةي   ةةةاض   طفةةةال(. 2010السيييعند، ر ييير اعبيييد الحمنيييد، أحميييد ) -55

 اإلسي دري ، مصر، دار المعلام الجرمع  للط رع  اال شر االمازيع.

(. ملاام يمب الرير ار  للص  الخرما االبمدائ  ف   ا   لرفي  افلسيف  2006سالم ، أحمد ) -56
 .58-29، مصر، ص113، عمج       ا  في   منا ج سط ق        المعرننر، 

اث  نمسذج فان  رِ في  نم   مها       فكر    هن  ي س لح فاظ بها  (.2003الس يري، بدر ) -57
، رسيرل  مرجسيمنر غنير م شياره، يلاي  المرااي ، الجرمعي   ا ةي بغة    ى طالل   صف    ا ةع   

 اإلسالما ، غزة.

م ةة سى جةةس   مسضةةسعا  ع ةةسم    ض فةةي ك ةةل   ع ةةسم   م ح ةة  (. 2011شييرهن ، إبييراهام ) -58
 ، رسرل  مرجسمنر غنر م شارة، الجرمع  اإلسالما ، غزة.   ا    في ضسء   معارر    عا م  

فعرلاييي  احيييدة مطيييارة فييي  العملاييير  عليييى ارعيييداد قرئمييي  عليييى معيييرننر (. 2007شيييحرمه، محميييد ) -59
عرلماييي  لميييدريا الرير يييار  فييي  م ماييي  الحيييا العيييددي االمحصيييني فييي  الرير يييار  ليييدى مالمنييي  

، جرمعييي  عييين  49، عمج ةةة    جمع ةةة    مصةةة      منةةةا ج سطةةة ق    ةةة    المرحلييي  االبمدائاييي ، 
 شما، اللرهرة، مصر.

ملاام يمب الرير يار  للصي  ال يرم  ارسرسي  الجدنيد مي  اجهي   ظير  (.2010الشرع، إبراهام ) -60
 .247-215، مصر، ص72، ع1، جرمع  الم صارة، جمج   ك           المعلمن  االمعلمر ، 

مقا ن  برن مح سى ك ل     اض ا    ف  طرن   س إل   ئر      صفسف (. 2013الشري ، هرشم ) -61
، رسييرل  (NCTM)  قةةسمي  مع مةةي     اضةة ا  ( فةةي ضةةسء معةةارر  عم  ةةا    مج ةة  7-9)

 مرجسمنر غنر م شاره، يلا  المراا ، جرمع  بنرزي ، فلسطن .

 صةةس  مق ةة ح  معا جةة  جس نةةل   قصةةس  فةةي  ع ةةم   هن  ةة   ةة ى ط بةة  (. 2013شييع ، ه يي  ) -62
 ، رسرل  مرجسمنر غنر م شاره، يلا  المراا ، جرمع  ارزهر، غزة.  صف    ا ع    ا ي بغ  
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(. ملاام م هرج الرير ار  الحرل  لمعلام الصم م  اجهي   ظير المعلمين  في  2006لرة، مهر )الش -63
، 113، عمج       ا  في   منا ج سط ق         ا  مهررا  المااصي الرير   الميماب، 

 .152-121مصر، ص
عليام (. مسماى جادة يمب الرير ار  الفلسطن ا  ف  مرحلي  الم2007الشلرة، مهر اعادة، رحم  ) -64

 طةةس    مق مةة    مةةؤ م    ع مةةي    ا ةةع عشةة :    ةة  ، (NCTM)ارسرسيي  فيي   ييا  معييرننر 
 م.2007نالنا  26-25، منا ج    ع  م في ضسء معارر    جس  

ك ةةال   ح ةةاء با م ح ةة    ثانس ةة  فةةي ضةةسء ع ةةم   قةةس م(. 2010الشييهري، محمييد صييرلن أحمييد ) -65
 جرمع  أم اللرى، مي  الميرم ، السعادا .، رسرل  ديماراه م شاره،   ح اء ساخالق ا ه

فاع  ةةة  سحةةة   بنائ ةةة  محس ةةةب  فةةةي  نم ةةة     حصةةةرِ فةةةي   هن  ةةة  (. 2007الصييي ر ، م يييرل ) -66
، رسيرل  مرجسيمنر غنير م شياره، البر يرمط   ف  غ     ى ط ب    صف   عاشة     ا ةي بف  ةطرن
 المشمرح بن  جرمع  ارقصى اجرمع  عن  شما، غزة.

 ح رةةِ س قةةس م ك ةةل     اضةة ا    م   ةة   فةةي     ن سفةةق نمةةسذج (. 2004صييبان، أميير   ) -67
، رسرل  ديماراه غنر م شاره، جرمع  عمر  مطس  في ضسء معارر    مح سى س  عم  ا    م  ك  

 العراا  للدراسر  العلار، عمر ، اررد .

  ةةةةي   سل:   مةةةةؤ م    ع(. الجييييادة فيييي  المعلييييام العييييرل  رؤايييي  اأ عييييرد، 2007الطييييرهر، محمييييد ) -68
 داسمبر، الرارط، المملك  الم راا . 13-9،   جامعا    ع        ح  ا  س آلفاق   م  قب   

،  ح رِ   مح سى في   ع سم  إلن ان  ، مفهسمه، ا  ةه،   ة خ  ما ه(. 1987طعام ، رشيدي ) -69
 ، اللرهرة، مصر، دار الفير العرا .1ط

، اللرهرة، مصر، دار الفيير  ع سم  إلن ان   ح رِ   مح سى في  (. 2004طعام ، رشدي أحمد ) -70
 العرا .

 ح رةةِ مح ةةسى منةةا ج     اضةة ا    صةةف   ثةةامن    ا ةةي فةةي ضةةسء (. 2008الط يي ، راييرب ) -71
، رسييرل  مرجسييمنر غنيير م شيياره، يلايي  المراايي ، الجرمعيي  م ةة س ا     فكرةة    هن  ةةي  فةةان  ارةةِ

 اإلسالما ، غزة.

  مةةةؤ م  دة فييي  دراسييي  امصيييمام اط رعييي  الم سييياجر ، (. مطبنيييق إدارة الجيييا 2005طيييه، م يييرل ) -72
، جرمعي  عين  شيما، الليرهرة، 2، مريز مطاير المعلام الجيرمع ، ج  قسمي    نسي   ثامن عش 

 مصر.
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(. معاقر  مطبنق الجادة الشرمل  في  ميدارا ايرلي  الدالاي  2007العرجز، فؤاد ا شاا ، جمني ) -73
أكمياار،  31-30،    ع ة م   ف  ةطرني مة خِ    مرة    جةس   فةي   مؤ م       سي   ثا ةث:  يزة، 

 الجرمع  اإلسالما ، غزة.

، عمير ، 1ط  مةنهج بةرن   نظ  ة  س   طبرةق، (. 2004عرشار، رامب اأبا الهنجير، عبيد اليرحام ) -74
 اررد ، دار المسنرة لل شر االط رع  االمازيع.

، سيييلط   28، عا         ةةة   ةةة(. معيييرننر الجيييادة فييي  الييي ظم المعلاماييي ، 2010العيييرمري، سيييعند ) -75
 .116-112عمر ، ص

مقا نة  مح ةسى منةا ج     اضة ا    ف  ةطرن   س    ن ة  س  مصة    (. 2008العرندي، محماد ) -76
، رسييرل  مرجسييمنر غنيير م شيياره، يلايي  المراايي ، جرمعيي  ال جييرح الاط ايي ،   صةةف    ا ةةع    ا ةةي

 فلسطن .

