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 اإلهـداء
 
 

إىل مه ثلغ الرسبلخ وأدى األمبوخ .. ووصح األمخ .. إىل ويب الرمحخ ووور العبملني سَدوب حممد صللي ا  للَل    

 وسلم.

 الليً رر  اَالب ثليرح الا لب     إىل مه للمين العطبء ثدون اوتظبر .. إىل مه أمحل  أهل  ث ل  اات.لبر... إىل     

 باَخ...أطبل ا  يف لمره وأمده ثبلصحخ والع العزٍز  ً والد

هب سر جنبحٌ وحابهنب ثلسم جراحٌ... ؤإىل وجع احلابن والعطبء ورمز احلت والوابء ...   إىل مه كبن دلب

 والدتٌ الغبلَخ أطبل ا  يف لمرهب وأمدهب ثبلصحخ والعباَخ...

 إىل القلوة الطبهرح الرقَقخ والافوس الربٍئخ إىل رٍبحني حَبتٌ إخوتٌ و أخواتٌ.

 …ه تسللللل ه صلللللورهم وأصلللللواوم أاللللل  اللحظلللللبد واألٍلللللب  الللللل  ل لللللت ب   إىل أصلللللدقبذٌ الللللليٍ

 ... املتواضع اجل د هيا مثرح أهدً ... اَعبً إلَ م
 

 إثراهَم التلَينالجبحث / 
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روتقدي شكر
 ال المناسبة كبيذه ، المتكاضع البحث ىذا أف مٌف عمٌى بإنجاز تعالى هلل الشكر

 كتشجيعيـ مؤازرتيـ عمى الكراـ لألىؿ فانيكعر  شكرم بخالص أتقدـ أف إال يسعني

اإلسالمية  لمجامعة كعرفاني كشكرم  ، كالدٌل الكريميف كأخص بالذكر ، دعائيـ كصادؽ
ككمية  العميا الدراسات عمادة إلى كالتقدير بالشكر أتكجو كما – كالعمماء العمـ منارة – بغزة

 أعظـ لجيدىـ كاف الذيف الفضؿ أىؿ كلكؿ ، األفاضؿ كأساتذتيا بعميدىا ممثمة التربية

 . الحالية صكرتيا عمى الرسالة ىذه في إخراج األثر
 

 ، إبراىيـ حامد األسطؿ / الدكتكر ألستاذم كعرفاني شكرم بخالص كما أتكجو
 ، الكثير كخبرتو كقتو مف منحني كالذم ، الرسالة ىذه عمى اإلشراؼ فضؿ لو الذم كاف

 الرسالة ىذه كما ، الصعاب كؿ أتخطى جعمني مما ، المصيب بالرأم كأرشدني كأمدني

 . الجزاء خير عني اهلل فجزاه ، كمتابعتو لتكجيياتو الدائمة ثمرة إال
 

نو  /الدكتكر في ممثمة المناقشة لجنة إلى الشكر مكفكر يسدم أف لمباحث ليطيب كا 
 رسالةىذه ال مناقشة لقبكليما خالد فايز عبد القادر /كالدكتكر عزك إسماعيؿ عفانة

ثرائيا   . القيمة بمالحظاتيما كا 
 قدمكه ،كلما ككقت جيد مف بذلكه لما ، الدراسة أدكات محكمي لمسادة التحية ككؿ

رشادات مف نصائح لي الرياضيات  معممي لكؿ كاالمتناف بالشكر كأتكجو ، كتكجييات كا 
 . عمييـ الدراسة تطبيؽ تـ لمصؼ الرابع األساسي الذيف

 

التعميـ  كمديريات ، العالي كالتعميـ التربية كزارة إلى يرمكتقد بشكرم كأتقدـ
تماـ تطبيؽ أجؿ مف قدمكىا التي كالمساعدات لمتسييالت  غزة بمحافظات  الدراسة ىذه كا 

. 
 



 د

 

 أك قريب مف دكر لو كاف مف كؿ إلى كعرفاني شكرم بخالص أتقدـ فإنني كأخيرنا

 فائدة ذات تككف قد متكاضعة نتائج مف إليو كصمت ما إلى الرسالة ىذه في إيصاؿ بعيد

 . الجزاء خير عنَّي تعالى اهلل فجزاىـ ، لمؤسساتنا التربكية

 

 يعترم ما كؿ يعتريو بشرم جيد فيذا ، العالميف رب  هلل الحمد أف دعكام كآخر

ف ، تعالى اهلل فمف أصبت فإف جيد آخر، أم  سمة ،كذلؾ كالشيطاف نفسي فمف قصرت كا 

 حينما )صمى اهلل عميو كسمـ(أني اجتيدت ، كصدؽ رسكؿ اهلل ،كحسبي القكؿ البشر

 1987) البخارم ، " افأجر كمف اجتيد فأصاب فمو أجر  فمو فأخطأ اجتيد مف :"  قاؿ
 خالصا هلل تعالى .ىذا ( كأرجك أف يككف عممي 2676: 
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 الدراسة ممخص

 مصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي فػػػيالرياضػػػيات ل كتػػػابىػػػدفت الدراسػػػة الحاليػػػة إلػػػى تقػػػكيـ محتػػػكل 
  مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي: مثؿكتت (TIMSS) متطمبات فمسطيف كفؽ

مـــدض تضـــمن كتـــاب الرياضـــيات ال مســـطيني لمصـــف الرابـــع األساســـي التقـــديرات التقويميـــة لمـــا 
 ؟ TIMSSلمتطمبات 

 األسئمة ال رعية التالية ؟ ويت رع من هذا السؤال الرئيس
 الرابػع لمصػؼ الرياضػيات كتػاب محتػكل تكافرىػا فػي الكاجػب TIMSS 2011-تطمبػاتممػا     1-

 األساسي في فمسطيف؟                  
في  كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي محتكل مدل تضمفالتقديرات التقكيمية لما  2-

ياسات، )األعداد ،األشكاؿ اليندسية كالق في مكضكعات TIMSS-2011 متطمباتل فمسطيف 
 (؟ عرض البيانات

في   لمصؼ الرابع األساسي الرياضياتكتاب  محتكل مدل تضمفالتقديرات التقكيمية لما 3-
لبعد العمميات المعرفية ) المعرفة ، التطبيؽ ،   -TIMSS  2011متطمباتل فمسطيف

 كاالستدالؿ ( ؟
س محتكل كتاب في تدريTIMSS-2011 تكظيؼ متطمباتمدل التقديرات التقكيمية لما    4-

مكضكعات ) األعداد ، األشكاؿ اليندسية ك في فمسطيف في  األساسي الرياضيات لمصؼ الرابع
 ( مف كجية نظر المعمميف؟ عرض البيانات، القياسات 

كتاب تدريس  في TIMSS  2011 -تكظيؼ متطمباتمدل التقديرات التقكيمية لما   5-
لبعد العمميات المعرفية ) المعرفة ، التطبيؽ  في فمسطيف الرابع األساسي الرياضيات لمصؼ

 ؟ ( مف كجية نظر المعمميف ستدالؿ،اال
 

 بإعػداد قائمػة قػاـ حيػث ، التحميمػي الكصػفي المػنيج الباحػث اسػتخدـ الدراسػة أسئمة عف كلإلجابة

تكزعػت  متطمبػا ((85عمػى اشػتممت حيػث الرياضػيات، منيػاج لمحتػكل TIMSS - 2011 بمتطمبػات
األشػػػكاؿ اليندسػػػية ، األعػػػداد ) د المحتػػػكل الػػػذم اشػػػتمؿ عمػػػى ثػػػالث مجػػػاالت كىػػػىبعػػػديف بعػػػعمػػػي 

الػػػػذم اشػػػػتمؿ عمػػػػى ثػػػػالث مجػػػػاالت كىػػػػى  ، كبعػػػػد العمميػػػػات المعرفيػػػػة عػػػػرض البيانػػػػات(، كالقياسػػػػات
ثػػـ قػػاـ بإعػػداد أداة لتحميػػؿ محتػػكل مػػنيج الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع  ، المعرفػػة، التطبيػػؽ كاالسػػتدالؿ()

 بنػاء، كػذلؾ قػاـ ب TIMSS - 2011 األكؿ كالثػاني لمعرفػة مػدل تضػمنو لمتطمبػاتاألساسي بجزأيو 

فػي تػدريس محتػكل الكتػاب كطبقػت عمػى  TIMSS - 2011 اسػتبانو لمعرفػة مػدل تكظيػؼ متطمبػات



 ٚ 

( معمـ كمعممة مف معممي ـ الرياضيات لمصؼ الرابع األساسػي كتػـ تطبيػؽ الدراسػة 97عينة عددىا )
 ـ.  2012/2013في العاـ الدراسي 

 كقد أسفرت النتائج عف :
فػي محتػكل منيػاج الرياضػيات  تضػمنياالكاجػب  TIMSS - 2011 بمتطمبػاتبنػاء قائمػة  -1

 ( معياران تكزعػت عمػى سػتة مجػاالت ىػي 85تككنت القائمة مف )حيث لمصؼ الرابع األساسي ، 
  .االستدالؿ(،ؽ ، المعرفة، التطبيعرض البيانات، األشكاؿ اليندسية كالقياسات، األعداد)

 بمغت النسبة المئكية لمجاؿ األعداد عند تحميؿ كتاب الرياضيات كفقا لمتطمبات  -2

TIMSS-2011(67.5 ) %،                                            بينما بمغت النسبة المئكية لمجاؿ األشكاؿ اليندسية
 . 9.3% )البيانات )%( ، كبمغت النسبة المئكية لمجاؿ عرض  23.2كالقياسات)

بمغػػػػػت النسػػػػػبة المئكيػػػػػة لمجػػػػػاؿ المعرفػػػػػة عنػػػػػد تحميػػػػػؿ كتػػػػػاب الرياضػػػػػيات كفقػػػػػا لمتطمبػػػػػات  -3
TIMSS-2011    (63.2)% ، ( 15.8بينمػػا بمغػػت النسػػبة المئكيػػة لمجػػاؿ التطبيػػؽ)%   ،

 .21%)  كبمغت النسبة المئكية لمجاؿ االستدالؿ ) 
فػػي تػػدريس  TIMSS - 2011يػػؼ متطمبػػات الػػكزف النسػػبي لبعػػد المحتػػكل فػػي تكظ بمػػ  -4

حيػث حصػؿ مجػاؿ  53.9%)محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع مف كجية نظر المعممػيف)
%(، بينما حصؿ مجاؿ األشكاؿ اليندسية كالقياسات عمػى كزف  56.5األعداد عمى كزف نسبي)

 %(.  51.1( ، كحصؿ مجاؿ عرض البيانات عمى كزف نسبي ) 54.1%نسبي )
فػػي  TIMSS - 2011الػػكزف النسػػبي لبعػػد العمميػػات المعرفيػػة فػػي تكظيػػؼ متطمبػػات  بمػػ  -5

حيػػث  51.3% )تػػدريس محتػػكل كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف )
%(، بينمػػا حصػػؿ مجػػاؿ التطبيػػؽ عمػػى كزف نسػػبي  59حصػػؿ مجػػاؿ المعرفػػة عمػػى كزف نسػػبي)

 %( .46.2بي ) %( ، كحصؿ مجاؿ االستدالؿ عمى كزف نس48.7)
 مقػررات محتػكل مراجعػةأكصػى الباحػث بضػركرة   نتػائج مػف الدراسة إليو تكصمت ما ضكء كفي

 كالمسػتجدات العالميػة االتجاىػات مػع لتتكافػؽ تطكيرىػا ثػـ كمػف دكريػة بصػفة الرياضػيات كتقكيميػا
مػػػع بقػػػدر يتناسػػػب  TIMSS، كتضػػػميف محتػػػكل كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع بمتطمبػػػاتالعمميػػػة

 .النسب المئكية التي حددتيا الدراسة الدكلية 
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 المحتويات قائمة
 

 أ القرآف الكريـ.
 ب اإلىداء.

 ج شكر كتقدير.
 ق ممخص الدراسة بالمغة العربية.

 ز قائمة المحتكيات
 ؾ قائمة الجداكؿ. 
 ف قائمة المالحؽ.

 11-1 ال صل األول :خم ية الدراسة

 2 مقدمة الدراسة
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 18 الكتاب المدرسي 
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ؼٍَٛ)األ١ٌىغٛ(ٌزط٠ٛشاٌش٠بػ١بدفٟاٌجالدِششٚعإٌّظّخاٌؼشث١خٌٍزشث١خٚاٌضمبفخٚاٌ

اٌؼشث١خ
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 مقدمة الدراسة:

 
مف الضركرم لمعقؿ  أصبحيشيد العالـ اليـك تقدما عمميا في مجاالت الحياة جميعيا ،حتى 

البشرم اف يستكعب كؿ التطكرات التي تحصؿ في أم فرع مف فركع المعرفة ، كمما ال شؾ فيو أف 
لػػذم يشػػيده عالمنػػا اليػػكـ يرتكػػز عمػػي قاعػػدة مػػف التقػػدـ الرياضػػي ىػػذا التقػػدـ العممػػي كالتكنكلػػكجي ا

شػممت  حتػىالعممي ، كالرياضيات ليا دكر عظػيـ فػي تطػكر العمػكـ المختمفػة، فقػد امتػدت تطبيقاتيػا 
دارة،  كاإلنسػػانيةكثيػػرا مػػف المجػػاالت التطبيقيػػة كالعمػػكـ االجتماعيػػة  كالسياسػػة كاالقتصػػاد  األعمػػاؿ كا 

مف ضركريات الحياة . كالدكلة التي تممػؾ مقاليػد العمػـ كالتكنكلكجيػا بػال  بحتأص حتىكالحاسبات ، 
مػػف السػػيؿ مقارنػػة الػػدكؿ فيمػػا بينيػػا  أصػػبحقريػػة صػػغيرة  إلػػىكبتحكيػػؿ العػػالـ  . األقػػكلشػػؾ الدكلػػة 

الدكلية ،كمنيا السياسات التعميمية ، كتحديػد  كاألنظمةبيدؼ زيادة معرفة طبيعة السياسات المختمفة 
ب العجػػػز فػػػي المؤسسػػػة التعميميػػػة التػػػي يجػػػب معالجتيػػػا كالتصػػػدم ليا،كمعرفػػػة الجكانػػػب التػػػي جكانػػػ

 تطكيرىا. إلىتميزت بيا كالسعي بكؿ جيد 

دكرىا بيف األمـ إال كأكلت العممية التربكيػة اىتمامػا بالغػا ،  تأخذكما مف أمة تصبك إلي أف 
كالمنػاىج ىػي الترجمػة العمميػة  ،ة اليادفػةتستطيع مف خاللو بناء جيؿ صالح ، كصقمو بالقيـ التربكي

ألىػػداؼ التربيػػة كخططيػػا كاتجاىاتيػػا ، حيػػث أنيػػا تمثػػؿ فكػػرا ىػػك حصػػيمة لبحػػكث عمميػػة كدراسػػات 
ف أم انحػػراؼ فػػي ،تجريبيػػة ، كمػػا تمعػػب المنػػاىج دكرا ىامػػا كخطيػػرا فػػي تشػػكيؿ الكتػػاب كتطػػكيره  كا 

ظيفتيػػا األساسػية كػأداة سػػميمة لتربيػة أبنػػاء اختيارىػا أك خطػأ فػػي تطبيقيػا  يترتػب عميػػو قصػكر فػي ك 
الػػدكؿ الحريصػػة عمػػي أبنائيػػا ضػػركرة لتطػػكير نظميػػا التربكيػػة ،فإنيػػا تسػػعي  لكحينمػػا تػػر  ،المجتمػػع 

دؼ تطكيرىػا إلي إعادة النظر في مناىجيا المدرسػية ، كتجػرم عمميػة تقػكيـ شػاممة ليػذه المنػاىج بيػ
 بصكرة دكرية كمستمرة.

رسي أداة المجتمع لتحقيػؽ أىدافػو ، ك ىػك المػرآة التػي تعكػس اتجاىػات كيعتبر المنياج المد
 (.66: 1996المجتمع ك طمكحاتو ك تطمعاتو  ) عفانة ، 

فالمنياج ينمي تفكير المتعمـ ك يرسـ لو طريؽ النكر في حياتو  ك يكجيو الكجية الصحيحة 
م قػد يػػؤدم إلػى خمػؿ يعػػكد ك أم انحػػراؼ أك خطػأ فػي تطبيػػؽ الجانػب التربػك  ،التػي يكدعيػا كاضػعكه

 بالضرر عمى الفرد ك المجتمع .
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كتجدر اإلشارة إلى أف منياج التعميـ يمثؿ جكىر العممية التعميمية كما تشكؿ نكعيػة محتػكاه 
ـ ياإلطار النفسي ك الفمسفي كاالجتماعي ك الفكرم لممتعمـ ، ك ناشئة اليـك إنمػا يعبػركف فػي منػاىج

يـ كتصرفاتيـ في المستقبؿ عما تمقكه في تربيتيـ األساسية مف مبادئ ك مكاقفيـ ك سمكك يـكاتجاىات
ك قيـ ك مفاىيـ، لذا فإف مناىجنا اليكـ تسيـ إلى حد كبير فػي تكػكيف نكعيػة أفػراد مجتمػع الغػد بكػؿ 

كمف ىنػا تسػتقطب المنػاىج جيػد التربػكييف كالعممػاء كالمصػمحيف ك إلييػا يعػزل  ، فئات ىذا المجتمع
أك سػػمبياتو ك تتحمػػؿ التربيػػة العػػبء األكبػػر فػػي ذلػػؾ  ) تركػػي ،  وإيجابياتػػك تخمفػػو ك تقػػدـ المجتمػػع 

1991  :93.) 

كقػػد أدرؾ رجػػػاؿ التربيػػػة ك التعمػػػيـ ك أسػػػاتذة المنػػػاىج فػػػي الجامعػػػات ىػػػذه األىميػػػة فعظمػػػت 
ك ينبغػي عنايتيـ بالمناىج ، ك يعتبػر التعمػيـ االبتػدائي القاعػدة التػي تقػـك عمييػا بقيػة مراحػؿ التعمػيـ 

ك مبادئػو  اإلسالميأف تككف أىدافو منسجمة ك متطابقة مع األىداؼ العامة التي انبثؽ عنيا الفكر 
 في تربية الطفؿ . العمياك قيمو ك مثمو 

ك نظػػران ألىميػػة المنػػاىج التربكيػػة ك اعتبارىػػا أحػػد المقكمػػات األساسػػية لمعمميػػة التربكيػػة لػػذا 
( مراجعػة مسػتمرة لسياسػية التعمػيـ ك نظامػو ك محتػكاه 253:  2001تتطمب كما يرل أبػك السػعكد ) 

عػف أحػداث التنميػة  مسػئكلةك تطكيره ك تقكيمو ك تجديده ك تجكيده ، حيث أصبحت النظـ التربكيػة 
 الشاممة لإلنساف ك مستقبمو.