 رل           اض ا    م ح      ا ة   منا ج سا ا(. 2007ع را، محمد االع س ، محمد ) -77
 ، عمر ، اررد ، دار المسنرة لل شر االمازيع.1، ط   ن ا

م  سى جس   مسضةسعا    جبة    م ضةمن  فةي ك ةل     اضة ا  (. 2011عبد اللطن ، أحمد ) -78
، رسيرل  مرجسيمنر (NCTM)  م      في ضسء معارر    مج ة    قةسمي  مع مةي     اضة ا  

 لا  المراا ، جرمع  ارزهر، غزة.غنر م شاره، ي

صةةعسبا   ع ةةم   هن  ةة     ح ر  ةة    ف  غ ةة  سسضةةع  صةةس  مق ةة ح (. 2009عبييد هللا، أحمييد ) -79
، رسييرل  مرجسييمنر غنير م شيياره، يلايي  المراايي ،  عالجهةةا  ةة ى ط بةة    صةةف   حةةا ي عشةة    ع مةةي

 الجرمع  اإلسالما ، غزة.

، عمير ، اررد ، دار المسينرة لل شير 1، ط  طفال ع  م     اض ا   جم ع (. 2004عبند، الام ) -80
 االمازيع االط رع .

، الكاييي ، ميم يي  الفييالح 1، ط   فكرةة  س  منهةةاج   م   ةةي(. 2003عبنييد، الييام اعفر يي ، عييزا ) -81
 لل شر االمازيع.

، عمير ، اررد ، دار ال لرفي  1، ط  ق ةا    نف ةي س لخ بةا   (. 2011العبندي، محمد جرسيم ) -82
 ازيع.لل شر االم

 ،مبةةا ئ  إلحصةةاء فةةي       ةة  سع ةةم   ةةنف   إلحصةةاء    ح ر ةةي(. 1997عييدا، عبييد الييرحم  ) -83
 عمر ، اررد ، دار الفير.
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اإلسيي دري ،  ، طس    إل       م      في ضسء معارر    جس     شام  (. 2006عزب، محس  ) -84
 مصر، الميمب الجرمع  الحدنث لل شر االمازيع.

(. محلني محماى يمب الرير ار  للمرحل  االبمدائا  ف  2009عسر  )العسر ، رارب ب  محمد  -85
مجييرل اله دسيي  االلاييرا فيي   ييا   عيي  معييرننر المجلييا اليياط   ارمريييي  لمعلميي  الرير ييار  

(NCTM) ،253-251، ص113، عمج     ا     خ رج   ع  ي. 
ؤسسير  المعليام (. معاقير  مطبنيق إدارة الجيادة الشيرمل  في  م2012الع ر  ، سعد بي  علي  ) -86

، السيييعادا ، 9، ع5، ميييطمج ةةة    ع   ةةة   ضةةةمان جةةةس      ع ةةة م   عةةةا يالعيييرل  دراسييي  مندا اييي ، 
 .99-66ص

(. مليياام ملييرر الرير ييار  المطييار للصيي  السييردا ارسرسيي  فيي  فلسييطن  2002عفر يي ، عييزا ) -87
 دري ، ، جرمعيي  اإلسييي2، عمج ةة  ك  ةة        ةة في   ييا  مسييماار  المفينيير اله دسيي  لفيير  هرنييي، 

 مصر.

غيييزة،  ، يلاييي  المرااييي ،2، ط   ةةة      إل ةةة    رجي     اضةةة ا    ح رثةةة (. 2006عفر ييي ، عيييزا ) -88
 الجرمع  اإلسالما .

، 1، ط      رج ا            اض ا  فةي م  حةِ    ع ة م   عةام(. 2012عفر  ، عزا اآخيرا  ) -89
 عمر ، اررد ، دار ال لرف  لل شر االمازيع.

،   منهةةاج   م   ةةي ا ا ةة ا ه سس قعةةه سا ةةا رل  طةةس  ه(. 2004فمحايي  )عفر يي ، عييزا االلالييا،  -90
 ، غزة، فلسطن .1ط

، عميير ، اررد ، 1، طمنةةا ج     اضةة ا  سا ةةا رل      ةةها(. 2000عليياال ، إبييراهام محمييد ) -91
 دار المسنرة لل شر االمازيع.

 ر االمازيع.، عمر ، اررد ، دار صفر  لل ش1، ط    اض ا    ح رث (. 2008ع زة، إارد ) -92

(. ملييياام يميييرب الرير يييار  للصييي  ال ييير   عشييير للعليييام اإل سييير ا  2011فيييرج هللا، عبيييد الكيييريم ) -93
مج ةةة    جامعةةة   محرفظييير  قطيييرع غيييزة مييي  اجهييي   ظييير المعلمييين  فييي   يييا  معيييرننر الجيييادة، 

 .776-733، ص2، ع19، مط إل الم   )            ا   إلن ان  (
 ، اللرهرة، مصر، ميم   ار جلا المصري .6، ط ي  ق ا    نف(. 2007فرج، صفا  ) -94

، دار الفييير العرايي ، اللييرهرة، الط عيي  ارالييى،  ةةا  ا   ع ةةسم عنةة    عةة ل(. 1982فييراخ، عميير ) -95
 مصر.
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 ح رِ مح سى منهج     اض ا  با م ح      ا     لب   ئ   في (. 2012اللحطر  ، ا حى ) -96
، رسييرل  مرجسييمنر غنيير م شيياره، (Timss)اضةة ا  ضةةسء م ط بةةا        ةة     س  ةة    ع ةةسم س    
 يلا  المراا ، جرمع  أم اللرى، السعادا .

، الليرهرة، مصير، 2، طا ةا رل  ة         اضة ا    ح رثة (. 1997يرظم، معصام  اآخرا  ) -97
 دار المعرر .

م  سى جس   مسضسعا    هن      م ضمن  في ك ل   اض ا  م ح   (. 2009يسرب، س ر  ) -98
، رسيييرل     ا ةةي بف  ةةطرن فةةي ضةةسء معةةةارر    مج ةة    قةةسمي  مع مةةي     اضةة ا    ع ةة م 

 مرجسمنر غنر م شاره، يلا  المراا ، الجرمع  اإلسالما ، غزة.

س قة  عمةِ مق مة   مةةؤ م  (.  يمر  جيادة المعليام ال اعاي ، 2004يميرل، سيفار  عبيد اللطني  ) -99
 المفماح ، رام هللا، فلسطن .، جرمع  اللدا   نسع   في    ع  م   جامعي في ف  طرن

معجةةم   مصةةط حا       س ةة    مع فةة  فةةي   منةةا ج (. 2003اللليير  ، أحمييد االجمييي، عليي  ) -100
 ، اللرهرة، مصر، عرلم الكمب.3، طسط ق        

 ، قطر.    اض ا  -معارر    منا ج    ع  م  (. 2004المجلا ارعلى للمعلام لدال  قطر ) -101

، عمير ، 1، ط  جةس   فةي    ع ة م     ةا   طب ق ة (. 2008د )مجند، ساس  االزيردا ، محمي -102
 اررد ، دار صفر  لل شر االمازيع.

صيالح المعليام قبيي 2008محماد، حسن  ) -103 (. المسماار  المعارري   مدخي ل شر  لرف  الجادة اا 
ي  ، الجمعايي  المصيير   مةةؤ م    ع مةةي   عشةة سن: منةةا ج    ع ةة م س  هس ةة    ثقاف ةة الجييرمع ، 

 .1470-1458، نالنا، ص4هط اطرس المدريا، مطللم ر
(. م ييرهط المعلييام االمسييماار  المعاررييي ، المييؤممر العلميي  السيير ع 2005محميياد، حسيين   شيينر ) -104

 ، نالنا، اللرهرة، مصر.1، مطمج     جمع     مص      منا ج سط ق        عشر، 

ي   جامعةا    ف  ةطرن   إ       جس     شام   فة معسقا (. 2008مداخ،  صر الدن  حميدي ) -105
 ، رسرل  مرجسمنر غنر م شاره، الجرمع  اإلسالما ، غزة.بمحافظ  غ   س بِ    غ ل ع رها

 قةس م ك ةةال     اضة ا    صةةف   سل   ثةانسي فةةي  (.1997الملاشي ، عبيد هللا عبيد الييرحم  ) -106
 .173-119، السعادا ، ص119، رسرل  الخلنط العرا ، ع  مم ك    ع        عس   
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 طةس   مةنهج     اضة ا  با م ح ة   لب   ئ ة  فةي ضةسء (. 2013صيرلن ) م س ، ب در محميد -107
، رسيرل  ديمياراه غنير م شياره، جرمعي  اإلميرم محميد بي  سيعاد نظ       ع م   م  ن  إ ى    ماغ

 اإلسالما ، السعادا .