كتحتػػػؿ الرياضػػػيات مركػػػزان أساسػػػيان بػػػيف العمػػػكـ المختمفػػػة إلػػػى الحػػػد الػػػذم يمكػػػف بػػػو كصػػػفيا 
قرم لتمػؾ العمػكـ ، فالرياضػيات مػف كجيػة نظػر الكثيػر مػف المختصػيف أداة ميمػة لتنظػيـ بالعمكد الف

األفكار ك فيـ المحيط الذم نعيش فييا كمف كجية نظر آخريف تعتبر عمما حيا متطكرا متجددا يكما 
بعد يكـ كما أنيا تساعد في السيطرة عمى ىذا المحيط مػف خػالؿ الخبػرات الحسػية ك االحتياجػات ك 

 كافع المادية ، كذلؾ تعتبر مفتاحا ألم عمـ أك فف أك تخصص.الد

فالرياضيات ليا دكرىا ك  إسياميا المميز في ألكاف الحياة المختمفة حيث لـ تعد النظرة إلػى 
كأصػػؿ لمعمػػـك  ابػػؿ ينظػػر الكثيػػركف إلييػػ ،فحسػػب الطبيعيػػةعمػػـ الرياضػػيات لمجػػرد عمػػـ مػػف العمػػـك 

ـك الطبيعية كاإلنسانية كما نحتاجيا كثيرا فػي تبسػيط الكثيػر مػف األخرل فيي تستخدـ في معظـ العم
 ( .2:  2005القضايا كالمشكالت التي نكاجييا في تمؾ العمـك ) عطكاف ، 
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كحيث أف التقدـ الحضارم يكاكب التقدـ العممي ك يعتمػد عميػو اعتمػادا مباشػرا يمكننػا إدراؾ 
مػف أجػؿ تحقيػؽ الرفاىيػة ك الرخػاء لمبشػرية إذ تعػد األثر الفعػاؿ كالمباشػر الػذم تقػـك بػو الرياضػيات 

 (.112:  2006األداة المباشرة التي ميدت الطريؽ لتطكر الفكر البشرم ) إبراىيـ ، 

ليػػذا نجػػد معظػػـ المػػربيف ينظػػركف لمرياضػػيات ككاحػػدة مػػف أفضػػؿ الكسػػائؿ الخاصػػة بتنميػػة 
مػا يسػاعد عمػى تنميػة ىػذه الميػارات الميارات الفكرية ك يككف المعمـ مطالبا بإعطاء أىميػة خاصػة ل

كخاصة أف أىداؼ تدريس مادة الرياضيات تنص عمى إكساب التالميػذ ميػارات التفكيػر )العجمػي ، 
2004  :208.) 

كيعتبر الكتاب المدرسي فػي غايػة األىميػة بالنسػبة لمطالػب فيػك مصػدره المعرفػي الػرئيس ك 
ك تبػػرز أىميتػػو فػػي ككنػػو يشػػتمؿ  ،سػػبة لقدراتػػوالػػذم يعػػرض المػػادة العمميػػة لػػو بطريقػػة منطقيػػة ك منا

عمػى المحتػػكل الػذم يعػػد أحػد الكسػػائط الميمػة فػػي إتاحػة بنػػاء الخبػرات التربكيػػة ك تنظيميػا ، ك يعػػد 
المصدر األكؿ لممعمكمات كالميارات لمطالب ؛ لذلؾ يجب أف يككف سيؿ الفيػـ ليػتمكف الطالػب مػف 

عمكماتػو ك تنميػة مياراتػو ، ك كػذلؾ االسػتفادة منػو فػي حػؿ االستفادة منو في الػتعمـ الػذاتي ك إثػراء م
الكاجبات المنزلية فيػك الػذم يسػاعده فػي تكسػيع مداركػو ك يكسػبو عػادات التفكيػر كاالسػتنباط ك حػؿ 
المشػػكالت ك يكسػػبو ميػػارة التحميػػؿ كالػػربط كاالسػػتنتاج ك بنػػاء المفػػاىيـ ، كمػػا أف الكتػػاب المدرسػػي 

  اإلدراكيػة ـتعمػيـ لمػا يػكفره لمطػالب مػف فػرص الػتعمـ حسػب مسػتكياتييمكف أف يساعد عمػى تػكفير ال
 (.48:  2005الحارثي ،  بف سممة كا)

 

فيػك  ان ىذا باإلضافة إلى أف الكتاب المدرسي يعد مػف أكثػر كسػائؿ التعمػيـ ك الػتعمـ اسػتخدام
ؼ درسػػػو،  أداة ترجمػػػة لممنيػػػاج ك مرجػػػع مػػػنظـ لممعرفػػػة ، يسػػػاعد المعمػػػـ فػػػي تحديػػػد كاختيػػػار أىػػػدا

كطرؽ التػدريس المالئمػة ك األنشػطة الالزمػة ، ك أسػاليب التقػكيـ المناسػبة ك كفقػا لػذلؾ فػإف الكتػاب 
كفػؽ مكاصػفات المدرسي جزء ميـ في عمؿ المعمـ ؛ لذلؾ يجػب اسػتثماره ك تطػكيره بصػكرة مسػتمرة 

 2010الشيرم ، ) عممية ك تربكية ك فنية عالية ، كذلؾ بغرض مساعدة المعمـ في تخطيطو لعممو 
 :17).  

 

( أف الكتػاب المدرسػي يحتػؿ مكانػة رئيسػية 167:  2010ك يؤكد الجيكرم ك الخركصػي ) 
في العممية التعميمية لما لو مف أثر كاضح ك فعاؿ فيو ، حيث ال غنى لممعمـ كالمتعمـ عنو ألنو يعد 

يػػة ك المػػتعمـ ، كمػػا يعػػد ركيػػزة أساسػػية لممػػنيج الشػػامؿ كىػػك يشػػكؿ حمقػػة الكصػػؿ بػػيف المػػادة التعميم
اإلطػػػار التنظيمػػػػي لممحتػػػػكل العممػػػػي فػػػي المػػػػنيج المقػػػػرر حيػػػػث يػػػكفر أعمػػػػى مسػػػػتكل مػػػػف الخبػػػػرات 
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التعميمية المكجية  لتحقيؽ األىػداؼ المنشػكدة ؛ لػذا ينبغػي أف يصػمـ بعنايػة تامػة مػف حيػث اختيػار 
ـ مػػػع األسػػػس المعرفيػػػة مككناتػػػو ك تنظػػػيـ خبراتػػػو التعميميػػػة ك إنتاجػػػو شػػػكال ك مضػػػمكنا بمػػػا يػػػتالء

 ة تيسر عمى الطمبة عممية التعمـ.كالنفسية ك الفنية ك التقنية كالمعمكماتية ، ليككف أداة تعميمية فعال

لمسػاعدة المعمػـ فػي تػدريس الرياضػيات فأىميتػو تنبػع  ان قيم ان إف كتاب الرياضيات يعد مصدر 
معممػػي الرياضػػيات فػػي مراجعػػة فػػي ككنػػو مصػػدرا لمعرفػػة الرياضػػيات ، ك أيضػػا فػػي ككنػػو مسػػاعدا ل

المعمكمات الرياضية ك تنظيـ ك ترتيب المكضكعات الرياضية في ىرميات تدريسػية مناسػبة لػذلؾ ال 
ينبغي فقط أف تككف الرياضيات في الكتاب المدرسي سميمة ك صحيحة كلكف ينبغي أيضا أف تككف 

 ب الذم يدرسكف المقرر. مناسبة ألىداؼ المقرر الذم يستخدـ الكتاب ألجمو ك لنكعية الطال

إذ يقع عميو العبء األكبر في تحقيؽ األىداؼ ، ك حظي كتاب الرياضيات بأىمية خاصة 
المتعمـ الثقافة العممية ك ربطة بالعالـ الذم يعيشو ك بكاقع بيئتو ك  إكسابالتربكية التي مف ضمنيا 

الكثير مف الدراسات التربكية عمى كقد اتفقت  ، بحياتو اليكمية ك اىتماماتو ليشعر بقيمة ما يتعمـ
حيث أف التقكيـ  ،أىمية التقكيـ لممناىج ك صمتو بالعممية التعميمية  في جميع المراحؿ الدراسية 

لمناىج ك إعدادىا ) كاظـ ك عممية الزمة ك ضركرية في جميع المراحؿ التي يمر فييا تخطيط ا
 (. 43: 1988زكي ،

يجابيػات المػنيج ك إفي التعرؼ عمػى  تكمف ىج المدرسيةكيرل الباحث أف أىمية تقكيـ المنا
إال أف نجػاح ىػذا المػنيج يتكقػؼ عمػى مػدل  . عمى خصائصػو ك مميزاتػو 0سمبياتو ك كذلؾ التعرؼ

تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي صػػمـ ك كضػػع مػػف أجميػػا ممػػا يسػػاعد عمػػى طػػرح البػػدائؿ ك تصػػميـ البػػرامج 
شػكالت كالصػعكبات التػي تكاجييػا المؤسسػات المستخدمة لمقضاء عمى مكاطف الضعؼ كلتالفػي الم

جيػػدة كبالتػػالي تعػػد الدراسػػات التربكيػػة ك بخاصػػة التػػي تقػػـك بيػػا المنظمػػات الدكليػػة فرصػػة  ،التعميميػػة
جػػػراء التعػػػديالت المناسػػػبة مسػػػتفيدة مػػػف التجػػػارب ك الخبػػػرات التربكيػػػة لمراجعػػػة األنظمػػػة التعميميػػػة ك  ا 

 الناجحة.
 

تعميـ الرياضيات في الدكؿ عامة ك في الدكؿ النامية عمى  كتككف الحاجة ممحة إلى تطكير
كجو الخصكص لمحاؽ بركب الدكؿ المتقدمة ؛ لذلؾ قامػت العديػد مػف المنظمػات ك الييئػات الدكليػة 
ك المحمية بمجيكدات ك أبحاث عديد لتطكير تعميـ الرياضيات ك بخاصة عمى مستكل التعمػيـ العػاـ 

لدرجة األكلى لتقميؿ الفجػكة التػي تنشػأ بػيف التقػدـ العممػي ك تعمػيـ ك كانت ىذه المجيكدات مكجية با
الرياضيات في المدارس ك ىػذه الدراسػات العمميػة تقػدـ لنػا السػبؿ العمميػة المنظمػة التػي يتحػتـ عمينػا 
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االستفادة منيا إذا أردنا تطكير تعميـ الرياضيات لدينا ك الكصكؿ إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة ك مػف 
 Trends of the Internationalات دراسػة االتجاىػات الدكليػة لمرياضػيات كالعمػـك ) ىػذه الدراسػ

Mathematics and Science Studies   ( كالمختصرة بكممة )TIMSS ). 

لكصػػؼ تعمػػـ الطػػالب كالحصػػكؿ  االختبػػارات( مجمكعػػة مػػف TIMSSكقػػد كضػػع مشػػركع) 
عميميػػة داخػػؿ المدرسػػة ،كبالنسػػبة لمػػادة عمػػى بيانػػات عػػف اتجاىػػات الطػػالب كالمعممػػيف كالخبػػرات الت

عمػػى بعػػديف أساسػػيف ىمػػا :المحتػػكم كالعمميػػات المعرفيػػة  االختبػػاراتالرياضػػيات فقػػد صػػممت ىػػذه 
،كينقسػػػـ بعػػػػد المحتػػػكم إلػػػػى ثالثػػػة مجػػػػاالت فرعيػػػػة ىػػػي :األعػػػػداد ،كاألشػػػكاؿ اليندسػػػػية كالمقػػػػاييس 

ثالثػػػة مجػػػاالت فرعيػػػة ىػػػي ،المعرفػػػة ، ،أمػػػا بعػػػد العمميػػػات المعرفيػػػة فينقسػػػـ إلػػػى  كعػػػرض البيانػػػات،
 ( Mullis et al. ,2008:5) االستدالؿكالتطبيؽ ،ك 

ىػػك إعػػداد الطػػالب لممارسػػة االستقصػػاء العممػػي لحػػؿ  TIMSS مشػػركعككػػاف اليػػدؼ مػػف 
المشػػكالت  ك كضػػع خالصػػات كالتخػػاذ قػػرارات بشػػأف مػػا يػػكاجييـ مػػف مشػػكالت ك تطبيػػؽ المعرفػػة 

 ة .العممية في المكاقؼ الحياتي

كمنيا  TIMSSاىتمت بمشركع التي ك تبيف لمباحث أف ىناؾ العديد مف الدراسات السابقة 
تحميػػؿ كتػػابي العمػػـك الفمسػػطيني كاإلسػػرائيمي لمصػػؼ الرابػػع  كاليػػدؼ منيػػا( 2012دراسػػة  مكسػػى ) 

تقكيـ كتػب العمػـك  كاليدؼ منيا( 2012)  الفييدم، ك دراسة  TIMSS معاييراألساسي في ضكء 
دراسػػػػة  ،TIMSS متطمبػػػػاتفػػػػي ضػػػػكء فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية مػػػػة األساسػػػػية الػػػػدنيا لممرح

   (2010)الشيرم

فػػػي المممكػػػة العربيػػػة تحميػػػؿ محتػػػكل مػػػنيج الرياضػػػيات بالمرحمػػػة المتكسػػػطة  كاليػػػدؼ منيػػػا
، ك دراسػة المسػاعفة  (TIMSS )في ضكء متطمبات الدراسػة الدكليػة لمعمػكـ كالرياضػيات السعكدية 

فػي  (مف الرابع ك حتػى الثػامف  )تحميؿ كتب الرياضيات المدرسية لمصفكؼ  كاليدؼ منيا( 2005)
ك لشػػكؿ ك مسػػتكيات األسػػئمة الػػكاردة فػػي الدراسػػة ، األردف لمعرفػػة درجػػة تمثيميػػا لممفػػاىيـ الرئيسػػية 

. (TIMSS )الدكلية لمعمـك كالرياضيات 

شػػػاممة ك مقارنػػػة دكليػػػة عػػػف  ك مػػػا يقدمػػػو مػػػف بيانػػػات  TIMSSمشػػػركع  ألىميػػػةك نظػػػرا 
المفػػاىيـ كالمكاقػػؼ التػػي تعمميػػا الطمبػػة فػػي مػػادتي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي الصػػفيف الرابػػع األساسػػي 

ك  ،كالثػػامف األساسػػي لقيػػاس ك تفسػػير الفػػركؽ المكجػػكدة بػػيف األنظمػػة التعميميػػة فػػي الػػدكؿ المشػػاركة
سػػتفادة مػػف تجػػارب الػػدكؿ التػػي حققػػت المسػػاعدة فػػي تطػػكير تعمػػيـ ك تعمػػـ الرياضػػيات ك العمػػـك كاال
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نجاحات في مجاؿ تدريس الرياضيات كالعمكـ كانت ىذه مػف أىػـ األسػباب التػي دفعػت الباحػث إلػى 
 . TIMSSمشركع  متطمباتاختيار 

( إلػى كجػكد تػدني فػي تحصػيؿ الطمبػة  IEA (كقد أشػارت المنظمػة الدكليػة لمتقيػيـ التربػكم 
أف أداء  2007 اختبػارحيػث تبػيف التقػارير حػكؿ نتػائج  TIMSSلمادة الرياضيات مف خالؿ نتائج 

% مػػػػف طمبػػػة فمسػػػطيف فػػػػي الصػػػؼ الثػػػػامف 61طمبػػػة فمسػػػطيف جػػػػاء دكف المسػػػتكل المتكسػػػط ك أف 
األساسػػي لػػـ يتمكنػػكا مػػف الكصػػكؿ لمسػػتكل األداء المتػػدني فػػي الرياضػػيات ، فيػػـ يعػػانكف مػػف أميػػة 

% ك أف نسبة عالية منيا يعانكف مف 54ىك  2003رياضية ، في حيف كانت ىذه النسبة في العاـ 
ممػػػا أثػػػر عمػػػى  ،مشػػػاكؿ حقيقيػػػة فػػػي فيػػػـ المسػػػائؿ الرياضػػػية ك إتقػػػاف الميػػػارات الرياضػػػية األساسػػػية

لمطالبػػػات عمػػػى الطػػػالب ك  ان ممحكظػػػ ان تفكقػػػ تكمػػػا أظيػػػر  ،مسػػػتكل التحصػػػيؿ العػػػاـ لطمبػػػة فمسػػػطيف 
فحالػة المؤشػرات  2007ك  2003ف دراسػتي أظيرت النتائج تكجيات سمبية لممستكيات التحصيؿ بػي

 (.12-11:  2009) مطر ،  2007كانت أفضؿ منيا في دراسة  2003في دراسة 

مػف خػالؿ االطػالع عمػػى ىػذه النتػائج يػػرل الباحػث أىميػة تقػػكيـ كتػاب الرياضػيات لمصػػؼ ك 
 متطمبػػػػاتك إجػػػػراء المزيػػػػد مػػػػف البحػػػػكث التػػػػي تتقصػػػػى  TIMSS متطمبػػػػاتكفػػػػؽ  األساسػػػػي الرابػػػػع

TIMSS رم حفي مناىج الرياضيات ، فقد جاءت ىذه الدراسة لتسد الثغرة بيف البحكث السابقة ك ت
ؿ محتػكل كتػب يػفػي مناىجنػا الدراسػية ك تحم متطمبػاتالمزيد مف البحث كالتقصي عف مدل تحقؽ ال

ككنيػػا تقػػدـ محكػػات منضػػبطة ك دقيقػػة ك عالميػػة لمحكػػـ  TIMSS متطمبػػاتالرياضػػيات فػػي ضػػكء 
 ـ نحك رؤية عالمية لتدريس الرياضيات ك تعممو في نظاـ يحث عمى التفكؽ ك اإلبداع.عمى التقد

 
 مشكمة الدراسة:

حصػكؿ طػالب فمسػطيف عمػى  -كما كرد في المقدمػة  -تتبع األدب التربكم تبيف مف خالؿ 
فػػي مػػادة  TIMSSمراكػػز متػػأخرة فػػي نتػػائج اختبػػار دراسػػة التكجيػػات الدكليػػة لمرياضػػيات كالعمػػـك 

ياضيات ، كانطالقا مف االىتماـ المحمي كالعربي كالدكلي في تعمػيـ ك تعمػـ الرياضػيات ك حػرص الر 
الكثيػػر مػػف المنظمػػات ك المؤسسػػات الدكليػػة عمػػى تقيػػيـ تحصػػيؿ الطمبػػة فػػي الرياضػػيات بػػيف الػػدكؿ 
يػػو المختمفػة ك تسػػارع الػػدكؿ المختمفػػة فػػي تطػػكير مناىجيػػا لتكاكػػب التقػػدـ العممػػي المتسػػارع بمػػا يحتك 

 .مف جديد 
نخفػػػاض متكسػػػط أداء طمبػػػة فمسػػػطيف فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات فػػػي اختبػػػارات مشػػػركع ال كنظػػػرا

TIMSS  شػػػػػعر الباحػػػػػث بالحاجػػػػػة الماسػػػػػة لتقػػػػػكيـ كتػػػػػب الرياضػػػػػيات  فقػػػػػدعػػػػػف المتكسػػػػػط الػػػػػدكلي
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قػػد تمثمػػت مشػػكمة الدراسػػة فػػي  كخصكصػػا كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي ، ةالفمسػػطيني
 التالي: السؤاؿ الرئيسي

تضـــمن كتـــاب الرياضـــيات ال مســـطيني لمصـــف الرابـــع التقـــديرات التقويميـــة لمـــدض مـــا 
 ؟ TIMSSاألساسي لمتطمبات 

 
 ويت رع من هذا السؤال الرئيسي األسئمة ال رعية التالية ؟

 الرابػع لمصػؼ الرياضػيات كتػاب محتػكل تكافرىػا فػي الكاجػب TIMSS 2011-متطمبػاتمػا     1-
                   ؟فمسطيف األساسي

في  كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي محتكل مدل تضمفالتقديرات التقكيمية لما  2-
، القياسات، األشكاؿ اليندسية ك  األعداد) في مكضكعات TIMSS-2011 متطمباتل فمسطيف

 (؟ عرض البيانات
 
                                    في  لرابع األساسيلمصؼ ا الرياضياتكتاب  محتكل مدل تضمفالتقديرات التقكيمية لما   3-
  ؟ لبعد العمميات المعرفية )المعرفة ، التطبيؽ ، كاالستدالؿ(  - TIMSS 2011 متطمباتل فمسطيف

 
في تدريس محتكل كتاب TIMSS-2011 تكظيؼ متطمبات التقديرات التقكيمية لمدلما    4-

مكضكعات ) األعداد ، األشكاؿ اليندسية ك في  طيف األساسي في فمس الرابع الرياضيات لمصؼ
 ( مف كجية نظر المعمميف؟ عرض البيانات،  القياسات

 
كتاب تدريس  في TIMSS  2011 -تكظيؼ متطمباتمدل التقديرات التقكيمية لما   5-

لبعد العمميات المعرفية ) المعرفة ، التطبيؽ في فمسطيف الرابع األساسي  الرياضيات لمصؼ 
 ؟ ( مف كجية نظر المعمميف ستدالؿ،اال

 
 أهداف الدراسة:

التي ينبغي مراعاتيا في مكضكعات مقرر   TIMSS-2011إعداد قائمة بمتطمبات  -1
 الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي في فمسطيف.