   في مق  ح   سظرف مبا ئ إ       جس     شام  صس (. 2005م صار،  عمه عبد الرؤا  ) -108
 ، رسرل  مرجسمنر غنر م شاره، الجرمع  اإلسالما ، غزة.  م       ثانس   بمحافظا  غ  

 قةةس م مح ةةسى ك ةةل   ع ةةسم   ف  ةةطرن   س إل ةة  ئر      صةةف     بةةع (. 2012ماسييى، صييرلن ) -109
، رسييرل  مرجسييمنر غنيير م شيياره، يلايي      ةة  مقا نةة  (Tmiss)   ا ةةي فةةي ضةةسء معةةارر  

 اإلسالما ، غزة. المراا ، الجرمع 

 ، ميم   ار جلا المصري ، اللرهرة، مصر.قضا ا في  ع  م     اض ا (. 2006من ر، فرنز ) -110

، العيين ، اإلمييررا  العراايي  ا ةةا رل س  ةة    رج ا   ةة         اضةة ا (. 2006الهايييدي، زيييد ) -111
 الممحدة، دار الكمرب الجرمع .

  م ضةةمن  فةةي ك ةةل   اضةة ا   م ةة سى جةةس   مسضةةسعا   إلحصةةاء(. 2006اليياال ، مهيير ) -112
، م ح ةة     ع ةة م    ا ةةي بف  ةةطرن فةةي ضةةسء معةةارر    مج ةة    قةةسمي  مع مةةي     اضةة ا 

 رسرل  مرجسمنر غنر م شاره، يلا  المراا ، الجرمع  اإلسالما ، غزة.

 ، اللرهرة، مصر، ميم   ار جلا المصري .  منا ج(. 1996الايني، حلم  االمفم ، محمد ) -113

 ح رةةةِ مح ةةةسى   هن  ةةة  بك ةةةل     اضةةة ا  فةةةي ضةةةسء معةةةارر  (. 2005فاظييي  )الييياهنب ، ح -114
، رسيرل  مرجسيمنر غنير م شياره، يلاي    مج     قةسمي  مع مةي     اضة ا  فةي  ة طن  عمةان

 المراا ، جرمع  قرباا، ع مر .

م ى  ق   ل ا   ف       منهاج   هن      ف  طرني في   صفسف (. 2003ارسن ، ييا ر ) -115
، رسييرل  مرجسييمنر غنيير ن معةةارر   ةة كس سج   س س  ةة    ع ةة م س ع ةةم   هن  ةة ( مةة12-1مةةن )

 م شاره، يلا  المراا ، جرمع  بنرزي ، فلسطن .
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 (1م حق  قم )
 (CFBT)  ب  طان    معارر    هن    س  ق ا 

 
 .معرننر اله دس  االلارا للص  ارال ارسرس  -1
 .ارسرس  ال ر  معرننر اله دس  االلارا للص   -2
 .ارسرس ال رلث معرننر اله دس  االلارا للص   -3
 .ارسرس  را علارا للص  المعرننر اله دس  اال -4
 .ارسرس  خرمامعرننر اله دس  االلارا للص  ال -5
 .ارسرس  سردامعرننر اله دس  االلارا للص  ال -6
 .ارسرس  سر عمعرننر اله دس  االلارا للص  ال -7
 .ارسرس   رم معرننر اله دس  االلارا للص  ال -8
 .ارسرس مرسع معرننر اله دس  االلارا للص  ال -9

 .ارسرس  عرشر دس  االلارا للص  المعرننر اله -10
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 :معارر    هن    س  ق ا    صف   سل    ا ي -1
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 .  مع ا     ئ  ي   سل:   مى اشكال ذ   بع رن س صف خصائصها با  خ  م  غ  عا    م  م   من   ح ا    رسم  
االم لييث االمسييمطني، ااصيي  الخصييرئص نمعيير  ااسييمى الييدائرة االمراييع، 

 .ال ساط  رشيرل االسمخدام ل   م  الحارة الناما 
    

اص  أا امد أا ايمي أ مرطر  ممكررة ميا   م  أشيرل، حسيب الشييي أا 
 .الملرا أا الا ع أا اللا  

    

 .ا ن  اش اء  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م   مقا ن    مباش   سسح    غر  مع ا     ق ا  سمق
الرر  طال أا از  أا سع  شنئن  أا أك ر م  ارشار  الشرئع  ف  الحايرة 

 .الناما   رسمخدام ملرر   م رشرة أا ااحدا  غنر معارري 
    

 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث:  قا ن   سق  بأح  ث مأ سف 
لىأقرب  الرأ الاق  إلى      . ص  سرع أقرب  سرع  اا 

رلاقييي   رسيييمخدام مصيييطلحر  "قبيييي السيييرع   ال ييي " " عيييد اليييرر  ارحيييداث  
 ".بن  السرع  الرا ع  االسرع  الخرمس "السرع  السردس  اال ص "، 

    

 

 :  س  ق ا    صف   ثاني    ا يمعارر    هن   -2
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

  ذ   بةة رن سثالثةة  ابعةةا  س صةةف خصائصةةها با ةة خ  م  غةة  عا  ةة  مأ سفةةاشةةكالا    مع ةةا     ئ  ةةي   سل:   ةة خ م     مرةةذ
 .م  م   من برئ    ح ا    رسم  

     .الم حا ا اعر  الخطاط المسملام  االخطاط الم حا  اارسطن المسماا  
     .سمأقرب  اسمعمي مسطرة لرسم مسملام  طال معن  إلى

ايييي لح  ،   االهييرماعيير  ااسييمى الميعيييب اشيي ه الميعيييب االكييرة ااالسيييطاا
ارشييييرل الخمرسيييا  االسداسيييا  اال مر اييي  ار يييالع ميييع اصييي  خصيييرئص 

 . ساط  له ه ارشيرل  رسمخدام ل   م  الحارة الناما 
    

ايمي أ مرط ه دسا  مؤلفي  مي  أشييرل مجسيم  أا مسيطح ، حسيب الشييي 
 .أا الملرا أا اللا  أا االمجره، أا حسب ا  ن  معر  م  ه ه السمر 

    

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م سح    م     ق ا     ق ا  سمقا ن    طسل،   س ن،    ع ،   سق 
أقرب  نخمرر ااسمعمي أداا  قارا م رس   مع قرا ة الملرناا المدرج  إلى

 .درج 
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

اسييمخدم الملمنييي  احيييدة قارسيييا  ااحيييدة )مميير، سيييم، ينليييا جيييرام، جيييرام، لمييير، 
ل، الييييياز  أا السيييييع  ميييييع مسيييييجني ايييييرا املرر ييييي  الطيييييا ملنلمييييير( لمليييييدنر اق

 .   رسمخدام احدة قارسا  ااحدة فلطا االلر 
    

 (،6:35)خمييييا دقييييرئق، افهييييم ااسييييمخدم الكمر يييي  أقييييرب  الييييرأ الاقيييي  إلييييى
 .ااسمعهر على ال حا المرل  "السردس  اخما ا ال ا  دقال "

    

ا عييييدد احسييييب فمييييرة اقيييي  )م ييييرع  خمييييا دقييييرئق اأقييييي ميييي  سييييرع (، أ
 .صحان م  السرعر 

    

 

 :    س  ق ا    صف   ثا ث    ا يمعارر    هن -3
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 .  مع ا     ئ  ي   سل:  ح     خصائص   ب  ط   شكال س فهم    س  ا بمثاب  ق ا   س  ن س  ع ف ع ى     س     قائم 
ر الييدارا  ايمعيير  علييى دارة يرمليي  ا صيي  اعيير  أ  الزااايي  مليياا ملييدا

 .دارة، اراع دارة، ااعر  أ  الزااا  الم  مبلغ راع دارة مسمى زااا  قرئم 
    

نمعيير  علييى الزااايير اللرئميي  فيي  البنئيي  المحاطيي  االماجييادة  ييم  أشيييرل 
 .مسماا  ) ا   عدن (

    

     .اسمخدم ال لرط ال مر ا  للباصل 
     .ال عد ا ال ا  ال عد ايمصارهر ف  مخنلمهاص  أشيرل   رئا  

احدد الخصرئص ال ساط  للم ل ر  م ي اجاد  لعن  ممسراين  ف  م لث 
 ،ار ييالع ممسييراي ممسييراي السييرقن ، ا ييالث أ ييالع ممسييراا  فيي  م لييث 

 .ازااا  قرئم  ف  م لث قرئم الزااا 
    

     .احدد الم لعر  الم مظم  اال نر م مظم 
     .ط م رظر اايمي أ مرطر   ساط  مم رظرةنرسم خ

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني: رخ ا  س   خ م سح    سا س   ق ا  منا ب    ق ر  سق ا    طسل س  س ن س   ع  س  سق 
     .الدر اللارسر   رسمخدام احدا  ااحدة

 اعر  العالقر  بن  

ينلا ممرا  
اأممرر 
 اس ماممرا 

   

ينلا جرام 
 ر اجرام

   

لنمرا  
 امنللمرا 
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي
     .نخمرر أداا  قارا م رس   للارا طال ااز  اسع  أشار  معن  

نيدا  مليدنرا  اقارسير ،  ميير فنهير قيرا ا  منييزا   رسيمخدام احيدا  مخملفيي  
 .ع دمر ايا   لح م رس ر  

    

احييال أمميييرر إليييى سييي ماممرا ، اسييي ماممرا  إليييى أمميييرر، ااعبييير عييي   منجييي  
 .مخملف  ع دمر ايا   لح م رس ر  باحدا  

    

     .الاا الدقرئق أا ال اا    رسمخدام سرع  ماقن  أا سرع  عردا 
ع   ا  علييررب، مييع دقاليي  ميي  سييرعر  رقمايي  اسييرأقييرب  الييرأ الاقيي  إلييى
مييع  ييير "صيي رحر " أا " عييد  (6:45)سييرع ، م ييي  (12ي)لييااسييمخدام ماقنيي  

 .الظهر"
    

     .ايجرى علنهر حسر ر   ساط  ،ل زم ا الرأ بار ر  م  جداا 
 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث: رج  مح ط مض ع من ظم سمح ط م اح  م  ع سم  طرِ

      .اعر  أ  المحاط ها المسرف  حال حداد شيي مر
الييييياا ااحسيييييب محييييياط مراعييييير  امسيييييمطاال  ام يييييلعر  م مظمييييي   ا  

 .أ الع طالهر أعداد طباعا 
    

ح  هيي  قاييرا أا قاييرا الفييرا   ييم  حييداد شيييي مسييما، اعيير  أ  المسيير
ايجد االرر  مسرحر  أشيرل مسماا  غنر م مظمي  عي  طرييق مليدنر عيدد 

 .الاحدا  المراع  الم  م ط  ه ا الشيي
    

العييير  لحسيييرب مسيييرح  × = الطيييال اسيييم  ط ااسيييمخدم معردلييي  المسيييرح 
 .مراع أا مسمطني

    

 

 :   بعرر    هن    س  ق ا    صف  معا -4
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 .  مع ا     ئ  ي   سل:  ح     خصائص   ب  ط   ألشكال س   عم ها
احييييدد الخطيييياط المماازييييي  االخطيييياط الممعرمييييدة، ايرسييييم مسييييملامر  

طرة ام لث، ارسم الزاااي  مماازي  امسملامر  ممعرمدة  رسمعمرل مس
يزااايير أكبيير ميي  أا أصيي ر ميي  أا مسييراا  اصيي   الزااايير ، اللرئميي 

 .للزااا  اللرئم ، االرر  زااار معطرة ايرمبهر حسب ملرسهر

المراعييييييييييييييير   أراعييييييييييييييي  
أ ييالع ممسييراا  اأراييع 
زاااييير قرئمييي  اار يييالع 

 .المملربل  مماازي 
   

احييدد خطيياط الم ييرظر فيي  أشيييرل  ا   عييدن  اايمييي أشيييرل  ا  
 .ظر معطى عدن  لجعلهر مم رظرة حال خط م ر
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 اعر  خصرئص  ساط  ر الع ازااار مر نل   

المسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمطاال   
االزااايييييييييييييير  ار ييييييييييييييالع

مملربليييييييييييي  ممسييييييييييييراا ، ال
اار ييييييييييالع المملربليييييييييي  

 .مماازي 

   

 اسمخدم معرفمه لخصرئص المراعر  م  أجي 

إ شيييييييييييييييييييير  مراعيييييييييييييييييييير  
امسمطاال   ا  أ عيرد 
معطيييييييييييييييرة السيييييييييييييييمخدام 
مسيييييطرة ام ليييييث قايييييرا 

 .الزااا  اللرئم 

   

إ شيييييييييييييييييييير  مراعيييييييييييييييييييير  
امسمطاال  على ارقي  

 .المراعر 
   

مشيييييمي خصيييييرئص المسيييييملامر  االمراعييييير    سييييياط  احيييييي مسيييييرئي
 .االمسمطاال 

    

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني: رخ ا  سح    منا ب  سا س   ق ا  منا ب     ق ر  س  ق ا 
     .نخمرر احدا  م رس   اأداا  قارا م رس   للملدنر االلارا

  اليييييرأ ليييييرأ اللارسييييير  مييييي  مليييييرناا مخملفييييي  بدقييييي  مم رهاييييي ، مييييي ال  ا
 .(0.1kg)أقرب  إلى (100g) اللارسر  على ملارا بدرجر  م 

    

احيال أمميرر إليى سي ماممرا ، اسي ماممرا  إليى ملامميرا ، ملاممييرا  
 . رسمخدام المم ني العشري  أممررإلى س ماممرا ، اس ماممرا  إلى 

    

كسار العشري  الميرفأة ل ص  اراع ا الث أرايرع اعر  الكسار اال
اينليا ممير  ،المير ااحيد ،اااحد  رلمرئ  م  ينليا جيرام ااحيد ،اعشر

 ،أا  ال يييي  أراييييرع ينلييييا جييييرام ،(0.75kg)  معرفيييي  أ  ااحيييد، ميييي ال  
 .(750kg)يالهمر اسراي 

    

     .ملاممرا أقرب  الاا ايرسم مسملامر  إلى

 احي مسرئي  ساط  مشمي 
     .لارام

اسيييييييييييييمدالل ااسيييييييييييييم مرج 
 . سب 

   

افمييرا  زم ايي   احسييب فمييرة زم ايي  ملييي عيي  سييرع  ااحييدة  رلييدقرئق،
 .أطال  م رعفر  الخمس  عشر دقال 
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي
احال ارارم إلى أسرباع ا رلعيا، اعر  عدد ارارم ف  يي شيهر، 
 ااسمخدم الملاام ال را  إلنجرد فميرة زم اي   ررايرم اارسيرباع، اعير 