درجة مراعاة مقرر الرياضيات لمصؼ الرابع لمكضكعات الرياضيات ) األعداد ،  تحديد -2
 . TIMSS 2011-متطمبات( كفقا ل عرض البياناتمقاييس، األشكاؿ اليندسية ك ال
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 درجة مراعاة مقرر الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي لمجاؿ العمميات المعرفية  تحديد -3

 .TIMSS  2011-متطمبات( في ضكء  الستدالؿ) المعرفة ، التطبيؽ ،ا    

ت فػػػي تػػػدريس محتػػػكل كتػػػاب الرياضػػػػيا TIMSS-2011مػػػدل تكظيػػػؼ متطمبػػػات  تحديػػػد -4
 لمصؼ الرابع األساسي مف كجية نظر المعمميف في بعد المحتكل .

فػػػي تػػػدريس محتػػػكل كتػػػاب الرياضػػػػيات  TIMSS-2011مػػػدل تكظيػػػؼ متطمبػػػات  تحديػػػد -5
 لمصؼ الرابع األساسي مف كجية نظر المعمميف في بعد العمميات المعرفية .

 
 أهمية الدراسة:

بع األساسي في فمسطيف  لمعرفة درجة تعد أكؿ دراسة تجرم عمي مقرر الرياضيات لمصؼ الرا -1
 عمي حد عمـ الباحث. TIMSS متطمباتتكافر 

مػػف منظػػكر  األساسػػيمنػػاىج الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع  إصػػالحلحركػػة  اسػػتجابةتعػػد الدراسػػة  -2
 .TIMSSدراسة التكجيات الدكلية لمرياضيات كالعمـك 

 

فػػػي  تكافرىػػػاالكاجػػػب  TIMSS متطمبػػػاتتػػػكفر الدراسػػػة أداة تحميػػػؿ المحتػػػكل كاسػػػتبانة تتضػػػمف  -3
كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي ، ممػػا يفيػػد مصػػممي منػػاىج الرياضػػيات ك البػػاحثيف 

 في التعرؼ عمى جكانب القصكر في المناىج الحالية كالعمؿ عمى تالفييا.

في مجاالت   TIMSS متطمباتالرياضيات لمصؼ الرابع األساسي بقائمة  كتابتمد مخططي  -4
األشكاؿ اليندسية ك المقاييس، استخداـ المعطيات ( كالعمميات المعرفية ) المعرفة ) األعداد ، 

 ، التطبيؽ ،التعميؿ ( الالـز تضمينيا بمحتكل مقرر الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي .

تكجػػػو نظػػػر المعنيػػػيف فػػػي كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ إلػػػى جكانػػػب القػػػكة كالضػػػعؼ فػػػي محتػػػكل كتػػػاب  -5
 .TIMSSابع األساسي في ضكء متطمبات الرياضيات لمصؼ الر 

 
 حدود الدراسة:

التػي ينبغػي مراعاتيػا  2011لمعػاـ  TIMSS متطمباتقائمة ب إعداداقتصرت الدراسة عمى  -1
 في محتكل الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي في فمسطيف.
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اقتصػػػرت الدراسػػػة عمػػػى تقػػػكيـ محتػػػكل كتػػػاب الرياضػػػيات الفمسػػػطيني بجزأيػػػو األكؿ كالثػػػاني  -2
فػػػػي ضػػػػكء  2012/2013ؼ الرابػػػػع األساسػػػػي المطبػػػػؽ فػػػػي فمسػػػػطيف لمعػػػػاـ الدراسػػػػي لمصػػػػ

 . TIMSS متطمبات

اقتصػػرت عينػػة الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف معممػػي ك معممػػات مػػادة الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع  -3
 األساسي في المدارس الحككمية في قطاع غزة.

 
 مصطمحات الدراسة:

  :التقويم
تي تيدؼ إلى تقدير ما يبذؿ مف جيد لتحقيؽ أىػداؼ معينػة فػي ال العممية اإلجراءاتىك مجمكعة  "

كمػػا كضػػع مػػف تخطػػيط مسػػبؽ كالحكػػـ عمػػي مػػدم فاعميػػة ىػػذه  متطمبػػاتضػػكء مػػا اتفػػؽ عميػػو مػػف 
 (163:  1974)بركات ،" الجيكد

 
ىػػػك عمميػػػة إصػػػدار األحكػػػاـ كفقػػػا لمعيػػػار معتمػػػد عمػػػي خاصػػػية مػػػا كيتضػػػمف التقػػػكيـ أيضػػػا معنػػػى "

 ذاتيا الظاىرةىي أسس الحكـ مف داخؿ  متطمباتكال األحكاـيؿ الذم يعتمد عمي التحسيف أك التعد

 ( 99: 1993)أبك سماحة ، "خارجيا مف كليس
 

بأنػو عمميػة الكشػؼ عػف درجػة تػكافر متطمبػات  الحاليػة الدراسػة فػي التقػكيـ الباحػث كيعػرؼ
TIMSS-2011 ؿ بعػػػدم سػػػطيف مػػػف خػػػالفػػػي كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي فػػػي فم
 يات المعرفية .المحتكل كالعمم

 ال مسطيني : الرياضياتب اكت

 لمعػاـ األساسػي المقػرر  الرابػع لمصػؼ الرياضػياتالمحتػكل التعميمػي لكتػاب  يقصػد بػو   
 كالتعمػيـ التربيػة كزارة قػررت كالتػي الفمسػطيني المنيػاج ضػمف بجزأيػو 2012/2013الدراسػي

 التشػريعي المجمػس قػرار بمكجػب الغربيػة كالضػفة غػزة مػدارس فػي تدريسػو ك الفمسػطينية إعػداده
 .ـ  1998 الفمسطيني عاـ
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 الصف الرابع األساسي:

  10-9كىك الصؼ الذم يضـ طمبة المرحمة األساسية الػدنيا كالتػي تتػراكح أعمػارىـ مػابيف 
 سنكات .

(TIMSS) : 

 Trends of the International Mathematics and Science  ةاختصػار لكممػ

Studies ، مشػػركع عػػالمي صػػمـ كىػػك  ، كالتػػي تعنػػي دراسػػة التكجيػػات الدكليػػة لمرياضػػيات كالعمػػكـ
 تبػػادؿ الػػدكؿلمقارنػػة تعمػػيـ كتعمػػـ العمػػـك كالرياضػػيات فػػي الصػػفكؼ الرابػػع كالثػػامف مػػف أجػػؿ إمكانيػػة 

 مرتفع.كثير مف الممارسات التعميمية ، كتطكير مناىج العمـك كالرياضيات لتحقيؽ مستكم إنجاز ل
 

  : TIMSS -2011متطمبات

التػػي حػػددىا مشػػركع االختبػػار الػػدكلي فػػي العمػػـك النظريػػة  األطػػرمػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػي  
الكاجػػػب تكافرىػػػا فػػػي محتػػػكم الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع  متطمبػػػات( فػػػإف ال (TIMSSكالرياضػػػيات 

  :كما يمي   األساسي
عػرض عداد ، األشكاؿ اليندسػية كالمقػاييس، بعد المحتكم كينقسـ إلي ثالثة مجاالت فرعية  )األ-1

 (. البيانات

 .( االستدالؿبعد العمميات المعرفية كينقسـ إلي ثالثة مجاالت فرعية ) المعرفة ، التطبيؽ ،-2
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 ال صل الثاني
  اإلطار النظري

 

 تقويم المنهج -
  

 الكتاب المدرسي -
 

  الدولية يع والتجاربرؤية نحو الرياضيات المعاصرة في ضوء بعض المشار  -
 

 TIMSS مشروع  -
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 ال صل الثاني
 اإلطار النظري

 
 TIMSSالدراسة إلى تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي كفؽ متطمبات  ؼتيد

  اإلطار النظرم مف خالؿ المحاكر التالية : ،كسكؼ يتناكؿ الباحث
 

 هجتقويم المن
عمية لألىداؼ التربكية العامة التي يتطمع المجتمع تعد المناىج بمفيكميا الكاسع الترجمة الف

تطمعاتو ، ك مف فمسفة المجتمع ك حاجاتو ، ك آمالو ،  ان إلى تحقيقيا ، ك التي ىي مستمدة أساس
كاألمؿ الذم يحدكه في النمك ك التطكر الشامؿ ، ك لذلؾ  فاف لتقكيـ المنيج أىمية قصكل في 

كيات المنيج ك مفرداتو . ك لمتمكف مف تقكيـ المنيج ، معرفة المعايير التي كضعت بمكجبيا محت
البد مف التعرؼ عمى أساسياتو ، كعناصره ، كتنظيماتو ، ك مراحؿ تطكره . كالميارات الالزمة 

تطكيره ك تطكيعو ليتناسب مع متطمبات العصر ك ليكاجو تمؾ الثكرة المعرفية العارمة كالمستحدثات ل
العديدة التي صاحبت ىذا االنفجار العممي كالتقني الذم تشيده األلفية التقنية المتالحقة كالتغيرات 

 ان حد أىـ مرتكزات المنيج الدراسي ، فانو أصبح لزامأالثالثة ، ك حيث أف الكتاب المدرسي ىك 
التطرؽ إلى مكاصفات الكتاب المدرسي ك نشأتو ك مفيكمو، ك أىميتو في تحقيؽ أىداؼ المنيج 

في عممية تنفيذ المنيج ، ىذا باإلضافة  ان كبير  ان البارزة كالميمة التي تمعب دكر  حد العناصرأباعتباره 
إلى تناكؿ ىذا الفصؿ لمنشاطات المصاحبة لممنيج الدراسي كالتي عرفت بالنشاطات الالمنيجية ، 
أك النشاطات الكصفية ، كالمكممة بطبيعتيا لممنيج الدراسي الذم يسيـ في تمبية حاجات المجتمع ، 

نو مف الجدير بالذكر إك عميو، ف ،يؤثر في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ك يتأثر بيا ك 
أ٘ذافاٌّغزّغٚرطٍؼبرٗ.تسميط الضكء عمى المنيج الدراسي لمعرفة مدل فاعميتو في تحقيؽ

 

 م هوم تقويم المنهج :
ممٌية " إصدار حكـ تقكيـ المناىج بأٌنيا ع (367-366: 1996آخركف)ك  يعٌرؼ الشافع

عمى صالحٌية المناىج الدراسٌية عف طريؽ تجميع البيانات الخاٌصة لمحكـ عمييا ، كتحميميا ، 
 كتفسيرىا في ضكء معايير مكضكعٌية تساعد عمى اٌتخاذ قرارات مناسبة بشأف المنيج "  .
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" جمػع األدلٌػة فيريػاف أٌف تقػكيـ المػنيج عنػدىما ىػك عممٌيػة  (10: 1988)أٌما الككيؿ كالمفتي
التػػػي تسػػػاعد عػػػؿ تحديػػػد مػػػدل فاعمٌيػػػة المػػػنيج ، أم مػػػدل تحقيػػػؽ المػػػنيج ألىدافػػػو ، كذكػػػرا أٌف ثٌمػػػة 
جانبيف لتقكيـ المنيج ، األٌكؿ  يحكـ عمى المنيج مف خالؿ تكافر معايير أسسو كمكٌكناتو ، كيسٌمى 

لػػذم يحكػػـ عمػػى فاعمٌيتػػو فػػػي التقػػكيـ الػػداخمٌي لممػػنيج ، أٌمػػا الجانػػب اقخػػر مػػف التقػػكيـ فيػػك ذلػػؾ ا
 .إحداث التغٌيرات المطمكبة في المتعٌمميف ، كيسٌمى التقكيـ الخارجٌي لممنيج " 

 
 كاألدلػة كالبيانػات المعمكمػات عمميػة جمػع أنػو"( 84 :2003) كالجمػؿ المقػاني اعرفيػ بينمػا

 القػائـ المػنيج يفػ كالضػعؼ القػكة إلػى نػكاحي ،كتحميميػا كتفسػيرىا حصػرىا بعػد تشػير التػي كالشػكاىد،

 عالقػة لػو مػف ككػؿ األمػكر كأكليػاء كاإلداريػكف كالمكجيػكف المعمػـ كالمػتعمـ فيػو يشػترؾ األمػر ،كىػذا

 ."المدرسي بالمنياج
 

تسػتيدؼ  مسػتمر، كتشػخيص دراسػة :"عمميػة"بأنيػا (36 2004:)المكلػك ك عفانػو عرفيػاك 
 أىػداؼ تربكيػة ضػكء فػي كيرهكتطػ تحسػينو بقصػد المنيػاج، فػي كالضػعؼ القػكة نػكاحي عمػى التعػرؼ

 ." مسبقا عمييا متعارؼ مقبكلة
 

 :لمباحثف يـ مف التعريفات يتبدٌ كمف خالؿ ما تق
تقػػكيـ المنػػاىج عممٌيػػة تبػػدأ بجمػػع البيانػػات ، كتنتيػػي باٌتخػػاذ القػػرارات المناسػػبة فػػي ضػػكء تفسػػير  -1

 ىذه البيانات .
اتخػػاذ  حو ال يصػػٌنػػة ، بمعنػػى أيمكضػػكع فػػي ضػػكء معػػايير ـأف تػػت بػػدٌ عممٌيػػة تقػػكيـ المػػنيج ال  -2

 ة .ية ، أك االنطباعات الذاتية عمى كجيات النظر الشخصيقرارات مبن
التقػػكيـ عممٌيػػة إصػػدار األحكػػاـ ،كاٌتخػػاذا القػػرارات المناسػػبة فػػي ضػػكئيا ، كتتكقٌػػؼ صػػٌحة ىػػذه  -3

 األحكاـ ، كدٌقة تمؾ القرارات عمى مدل دٌقة القياس ، كمدل صالح أدكاتو . 
التقكيـ ليس مقصكران عمى قضايا الحكـ عمى مدل تعٌمـ التالميذ فقط ، كلكٌف ىناؾ معايير ييتَّخذ  -4

 في ضكئيا قرارات أخرل تتعٌمؽ بعناصر المنيج كأسسو كتنظيمو   .

 أهمية تقويم المناهج:

ؿ ىنػاؾ عػدة نقػاط تبػرز مػػف خالليػا أىميػة التقػكيـ ، كخطػػكرة األدكار التػي يمعبيػا فػي المجػػا
 : اقتيالتربكم كيمكف إجماليا في 
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مػػف أجػػؿ  ان تربكيػػ ان برنامجػػ ترجػػع أىميػػة التقػػكيـ إلػػى أنػػو أصػػبح جػػزءان أساسػػيان مػػف كػػؿ مػػنيج ، أك 1-
أك ذلػؾ البرنػامج لممسػاعدة فػي اتخػاذ قػرار بشػأنو سػكاء كػاف ذلػؾ  ،أك جدكل ىذا المنيج معرفة قيمة

كبما أف جيكد العمماء كالخبراء ال تتكقؼ في ميداف ،ه القرار يقضي بإلغائو أك االستمرار فيو كتطكير 
.التطػػكير التربػػكم فػػإف التقػػكيـ التربػػكم يمثػػؿ حمقػػة ىامػػة كأساسػػية يعتمػػدكف عمييػػا فػػي ىػػذا التطػػكير

 . (2005:22اٌؼغّٟ،)

 تحسيف العائد كالناتج في المجاؿ التربكم 2-

كأصبح  مف حؽ الجماىير  يادة كبيرة ،لقد زادت تكمفة المشركعات التربكية في الكقت الحاضر ز 
 ،مف أمكاؿ وحقيتو فيما ينفؽ عميأف تؤمف بأىمية العائد التربكم كأالمتطمعة إلى التقدـ كالرفاىية ، 

ترشيد اإلنفاؽ ، كتحسيف العائد إلى كلقد ظير في ظؿ ذلؾ اقتصاديات التعمـ ، الذم يستيدؼ 
 . (2005:22اٌؼغّٟ،)لمخرجاتكيعني ىذا العمـ بحساب المدخالت كا كالنتائج

 تطكير أساليب القياس : 3-

، كازدادت  ولقػػد تزايػػدت أىميػػة القيػػاس كالتقػػدير الكمػػي فػػي عصػػر العمػػـ كالتكنكلكجيػػا كتنكعػػت أسػػاليب
دقػػة كاكتمػػػاالن . كقػػػد تػػـ اسػػػتخداـ أسػػػاليب القيػػػاس الجديػػدة فػػػي المجػػػاؿ التربػػكم لمكصػػػكؿ إلػػػى أعمػػػى 

 (.1418:259اٌؾبسصٟ،)ؾ أىمية التقكيـ التربكمايدت بذلكتز  ،المستكيات 

 المعاصر في التربية: ـمالحقة التقد 4 -

، كتسػرع خطػاه فػي المجػاؿ التربػكم بخاصػة . فمػـ تعػد عامػةيتزايد التقػدـ فػي جميػع مجػاالت الحيػاة 
مجػاالت  التربية تسير في طريقيا النمطي القديـ بخطى بطيئة متعثرة . كتتسابؽ الدكؿ المتقدمة فػي

سرعة التقدـ العممي كالتربكم كحاجات الشعكب كاألفراد إلى  طكير كالتحديث التربكم الذم تفرضوالت
 .إحراز أقصى تقدـ في جميع المجاالت 

فيػػػك يبػػػدأ بػػػالتقكيـ لتصػػػكير الكاقػػػع كتحديػػػد  ،كبيػػػران عمػػػى التقػػػكيـ  ان كالتطػػػكير التربػػػكم يعتمػػػد اعتمػػػاد
بػار صػحة الفػركض التػي يقػـك عمييػا التحػديث كالتجديػد ، كينتيػي مشكالتو ، كيسػتخدـ التقػكيـ الخت

كالتغمػب عمػى العقبػات ، كتحقيقػان لمزيػد مػف  ،لتحديػد مػدل النجػاح ، تمييػدان لحػؿ المشػكالت  التقكيـ
 (.1418:259اٌؾبسصٟ،)التطكير كالتحديث 
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 أهداف تقويم المنهج :
ذلؾ يسػػعى إلػػى تحقيػػؽ مجمكعػػة مػػف ة ، كىػػك بػػفػػيشػػمؿ التقػػكيـ أسػػس المػػنيج كعناصػػره كا

 :(143: 2000الشبمي ) كما يذكرالكظائؼ كاألىداؼ منيا 
اتيـ مػػف يػػذيف لػػو ، األمػػر الػػذم يرفػػع مػػف معنك فٌػػمنالك  المػػنيج قػػو التربكيػػكف مػػف بنػػاةقمعرفػػة مػػا ح 1-

 رات يستطيعكف بمكجبيا تخطيط عمميـ الالحؽ .شٌ جية ، كيزٌكدىـ بمؤ 
 
ة ؛ األمػػر الػػذم يسػػاعد فػػي ٌيػػمػػيف فػػي ضػػكء األىػػداؼ التربك منيج لػػدل المتعؼ إلػػى آثػػار المػػرٌ التعػػ 2-

 تطكير المنيج .
 إلغاء. خاذ مكقؼ مف المنيج تطكيران أك استمراران أك تجمع البيانات التي تساعد متخذ القرار في ا3- 

جراءاتو كنظر 4-   اتو نتيجة لمخبرة المباشرة في الممارسة  .يٌ تطكير أساليب التقكيـ كا 
 

 (.2000:396)ؽّذاْكيضيؼ

 التعرؼ عمى مدل ما تحقؽ مف أىداؼ المنيج كما لـ يتحقؽ.1- 

 .التعرؼ عمى مكاطف الصعكبة المنيجية التي كاجيت التالميذ خالؿ تعمميـ 2- 

حاجػػاتيـ  كمنيجيػػة لمسػػتكل التالميػػذ اإلدراكػػي التعػػرؼ عمػػى مػػدل مالئمػػة المعػػارؼ كالقػػدرات ال3- 
 اإلدراكية.

 .التعرؼ عمى مدل تمثيؿ المعمكمات كاألنشطة لألىداؼ المنيجية  4-

 مػف كجيػة نظػر الباحػث  ة تقكيـ المنيج تيػدؼ أيضػان يٌ كباإلضافة إلى ما ذكر مف أىداؼ ، فإٌف عمم
 إلى :

مػػيف بصػػكرة صػػادقة ، مالػػذم أحدثػػو المػػنيج فػػي سػػمكؾ المتع التعػػرؼ عمػػى مػػدل التقػػدـ كالتطػػكر 1-
تطػػكير إنجػػازاتيـ ، كتػػكفير أفضػػؿ الظػػركؼ  مػػف خػػالؿ التكجيػػو كاإلرشػػاد   األمػػر الػػذم يسػػاعد عمػػى

 . التميز كالتفكؽلألخذ بيدىـ نحك 

د مػػف تػػكافر المعػػايير السػػميمة فػػي األسػػس التػػي اسػػتند إلييػػا المػػنيج ، كاألسػػاس الفمسػػفي ، كػػالتأ  2-
 . ي، كاألساس المعرفيكاألساس االجتماعٌي ، كاألساس النفس

 في تطكير عناصر المنيج )األىداؼ كالمحتكل كاألنشطة كالتقكيـ (.المساعدة   3-
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 مسّوغات تقويم المنهج :
 إلى أف مف مسكغات تقكيـ المناىج ما يمي: (265-264 :2006) يشير المكاكم

ـٌ العػالـ ، جعمػت منػاىج التعمػيـ التػي  المعرفية كالتكنكلكجيةالثكرة . 1 في مختمؼ المجػاالت التػي تعػ
عٌمػا يجػرم فػي العػالـ ، كعػاجزة  تخمفػةى مكاكبتيا مف خالؿ التقكيـ كالتطػكير الػدائميف مال تسارع إل

 كجكدىا أصالن . لمسكغاتعف تحقيؽ أىدافيا ، كبالتالي فاقدة 
 
التغٌيػػرات االجتماعٌيػػة كالثقافٌيػػة كاالقتصػػادٌية المتسػػارعة ، كمػػا يصػػاحبيا مػػف ظيػػكر مصػػطمحات  .2

ات كأسػاليب تفكيػر جديػدة ) ديمقراطٌيػة التعمػيـ ، تعمػيـ اإلنػاث ، ربػط كأفكار ك اٌتجاىات كقػيـ  كعػاد
ثرائيػػا بيػػذه  التعمػػيـ بسػػكؽ العمػػؿ ، العنايػػة بػػالتعميـ الفٌنػػي كالمينػػٌي ....( تسػػتدعي تحميػػؿ المنػػاىج كا 

 . مات بشكؿ دكر دالمستج
 

لػػؾ مػػف ظيػػكر نػػتج عػػف ذ اة فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ ، كمػػرٌ التطػػكرات المسػػتم .3
ث كبيػػػر فػػػي حػػػ دتعميمٌيػػػة جديػػػدة ، ككسػػػائؿ تعمػػػيـ تكنكلكجٌيػػػة حديثػػػة أسػػػيمت إلػػػى حػػػ اسػػػتراتيجيات

 لتطكير طرائؽ التػدريس كالػتعٌمـ كالتعمػيـ التكجيو بضركرة تقكيـ المناىجعمى  مأصحاب القرار التربك 
 ـ .ة كأساليب التقكييككسائمو كاألنشطة المدرس

 

النظـ  تاضطر  ي، كتسارع في االنتشار الثقاف أحدثتو مف تكاصؿ عالميالتصاالت ، كما ثكرة ا. 4
ة ، كجعػػؿ كثيػػران منيػػا يعيػػد النظػػر فػػي المنػػاىج القائمػػة ، كيقػػٌكـ يػػة إلػػى العنايػػة بالمغػػات األجنبيػػالتربك 

ة ية كالركسػيػة كاليابانيمناىج تعميـ المغات األجنبٌية ، كيكٌسع دائرة تمػؾ المغػات لتشػمؿ المغػات الصػين
 .  كالفرنسيةة ية ، بعد أف كانت مقتصرة عمى المغتيف اإلنجميز ياأللمانك 
 

نػػاىج ، كمػػا تمخػػض عنيػػا مػػف ة المختمفػػة فػػي مجػػاؿ الميػػازديػػاد عػػدد الدراسػػات كالبحػػكث التربك . 5
 . رٌ تظير ثغرات المناىج القائمة ، كتكصي بضركرة تقكيميا المستم نتائج 

 

فػػػرد فػػػي  ؿان لكػػػٌمػػػى كػػػٌؿ بيػػػت ، جعػػػؿ ىػػػذا المػػػنيج أمػػػران ميانتشػػػار التعمػػػيـ ، كدخػػػكؿ المػػػنيج إلػػػ. 6
اتػػو ، كيبػػدم رأيػػو فيػػو فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ يحو ، كيكشػػؼ عيكبػػو ، كيثنػػي عمػػى إيجابرٌ المجتمػػع ، يشػػ

المختمفة التي رأت في الخكض فيو ماٌدة خصبة تيـٌ الجميع ، كترضي فضػكليـ ؛ األمػر الػذم لفػت 
ة إلى العمػؿ عمػى  تقكيمػو كتطػكيره بشػكؿ ية التربك يئميف عمى العممتو  ، كدفع القايٌ األنظار إلى أىم

 .  رٌ مستم
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  :والتقويم المعايير
 األىػداؼ المرجػكة ، تحقيػؽ في المناىج نجاح ىي المناىج تقكيـ عممية مف نيائيةال الغاية إف

 .المناىج تمؾ محتكل فعالية قياس كىي

ذا  مػف بػد ( فػال2005:35العمريػة) يشػير كمػا ةالمرجػك  األىداؼ تحقيؽ التقكيـ كظيفة كانت كا 

 رؤيػة، عػف معبػرةن  يجعميػا بمػا كضػع األىػداؼ يػتـ كأف أحكامنػا عميػو نبنػي أسػاس ىنػاؾ يكػكف أف
 معايير مبيتط الذم األمر قياسيا، ليتـ ليس كلكف يمتمكو المتٌعمـ، أف يمكف ما حكؿ مشتركة كتكقعات

 .القياس عمى تعيف

 يٌمثػؿ المعػايير، كاألىػداؼ مػف كػالن  أف إلػى262 )  2005:) كعبػد المجيػد المغربػي كيشػير

 تيكضػع األىػداؼ أف ىنػا، كمحٌؿ االختالؼ أدائو، عمى قادرا كيككف المتٌعمـ، يعرفو أف يجب لما كصفنا

 .اٌلتقكيـ لعممية مالزمة فيي أما المعايير؛ لقياسيا، ال مشتركو، رؤل عف لتعبر
 

 يحتؿٌ  عمى المعايير حكمو إصدار في المعتمد تقكيـال أف  يستنتج الباحث سبؽ، ما خالؿ مف

 ضركرة تقكيـ الباحث يرلك  ،يتجزأ منيا  ال جزءا كيعد كٌافةن، بجكانبيا اٌلتعميمية العممية في ميمة مكانةن 

 العصػر متطمبػات لتكاكػب الحديثػة العالميػة االتجاىػات بعػض تكظيػؼ خػالؿ مػف لرياضػياتا منيػاج

 كتكجيػو نظػر  الضػعؼ، نقػاط القػكة كعػالج نقػاط تعزيػز عمػى العمػؿف أجػؿ مػ ك ، العالميػة كالقضػايا

ثػػراء تطػػكير جػػؿأ مػػف كالمسػػئكليف كالخبػػراء لمتخصصػػيفا كتػػاب كتػػب الرياضػػيات بشػػكؿ عػػاـ ك  كا 
 . األساسي عمى كجو الخصكص الرياضيات لمصؼ الرابع

 
  الكتاب المدرسي

الكتاب  سنتناكؿاألساسي ، لذا  تقكـ الدراسة عمى تقكيـ كتاب  الرياضيات لمصؼ الرابع
المدرسي ك مكاصفاتو الجيدة ك أىميتو كالعديد مف الجكانب المرتبطة بو ، لتككيف خمفية عف 

 مكضكع الدراسة .


 الكتاب المدرسي تعريف 
ج ايعد الكتاب المدرسي أحد العناصر الرئيسية كاليامة التي تؤدم دكران بارزان في تنفيػذ المنيػ

ى لممعمػػـ عنػػو ألنػػو يعتبػػر ركيػػزة أساسػػية لممػػنيج الشػػامؿ، فػػال يػػتمكف المعمػػـ مػػف ، حيػػث أنػػو ال غنػػ
 ب يقـك بإحضارىا بنفسو ك سردىا أماـ الطال اتاالستغناء عنو كاستبدالو بمجمكعة مف المحاضر 

 (.12 : 2001) الرحاحمة كالمالكي ، 
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لتػػدريس، فقػػػد كىػػك مػػف المرتكػػػزات األساسػػية فػػي تحسػػػيف تعمػػـ الطػػالب ، ك تيسػػػير عمميػػة ا
ازدادت الحاجة إلى تطكيره في ظؿ المنافسة القكية مف المكاد التعميمية األخرل التي فرضتيا طبيعة 
التطػػػكرات التقنيػػػة المتمثمػػػة فػػػي الكسػػػائط التقنيػػػة المتعػػػددة . فيػػػك الػػػذم يعتمػػػد عميػػػو كػػػال مػػػف المعمػػػـ 

الػذم يعتمػد عميػو فػي أغمػب  كالطالػب فػي معرفػة أىػداؼ المػنيج ك مػكارده ، فالطالػب يعتبػره المرجػع
 (.19:  2005بف سممة كالحارثي ، االحاالت لتكضيح المنيج ك عرض المادة التعميمية  ) 

 
( الكتػػػاب المدرسػػي بأنػػػو : " نظػػػاـ كمػػػي 251 :2004 )مرعػػػي كالحيمػػػة  فقػػد عػػػرؼ كػػػؿ مػػف

 –المحتػػػكل  –يتنػػػاكؿ عنصػػػر المحتػػػكل فػػػي المنيػػػاج ، ك يشػػػتمؿ عمػػػى عػػػدة عناصػػػر : األىػػػداؼ 
األنشػطة كالتقػػكيـ ، ك ييػػدؼ إلػى مسػػاعدة المعمػػـ لممتعممػػيف فػي صػػؼ مػػا  ، ك فػي مػػادة دراسػػية مػػا 

 عمى تحقيؽ األىداؼ المتكخاة ، كما حددىا المنياج ".
 

( بأنو : " مجمكعة مف الخبرات المختمفة التي تقدـ لمطالب 48، 2009 )ك يعرفو أبك عنزة 
فػػػػي جميػػػػع النػػػػكاحي ) التعميميػػػػة ، التربكيػػػػة ، العمميػػػػة ، لتسػػػاعده عمػػػػى النمػػػػك الشػػػػامؿ ، كالمتكامػػػػؿ 

 " . (االجتماعية ، الثقافية ، الرياضية ، الصحية كالسياسية

 كيستخمص الباحث مما سبؽ مف تعريفات ما يمي :
 الكتاب المدرسي كثيقة رسمية مكتكبة ك منظمة بشكؿ يستفيد منو المتعمـ كيستطيع تدريسو المعمـ.  -

 رسي كسيمة تساعد المتعمـ عمى النمك الشامؿ المتكامؿ في كافة الجكانب.يعد الكتاب المد -

يحتكم الكتاب المدرسي عمى مجمكعة مف الخبرات التي تساعد المػتعمـ عمػى تحقيػؽ أىػداؼ التعمػيـ  -
   .المحددة.(

 

كمنو يعرؼ الباحث الكتاب المدرسي بأنػو : " كثيقػة مكتكبػة ك منظمػة تقػدـ لمطالػب كالمعمػـ 
 تساعده عمى النمك الشامؿ المتكامؿ ، كلممعمـ لتعينو عمى بمكغ األىداؼ المرجكة. لمطالب ل

 
 أهمية الكتاب المدرسي :

" لمكتػػاب المدرسػػي دكر كبيػػر فػػي العمميػػة التربكيػػة فيػػك دعامػػة أساسػػية لمػػتعمـ حيػػث يعػػد مصػػدران مػػف 
قػؿ محتػكل المػنيج مػف إطػار مصادر التعمػيـ المنظمػة ، كىػك الكسػيمة التربكيػة التػي تتػيح لممعمػـ أف ين

النصكص القانكنية الجافة العامػة فػي أذىػاف التالميػذ عمػى مختمػؼ سػنيـ بشػكؿ منسػؽ محمػؿ مفصػؿ 
 (.8: 1987مستساغ " ) مكسى ، 
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 ( بأف أىمية الكتاب المدرسي تتمثؿ في : 276:  2004كيضيؼ سعادة ك إبراىيـ ) 
 

ات الػػػدركس المختمفػػػة بشػػػيء مػػػف اإليجػػػاز يعػػػالج األفكػػػار ك المعمكمػػػات الرئيسػػػية فػػػي مكضػػػكع 1-
 كالتركيز.

  يحتػػكم عمػػى قػػدر كبيػػر مػػف المراجعػػات كالتمرينػػات التػػي تسػػيـ فػػي تأكيػػد المػػتعمـ لفيمػػو الخػػاص  2-
 بمحتكل الدرس ك تطبيقو لألساسيات في مكاقؼ مختمفة عف مكاقؼ الحصة العادم .

فػي إثػارة المناقشػات بأسػمكب يحقػؽ الفيػـ يكفر خمفية مشػتركة بػيف المعمػـ ك تالميػذه ممػا يسػاعد  3-
 لدييـ .

 يسيـ في تنمية ميارات التفكير العممي كالتفكير الناقد كالتفكير االبتكارم لدل المتعمميف. 4-
 يكسب المتعمميف قيمان ك اتجاىات ك ميكؿ مرغكب فييا. 5-
 

مػف  فيػك ىج ،المنػا تمػؾ محتػكل مػف أساسػي لجػزءو  كانعكػاسه  ترجمػة المدرسػي الكتػاب أف كبمػا
 في المكقؼ كالمؤثرة المتداكلة التعميمية المصادر أكثر ك التعميمي، النظاـ مدخالت أحد ك أدكاتيا، أىـ

 أىداؼ تترجـ التعميمية التي المادة محتكل مف ىامان  جزءان  يحتضف الذم الكعاء كىك التعممي، التعميمي

 ( .  1997: 13كالخميمي السكيدم( التنفيذية أدكاتو ك المناىج،
   

كلعؿ ابرز ما يميز عصرنا الحالي ، ذلؾ الكعي المتزايد بأىمية الكتػاب المدرسػي كالمنيػاج 
ممػػػا يجعػػػؿ الػػػدكؿ تتبنػػػى سياسػػػيات تربكيػػػة ذات فمسػػػفات ،باعتبػػػاره أسػػػاس كػػػؿ تنميػػػة كتطػػػكر كتقػػػدـ 

مػكس، متميزة مستكحاة مف تشػريعاتيا كتنظيماتيػا مبنيػة عمػى أصػكؿ تكػكيف المجتمػع كطبيعتػو  ) ط
2002 :2.) 

 
 

كالكتػػػػػاب المدرسػػػػػي ىػػػػػك األكثػػػػػر أىميػػػػػة فػػػػػي التػػػػػأثير عمػػػػػى مػػػػػا يػػػػػتـ تعممػػػػػو فػػػػػي المدرسػػػػػة 
(118:Chandler &Brosnan 1995 )،المدرسػي ىػػك  بػؿ إف مػػف يشػير بػالقكؿ إلػػى أف الكتػاب

 .Westbury,1990)الذم يعرؼ معالىـ المناىج كيحددىا في برامج المدارس الحديثة )
 

  :تاب المدرسي في ككنو يتصؼ بالمميزات التاليةكتتمثؿ أىمية الك
 يفسر الخطكط العريضة لممادة الدراسية ، كطرائؽ تدريسيا. 1-
 يقدـ المعمكمات ، كاألفكار ، ك المفاىيـ األساسية في مقرر معيف. 2-
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 يكسب الطالب الصفات االجتماعية المرغكبة.3- 
م عند تغيير المناىج، ك اإللماـ بيا ، كتطكير يمكف المعمميف مف معرفة كسائؿ اإلصالح التربك 4- 

 طرائؽ تدريسيا ، كتحسينيا.
بقراءتػو   يحكم الرسائؿ كاألشكاؿ ، كالصكر التكضيحية ذات الفائػدة فػي بيػاف مػا يقػـك الطػالب 5- 

، كعميو ؛ فيك أيسر الكسائؿ استخداما ، ك  أخفيا حمال إذا مػا قػيس بغيػره مػف الكسػائؿ ؛ كػاألفالـ 
 مج التمفاز ، كأجيزة التعميـ الحديثة.،ك برا

األخالقيات  كجكانب اإلصالح المتعددة في صكرة مرتبػة   كينمي في التالميذ القيـ  ك الميارات  6-
 (72: 1984، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك )   كمنظمة

 
د التطػػػكرات ك يؤكػػػد الباحػػػث عمػػػى أف أىميػػػة كتػػػاب الرياضػػػيات المدرسػػػي تػػػزداد مػػػع ازديػػػا

كالتكنكلكجيػػػة ، فيػػػك يمعػػػب دكران ميمػػػان ك أساسػػػيان لممعمػػػـ فػػػي تحديػػػد المكضػػػكعات الدراسػػػية ك كيفيػػػة 
تدريسػػيا السػػتخداـ التػػدريبات المكجػػكدة فيػػو، ك ىػػك المرجػػع األساسػػي لممػػتعمـ لفيػػـ كاسػػتيعاب ك حػػؿ 

 مسائؿ كالتماريف كالتدريبات الخاصة بالمكضكعات المدركسة .ال


في الفكائد السابقة لمكتاب المدرسي يستشػؼ أىميتػو ، ك ايجابيػة دكره ، مػف  هنظر ك الممعف 
خػػالؿ مػػا يحققػػو فػػي المنظكمػػة التعميميػػة بشػػكؿ عػػاـ ، ك فػػي بنػػاء المنػػاىج الدراسػػية بشػػكؿ خػػاص ، 

 ما يؤكد نتيجة كاحدة ، ىي شدة الحاجة إلى الكتاب المدرسي.م

اة جكىريػػػة ك ركيػػػزة أساسػػػية يسػػػتند إلييػػػا ك تكمػػػف أىميػػػة الكتػػػاب المدرسػػػي فػػػي ككنػػػو أد لػػػذا
يستفيد منيا كالن مف المعمـ كالمتعمـ فيك حمقة كصػؿ بينيمػا ، ذلػؾ ألنػو يقػدـ قػدران مشػتركان ك مناسػبان 

تـ اختيارىا ك تنظيميا كفقان ألسػس عمميػة معينػة تتمثػؿ أىميتػو يمف الخبرات التربكية اليادفة ك التي 
دراسػػية المقدمػػة لمتالميػػذ، ك  لعػػؿ ذلػػؾ مػػف أىػػـ مبػػررات تقػػكيـ ىػػذا ككعػػاء يتضػػمف محتػػكل المػػادة ال

الكتػػاب، ك دكاعيػػو ، حيػػث يقػػع الجانػػب األكبػػر مػػف نجػػاح العمميػػة التعميميػػة ، أك فشػػميا عمػػى ذلػػؾ 
 الكتاب المدرسي.



 مواص ات محتوض الكتاب المدرسي الجيد :
كرية لػػو ؛ إذ ال مفػػر مػػف أف البػػد أف تراعػػي عمميػػة إعػػداد الكتػػاب المدرسػػي المكاصػػفات الضػػر  

كىػي كمػا يأخذ المؤلفكف ، ك القائمكف عمى إعداده بعيف االعتبار تحقؽ مكاصفات الكتاب المدرسي 
 (:2010 : 113 )الشيرم  يذكرىا
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 أف يككف المحتكل مسايرا لممستحدث في مجاؿ العمـ ، أم أف يكاكب كؿ جديد . (1

ظيمو مف ناحية ، ك بيف أىداؼ المنػاىج مػف أف تككف العالقة كاضحة بيف محتكل الكتاب ك تن (2
 ناحية أخرل.

تسمسؿ المحتكل تسمسػالن نفسػيان مػف المعمػكـ إلػى المجيػكؿ، ك مػف البسػيط إلػى المركػب ، ك مػف  (3
 المحسكس إلى المجرد ، كمف السيؿ إلى الصعب.

 يجػػب تنظػػػيـ المػػػادة العمميػػػة فػػػي كػػػؿ صػػػؼ حػػكؿ عػػػدد مػػػف المفػػػاىيـ المترابطػػػة لتحضػػػير تعمػػػيـ  (4
 مى ك لمزيد مف االستيعاب.أع

 تدريس العالقة بيف المكضكعات المتشابية في الكقت المناسب. (5

أف يحتكم الكتاب عمى مراجعة شاممة في نياية كػؿ فصػؿ لتكضػيح النػكاتج العمميػة التػي يتكقػع  (6
 مف الطالب تعمميا.