 .ايدرح الملاام الهجري اارشهر اللمري 
    

 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث: ر ع ف ع ى   مح ط س  م اح 
     احي مسرئي  ساط  مشمي مسرح  أا محاط مراعر  أا مسمطاال 
اعيييييير  أ  ارشيييييييرل  ا  المسييييييرح   فسييييييهر امييييييي  أ  ايييييييا  لهيييييير 

ايييا  محاطيير  مخملفيي  اأ  ارشيييرل  ا  المحيياط  فسييه امييي  أ  
 .لهر مسرحر  مخملف 

    

     .نجد محاط م لع غنر م مظم
     .أ الع مبلغ أطاالهر أعداد طباعا 

 

 :معارر    هن    س  ق ا    صف   خام     ا ي -5
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 .س  ا س ل   لل   هن  ي(  مع ا     ئ  ي   سل: ر ع ف ع ى خصائص سعالقا    شكال   هن     )    
درجي  ل ال ي  أرايرع  (270)درج  لدارة ااحدة يرمل ،  (360)ن سب 
درجيييي   (90)درجيييي  ل صيييي  دارة أا خييييط مسييييملام،  (180)الييييدارة، 

 .لراع دارة أا زااا  قرئم 
    

     .نمعر  إلى الم رظر الدارا   ف  أشيرل  ا   عدن 
     .الدر االرر  أحجرم زااار حردة

     .  زااا  > أ ب جاسمخدم الرماز المللندا  للزااار م ال  
     .نجد زااا  مجهال  على خط مسملام أا حال  لط  مر
     .درج  (180)نمعر  ااسمخدم خرصا  مجماع زااار م ل  اسراى 

نجد زااا  مجهال  مم م   خصرئص الزااار ف  يي م  الم ل ر   
 ،اللييرئم الزااايي ، المسييمطني ،ار ييالعالممسييراي  ،الممسييراي السييرقن 

 .االمراع
    

نمعيير  علييى شيي ير  ميا يي  ميي  علييب مفماحيي  ام لليي  علييى شيييي 
 .ميعب أا ش ه ميعب

    

الرسيييم زاااييي  حيييردة  ،اسيييمخدم م للييي  للايييرا زاااييي  حيييردة  رليييدرجر 
 .معطرة
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي
اسيييمخدم إحيييدا ار  فييي  الرايييع ارال لمم نيييي  ليييرط، ااعليييم أ  طيييال 

اأ  طيال قطعي   ،(X)ملام  أفلاي  اسيراى فيرس إحيدا ار  قطعي  مسي
 .(Y)مسملام  عمادا  اعردل فرس إحدا ار  

    

     . ا   عدن  على ارس مراعر أشيرال   ن ش 
 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:  ق   س قا ن   طسل س  ك    س   ع  س  سق 

 (Kg, g, l, ml, km, m, cm, mm) الييام  رلمحايييي بيين 
 .مر  المم ني العشري مسمخد

    

 مر فنهر الس اا  اارشيهر اارسيرباع،  احال احدا  الاق  اللارسا 
االسيييرعر  إليييى  ،اارايييرم إليييى سيييرعر  ،فاحيييال ارسيييرباع إليييى أايييرم

 االدقرئق إلى  اا  ، االعيا  رلعيا. ،دقرئق
    

سرع ، ااسمخدم جداال الاق  لحسيرب فميرة  (24ي)لااسمخدم ماقن  
 .رلسرعر  االدقرئقزم ا   

    

اسيييمخدم مسيييطرة ااسيييطاا   قايييرا امييياازي  أ ليييرل اسيييرعر  ماقنييي  
 .لالام  لارسر ، الرأ أعداد م  الماازي   رلدق  المطلا  

    

 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث:  فهم س ح ل   مح ط س  م اح  س  حجم

 اعر  قر ا  مسرح  المسمطني ااسمخدمهر إلنجرد 

مسيييرح  المرايييع 
 .لمسمطنياا

   

 يييييييلع المرايييييييع 
 عييييييييييد إعطيييييييييير  
مسييييييييييييييييييرحمه أا 

 .محاطه

   

 ييلع مسييمطني 
 عييييييييييد إعطيييييييييير  
طاليييييييييييييييييييييييييييييه أا 
عر ييييييييييييييييييييييييييييييييييه 
امسيييييييييييييرحمه أا 

 .محاطه

   

نجييد محيياط أا مسييرح  أشيييرل ميا يي  ميي  مييراعن  أا أك يير أا ميي  
 .مسمطاال 
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي
االيييرر  حجمهييير  عيييداد  ،مجسيييمر   رسيييمعمرل احيييدا  ميع ييي   ن شييي

 .الميع ر 
    

     .ااسمخدمهر لحسرب حجم ش ه للم حر  ،لى معردل احصي ع
احي مسرئي  ساط  مم يم  مسيرح  امحياط مراعير  امسيمطاال ، 

 .أا حجم أش ره ميع ر 
    

 

 :معارر    هن    س  ق ا    صف    ا      ا ي -6
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 )   حس ال (. سعالقا    شكال   هن        مع ا     ئ  ي   سل: ر ع ف إ ى خصائص
     نرسم ا عيرا شيي  ا   عدن  م  خالل محار ممر ي

     نرسم دارا  شيي  ا  عدن  حال أحد رؤاسه
     اسمعمي المسما  المللندا  للزااار االخطاط ااإلشيرل اله دسا 

لييى الزااايير  نمعيير  إلييى الزااايير فيي  خييط مسييملام اع ييد  لطيي  ميير اا 
 لمملربل   رلرأاا

    

درجييييي ، اسيييييم  ط  180اعييييير  أ  مجمييييياع زاااييييير م لييييي  مييييير هيييييا 
ااسمعمي الخرصيا  المي  مليال  يأ  مجمياع زاااير الشييي الرايرع  

 درج  360ها 
    

اعييييين  ارطييييياال الممسيييييراا  أا نجيييييد زاااييييير مجهالييييي  فييييي  أشييييييرل 
 ه دسا  م ي 

زااايير فيي  خييط مسييملام، 
حيال  لطيي  مير أا زااايير 

 .رلرأامملربل   
   

    .مجماع زااار م لث مر
خصيييييرئص أ يييييالع أا 
زااايييييييير م ليييييييي  ممسييييييييرا 
السييييييييييييييرقن  االممسييييييييييييييرا 
ار الع االلرئم الزااا  
 .االمخمل  ار الع

   

خصيييييرئص أ يييييالع أا 
زااايييييييييييييييييير المراييييييييييييييييييع أا 
المسيييمطني أا الممييياازي 

 .ار الع
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 اسمخدم مسطرة ام لل  إل شر  م لث 

معطييييييييييييييييى الييييييييييييييييزاايمن  
 .ل ي بن همراال لع ا

   

معطيييييييييييييييى ال يييييييييييييييلعن  
 .االزااا  الم  بن همر

   

اسيييمعمي مسيييطرة ام للييي  م ليييث قيييرئم الزاااييي  لالييياا ايرسيييم زاااييير 
 .امسملامر  ممعرمدة امسملامر  مماازي  امسمطاال  امراعر 

    

اسيييييييمخدم اسيييييييرئي المك الاجاييييييير للكمبنيييييييامر لرسيييييييم أشييييييييرل م يييييييي 
 .المسمطاال  االمراعر 

    

 .   ئ  ي   ثاني:  حِ م ائِ  شمِ   مح ط س  م اح  س  حجم   مع ا 
اسيييييم  ط ااسيييييمخدم معيييييردال  ممعليييييق  مسيييييرح  الم ليييييث امسيييييرح  