 ضكعات.البد مف تقديـ األفكار الجديدة مدعكمة بأمثمة ك ممارسات تعميمية في جميع المك  (7

 أف يشتمؿ محتكل الكتاب عمى مصادر تعمـ مختمفة العرض كالصكر كالمخططات كالجداكؿ. (8

 

 ويضيف الباحث لمواص ات محتوض الكتاب المدرسي الجيد : 


أف تكػػػػكف المػػػػادة العمميػػػػة لمكتػػػػاب المدرسػػػػي مالئمػػػػة لمسػػػػتكل الطػػػػالب، مػػػػف حيػػػػث المفػػػػاىيـ ،  (1
 كالمعمكمات ، كالمصطمحات المضمنة فييا .

        ف يراعي الكتاب المدرسي الترابط كالتسمسؿ في المادة الكاحدة، كتكامميا مع المكاد األخرل.                                        أ (2

ضمف الكتاب المدرسػي قػكائـ بالمصػطمحات غيػر المألكفػة ، كالتػكاريأ ، ك أسػماء األعػالـ تأف ي (3
 ك فقرات مف المصادر الرئيسة.



 ل محتوض الكتب المدرسية:أهداف تحمي
الكتاب ىك المصػدر الػرئيس لػتعمـ المتعممػيف ، كىػك الػذم يشػتمؿ عمػى المعمكمػات المختػارة مػف 
المعرفة المنظمة ك غير المنظمة التي سػيتعمميا المتعممػكف ، لػذلؾ فيػك األسػاس فػي تحقيػؽ أىػداؼ 

المحتكل ك األنشطة كالتقكيـ المنيج ، فالكتاب المدرسي يعكس عناصر المنيج األربعة : األىداؼ ك 
، ك ىك يعد مسرح عمميات المنيج : عمميات التعميـ ك التنفيذ كالتقكيـ كالتطكير  ) مرعي ك الحيمة 

 ،2004  :251-252.) 
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دلػػيال لتطػػكير الكتػػب المدرسػػية ، كمػػف بػػيف مػػا تناكلػػو  79)،1984)أصػػدرت منظمػػة اليكنسػػككك 
اؼ التي يستيدفيا مثؿ ىذا التحميؿ ، كمف بيف أكثر ىذه سمكب تحميؿ ىذه الكتب ، ك األىدأالدليؿ 

 األىداؼ أىمية ما يمي : 
 .استكشاؼ أكجو القكة ، كالضعؼ في الكتب المدرسية  .1

تزكيػػد المػػؤرخيف، كالجغػػرافييف ، ك غيػػرىـ مػػف العممػػاء، ك المفكػػريف بفػػرص العمػػؿ التعػػاكني مػػع  .2
، ك العػػػاـ ؛ لتحسػػػػيف الكتػػػب المدرسػػػػية ، المعممػػػيف ، ك مػػػػديرم المػػػدارس، ك قػػػػادة العمػػػؿ الحكػػػػكمي

 كالمكاد التعميمية.

تقػػػديـ المسػػػاعدة لممػػػؤلفيف ، كالمحػػػرريف ، كالناشػػػريف فػػػي إعػػػداد كتػػػب مدرسػػػية جديػػػدة ، ك ذلػػػؾ  .3
 بتزكيدىـ بمبادئ تكجييية ، ك اإلشارة إلى ما يجب تجنبو ، ك ما يجب تضمينو.

 

ة ككػؿ، ك فػي إعػداد المعممػيف، ك اإلداريػيف، تقديـ مكاد مساعدة في عممية مراجعة برامج الدراس .4
 .ك في اختيار الكتب المدرسية، كالمكاد التعميمية

 
 االتجاهات الحديثة في إعداد الكتب المدرسية : 

( عػػػدة اتجاىػػػات حديثػػػة إلعػػػداد الكتػػػب المدرسػػػية 92-91: 1991 )ذكػػر الشػػػرقاكم ك آخػػػركف
-مكجزةن فيما يمي :



اتي مػػف خػػالؿ تكظيػػؼ مفيػػـك التعمػػيـ الػػال مدرسػػي ليتكامػػؿ مػػع التأكيػػد عمػػى مبػػدأ الػػتعمـ الػػذ (1
التعميـ المدرسي ك تنظػيـ األنشػطة ك خطػط التقنيػات بحيػث تتكامػؿ جيػكد المدرسػة ك األسػرة 

 كالمؤسسات األخرل في تنمية خبرات المتعمميف التي يشير إلييا الكتاب .
منظكمػػة مػػف اإلثػػارات لمقيػػاـ تقسػػيـ محتػػكل الكتػػاب إلػػى كحػػدات دراسػػية ، ك اعتبػػار الكتػػاب  (2

بػػالتعمـ كالنمػػك الػػذاتي ، كالنشػػاط التمقػػائي الػػذم يشػػعر بػػو المػػتعمـ فػػي مكاقػػؼ الػػتعمـ ك ينػػدفع 
 لمممارسة فييا .

ربػػط األنشػػطة كاالنجػػازات التػػي يشػػير إلييػػا الكتػػاب بالبيئػػة كالحيػػاة العامػػة، مػػع تكضػػيح دكر  (3
 المتعمـ المتكقع القياـ بو في مجتمعو.

ات الكتػػػاب بنػػػاءن مفتكحػػػان يتػػػرؾ لممعمػػػـ كالمػػػتعمـ كاألطػػػراؼ األخػػػرل فػػػرص التعػػػديؿ بنػػػاء كحػػػد (4
 كاإلضافة كالحذؼ كاإلبداع بشكؿ دكرم .

 بناء خطة التغذية الراجعة ك إرفاقيا بمشركع الكتاب. (5
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تضميف الكتاب ممخصان يشتمؿ عمى قائمة بالمفاىيـ األساسية كالفرعية التي يجب أف يمػـ بيػا  (6
 ياية كؿ كحدة.المتعمـ في ن

بناء خطة التقنيات التعميمية التي يتطمبيا تعمـ الكحدات كاإلشارة إلى مككناتيا ك إلى مصادر  (7
 المعمكمات سكاء لممعمـ أك المتعمـ.

 

فػػإف الباحػػث ك ممػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف اتجاىػػات حديثػػة فػػي إعػػداد الكتػػب المدرسػػية بصػػفة عامػػة  
 حديثة في إعداد كتب الرياضيات المدرسية:عددان مف االتجاىات ال يضيؼ عمى كجو الخصكص

لبيئػػة باربػػط المعرفػػة الرياضػػية كاألنشػػطة ك التػػدريبات المكجػػكدة فػػي كتػػب الرياضػػيات المدرسػػية  (1
 كالمجتمع مف أجؿ تنمية أسمكب حؿ المشكالت ك أنماط التفكير المختمفة .

رياضػية بحيػث أف يحتكم كتاب الرياضيات المدرسي عمى بعض األنشطة أك بعض المعارؼ ال (2
تساعد المتعمـ عمى اكتساب معارؼ أخرل غير المكجكدة في الكتاب بحسب قدراتو ك إمكانياتػو 

 لمكاكبة التقدـ المعرفي اليائؿ .

تقسيـ محتػكل كتػاب الرياضػيات المدرسػي إلػى كحػدات دراسػية ، كػؿ كحػدة تشػترؾ فػي مكضػكع  (3
 بحيث تناسب جميع المستكيات .كاحد بصكرة متسمسمة في المعارؼ ك األنشطة ك التدريبات 

  

 دوافع تطوير الكتاب المدرسي :
إف تطكير الكتاب المدرسي قد ساىـ في إعطائو دكران أكبر مف الدكر الذم كاف يقكـ بو في 
 ةالماضػػػي، إذ كػػػاف فػػػي بػػػادئ األمػػػر مقتصػػػران عمػػػى تقػػػديـ المعمكمػػػات كالحقػػػائؽ كالمفػػػاىيـ المختمفػػػ

 لمطالب.
 التطكير اتسع دكره كتركزت دكافع تطكيره فيما يمي :  مرحمةرسي في كعندما دخؿ الكتاب المد

 تييئة الفرص أماـ الطالب لمساعدتيـ عمى النمك  الشامؿ في كافة الجكانب. (1

المساىمة في تنمية قدرة الطالب عمى ربط المعمكمػات بعضػيا بػبعض كاسػتنتاج مػا ىػك أساسػي  (2
 منيا بدالن مف عرضيا ك سردىا لمطالب.

بػػإخراج الكتػػاب ك تكجيػػو العنايػػة لحجػػـ  غالفػػو ك فيرسػػتو ك الكسػػائؿ ك األنشػػطة التػػي  االىتمػػاـ (3
 (.38:  2005يتضمنيا ك نكعية األسئمة التي يحتكييا ) الككيؿ ، 

 كيضيؼ الباحث
 االستفادة مما تكصمت إليو األبحاث العممية ك التربكية لالرتقاء بالفرد ك اتجاىاتو ك ميكلو. 1)
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  بالقػػدر الكػػػافي مػػف الخبػػرات لمتكيػػػؼ مػػع متغيػػرات العصػػػر حيػػث أف ىػػذه الفتػػػرة  تسػػميح الطػػالب( 2
 .تؤكد عمى مبدأ التعمـ الذاتي ك التربية المستمرة

 
 :جودة الكتاب المدرسي

 التعميـ مف أدكات ميمة كأداة تعميمي مصدر أىـ التربكية المؤسسة في المدرسي الكتاب يشكؿ

 التعميميػة الخبػرات مسػتكل مػف أعمػى كيػكفر المقػرر، التربػكم منيػاجال مػف قدر أكبر يمثؿ فيك كالتعمـ،

 التي التعميمية المصادر المدرسي أيسر الكتاب كيعد المنشكدة، التعميمية األىداؼ تحقيؽ نحك المكجية

 .كالخاصة العامة بيئتو في لمدارس تتكافر
 

 حيػث مػف بعنايػة ـيصػم أف ينبغػي عاليػة تربكيػة قيمػة ذا الكتػاب يصػبح كحتػى لػذلؾ كنظػران 

نتاجو التعميمية خبراتو كتنظيـ مككناتو ارياخت  كالنفسػية المعرفيػة األسػس يػالءـ بمػا كمضػمكنان  شػكالن  كا 

 تحقيػؽ فػي كتسػيـ الػتعمـ، عمميػة الدارسػيف عمػى تيسػر فاعمػة أداة ليكػكف كالتقنيػة كالفنيػة كالتربكيػة

 متميػز اجتمػاعي بػدكر يقػكـ كالػذم سػتجداتالم مػع المتكيػؼ اإلنسػاف لبنػاء المكجيػة التربكية األىداؼ

 (.2004:301 الخكالدة،)
 

نمػا فحسػب، التعمػيـ كسػائؿ مػف كسػيمة مجػرد يعػد ال المعاصػر عالمنا في المدرسي كالكتاب  كا 

نمػا محددة، كآفاؽ معينة حدكد فيو لمعمـ يكف لـ عصر في التعميـ أدكات أىـ مف أداة ىك  عصػر ىػك كا 

 مػف جعػؿ الػذم األمػر الحيػاة، مجػاالت مػف مجػاؿ كػؿ فػي كيقػدميا تشػارىا،كان المعرفػة بتفجػر اتسػـ قد

 مػف مجتمػع أم فػي كالتطػكر التقػدـ ركػائز مػف أساسػية ركيػزة المقػركءة كمادتػو المدرسػي الكتػاب

 كسائؿ مف التعميـ تكنكلكجيا إليو تكصمت كما المدرسي الكتاب عف البدائؿ تعددت كميما المجتمعات،

 أبػك (بيػا يتمتػع التػي كخصائصػو مميزاتػو بحكػـ كقيمتػو مكانتػو كتػابلم يظػؿ فسػكؼ منافسػة،

 (.224: 1996عميرة،
 

 يتطمػب كىػذا تحقيقػو، إلػى التربكيػة المؤسسػات تسػعى أساسػي مطمػب المدرسي الكتاب كجكدة

دخاؿ لبنيتو المككنة البدائؿ أفضؿ اختيار أساس عمى لمكتاب متميزان  تصميمان   مككنة أساسية عناصر كا 

ذا منػو، المقصػكدة التربكيػة كاألىػداؼ الطمكحػات سياؽ في ليأتي لمحتكاه رابطة نظيماتكت لو،  أريػد كا 

 تكافرىػا يجب التي كالخصائص لمشركط التعرض يستمـز ذلؾ فإف المدرسي، الكتاب في الجكدة تحقيؽ

 ةجػكد عمػى الحكػـ خالليػا مػف يمكػف عالميػة  كمعػايير مؤشرات استخالص ثـ كمف الجيد، الكتاب في
 (.2:2004)دياب، كتطكيرىا الكتب ىذه تقكيـ في كتكظيفيا الفمسطيني المنياج كتب
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لمعرفة مدل تضمف   ممحة كضركرة ماسة حاجة ىناؾ أف أدرؾ حيث الباحث بو شعر ما كىذا
 بالتقػدـ يتسػـ عصػر فػي جكدتػو عمػى الحكػـمف أجؿ كتب الرياضيات في فمسطيف لممعايير العالمية 

 أجػؿ مػف أخػرل محػاكالت يعقبيػا كقػد محػاكالت سبقتيا كمحاكلة الدراسة ىذه فكانت ،السريعيف كالتغير

 .بمستكاىا كاالرتقاء الفمسطينية المدرسية الكتب تطكير
 

  .رؤية نحو الرياضيات المعاصرة في ضوء بعض المشاريع والتجارب الدولية والعربية

رفيػػا البشػػرية فػػي تاريخيػػا مػػف شػػيد عصػػرنا الحاضػػر تطػػكرا عمميػػان كتكنكلكجيػػان بصػػكرة لػػـ تع
قبػػؿ كقػػد سػػػاىمت الرياضػػيات مػػادة ك طريقػػػة مسػػاىمة فعالػػػة فػػي ىػػذا التطػػػكر العممػػي كالتكنكلػػػكجي 
فالطاقػػة النككيػػة ك الحاسػػبات اإللكتركنيػػة ك األقمػػار الصػػناعية كالسػػفف الفضػػائية كالصػػكاريأ كأجيػػزة 

ي تعتمػد اعتمػادن كبيػران عمػى الرياضػيات. التسيير الذاتي كغيرىا مف مظاىر التقدـ العممػي كالتكنكلػكج
ف ثػػػكرة التكنكلكجيػػػا التػػػي شػػػيدىا القػػػرف العشػػػركف كالتػػػي كػػػاف ارتيػػػاد أ القػػػكؿكبصػػػفة عامػػػة نسػػػتطيع 

اإلنسػػاف لمقمػػر مػػف قمػػـ إنجازاتيػػا إنمػػا يعػػكد الفضػػؿ فػػي تقػػدميا إلػػى التطػػكر فػػي الرياضػػيات الػػذم 
 الحالي. ازدىر في بداية القرف الماضي كبم  أكجو في القرف

فػػػي مجػػػاؿ الصػػػناعة كخاصػػػة فػػػي مجػػػاؿ تصػػػميـ كتحميػػػؿ  الرياضػػػيات حيػػػث كثػػػر اسػػػتخداـ
تجارب البحث الصناعي كفي مشكالت التحكـ النػكعي اإلحصػائي)ما يعػرؼ بمراقبػة جػكدة اإلنتػاج( 
فضػػػالن عػػػف انتشػػػار الحاسػػػبات ك العقػػػكؿ اإللكتركنيػػػة فػػػي عػػػالـ الصػػػناعة كالتجػػػارة كالعمػػػؿ كلػػػـ تعػػػد 

ت كقفػػان عمػػى عمػػكـ الميندسػػيف ك الفيزيػػائييف بػػؿ أصػػبحت تحقػػؽ قيػػادة حقيقيػػة فػػي مجػػاالت الرياضػػيا
دارة األعماؿ كالصناعة كاالقتصاد فضالن عف غزك الرياضيات لجميع  العمكـ الطبيعية كاالجتماعية كا 

ية كعمػـ فركع المعرفة األخرل مثؿ عمكـ الحيػاة، كالكيميػاء كالجيكلكجيػا، كالعمػكـ االجتماعيػة كاإلنسػان
االقتصاد كعمكـ الطب كالصيدلية ، كالعمـك السياسية كغيرىا فنظرية األلعاب التػي تعتبػر مػف أحػدث 

لـ تسػيـ فقػط فػي تطػكر العديػد  1944كازدىرت عاـ  1920المكضكعات الرياضية التي بدأت عاـ 
نمػػا كالمصػػفكفات االحتماليػػة كالبرمجػػة الخط مػػف المكضػػكعات الرياضػػية مثػػؿ األنظمػػة الخطيػػة يػػة كا 

، كفي مشكمة كضع القرار ، كاألعماؿ ،كعمـ النفس كعمػـ االجتمػاع كغيرىػا  استخدمت في االقتصاد
 (2003 : 17  ، أبك زينة)

لػػػذلؾ فقػػػد أصػػػبح لزامػػػان عمػػػى إنسػػػاف ىػػػذا العصػػػر أف يمػػػـ بقػػػدر معقػػػكؿ مػػػف اإلنتػػػاج الفكػػػرم 
المئكنػػػة الالزمػػػة مػػػف الػػػكعي المعاصػػػر فػػػي الرياضػػػيات بمحتكاىػػػا كتنظيميػػػا الجديػػػد، كيػػػزكد نفسػػػو ب
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الرياضػػػي كالثقػػػافي الػػػذم يسػػػاعده عمػػػى أف يعػػػيش زمانػػػو المعاصػػػر ، قػػػادران عمػػػى مكاكبػػػة التطػػػكرات 
كتتبػػع ىػػذه التطػػكرات التػػي تػػؤثر عمػػى مناشػػط الحيػػاة فػػي المجتمػػع،  ،العمميػػة كالتكنكلكجيػػة الحديثػػة 

 اطنة اإليجابية.كعمى التفاعؿ الذكي مع مظاىر ىذا التقدـ حتى يككف أىالن لممك 

ضػػكء مػػا تقػػدـ ظيػػر االتجػػاه نحػػك تبنػػي الرياضػػيات المعاصػػرة فػػي منػػاىج التعمػػيـ العػػاـ  فػػي
 باعتبار أف ذلؾ يحقؽ ما يأتي :

مسػػايرة ركح العصػػر كفيػػـ تطكراتػػو العمميػػة كالتكنكلكجيػػة كمعايشػػة الكاقػػع العممػػي المتطػػكر عمميػػان  -
لغػػػة العصػػػر بمػػػا فييػػػا مػػػف مصػػػطمحات كرمػػػكز كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ دراسػػػة  كاقتصػػػاديا ك اجتماعيػػػان،

 كمفاىيـ كممارستيا كأداة اتصاؿ عممية .

اسػػتخداـ األفكػػار كالمفػػاىيـ كالمبػػػادئ العامػػة التػػي تعمػػؿ عمػػػى تكضػػيح ميػػداف الرياضػػيات كربػػػط  -
 فركعو بعضيا ببعض بفيـ الرياضيات ذاتيا كفيـ العمـك األخرل.

ك األفكػػار كالمفػػاىيـ الرياضػية عػػف طريػػؽ التركيػػز عمػػى االقتصػاد فػػي الكقػػت كالجيػػد الالزمػيف لنمػػ -
 .7:2004)عبيد،)المفاىيـ كالمبادئ كتحسيف أساليب اكتساب التالميذ ليا

لقػػد كػػاف التجػػاه تبنػػي الرياضػػيات المعاصػػرة فػػي منػػاىج التعمػػيـ العػػاـ صػػداه الكاسػػع عمػػى المسػػتكل ك 
 . الدكلي شمؿ الدكؿ المتقدمة ، كامتد ليشمؿ الدكؿ العربية 

 :عمى مستوض الدول المتقدمة

 نذكر منيا :شكمت جماعات لبناء مناىج الرياضيات المعاصرة في العديد مف الدكؿ المتقدمة 

   School Mathematics Project ( SMP) مشروع الرياضيات المدرسية: (1

، حيث تـ كضع منيج لمرياضيات المدرسية  يمثؿ  ـ1961 العمؿ فيو بانجمترا في عاـ  أبد
حمػػػة تطػػػكير لمرياضػػػيات فػػػي إطػػػار المػػػنيج التقميػػػدم ، ك مػػػع إعطائػػػو الػػػركح المعاصػػػرة، ك إضػػػافة مر 

 1963-1962تطبيػؽ ىػذا المػنيج ابتػداء مػف األعػكاـ الدراسػية  أبعض المكضكعات الجديدة، ك قػد بػد
 .(2008 : 12، العايدم)
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 لتحديث الرياضيات المدرسية :  ةلجنة الدول االسكندينافي (2

Modernizing School Mathematics ( NCMSM)  Nordics Committee For  
ك  الدانمرؾـ، كاشتركت فيو الدكؿ االسكندينافية األربعة كىي : 1967بدأت عمميا في عاـ 

كمرجػع تسػتعيف بػو  ةفنمندا ك النػركيج كالسػكيد ، ك قػد أقػرت ىػذه المجنػة منيجػا لمرياضػيات المعاصػر 
د اختفػت فيػو االنقسػامات التقميديػة إلػى فػركع حػيج في إطار مك الدكؿ األعضاء، ك قد ظير ىذا المن

الحساب ك الجبر كاليندسة ك التحميؿ كاتضحت فيو المفاىيـ المعاصرة التي تدكر مكضكعاتو حكليا 
 ..(2008 : 12، )العايدم، ك احتمت فيو الثنائي المرتب ) المجمكعة ، البنية( مكانا مركزيا

 شاممة : مشروع الرياضيات المدرسية ال (3
Project ( CSMP)  Comprehensive School Mathematics  

، حيػث تػـ كضػع مػنيج  ـ1968 عػاـ  الجنكبيػة Illinois العمػؿ فيػو بجامعػة الينػكم  أبػد
متطكر مف نكع جديد، يعتمد عمى سمسمة مف األنشطة المتنكعة ، ك مجمكعة مف الكسائؿ التعميميػة 

يتضػػمف التعمػػيـ الفػػردم كالجمػػاعي، ك ذلػػؾ فيمػػا يخػػص مرحمتػػي  المختمفػػة ، ك يقػػدـ برنامجػػا تعميميػػا
 المرحمػػة الثانكيػػة فقػػد كضػػع ليػػا مػػنيج متكامػػؿ لمرياضػػيات المعاصػػرة االتعمػػيـ األكلػػى كالثانيػػة ، أمػػ

 (.43: 2010)نكاىضة ،
 Secondary School:  مشروع دراسة تطوير منهج الرياضـيات بالمرحمـة الثانويـة (4

Mathematics Curriculum Improvement Study ( SSMCIS)   1996ظيػر فػي عػاـ 
المتحػػػػدة ، ك يمثػػػػؿ الخطػػػػكة الثالثػػػػة فػػػػي طريػػػػؽ تطػػػػكير منػػػػاىج الرياضػػػػيات المدرسػػػػية بالكاليػػػػات ـ 

)سػػػػميماف الرياضيةعمػػػػى البنػػػػي  ان مبنيػػػػ متكػػػػامالن  ان المشػػػػركع منيجػػػػا جديػػػػد األمريكيػػػػة ، ك قػػػػد قػػػػدـ ىػػػػذا
،:2010 (19. 

 طانيا : وكالة تدريب المعممين في بري (5
خمػس حػـز تدريبيػة لمعممػيف الرياضػيات، لػدعـ مكضػكع تعمػيـ الرياضػيات كتعمميػا  يقدـمشركع 

فػػي المػػرحمتيف االبتدائيػػة كالثانكيػػة فػػي المممكػػة المتحػػدة . كالحػػـز جػػزء مػػف المبػػادرة الكطنيػػة لتحسػػيف 
ا اسػػتجد فػػي الرياضػػيات ، ك ذلػػؾ لتزكيػػد المعممػػيف مػػف ذم الخبػػرات السػػابقة بمعمكمػػات عمػػ يستػػدر 

تعمػػيـ الرياضػػيات ، ك إعطػػاء المعممػػيف خبػػرة عمميػػة فػػي تػػدريس مكضػػكعات فػػي المراحػػؿ التعميميػػة 
 (.43: 2010)نكاىضة ، التي يعممكف في التدريس فييا

 (:NCTM) معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات  (6
ب لمطمبػػة، ألنػػو بػػرز فػػي القػػرف الماضػػي االىتمػػاـ بعمػػـ اليندسػػة، فأصػػبح مػػادة حيػػة كمركػػز جػػذ

المكضكع غير التقميدم في الرياضيات، فالطالب مف خاللو يعمؿ كيمعب أثناء تعممو، كبم  ىذا 
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 National)  االىتمػػاـ أكجػػو عنػػدما أكصػػى المجمػػس القػػكمي لمعممػػي الرياضػػيات األمريكػػي

Council of Teachers of Mathematics) إلػى ضػركرة  1989، في مػؤتمره المنعقػد سػنة
التركيز عمػى اليندسػة فػي جميػع المسػتكيات، كاعتبارىػا مػف أبػرز معػايير عقػد التسػعينيات زيادة 

دراؾ عالقاتيا أمراف مرتبطاف ببيئة الفرد كحياتػو  في القرف العشريف، ذلؾ أف المعرفة اليندسية كا 
اليكمية، عالكة عمػى ارتباطيمػا الكثيػؽ بمكاضػيع رياضػية كعمميػة أخػرل، ممػا يشػير إلػى اىتمػاـ 

ـ كثيقػػة تضػػمنت أربعػػة 1989حيػػث أصػػدر ىػػذا المجمػػس عػػاـ  بػػر باليندسػػة ككيفيػػة تدريسػػيا.أك
 كخمسيف معيارنا مقسمة إلى أربع فئات ىي:

 فئة رياض األطفاؿ إلى الصؼ الثاني. .1

 فئة الصؼ الثالث إلى الصؼ الخامس. .2
 فئة الصؼ الخامس إلى الصؼ الثامف. .3

 فئة الصؼ التاسع إلى الصؼ الثاني عشر. .4

، تكصي ىذه  NCTMـ عف 1995يرت كثيقة معايير التقكيـ لمرياضيات المدرسية عاـ ثـ ظ
كثيقػػة المبػػادئ  NCTMالكثيقػػة بمنيػػاج يطػػكر مقػػدرة الطالػػب فػػي الرياضػػيات، كأخيػػرا صػػدرت عػػف 

ـ كتنظميػػػػػا 1989ـ، ىػػػػػذه المعػػػػػايير تختػػػػػزؿ معػػػػػايير 2000كالمعػػػػػايير لمرياضػػػػػيات المدرسػػػػػية عػػػػػاـ 
كالمبادئ ىي عبارات محددة تعكس القكاعد األساسية لتعميـ الرياضيات  عمى شكؿ مبادئ  كتصنفيا

 ذات النكعية العالمية، كتشمؿ المبادئ الرئيسة التالية:
  مبػػػدأ المسػػػاكاة: يتطمػػػب التميػػػز فػػػي الرياضػػػيات مسػػػاكاة كتكقعػػػات عاليػػػة كدعػػػـ قػػػكم لجميػػػع

 الطالب.

 ان الرياضػػيات الميمػػة كمترابطػػكيركػػز عمػػى  ان مبػػدأ المنيػػاج: المنيػػاج يجػػب أف يكػػكف متناسػػق 
 .باتساؽ عبر الصفكؼ

 رفػػو الطػػالب كمػػا يحتػػاجكف مبػػدأ التعمػػيـ: التعمػػيـ الفعػػاؿ لمرياضػػيات يحتػػاج إلػػى فيػػـ مػػا يع
 .ان دعميـ لتعممو جيد تعممو ثـ

  مبدأ التعمـ: يجب أف يتعمـ الطالب الرياضػيات مػع الفيػـ كالبنػاء الفعػاؿ لممعمكمػات الجديػدة
 مكمات السابقة.مف الخبرة كالمع

  مبػدأ التقػػكيـ: يجػػب أف يػػدعـ التقػػكيـ تعمػػـ الرياضػيات الميمػػة كيقػػدـ المعمكمػػات المفيػػدة لكػػؿ
 مف المعمـ كالطالب.

 فػي تعمػيـ كتعمػـ الرياضػيات، فيػي تػؤثر  ان مبدأ التكنكلكجيا: تعتبر التكنكلكجيػا عنصػرا أساسػي
  .الرياضيات تعمـ في
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كمات كالميارات الرياضية التي يجب أف يحصؿ عمييا الطالب أما المعايير فيي تصؼ الفيـ كالمعم
 مف مرحمة ما قبؿ الركضة كحتى الصؼ الثاني عشر، كتقسـ المعايير إلى:  

 معايير المحتكل: كىذه المعايير تصؼ ما يجب أف يتعممو الطالب، كتشمؿ:  .1

 حتماالت.األعداد كالعمميات، كالجبر، كاليندسة، كالقياس، كتحميؿ البيانات كاال  

ذات العالقػة بػالمحتكل،  ةمعايير العمميات: كىذه المعػايير تشػمؿ طػرؽ اكتسػاب كاسػتخداـ المعرفػ.2
 .(NCTM,2000) كتشمؿ: حؿ المسألة كالتفكير الرياضي كالبرىاف، كاالتصاؿ، كالربط، كالتمثيؿ

 :بعض تجارب الدول المتقدمة (7

 مة في تطكير الرياضيات منيا :إلى تجارب بعض الدكؿ المتقد24) : 2004أشار عبيد ) 

 من الصين: تجربة. أ

يحدث نقمة بحيث منظكر لتعميـ الرياضيات لمقرف الحادم كالعشريف  إلى الصيف دعا عمماء
الرياضػيات ك تطبيقاتيػا ، فيػـ  الرياضػيات ، طبيعػة إلػىالتغيرات في : حاجػات المجتمػع  إلىتستند 

التػػػكاـؤ ك التكيػػػؼ لحاجػػػات اقتصػػػاديات عصػػػر ؿ كذلػػػؾ مػػػف خػػػالكيػػػؼ يػػػتعمـ التالميػػػذ الرياضػػػيات 
بمػػا يمكػػف  اإلتقػػافعمػػى مسػػتكل  مفيػػدةيتطمػػب ىػػذا تعمػػـ رياضػػيات ، ك السػػكؽ اقتصػػادالمعمكمػػات ك 

تفسػػير العمميػػات التػػي يقػػـك بيػػا الحاسػػكب، كاكتسػػاب ميػػارات تحميميػػة مػػف خػػالؿ الرياضػػيات كلػػيس 
اليكميػػة المتعمقػة بالكسػػب كالخسػػارة  نشػطةاألميػارات رياضػػية مجػردة، ك التعامػػؿ مػػع  مجػرد اكتسػػاب

بصػفة عامػػة  األعمػاؿ التجاريػػة ك مجػاؿ األعمػاؿكالتكمفػة كالتنبػؤ كالقػدرة عمػى تقيػػيـ المخػاطرات فػي 
بحػػكث العمميػػات ك  إلػػىبمفيػػـك كاسػػتخدامات النسػػبة كالتناسػػب ك تمتػػد  يتطمػػب ذلػػؾ دراسػػات تيػػتـ،ك 

كالتعػرؼ عمػى مظػاىر التعقػد ك مػا  تالقػرارااتخػاذ  أسػسكالمنظكمات ك  األنظمةتحميالت  ك األفقية
 .يصاحبيا مف مفاىيـ حديثة

 من السويد: تجربة ب.
" التكنكلكجيػا فػي الرياضػيات  أسػمكهمشركع قاـ بػو معممػك الرياضػيات بالمرحمػة الثانكيػة  ىك

(Technology In Mathematics ) 
 فاعمية التغييرات التالية : إلىانتيكا فيو 

المنحنيػػات باسػػتخداـ المشػػتقات التفاضػػمية ك  إنشػػاءك  تالتكػػامال إيجػػادعمػػى  التأكيػػدف مػػ اإلقػػالؿ -أ
 الحاسبات البيانية ك برمجيات الحاسكب ذات الصمة. إمكاناتاستخداـ 
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ف الطػػػرؽ المختمفػػػة فػػػي حػػػؿ أبشػػػ الػػػرأمعمػػػى حػػػؿ المشػػػكالت ك الحػػػكار ك تبػػػادؿ  التأكيػػػدزيػػػادة  -ب
 في التفكير. أساليبتضمنو ىذه الطرؽ مف المسائؿ كالمشكالت كاالىتماـ بما ت

زيادة االىتماـ بدراسة عائالت الدكاؿ ك خكاصيا ك الكضكح الفكرم كالبصرم لممفاىيـ الخاصة  -ج
 بالتفاضؿ كالتكامؿ.

 :عمى المستوض العربي

شيدت مناىج الرياضيات في الدكؿ العربية في العقػكد الثالثػة األخيػرة سمسػمة مػف محػاكالت 
صد التحديث كالتطكير في غالبية المدارس العربية،كيمكف رصد المراحؿ التالية في تطكير التغيير بق

 مناىج الرياضيات:

مشروع المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )األليكسو( لتطوير الرياضيات في الـبالد  (1
 العربية :

ـ أثػره 1996ية عػاـ كاف لمشركع منظمة اليكنسكك في تطكير الرياضيات بالمرحمة الثانك    
فػػي تييئػػة الجػػك العممػػي كالنفسػػي لتطػػكير منػػاىج الرياضػػيات فػػي الػػكطف العربػػي ، كفػػي خػػالؿ 
خمس سنكات مف بداية ىذا المشركع تبنت خالليا بعض الدكؿ العربية تدريس عدة مكضػكعات 
ممػػػا تضػػػمنو المشػػػركع ، كقامػػػت بعػػػض الػػػدكؿ بتػػػأليؼ كتػػػب جديػػػدة لمرياضػػػيات تضػػػـ مفػػػاىيـ 

يات المعاصػػرة مسترشػػدة فػػػي ذلػػؾ بالكتػػب التػػي قػػػدميا مشػػركع اليكنسػػكك ، كقػػد ظيػػػرت الرياضػػ
الحاجػػة إلػػى نػػكع مػػف التقريػػب بػػيف كجيػػات النظػػر المختمفػػة ممػػا حػػدا بالمنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة 

اإلعداديػػػة كالثانكيػػػة  كالثقافػػػة كالعمػػػـك القيػػػاـ بمشػػػركع ريػػػادم لتطػػػكير الرياضػػػيات فػػػي المػػػرحمتيف
 .( 1996 : 25) أبك عميرة ، ات كالكتب الدراسيةيتناكؿ المقرر 

 مشروع توحيد وتطوير مناهج الرياضيات في دول الخميج العربية: (2

إلعطػػػاء مزيػػػد مػػػف االىتمػػػاـ  بعػػػد مشػػػركع األليكسػػػك بػػػدأت المػػػدارس العربيػػػة تسػػػتجيب فعػػػالن 
بالميػػػارات األساسػػػية كأجريػػػت تعػػػديالت عمػػػى الكتػػػب المدرسػػػية التػػػي كضػػػعت فػػػي إطػػػار كتػػػب 

ليكنسكك كفي إطار كتب المنظمػة العربيػة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػـك ، كتمػت التعػديالت فػي كثيػر ا
مػػف األحيػػاف فػػي إطػػار محمػػي ، كفػػي ذات الكقػػت بػػدأت تظيػػر مشػػركعات إقميميػػة كفػػي إطػػار " 
التطكير كالتكحيد " تيتـ أيضا بالميارات األساسية كميػارات التطبيػؽ ،لعػؿ أبرزىػا ىػك مشػركع " 
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ـ كغطى جميع 1984كتطكير مناىج الرياضيات في دكؿ الخميج العربية " الذم بدأ عاـ  تكحيد
 .(18-17: 2012 مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ الثالث عشر .)سميماف ، ان مراحؿ التعميـ بدء

 كيرل الباحث أف ىذه المشاريع قد اشتركت في اقتي :

نمػػا فػػي  _ ىػػدفت جميعيػػا إلػػى تطػػكير منػػاىج الرياضػػيات إلػػى األفضػػؿ ، لػػيس فقػػط فػػي المحتػػكل كا 
 أسمكب التدريس أيضا .

 تبعت أسمكب التجريب لتحسيف األدكات التعميمية في ضكء ما يسفر عنو التجريب.ا _

_ تػػـ تػػدريب المعممػػيف مػػف خػػالؿ عقػػد لقػػاءات يػػتـ مػػف خالليػػا مناقشػػة الخمفيػػة العمميػػة كاألسػػاليب 
 المستخدمة في عرض المادة الجديدة.

 فييا كميات كجامعات ،كأشرؼ عمييا متخصصكف في مجاؿ الرياضيات.قاد العمؿ  -

 :المناهج في ال مسطينية التجربة

 منياج يراعي إعداد ،مف فمسطيف في كالتعميـ التربية كزارة تمكنت قد المحمي الصعيد عمى أما

 خطػة المنيػاج عمػى الفمسػطيني التشػريعي المجمػس كافػؽ أف منػذ كذلػؾ الفمسػطينية، الخصكصػية

 فمسػطينية بإعػداد منػاىج تقضػي ،التي1998 عاـ العالي كالتعميـ التربية كزارة أعدتيا الذم الفمسطيني

 عشػر، الثػاني انتيػاء بالصػؼ األساسػي األكؿ الصػؼ مف ابتدءان  الدراسية المقررات لجميع متخصصة

 خطػة مػف لػىاألك  تطبيػؽ المرحمػة المجػاؿ،كتـ ىػذا فػي عديػدة كأجنبيػة عربيػة دكؿ خبػرات مػف مستفيدة

 تطبيؽ تـ2007-2006 الدراسي بداية العاـ كمع 2001-2000الدراسي العاـ مف بدءان  لممنياج الكزارة

 العػاـ لمتعمػيـ المدرسػية الكتػب جميػع فػي إعػداد الفمسػطيني، - لممنيػاج خطتيػا مػف األخيػرة المرحمػة

 .(  1998خطة المنياج الفمسطيني ، 12-1 ( مف لمصفكؼ
 يكجػد الأنػو  اإلصػالح المشػاريع كحركػات ألبػرز السػابؽ ؿ العػرضيػرل الباحػث مػف خػالك 

 التكنكلكجي كالتقدـ العكلمة ظؿ في سيما كال مع متطمباتيا بك التجا عدـ أك الحركات ىذه لرفض مبرر

 عالمية لمعايير امالئمتي كمدل الرياضيات مناىج جكدة عف الكشؼ إلى المعرفي، كالحاجة كاالنفجار

متطمبػات الدراسػة  ، لػذلؾ اعتمػد الباحػثكالرقػي بالتقػدـ ليػا مشػيكد تعميميػة يئػاتكى منظمػات أقرتيػا 
 كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي  لمعرفة مدل تضمف TIMSS الدكلية لمعمـك كالرياضيات 

 ليذه المتطمبات العالمية . 
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 TIMSS دراسة

 التالية :مف خالؿ النقاط ( TIMSSتحدث الباحث عف الدراسة الدكلية لمعمكـ كالرياضيات )سي

 TIMSSنبذة تاريخية عن 

TIMSS)) مصػػطمح مختصػػر لدراسػػة أجريػػت عػػف التكجيػػات العالميػػة فػػي العمػػـك ك  ىػػك
 أداء اختبػػارات عالميػة لتقيػيـ التكجيػػات فػي مػدل تحصػيؿ الطػػالب فػي العمػـك ك الرياضػيات كىػي

 . امفالث تقييـ الطالب في الصؼ الرابع كالصؼفييا الرياضيات كيتـ 
 

التعميميػػة، كدراسػػة فعاليػػة  كىػػي دراسػػة عالميػػة تيػػدؼ إلػػى التركيػػز عمػػى السياسػػات كالػػنظـ
ليا، كتقييـ التحصيؿ كتػكفير المعمكمػات لتحسػيف  المناىج المطبقة كطرؽ تدريسيا، كالتطبيؽ العممي

 التحصػػيؿكتػػتـ ىػػذه الدراسػػة تحػػت إشػػراؼ الييئػػة الدكليػػة لتقيػػيـ  ،كالعمػػكـ تعمػػيـ كتعمػػـ الرياضػػيات