 .المماازي ار الع
    

 نجد 

المسيييييييييييرح  السييييييييييييطحا  
لميعيييييب معطيييييى طيييييال 

 . لعه
   

 يييييييييلع مييييييييي  أ يييييييييالع 
الميييييب معطييييى الحجييييم 
 .أا المسرح  السطحا 

   

أحيييييييييييييد أ عيييييييييييييرد شييييييييييييي ه 
را  الميعيييييييييييييب، معييييييييييييي

الحجييييييييييييييييييم اال عييييييييييييييييييدن  
 .اآلخري 

   

، )31000cm(ياالييي )1000ml(لااعييير  مكيييرفؤ اللمييير الااحيييد أا 
ااسمخدم قر ا  حجم ش ه الميعب إلنجرد حجم السيرئي في  اعيرد 

 . شيي ش ه م حر 
    

 احي مسرئي م ي 

 ،مسيييييرح  المسيييييمطاال 
االمماازيييير   ،االم ل ييير 
 .ار الع

   

حجيييم الميع ييير  اأشييي ره 
 ييييييييييير  االسييييييييييياائي الميع

الماجييييييادة فيييييي  أاعايييييي  
 . شيي أش ره ميع ر 
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 :معارر    هن    س  ق ا    صف    ابع    ا ي -7
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 .  مع ا     ئ  ي   سل: ر ع ف إ ى   خصائص س  عالقا  في   شكال   هن     )   س  ا س  شكال س   فكر    هن  ي(

معيييير  ايرسييييم ااشييييرح خصييييرئص الزااايييير اار ييييالع ن
 اارقطرر االم رظر م  ارشيرل المسماا  المرلا  

الم ل ييييير  )الممسيييييراا  السيييييرقن ، 
االممسييييراا  ار ييييالع، االلرئميييي  
الزااايي  االحييردة الزااايي ، االم فييرج 
 .الزااا ، االمخمل  ار الع(

   

ارشييييييييييييرل الرارعاييييييييييي  )المرايييييييييييع 
ار يييالع  االمسييمطني االممييياازي 

االمعييييييييييييين  اشييييييييييييي ه الم حييييييييييييير  
 .االحدأة(

   

الم لعر  )الخمرسي  ار يالع 
االسداسييييي  ار ييييييالع اال ميييييير   
ار ييييالع أا الميييي م  االعشييييرري 

 .ار الع أا المؤشر(

   

احسب قارسر  زاااير غنير معرافي  في  أشييرل ه دسيا  
 مم م  

زااايييير فيييي  خييييط مسييييملام، حيييييال 
 . لط  أا زااار مملربل   رلرأا

   

زاااييييييييييييييير مم يييييييييييييييرظرة امم ردلييييييييييييييي  
 .اممكرمل 

   

خصييييييييرئص أ ييييييييالع أا زااايييييييير 
الم ليييييييييييث الممسيييييييييييراي السيييييييييييرقن  
االممسييييييييراي ار ييييييييالع االلييييييييرئم 
الزااا  االمخمل  ار يالع،  مير 
فاييييييييييييه الخصييييييييييييرئص الممعللييييييييييييي  

 . مجماع الزااار

   

خصييييييييييييييرئص زااايييييييييييييير المراييييييييييييييع 
االمسييمطني االممييياازي ار يييالع 
االمعيييييين ،  ميييييير فاييييييه خصييييييرئص 

 .زااار الممعلل   أقطررهرال

   

م صيييييييييي  الزااايييييييييي  االم صيييييييييي  
 .العمادي

   

نمعر  على أشيرل المجسمر  ااشيرح خصرئصيهر  مير 
فنهر مسماار  الم رظر، نمعر  ايرسيم شي ير  الميعيب 
 .اش ه الميعب االماشار االم شار االهرم االمخراط
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

اسييييييييمخدم مسييييييييطرة اقيييييييياا )أداة  م لييييييييث قييييييييرئم برسييييييييم 
  يام لل  افرجرر ل الماازير (

قايييييييرا ارسيييييييم قطيييييييع مسيييييييملام  
 .ازااار 

   

    .رسم خطاط مماازي  اممعرمدة
إ شيييييييييير  مسييييييييييمطاال  معرافيييييييييي  

 .ار عرد
   

    .رسم داائر اأقااا
إ شر  م صفر  زااار ام صيفر  

 .عمادا 
   

إ شييييير  أشييييييرل ه دسيييييا   سييييياط  
 .م  بار ر  معطرة

   

ييييييييييي  إلنجييييييييييرد إ شيييييييييير ا  اسييييييييييمخدم البييييييييييرامط الكمبنامر 
 .ااسمكشرفهر

    

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م       من   ق ا ا   حِ   م ائِ بما فرها   مع ل   ن بي س    ع 
احسب مسيرح  الم ليث االمسيمطني االممياازي ار يالع 

 .اش ه الم حر  اارشيرل الممعلل  يلهر
    

ألافيييييي  اسيييييمى أجييييييزا  اليييييدائرة، ااعيييييير  مليييييدنرا  ط الم
 ،ااعيييييير  الليييييير ا  العرئيييييييد لمحيييييياط الييييييدائرة لمسيييييييرحمهر
ااسييييييييمعمي هيييييييي ه المعلاميييييييير  لالييييييييدر محيييييييياط الييييييييدائرة 

)ط( إلنجيييرد يامسيييرحمهر، ااسيييمعمي الحرسييي   امفميييرح الييي
 .الدق  مكرفؤ الكسار العشري  حمى درج  م رس   م 

    

اليدر الطيال االمحياط امحياط اليدائرة االمسيرح  االسييع  
طيييرح الاقييي  االزاااييي  فييي  ا يييعار  مملييي  ا االحجيييم االك
 .ايخمرر الاحدا  الم رس   ،علاه يمسرئي

    

ااحيي مسيرئي مم يم   ،افهم ااسيمعمي قارسير  المعيدل
 .احمسرب مماسط المعدل

    

الاقيي ، احييي  /اعيير  أ  السييرع  المماسييط = المسييرف 
مسييييييرئي مم ييييييم  حسييييييرب معييييييدل السييييييرع  المماسييييييط  

 .االمسرف  االاق 
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 :    هن    س  ق ا    صف   ثامن    ا يمعارر -8
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 .)   س  ا س  شكال س   فكر    هن  ي(   مع ا     ئ  ي   سل:  عرن   خصائص س  عالقا  في   شكال   هن    
     .احسب الزااار الداخلا  االخررجا  للم لعر 

رال عيييييرا االييييدارا  رشيييييرل اعيييين  خصييييرئص الم ييييرظر  
  رئايييييي  ال عيييييييد  مييييييير فنهيييييير الم ليييييييث ارارعاييييييير  ار يييييييالع 
 .ام لعر  م مظم ، ايرسم أشيرل مم رظرة  ا   عدن 

    

اسمخدم معرفمه بخصرئص الزااار االمسملامر  المملرطع  
االمماازييييييييي ، اخصييييييييرئص الزااايييييييير اار ييييييييالع االم ييييييييرظر 

مي  أجيي مخمين    ر  اارشيرل الرارعاي  االم يلعر للم ل
 .اسم مرج خصرئص شيي معن أا 

    

ااعليييم أ  ار يييالع المم يييرظرة  ،اعيين  ارشييييرل الممشيييربه 
 .ف  ارشيرل الممشربه  مم رس  

    

 نرسم محااال   شيي  ساط   رئ  ال عد  مر فنهر 

ا عييييرا فييي  مسيييملامر  ماازيييي  
 45للمحييييياري  أا مرئلييييي  بزاااييييي  

 . رل س   رحد المحاري 
   

درجيي   (90)يدارا  م ييرعفر  اليي
حيييييال  لطييييي  ارصيييييي، أا حيييييال 
أحيييد رؤاا شييييي مييير، أا حيييال 
 . لط  م مص  أحد أ العه

   

ميييياازي رحييييد  امجييييرهإزاحيييي  فيييي  
 .المحاري 

   

مكبنييير  معرميييي مكبنييير مييي  عيييدد 
 رسييييمخدام مرييييز مكبنيييير  طباعييي 
 .معطى

   

مرينيب محيايلنن  مي  المحيااال  
 .الم يارة أعاله

   

اعيييين  ا عييييييرا ادارا  أا إزاحيييي  أا مكبنييييير شيييييي   يييييرئ  
 .ال عد

    

اسييييييمخدم مك الاجايييييير الكمبنييييييامر السمكشيييييير  المحييييييااال  
 .المفسنر أا إ  ر  خصرئص اله دس 

    

     .اافسر رسامر  مرسام  افلر  لملارا رسم معن   ن ش
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي
اسمخدم المسطرة االم ليث الليرئم الزاااي  )الكياا( االم للي  

رر إل شيييير  أشيييييرل ه دسييييا  اعممييييردا  علييييى بار يييير  االفرجيييي
معطييييييييرة، ا لييييييييح علييييييييى الييييييييارس ا رسييييييييمخدام مك الاجايييييييير 

  .الكمبنامر

    

 ال اي  ال عيد في  امجرهير  أشييرال   نمصار ااصي  ايرسيم
 .مخملف 

    

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م مجمسع  ق ا ا  بما فرها ق ا ا  م كب   حِ   م ائِ
قييييييير  بييييييين  الاحيييييييدا  مييييييي  أجيييييييي إجيييييييرا  اسيييييييمخدم العال

 .المحااال   م  أ ظم  الاحدا 
    

احي مسرئي مشمي السرع  المماسط  االمسرف  أا الاقي ، 
 . رسمخدام آل  حرس   إ ا ير   لح م رس  

    

 اسمخدم آل  حرس   

إدخيييييييييرل امفسييييييييينر أعيييييييييداد فييييييييي  
حسييير ر  ممعليييق  رلاقييي ، حنييييث 
محييييال أجييييزا  ميييي  السييييرع  إلييييى 

ي  أا يسييار عردايي ، يسيار عشيير 
 .لنمم إدخرلهر ف  الحرس  

   

 
احيييدة محاييييي احيييدة سيييرع  إليييى 

  محيييييييال مييييييي ال  ، سيييييييرع  أخيييييييرى 
km/h  إلىm/s). 

   

الحجييييم، احييييي مسييييرئي مشييييمي  /اعلييييم أ  الك رفيييي = الكمليييي 
 .حسرب الك رف 

    

نجيييييييد أحجيييييييرم االمسيييييييرح  السيييييييطحا  للميع ييييييير  اأشييييييي ره 
 .الميع ر  االمجسمر  الممعلل  بهر

    

 1000cm)3(اسييييييم ير اللاميييييي  الميرفييييييأة للميييييير الااحييييييد ا
 .)داساممر ميعب(

    

  اعطييى ميي ال  ،   اللارسيير  لاسيي  دقاليي   طباعمهييرنييدرح أ
إليييى  (15cm)يالحييدن  ارقصيييى اارد يييى للايييرا ميييدا  يييي

 .سمأقرب 
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 :    س  ق ا    صف    ا ع    ا يمعارر    هن -9
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 .  هن     )   س  ا س  شكال س   فكر    هن  ي(   شكال  مع ا     ئ  ي   سل:  عرن   خصائص س  عالقا  في 
اسييييمخدم معرفمييييه  رلزااايييير اخصييييرئص ارشيييييرل  ا  ال عييييدن  

 .لمخمن  أا اسم مرج الخصرئص ف  شيي مسما معطى
    

 دسييا ، اع ييد إعطيير  نجييد إحييدا ار   لييرط محييددة لمعلاميير  ه
  .(A, B) إحدا ار  ال لطمن 

    

 نجد 

 لطييييييييييييي  م مصييييييييييييي  
اللطعييييييي  المسيييييييملام  

A،B 
   

طيييييييييييييييييال اللطعييييييييييييييييي  
 A،Bالمسملام  

   

ال لطييييي  المييييي  ملسيييييم 
اللطعييييييي  المسيييييييملام  

A،B   ب س   معن 
   

     .نمعر  على الم ل ر  الممشربه  ازااارهر اأ العهر المم رظرة
مطر ل  ازااارهر اأ يالعهر المم يرظرة، اعير  اعن  الم ل ر  الم
 .ااحدد مر إ ا ير  م ل ر  ممطر لن  ،شراط المطربق

    

اسمخدم خصرئص المطربق أا المشر ه للم ل ر  لحيي المسيرئي، 
  نجييييد أ ييييالع أا زااايييير مجهاليييي  لم ل يييير  ممشييييربه  أا ميييي ال  

 .ممطر ل 
    

ميييي ال عيييد احيييدد عملاييي  محاييييي ااحيييدة مطبيييق شييييي   يييرئ   معر
  ع  طريق اال عيرا االدارا  ااإلزاح  أا على صارمه  م ال  

المكبنيير  معرمييي قايييرا ميييا  مييي  عييدد صيييحان ماجييب، نجيييد 
محار اال عييرا أا مرييز أا زاااي  دارا  أا معرميي قايرا أا 

 .مريز مكبنر ف  حرال   ساط 

    

اعن  ايرسم عليى ارس  رسيمخدام اسيرئي مك الاجاي  الكمبنيامر، 
نر شيي مسما  ساط  معرميي قايرا يسيري ماجيب، نمعير  مكب

علييييييييى معرمييييييييي اللاييييييييرا ي سيييييييي   بيييييييين  قطعميييييييين  مسييييييييملاممن  
 .مم رظرمن 

    

     .اسمخدم اسرئي مك الاجار الكمبنامر السمكشر  المحااال 
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي
 ال اييي  ار عيييرد مييي  خيييالل مم االمهييير فييي   أجسيييرمنمعييير  عليييى 

ادي لجسيم  ال ي  ال عدن ، نرسم المسيلط ارفلي  االمسيلط العمي
ار عيييرد مييي  رسيييام مخطاطاييي  ا مييير ج، نرسيييم مخططييير  لجسيييم 
 ال ييييي  أ عيييييرد أا اليييييام بب ييييير ه ع يييييد إعطييييير ه المسيييييلط ارفلييييي  

 .االمسلط العمادي للجسم

    

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:  حِ م ائِ  شمِ   م اح  س  حجم
     .نجد مسرح  أشيرل مسماا  ممعلل   رلداائر

رح  سيييييطن الم رشييييينر اللرئمييييي  ااالسيييييطاا ر  نجيييييد حجيييييم امسييييي
 .االمجسمر  الممعلل  بهر

    

 .  مع ا     ئ  ي   ثا ث:  حِ م ائالا  شمِ مث ثا  قائم      س  
     .ن ير ااطبق مبره   فن رغارا )بدا  بره مهر(
     .احي مسرئي مشمي إنجرد  لع م لث قرئم الزااا 

     .لظي ف  م لث قرئم الزااا اعر   سب الجنب اجنب الممرم اا

  اسمخدم حرس   علما  إلنجرد

    .قام ال س   الم ل ا 
قاييييييييييييييييييييرا زااايييييييييييييييييييي  
 رسيييييييييمخدام مفيييييييييرمان 
الييييييييييييييداال الم ل ايييييييييييييي  

 .المعياس 

   

 

 :معارر    هن    س  ق ا    صف   عاش     ا ي -10
 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي

 ،م ةائِ  ن  ة   )   طةابق س   شةابه نمةى ق   ةه ع ةى    ح رةِ س   فكرة  س  ة نباط   بة   رن، س حةِ  مع ا     ئ  ي   سل: ر
 .خصائص    س  ا س  م  ق ما  س  مث ثا (