 (.(Mullis and other,2008: 4كؿ أربع سنكات.(IEA) التربكم

كىػي الدراسػة التػػي  1964تػاريأ إجػػراء أكؿ دراسػة دكليػة فػػي مػادة الرياضػيات لمعػػاـ  كيعػكد
 ، كما تـ تقكيـ أداء الطالب في مادة العمكـ ضمف ست مكاد أخرل في عامي(FIMS) باسـ عيرفت

الكبػرل  يات كالعمػـك محػؿ اىتمػاـ كتركيػز البحػكث التربكيػةكظمػت كػؿ مػف الرياضػ .ـ1970-1971
 1984 – 1983عمى التكالي كفي العاـ  1984 –1983ك 1982 – 1980التي نيفذت في األعكاـ 

ـ قػػرر 1990عػػاـ  كفػػي ،دكلػػة 24بمشػػاركة  ( SISS ) قػػدمت الدراسػػات العالميػػة الثانيػػة لمعمػػكـ
بتقػػػكيـ أداء الطػػػالب فػػػي مػػػادتي  حصػػػيؿ التربػػػكم القيػػػاـاالجتمػػػاع العػػػاـ لمجمعيػػػة الدكليػػػة لتقيػػػيـ الت

كشػٌكؿ ذلػؾ القػرار بدايػة الدراسػات الدكليػة  .الرياضيات كالعمكـ معان عمى نحك دكرم كػؿ أربػع سػنكات
ليبػػدأ  ،لتسػػمى الدراسػػة الدكليػػة الثالثػػة لمعمػػـك كالرياضػػيات المكسػػعة لقيػػاس اتجاىػػات أداء الطػػالب 

تنفيػذىا ألكؿ  كالتػي تػـ (TIMSS)    رياضػيات كالعمػـك المعركفػة باسػـإجػراء الدراسػة الدكليػة فػي ال
، ثػػـ فػػي عػػاـ  ـ1999ـ. كتكػػرر إجراؤىػػا بعػػد ذلػػؾ كػػؿ أربػػع سػػنكات فػػي عػػاـ 1995مػػرة فػػي عػػاـ 

 .(7:2005) المييزع ،ـ2011كأقيمت آخر مسابقة في أبريؿ  ـ2007ـ ثـ في عاـ 2003

مستمران  تدريس الرياضيات كالعمكـ ييعتبر تحديان  إف معرفة المزيد حكؿ الممارسات الفعالة في
ـ يتمثػػؿ فػػي 2011لمعػاـ إف الغػرض مػػف الدراسػة الدكليػػة لمرياضػيات كالعمػػكـ ، كلمتربػكييف كالبػػاحثيف

كالثامف في مادتي الرياضيات  استمرار حصر اتجاىات اإلنجازات التي يحققيا طالب الصفيف الرابع
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      بيانػات حػكؿ ىػذه الدراسػة لممػرة األكلػى.  مشػاركة لجمػعال غيػردكؿ كما أنيا تكفر الفرصػة لمػ ،كالعمكـ
ـ تقػكيـ طػالب الصػفيف الرابػع 2003كالعمػـك لمعػاـ  كقد تـ مف خالؿ الدراسػة الدكليػة فػي الرياضػيات

كقامػت تمػؾ الدراسػة بقيػاس اتجاىػات إنجػازات طػالب الصػؼ ،كالثامف في مادتي الرياضػيات كالعمكـ
) مكسػػى ـ1995إنجػػازات طػػالب الصػػؼ الرابػػع لممػػرة األكلػػى منػػذ  نيػػة، كاتجاىػػاتالثػػامف لممػػرة الثا

،2012:31.)  

 (TIMSS) :والرياضيات لمعموم الثالثة الدولية الدراسة مشروع فمس ة
 

 البحػث أىػـ مجػاالت مػف خاصػة، بصػفة كالرياضػيات العمكـ كتعميـ عامة، بصكرة التعميـ يعد

 عمػى كالقػدرة الحيػاة يممػؾ يممؾ العمـ مف كأصبح كالعالمي، المحمي االقتصاد لتنمية ككسيمة التقدـ عف

 فػي بأسػرة العػالـ مشػاكؿ حػؿ فػي كيسػتطيع المسػاىمة بػؿ تكاجيػو، التػي المشػكالت كحػؿ القرار، اتخاذ

   األحياف .  أغمب
 ثقافػة تنميػة كتطػكير  فػي فعالػة تغييػر كسػيمة كالرياضػيات لمعمػكـ الثالثػة الدكليػة الدراسػة كتعػد

 لمفػرص تكافؤ مف بما يتجو كذلؾ العالمية كالظركؼ المستخدمات مع لمتكيؼ فيو المشاركة المتجيات

 المكف، عف النظر كبغض الدكؿ ىكية ىذه عف النظر بغض نتائجو مف كاالستفادة المشاركة الدكؿ بيف

 .االقتصادية االجتماعية، كالحالة كالصبغة كالديف، كالجنس، العرؽ،
 بعض تحقؽ أف كالرياضيات لمعمـك الثالثة الدكلية الدراسة في لمشاركةا الدكؿ كتستطيع

كما  كمنيا العكلمة زمف في المشكالت مف العديد تكاجو التي التربكية لمعممية اإليجابية السمات
 :( 5   2007: ،)حسافيذكر

 .كالطمكح التطمع -

 .كالجرأة الشجاعة  -

 . بالنفس الثقة - 

 .المعاصرة األصالة - 

  .العقؿ انطالؽ  -

 .الشمكلية - 
 لممستقبؿ. اإليجابية الرؤية  -
 .االتزاف  -
 االتصاؿ. - 
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 فػرص مػف بما تتيحو كالرياضيات لمعمكـ الثالثة الدكلية الدراسة تحققيا أف يمكف السمات كىذه

 اميػةالن الػدكؿ إعطػاء إلػى ممػا يػؤدم التعميميػة ، الممارسػات مف لكثير البعض بعضيا مف الدكؿ تعمـ

نجاز تقدـ لقياس غير مسبكقة فرصة كالرياضيات لمعمكـ الثالثة الدكلية الدراسة في المشاركة  .طالبيا كا 
 

 الفرصػة فيػو المشاركة لمدكؿ تتيح التي بالمركنة يتسـ  (TIMSS)الدراسة الدكلية مشركع إف

 حيث كالرياضيات ية لمعمكـالدكل الدراسة في السابقة مشاركتيا نتائج ضكء في التعميمية برامجيا لتعديؿ

 فػي قصكر مف يحدث ما لتعديؿ كافية فيذه الفترة سنكات، أربع تمييا كالتي الدراسة بيف التكقؼ فترة إف

 الكضػع عػف حقيقػة صػكرة يعطػي كمػا الدكليػة، مشػركع الدراسػة فػي المشػاركة لمػدكؿ التعميميػة األنظمػة

 تطكيرىػا يمكػف حتػى القائمػة التعميميػة لألنظمػة ؼكالضػع القكة حيث نقاط مف التعميمية لمعممية الراىف

فػي  المشػاركة الػدكؿ بػيف تبايف لكجكد كنظرا ،كجكدتيا فاعميتيا مف تزيد شاممة إستراتيجية إلى لمكصكؿ
كمػا  كىػي متدرجػة لإلنجػاز معػايير ثالثػة حػددت الدراسػة ىػذه فػإف كالرياضػيات، لمعمػكـ الدكليػة الدراسة
 : (Mullis, 2009: 77)يذكرىا 

                          Noble prizes which set precedingما يشبو جكائز نكبؿ المعدة مسبقا  -1
 طبيعػة عػف حقيقيػة صػكرة يعطػي (TIMSS)مشػركع  أف مػف بػالرغـ أنػو إلػى المعيػار ىػذا يشػير    

 الدكؿ ىذه بيف سةكالمناف ركح الفكر ينمي ذاتو الكقت في أنو إال فيو، مشاركة دكلة لكؿ الراىف الكضع

 : ىدفيف العب لتحقيؽ كؿ فيو يمعب الذم بالممعب أشبة العالـ ليصبح
                                           

 .الكاحد الفريؽ في زمالئو بيف األفضؿ يككف أف كىك خاص ىدؼ : األكؿ

 .اقخريف عمى الفائز ىك فريقو يككف عاـ أف ىدؼ : الثاني
 
 Ideal Normثالي النمكذج الم -2

أف  يجػب كمػا تعميمػي نظػاـ أم عمييػا يكػكف أف ينبغػي التػي المثمػى الحالػة يحػدد المعيػار ىػذا
 نفسػو القػدر عمػى ليككنػكا إنجػاز مػف (TIMSS) مشػركع فػي مشػاركة دكلػة أم في التالميذ إليو يصؿ

 .المشاركة الدكؿ مختمؼ بيف التقدـ مف
 
 Minimum Norm الحد األدنى-3

 مسػايرة ستطيعتحتى  المشاركة لمدكؿ بو يسمح أف يمكف إنجاز لمستك  أقؿ يحدد ارالمعي ىذا

 .حكليا مف التقدـ ركب
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 TIMSS الدولية الدراسة اتجاهات مشروع عمى المشرفة المراكز و المنظمات
 العمميػة تطػكير فػي (TIMSS)كالرياضػيات لمعمػكـ الثالثػة الدكليػة الدراسػة إلسػياـ نظػران    

 عميػو تػديره كتشػرؼ كمراكػز كمنظمػات، ىيئػات ىنػاؾ فػإف فييػا المشػاركة الػدكؿ عػدد ثػرةكلك التربكيػة،
 : يمي فيما إيجازىا يمكف كالتي

  

  :التربكم التحصيؿ لتقييـ الدكلية الرابطة -1
 التربيػة كالتعمػيـ كزراء عضػكيتيا فػي كتضػـ ـ،(1995 )عػاـ المنظمة أك الرابطة ىذه تأسست

 كمقرىػا كافػة، المشػاركة فيػو الػدكؿ مػف عالميػان  المسػتقمة التعمػيـ كأقسػاـ البحػكث مراكػز بعػض كرؤسػاء

 . (Mullis, 2009: 77) بيكلندا أمسترداـ

 : العالمي الدراسة مركز -2
 فػي ذلػؾ قبػؿ كػاف ( حيػث1993عػاـ) منػذ بكسػطف جامعػة العػالمي فػي الدراسػة مركػز يقػع

دارة تنسػيؽ عػف المسػئكؿ بكنػدا كىػك فػانككفر جامعػة  مػف كغيػره (TIMSS)الدارسػة الدكليػة كعمشػر  كا 

 (.245 2004:زيتكف ، (IEA) (   المنظمة مسئكلية تحت تقع التي لاألخر  المشاريع
 
 : كندا إحصائيات مركز -3

 فػي الػدكؿ المشػاركة كمسػاعدة ، كتقييميػا جميعيػا الدراسػة عينػات عػف مسػئكؿ المركػز كىػذا

 )المشػاركة الدكؿ دكلة مف بكؿ الخاصة المحمية كؼالظر  ضكء في التقييـ أدكات تكييؼ عمى المشركع
 . (157 2007:عبد السالـ،

 
 :التعميمي  االختبار خدمة مركز -4

الدراسػػة  اتجاىػػات مشػػركع إنجػػازات معمكمػػات كقيػػادة تنفيػػذ عػػف مسػػئكؿ المركػػز كىػػذا
 التصػػميـ منظػػكر مػػف التقيػػيـ إطػػارات مراجعػػة عػػف مسػػؤكليتو إلػػى إضػػافة (TIMSS)الدكليػػة
 (.83  2005:ييزع،)الم
 
 : المقارف التعاكف معيد -5

لبيانػات  الميدانيػة المعالجػة عػف مسػؤكليتو كتنحصػر بألمانيػا ىػامبكرج جامعػة المعيػد مقػر
  (TIMSS)   (Mullis, 2009: 78) .الدكلية الدراسة اتجاىات
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 : بميتشجاف كالتعميـ التربية جامعة -6
 (TIMSS)الدكليػة الدراسػة اتجاىػات ركعمشػ اسػتبانات تطػكير عػف مسػئكلة الجامعػة ىػذه

   (Mullis, 2009: 78) .كالمنيج كالمدرسة كالمعمميف الطالب مف بكؿ الخاصة

 : ببكسطف كيستاف مركز -7
 الخاصػة بمشػركع الجػداكؿ كتصػميـ البيانػات، جمػع فػي اإلشػراؼ عػف مسػئكؿ المركػز كىػذا

 فيطبؽ المشاركة لمدكؿ  الدراسي العاـ يةلبدا طبقا يصمـ ( كالذمTIMSSالدراسة الدكلية ) اتجاىات

 نصػؼ دكؿ معظػـ فػي آخػر العػاـ فػي كيطبػؽ ، الشػمالية الكػرة نصػؼ دكؿ معظـ في الربيع فصؿ في

 .(.245 2004:زيتكف ، )الجنكبي الكرة
 

 TIMSS:والرياضيات لمعموم الدولية الدراسة أهداف
 الطالب مقارنة تحصيؿ  ىك لرياضياتكا لمعمكـ الثالثة الدكلية الدراسة إلجراء الرئيس اليدؼ

 .كاالجتماعية الثقافية كاالقتصادية خمفياتيا في متباينة تربكية أنظمة في كالعمكـ الرياضيات في
  

 يمكػف إجماليػا ، ككالرياضػيات لمعمػكـ الدكليػة الدراسػة أىػداؼ (2007 :22) الرفيػع أكرد لقػد

 :يمي فيما
 مػف السياسػات التربكيػة صػانعي تمكػف متقدمػة تحمػيالت ءإجػرا فػي تسػاعد مرجعيػة بيانػات تػكفير 1- 

 .الرياضيات كالعمكـ كتعمـ تعميـ نكعية تحسيف في تسيـ بمؤشرات التزكد
 .المشاركة الدكؿ بيف الدراسية المناىج في االختالفات عمى ؼئالتعر  2-
 لمعمكـ لدكلية الثالثةا الدراسة في المشاركة المدارس في بالتدريس المعمميف قياـ كيفية عمى التعرؼ 3-

 .كالرياضيات
 .التعميمية األنشطة كالكسائؿ كاستخداـ التعميمية الممارسات في الدكؿ اختالؼ لمد عمى التعرؼ  4-
 معػو كفيمػو كالتفاعػؿ لمكاكبتػو القػادـ العصػر لػدخكؿ يؤىػؿ حتػى لمطالػب العمميػة بالثقافة االرتقاء  5-

 .خاللو مف إلبداعاك 
يجابيػات لسػمبيات حياديػة ادقةصػ أحكػاـ إعطػاء  6-   تعميمػي لمػدكؿ نظػاـ لكػؿ الػراىف الكضػع كا 

 .المشاركة
 العػالمي ىػذا المسػتكل عمػى بحثيػة مشػاريع عمػؿ تسػتطيع ال التػي كالفقيػرة الناميػة الػدكؿ مسػاعدة 7- 

 .مادية أية أعباء تحميميا دكف كتطكيره التعميمي، نظاميا كاقع معرفة نفسو عمى
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 ما يمي : (115 : (2006 عبدالسالـكأضاؼ 
 

 حكؿ مع أقرانيـ مختمفة بمستكيات ليحتككا المدارس؛ كمديرم كالمعمميف لمطالب الفرصة إعطاء  1- 

 .العممية التعميمية تحسيف في تسيـ كاتجاىات كميارات خبرات يكسبيـ مما العالـ

 

 فػي العممػي كميا لمكضػع المشاركة الدكؿ في المكجكدة الدراسية المناىج مالئمة مدل عمى التعرؼ2- 

 الحاليػة لدراسػة ا تسعى   ما كىذا لمعمـك كالرياضيات، الثالثة الدكلية الدراسة حددتيا التي المعايير ضكء

 .تحقيقو إلى
 

 العمميػات المعرفيػة مجمكعػة خػالؿ مػف العػالي التعمػيـ مشػكالت حػؿ عمػى الطػالب قػدرة تنميػة   3- 

  (TIMSS).الدكلية الدراسة في المتضمف العممي كاالستقصاء

 
 المختمفػة التعميميػة لمػدكؿ األنظمة كبيف ناحية مف المشاركة الدكؿ طالب بيف المنافسة ركح تنمية 4- 

 .بينيـ فيما كالتميزٌ  الجكدة إلى كصكؿمل  لأخر  ناحية مف
 

 معطيػات كمتطمبػات مػع يتناسػب كاحػد  لمسػتك  إلػى ااختياريػ جميعيػا المشػاركة الػدكؿ إخضػاع  5-

 .العصر

 .بتكارمكالناقد كاإل التأممي، التفكير :الثالثة بأنكاعو العممي التفكير عمى الطالب قدرات تنمية 6- 
 

 :(  TIMSS)لمرياضيات والعموم  الدولية الدراسة أهمية
 يمكف لمدكؿ أف:يا بيا فمف خالؿ االشتراؾ في لمدراسة أىمية تميزت

عػػف المصػػطمحات كاإلجػػراءات العمميػػة التػػي  تحظػػى بمعطيػػات شػػاممة يمكػػف مقارنتيػػا بػػيف الػػدكؿ1-
 تعمميا الطالب في الصفكؼ الرابعة كالثامنة ،كعف المكاقؼ التي طكركىا.

الميػػاراتي لمرياضػػيات كالعمػػـك مػػف الصػػفكؼ  تشػػخيص النػػكاحي المختمفػػة فػػي التطػػكر المعرفػػي ك 2-
 الرابعة حتى الثامنة.

األمثؿ، كتمكف مف عقد مقارنػة دكليػة بػيف تغيػرات تفيـ العالقات التي يتعمـ فييا الطالب بالشكؿ 3-
أساسػػية خػػالؿ السياسػػة التػػي تخػػص منيػػاج التعمػػيـ ، التػػدريس،كالمكاد التػػي تػػؤدم فػػي النيايػػة إلػػى 

 مستكل أعمى في تحصيؿ الطالب.
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 مػادتي العمػكـ فػي الطمبػة تعمميػا التػي كالمكاقػؼ المفػاىيـ عػف كمقارنػة شاممة بيانات عمى الحصكؿ4-

 .األساسييف كالثامف الرابع الصفيف في ياتكالراض
فػي  األخػرل الػدكؿ مػع بالمقارنػة كالعمػكـ اضػياتيالر  كتعمػـ تعمػيـ فػي التقػدـ مػدل قيػاس عمػى القػدرة5-
 .الكقت نفس
 االختبارات مع نتائج مقارنة عبر كذلؾ ،أفضؿ تعميـ إلى المؤدية الكسائؿ كأفضؿ أىـ إلى الكصكؿ6-

 معػدالت تحصػيؿ إلػى تؤدم كالتي، المطبقة التعميمية كالنظـ السياسات ياؽس في األخرل الدكؿ نتائج

 .( (Mullis et al. ,2008: 10 الطمبة لدل عالية
 

 (TIMSS):والرياضيات لمعموم الثالثة الدولية الدراسة منهج

 مػف سمسمة إيجاد يعمؿ عمى مخطط تنظيمي منيج كالرياضيات لمعمكـ الدكلية الدراسة حددت

 االتسػاع مػف ليكػكف ىػذا المػنيج صػمـ كقػد المشػاركة، الػدكؿ ثقافػة كتعكػس تعبػر تعميميػةال الفػرص

 مػع يػتالءـ بمػا الرياضػيات الضػركرية لتعمػيـ المتعػددة كاالتجاىػات كالميػارات المفػاىيـ الحتػكاء

 قيػاـ أجػؿ ، مػف أخػرل جيػة مػف المعػايير العالميػة كمع ناحية، مف جميعيا المشاركة الدكؿ احتياجات

 تصػميـ عنػد (TIMSS)راعػت دراسػة  مناىجيا الدراسية كقد في إصالحية بخطكات المشاركة كؿالد

 :أىميا  عدة سمات المنيج
 

 كطبيعػة المػنيج فييػا كالبيئػة المطبػؽ التعمػيـ، ككظيفػة كطبيعػة التالميػذ، كاتجاىػات ميػكؿ

كتتبنػى  كالرياضػيات، كـالعمػ  تعميـ مػنيج عمى التي يضعيا كالقيمة المنيج، عميو يطبؽ الذم المجتمع
 :ىما ميمتيف نقطتيف (TIMSS)كالرياضيات الدكلية لمعمكـ الدراسة

 

 .إمكانياتيا كقيميا مع يتناسب بما لمناىجيا محمية معايير كضع في دكلة لكؿ الكاممة الحرية1- 
 