اسييييمخدم  رلزااايييير الململايييي  ع ييييد  لطيييي ، االزااايييير علييييى مسييييملام، االزااايييير 
م  أجي عر   لااقع  بن  خطاط مماازي  اقرطعهرالمم ردل  االمم رظرة ا

 .حجط  ظرما  إل  ر  مطربق م ل ن 
    

ااسييييييمى  ،احسييييييب الزااايييييير الداخلايييييي  االخررجايييييي  للم ييييييلعر  الم مظميييييي 
 .الم لعر  الممعددة ار الع حمى عشرة أ الع

    

اعن  المحي اله دس  لجسم نمحرح افلر  للرعدة محددة،  مر فنهير المحيرل 
 الم  م شأ ف  ا عار  طباعا  ا ساط 
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي
م ل ن  لمالند معرف  إ رفا  مبره ر  إ يرفا  عي  م ل ير ،  ن ب  مطربق

 مير فنهير بره ي  أ  زاايمي  اللرعيدة في  م ليث ممسيرا السيرقن  ممسيرايمن ، 
اأ  المسيييملام الييي ي اصيييي بييين   لطمييين  م مصييي   يييلع  م ليييث اييييا  

 .ماازير  لل لع ال رلث

    

ليييم أ  نيييدرح مشييير ه م ل ييين  اغنيييره مييي  ارشييييرل مسيييملام  ار يييالع، ااع
 ط  المشييير ه احيييرفظ عليييى الشييييي االزاااييير، الكييي  لييياا عليييى الحجيييم اسيييم

اسييييم مرجر  عيييي  أطيييياال ار ييييالع اعيييي  مسييييرح  ارشيييييرل الممشييييربه ، 
نبييره  أ ييه إ ا ييير  م ل يير  ممشييربهن  مكييا  ع ييدهر ال سيي   بيين  مسييرحم  
الم ل يين  مسييراى مراييع ال سيي   بيين  أطيياال أي  ييلعن  مم ييرظري  لم ل يين  

احسيب حجيم  ميا ج قايرا  ،ب فا المرمنب افي  ار عيرد ال ال ي  نخمررهمر
 .إلى حجم الجسم الفعل 

    

المعاررييي   ميير نمعير  علييى ااعلييم ال سييب الم ل ايي  المعاررييي  امخمصييرامهر 
اظيييي الزاااييي   (cosin)اجنيييب مميييرم الزاااييي   ،(sin)نلييي   جنيييب الزاااييي  

(tangent) هيي ه ال سييب إلنجييرد  للزااايي  فيي  م لييث قييرئم الزااايي ، اسييمخدم
زااايير م لييث قييرئم الزااايي   ا  ييلعن  معييرافن  أا إلنجييرد  ييلعن   ييرقنن  

 .(tan= sin/ cos)إ ا ير   لع ااحد ازااا  ااحدة معرافن  نبن  أ  

    

     .اعر  براه ن  مخملفن  على ارقي لمبره   فن رغارا
لم لييث قييرئم مسييرف  بيين   لطميين  لحييي ا إلنجييرداسيمخدم مبره يي  فن ييرغارا 

امريزهير اليع  ،(r)المعردل  الدايررما  لدائرة  ص  قطرهير  ن ش الزااا ، 
 .(XY)على  لط  ارصي لمحاري مسماى اإلحدا ار  

    

فنهير مليح المي  م صي   مر   حر  مسملام )مسطرة( فرجرر إ شر ا ن ف  
اإل يزال  شير  م ليث ممسيرا ار يالع معطيى طيال  يلعه، ا  مسملام مر، ا 

 .الم صن  زااا  م   لط  إلى مسملامعماد 
    

     .اسمكشر  ار مرط اله دسا  اإلسالما  اأاص  سمرمهر
     .اسمعمي اسرئي مك الاجار الكمبنامر السمكشر  العالقر  اله دسا 

 .  مع ا     ئ  ي   ثاني:    خ م مجمسع  من   ق ا ا  س  ق ا ا    م كب   حِ   م ائِ
  معيدال  م يي المكلفي  لكيي (SI)لمري   لل ظيرم اليدال  اعمي  رلاحدا  ا

مماسييييط السييييرع   لميييير، ينلييييا مميييير لكييييي لميييير، لنمييييرا  لكييييي ينلييييا مميييير،
 .ر  مر فنهر ي رف  السي المماسط  االك رف 
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 مالحظ  غر  منا ل منا ل   مؤش    مع ا    ف عي
محيييياط امسييييرح  الييييدائرة، محيييياط امسييييرح  أي  اسييييمخدم صييييا ر  لحسييييرب

راييييرع   ا أا الشيييييي ال ،أا مميييياازي أ ييييالع ،أا شيييي ه م حيييير  ،م لييييث
 ،احجيييم الم شيييار الليييرئم ااالسيييطاا  قطيييري  ممعرميييدن ، اأا ييير  مسيييرح  

 .احجم الكرة المخراط،، مراع اللرعدةالهرم 

    

     .اسمخدم االمجرهر 
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 (2م حق  قم )
 قائم  ا ماء   محكمرن

 

 مكان   عمِ     ج    ع م    ل م م.
 جرمع  ارزهر  مرس مدريا العلا أسمر  ديمار م رهط اط أ. د. عطر حس  دراات  .1
 جرمع  ارزهر أسمر  مسرعد م رهط اطرس مدريا الرير ار  د. عل  محمد  صرر .2
 جرمع  ارزهر أسمر  مسرعد م رهط اطرس مدريا الرير ار  د. مهر حس  الشلرة .3
 جرمع  ارزهر أسمر  مسرعد م رهط اطرس مدريا الرير ار  د. محمد سلام ملرط .4
 جرمع  ارقصى أسمر  مسرعد م رهط اطرس مدريا الرير ار  . عبد الكريم ماسىد .5
 جرمع  ارقصى أسمر  مسرعد م رهط اطرس المدريا د. اائي عبد الهردي العرص  .6
 جرمع  ارقصى مرجسمنر م رهط اطرس مدريا الرير ار  سيرا   عامأ. محمد  .7
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 (3م حق  قم )
 س ش  عمِ حسلا ماء   مشا كرن في قائم  

  ح ر  م  سى   جس  
 

 مكان   عمِ     ج    ع م     سظ ف   ل م م.
 ازارة المراا  االمعلام مرجسمنر رير ار  مشر  رير ار  رفنق الصاف  .1
 ازارة المراا  االمعلام رير ار  ا يرلاريا  مشر  رير ار  سرم  بدر .2
 ازارة المراا  االمعلام  ار رير ا يرلاريا  مدرا رير ار   رصر أبا حرلاب .3
 ازارة المراا  االمعلام رير ار  ا يرلاريا  مدرا رير ار  مرهر حجرزي  .4
 ازارة المراا  االمعلام رير ار  ا يرلاريا  مدرا رير ار  أحمد ال جرر .5
 ازارة المراا  االمعلام رير ار  ا يرلاريا  مدرا رير ار  أسرم  بدر .6
 ازارة المراا  االمعلام رير ار  ا يرلاريا  ر ار مدرا ري سمرهر بدر .7
 ايرل  ال اث الدالا  رير ار  ا يرلاريا  مدرا رير ار  إامر  بدر .8
 ايرل  ال اث الدالا  مرجسمنر رير ار  مدرا رير ار  محمد ال جرر .9
 ازارة المراا  االمعلام مرجسمنر رير ار  مدرا رير ار  إبراهام صرلح  .10
 ايرل  ال اث الدالا  رير ار  ا يرلاريا  مدرا رير ار  يد بدرم ر  .11
 ازارة المراا  االمعلام رير ار  ا يرلاريا  مدرا رير ار  بهج  الحبي .12
 مؤسسر  المجممع المد   رير ار  ا يرلاريا  مدرا رير ار  عبد العلام الكحلا  .13
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