 .بالصداـ كليس بالمناقشة الدكلية المعايير مع المحمية المعايير تمؾ مكاءمة عمى العمؿ2- 
 

 تػرل فإنيػا كالعمػكـ الرياضػيات تحصػيؿ فػي ( (IEA لجمعيػة الدراسػات األكلػى عمػى بنػاءك 

 كالعكامػؿ التػي الطػالب بيا يزكد التي التربكية الفرص تكفير إمكانية للمد شامال عاما مفيكما المنيج

 بعمميػة البيئة المحيطة دراسة عمى تعمؿ فيي ،كبذلؾ  الفرص ليذه الطالب استغالؿ كيفية عمى تؤثر

 اإلدارة أك كالمعامػؿ المسػتخدمة كاألجيػزة كالمعينػات الكسػائؿ أـ المتبعػة التػدريس طػرؽ سػكاء الػتعمـ

 :( 7:2005العرابي ) أشار كما لممنيج مستكيات ثالثة بيف تميز فيي كبذلؾ ...المدرسية



 41 

 المنيج أم ت التربكيةالكيانا أك المجتمع يتمناه كما المتكقع أك المأمكؿ المستكل كىك : األكؿ المستكل

 .تحقيقو المراد
 

 حجػرات المدرسػكف داخػؿ بػو يقػكـ كمػا تدريسػو يػتـ مػا كىػك المنفػذ المػنيج لمسػتك   :الثػاني المسػتكل

 .الدراسة
 

 أـ معرفػة كانػت لمطػالب سػكاء التعمـ مخرجات يمثمو ما كىك المتحقؽ المنيج لمستك  :الثالث المستكل

 .(5-4:  2005، المييزع)  شخصية سمات أـ قدرات
 

  (TIMSS) : أدوات
 خبراء مف مجمكعة مف تطكيرىا تـ األدكات مف مجمكعة عمى  TIMSSدراسة  اعتمدت 

 بيف األدكات ىذه كقد تنكعت ، الدراسة أىداؼ لتحقيؽ الضركرية البيانات لجمع التربكم كالتقكيـ التربية

 كىي كالتالي :  الستباناتمف ا عدد مع كالعمـك الرياضيات في األداء مستكيات اختبارات
 

 أكال  / إختبارات االداء
 مػف مجمكعػة عمػى األداء اختبػارات تصػميـ تعتمػد فػي TIMSS الدكلية الدراسة اتجاىات فإ

 العمػكـ فػي كراسػة ( 12 ) المجمعػات عمػى ىػذه تكزيػع كتػـ ، ( 14 ) عػددىا كالبػال  األسػئمة مجمعػات

الرابػع  الصػؼ طػالب أتقنيػا قػد أف يكػكف يجػب ات التػيالميػار  فػي متكافئػة نمػاذج كىػي ، كالرياضػيات
 عمى األكلية النسخة تجريب حيث يتـ ، مادتي العمكـ كالرياضيات في جمعييا العالـ دكؿ في كالثامف 

 النسػخة تطػكير يػتـ التجريبػي االختبػار نتػائج ضكء الدكؿ المشاركة، كفي معظـ في الطالب مف عينو

 التػي المغػة إلػى اإلنجميزيػة المغػة مػف االختبػارات ترجمػة ىػذه كػؿ دكلػة كتػكلى االختبػارات، مػف النيائية

 أال عمػى دكلػة كػؿ كخصكصػية الثقػافي النسػؽ االعتبػار فػي األخػذ مػع العمػـك كالرياضػيات، بيػا تػدرس

حيػث يسػتغرؽ  ، الدراسػة ىػذه لتطبيػؽ كاحػد زمػف كمػف ثػـ يحػدد الفقرات، صعكبة درجة ذلؾ عمى يؤثر
 المراكػز الكطنيػة إشػراؼ تحػت ، جمسة لكؿ دقيقة ( 45 ) بمعدؿ جمستيف عمى ساعة كنصؼ تطبيقيا

 ( 18 : 2005  المهٌزع،) . دكلة كؿ في التطبيؽ عمميات عمى كالمشرفة المنسقة
 

 ثانيا/ االستبانات
  89:1428):)عيش أبك كىي كما يشير TIMSS  الدكلية الدراسة في المستخدمة االستبانات كتنقسـ
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 : التالية األبعاد كتشمؿ االختبار في المشارؾ الطالب استبانة -أ

 . األسرية الخمفية - 
 .  كالعمـك الرياضيات نحك االتجاىات  -
 . السابقة كالخبرات التجربة - 
 
 : التالية األبعاد كتشمؿ الرياضيات معمـ استبانة -ب

 . العممية كالمؤىالت األكاديمية الخمفية - 
 . لممعمـ الميني النمك -
 . لممعمـ التدريسي العبء - 

 . المدرسة في زمالئو مع المعمـ عالقة - 

 . المعمـ خبرة  -
 . التعمـ طريقة  -

 . المدرسي المنيج مكاضيع  -

 .لمتدريس المخصص الزمف - 

 . المنزلية الكاجبات  -
 . الصفية البيئة - 
 
 التالية شممت األبعاد كقد المدرسة رمدي عنيا كيجيب الدراسة فييا تطبؽ التي المدرسة استبانة  -ج 

 . المدرسة تنظيـ  -
 . المدرسة مدير أىمية - 

 .. المدرسة مدير أدكار  -

 . المحمي كالمجتمع الطمبة أمكر أكلياء مشاركة  -
 

 : التالية األبعاد شممت كقد ، المنيج استبانة - د

 . المنيج بنية  -
 . المنيج لمحتك  تسمسؿ - 

 . المنيج تنظيـ - 

 . المطبؽ المنيج كتقكيـ مراقبة  -

 . التعميمية الكسائؿ  -



 42 

الخاصة بالصف الرابع 2011 لمعام  والرياضيات لمعموم الدولية الدراسة في الدولية األداء مستويات
  .األساسي 

 

 الػدكؿ طمبػة تحصػيؿ أداء مقارنػة إلجػراء التحصػيؿ مقيػاس عمػى TIMSSدراسػة  تعتمػد       

 االختبػار، فقػرات عمػى الطمبػة أداءل مسػتك  أف يمخػص مػف شػأنو المقيػاس كىػذا اسػة،الدر  في المشاركة

عطاء التحصيؿ، عمى مقدرتيـ معارفيـ ك قياس خالؿ مف نجػازات أداء عػف أكضػح صكرة كا   الطمبػة كا 

 .Mullis et al )الغػرض ليػذا قياسػية مسػتكيات أربػع تحديػد فقػد تػـ لػذلؾ الرياضػيات، فػي تعمػـ

,2011:87)  
 
 .درجة  625  عمى درجاتيـ  تزيد الذيف كىـ المتقدـ، األداء لستك م  -
 .625أقؿ  -550تتراكح درجاتيـ مف  الذيف كىـ ، العالي األداء لمستك   -
 .550أقؿ  -475تتراكح درجاتيـ مف  الذيف كىـ ، متكسطال األداء لمستك   -

 .475قؿ أ -400تتراكح درجاتيـ مف  الذيف كىـ ، المنخفض األداء لمستك  - 
 

 طريقة تـ استخداـ  فقد المختمفة، األربعة التحصيؿ مستكيات في الطمبة تحصيؿ أداء كصؼ كلتطكير

 لمستك  تصؼ طريقة عف عبارة كىي  (IEA)التحصيؿ الدكلية لتقكيـ الرابطة قبؿ مقياس الميزاف مف
 .االختبػار فقػرات عمػى الكاممػة الصػحيحة اسػتجاباتيـ تتضػمف حيػث التحصػيؿ، مقيػاس فػي الطمبة أداء
 : النحك التالي عمى المستكيات كىذه
 

 625 +) :)المتقدم األداء مستوض
 

،   في االختبار فأكثر (625) عالمة عمى حصمكا الذيف الطمبة ضمنو يقع المستكل الذم ىك  
المعقػػدة نسػػبيا  المكاقػػؼلطػػالب تطبيػػؽ فيميػػـ كمعػػرفتيـ فػػي مجمكعػػة متنكعػػة مػػف يسػػتطيع ا بحيػػث
التػػػي تنطػػػكم عمػػػى أعػػػداد ك متعػػػددة الخطػػػكات  المسػػػائؿحػػػؿ العديػػػد مػػػف  ـيمكػػػنيك . اتيـمبػػػرر كشػػػرح 
العاديػػػة مكسػػػكر لالطػػػالب فػػػي ىػػػذا المسػػػتكل فيػػػـ متزايػػػد  كيظيػػػر، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ النسػػػب. صػػػحيحة

ثالثيػة األبعػاد  ك أشػكاؿ ثنائيػةمجمكعػة مػف للطالب تطبيؽ المعارؼ اليندسية كالعشرية، كيستطيع ا
 . ذلؾيمكنيـ استخالص النتائج مف بيانات في جدكؿ كتبرير ك  مكاقؼ متنكعة،في 
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 :625أقل  -550تتراوح درجاتهم من  الذين وهم العالي ، األداء مستوض
 .االختبار في فأكثر ( 550 ) عالمة عمى حصمكا الذيف الطمبة يتضمف الذم ل المستك  ىك

التػي ك  المسػائؿ المفظيػةلمطػالب حػؿ . يمكػف المسػائؿحؿ لتطبيؽ معرفتيـ كفيميـ مف  الطمبةمكف تي
. كيمكػػف المسػػائؿفػػي مجمكعػػة متنكعػػة مػػف  القسػػمةاسػػتخداـ  يـ. كيمكػػناعػػداد صػػحيحةتنطػػكم عمػػى 

نمػاط إليجػاد األتكسػيع  مػف لطػالبامكف تيػك  المسػائؿ، مف أجؿ حؿ  يةاستخداـ فيميـ لمقيمة المكان
 ،كالخصػػػائص اليندسػػػية فيػػػـ خػػػط التنػػػاظر الطػػػالب ، كمػػػا كيظيػػػرمصػػػطمح محػػػدد فػػػي كقػػػت الحػػػؽ

 المسػػائؿ،البيانيػػة مػػف أجػػؿ حػػؿ  البيانػػات فػػي الجػػداكؿ كالرسػػكـلطػػالب تفسػػير كاسػػتخداـ كيسػػتطيع ا
 الرسـك البيانية. الكماؿ استخداـ المعمكمات التصكيرية كالرسـك البيانية رصيده ا يـكيمكن

 
 :550أقل  -475تتراوح درجاتهم من  الذين وهم المتوسط ، األداء مستوض

مكف  تياالختبار،  في فأكثر ( 475 ) عالمة عمى حصمكا الذيف الطمبة يتضمف لالمستك  ىذا  
الطالب في ىذا  كيظير مباشرة، تطبيؽ المعرفة الرياضية األساسية في حاالت بسيطةمف الطالب 

د تصكر األشكاؿ ثالثية األبعا يـيمكن ، كماالمستكل فيـ األعداد الصحيحة كفيـ بعض مف الكسكر
 مسائؿالتصكيرية، كالجداكؿ لحؿ ك  مف تمثيالت ثنائية األبعاد. كيمكف أف يفسر الرسكـ البيانية

 بسيطة. 
 

 :475أقل  -400تتراوح درجاتهم من  الذين وهم المنخ ض ، األداء مستوض
 

 ، بحيػث يمكػف االختبػار في فأكثر ( 400 ) عالمة عمى حصمكا الذيف الطمبة يضـ الذم لالمستك  ىك
ب لػػدييـ بعػػض المعرفػػة الرياضػػية األساسػػية. يمكػػف لمطػػالب جمػػع كطػػرح األعػػداد الصػػحيحة. الطػػال

، متعامدة كاألشػكاؿ اليندسػية الشػائعة، كخػرائط اإلحػداثياتالك  اإلدراؾ لمخطكط المتكازيةلدييـ بعض 
 بسيطة كالجداكؿ.الالرسـك البيانية  كاكماؿبإمكانيـ قراءة  كما
 

 اصة بمادة الرياضيات لمصف الرابع األساسي .الخ  TIMSS - 2011متطمبات 
صػػدار مػػف الدراسػػة الدكليػػة مكضػػكع   TIMSS- 2011يعػػد مشػػركع  ىػػك آخػػر نسػػخة كا 

 ضػػػكئوفػػػي  (TIMSS)،كبنػػػاءن عميػػػو قػػػاـ الباحػػػث بتحديػػػد متطمبػػػات مشػػػركع -لحػػػد اقف–الدراسػػػة 
ركف تقكيـ شامؿ ف القائميف عميو يجإ المشركع حيثلضماف الحصكؿ عمى أحدث تطكير لتطبيقات 
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ضػػكء ذلػػؾ تػػـ بنػػاء قائمػػة بمتطمبػػات  الالحقػػة كفػػيمػػع كػػؿ دراسػػة لالسػػتفادة منػػو فػػي تطبيػػؽ الدراسػػة 
 المشركع في الدراسة الحالية.

 
مػػف بعػػديف  الرياضػػياتلمصػػؼ الرابػػع لمػػادة   TIMSS- 2011كتتكػػكف متطمبػػات مشػػركع 

 يضػػـ بعػػد المحتػكل ثالثػػة مجػػاالت،، كبعػػد العمميػات المعرفيػػة، حيػث  الرياضػػياتىمػا: بعػػد محتػكل 
كمػا  كثـ تمثيميا بنسب كزنيػة محػددة، ،كعرض البيانات، األشكاؿ اليندسية كالمقاييس، األعدادىي: 

 .Marc,2011:46))(2:1جدكؿ )يكضحيا الجدكؿ التالي 
 (2:1جدكؿ)

 TIMSS 2011-متطمبات لمصؼ الرابع في ضكء  الرياضياتمحتكل منيج تكزيع 
 

 النسبة المئكية كف لمصؼ الرابعمجاالت المضم
 % 50 األعداد

 % 35 األشكاؿ اليندسية كالمقاييس
 % 15 عرض البيانات

 
 مجال األعداد :

يشمؿ مجاؿ األعداد لمصؼ الرابػع فيػـ قيمػة منزلػة العػدد ك طػرؽ تمثيػؿ األعػداد كالعالقػات 
ك ميارة حسابية ،  ان عددي ان مف المفركض أف يككف طالب الصؼ الرابع قد طكركا فيمك  ،بيف األعداد

فيػػـ معنػػى العمميػػات الحسػػابية كالػػركابط بينيػػا ، ك أف يككنػػكا قػػادريف عمػػى اسػػتعماؿ األعػػداد كالقيػػاـ 
مف المفترض أف يعرفكا مجاال  ،بعمميات حسابية ) الجمع كالطرح كالضرب كالقسمة ( لحؿ المسائؿ 

لمكجػػػػكدة فػػػي المتكاليػػػػة أك كيػػػؼ تككنػػػػت مػػػف متكاليػػػػات األعػػػداد كاكتشػػػػاؼ العالقػػػات بػػػػيف األعػػػداد ا
 المتكالية.

 :المتطمبات الرئيسية التاليةيتألؼ مجاؿ األعداد مف ك 
 . األعداد الطبيعية 
 .الكسكر البسيطة كالكسكر العشرية 
 جمؿ عددية تستخدـ أعداد طبيعية. 

 األنماط كالعالقات. 
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 األشكال الهندسية والقياسات:مجال 
 األضػالعؿ اطك أندسػية كالقياسػات " خػكاص األشػكاؿ اليندسػية كػيشمؿ مجاؿ " األشػكاؿ الي

ينبغػػي عمػػى الطػػالب معرفػػة ك تحميػػؿ خػػكاص ك ميػػزات الخطػػكط  ، حيػػثاسػػات الزكايػػا كاألحجػػاـيكق
كالزكايػا ك مجمكعػة مػف األشػكاؿ اليندسػية ، بمػا فييػا األشػكاؿ الثنائيػة األبعػاد كالثالثيػة األبعػاد ، ك 

يشمؿ ىذا المجاؿ فيـ أنظمة اإلحداثيات غير  ، كعمى العالقات اليندسية تقديـ تفسيرات باالعتماد 
الرسمية كاستخداـ ميػارات التصػكر المكػاني لمػربط بػيف صػكر ثنائيػة األبعػاد أك ثالثيػة األبعػاد لػنفس 

 الشكؿ اليندسي.
 : مف المتطمبات الرئيسية التاليةاألشكاؿ اليندسية كالمقاييس كيتألؼ مجاؿ 

  ك زكايا.نقاط ، خطكط 
 .إشكاؿ ثنائية ك ثالثية األبعاد 

 

 عرض البيانات :مجال 
. كما ك يشمؿ فيـ كيفية  البيانات" قراءة ك تفسير عركض  البياناتيشمؿ مجاؿ " عرض          
ك كيؼ يتـ عرضيا في رسـك بيانية ك جػداكؿ بحيػث يمكػف االعتمػاد عمييػا لإلجابػة  البياناتتنظيـ 

يككنػػػكا قػػػادريف عمػػػى مقارنػػػة  أف. يتعػػػيف عمػػػى الطػػػالب البيانػػػاتت جمػػػع عػػػف األسػػػئمة التػػػي اسػػػتدع
 المعركضة. البياناتاستنتاجات باالعتماد عمى  إلىكالتكصؿ  البياناتخصائص 

 التالية: المتطمبات الرئيسيةمف  عرض البيانات مجاؿيتألؼ ك 
 القراءة كالتفسير. 
 .التنظيـ كالعرض 

تػػػـ ،ك المعرفػػػة كالتطبيػػػؽ كاالسػػػتدالؿ مجػػػاالت،ىي: ثالثػػػة  العمميػػػات المعرفيػػػة يضػػػـ بعػػػد  ك
 الرياضػػياتمػػنيج ل بعػػد العمميػػات المعرفيػػةتمثيميػػا بنسػػب كزنيػػة محػػددة،كما يكضػػحيا الجػػدكؿ التػػالي 

 . TIMSSلمصؼ الرابع في ضكء معايير 
 (2:2جدكؿ)

 متطمبات لمصؼ الرابع في ضكء  الرياضيات لبعد العمميات المعرفيةمحتكل منيج تكزيع 
-2011 TIMSS 

 النسبة المئكية بعد العمميات المعرفية  لمصؼ الرابع
 % 40 المعرفة
 % 40 التطبيؽ
 % 20 الؿداالست
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 :مجال المعرفة
تعتمػد عمػى المعرفػة التػي السيكلة في استعماؿ الرياضيات أك في تعميػؿ الحػاالت الرياضػية 

ب قػادرا عمػى اسػتخراج معرفػة أكثػر كممػا كممػا كػاف الطالػ ، كاإللماـ بالمفاىيـ الرياضية ك الرياضية  
كمما زادت قدرتو عمى حؿ رقعة أكسع مف المسائؿ ك الحػاالت ك زاد اتساع المفاىيـ التي يستكعبيا ، 

كبدكف قاعدة معمكمات تسيؿ عممية استرجاع ك تذكر المغػة كالحقػائؽ  ،ك عمى تنمية فيمو الرياضي
يجػػػد الطػػالب أنفسػػػيـ غيػػػر ف، كالعالقػػػات المكانيػػة  األساسػػية ك بػػػديييات األعػػداد ك التمثيػػػؿ الرمػػزم
تشػػػمؿ الحقػػػائؽ المعرفيػػػة الحقيقيػػػة التػػػي تػػػكفر المغػػػة  قػػػادريف عمػػػى التفكيػػػر بطريقػػػة رياضػػػية ىادفػػػة

األساسػػػػػية  لمرياضػػػػػيات ، كالحقػػػػػائؽ كالخػػػػػكاص الرياضػػػػػية الضػػػػػركرية التػػػػػي تشػػػػػكؿ أسػػػػػاس التفكيػػػػػر 
 .الرياضي

يف عناصػػػر مػػػف المعرفػػػة ، ك إال فسػػػتبقى ىػػػذه تسػػػمح معرفػػػة المفػػػاىيـ لمطػػػالب بػػػالربط بػػػك 
تسػػػمح معرفػػػة المفػػػاىيـ لمطػػػالب كػػػذلؾ  ، حيػػػثمجػػػرد حقػػػائؽ منعزلػػػة فػػػي أحسػػػف األحػػػكاؿ العناصػػػر

يـ الحاليػػة ك الحكػػـ عمػػى صػػحة االدعػػاءات الرياضػػية كالطػػرؽ تبعػػد مػػف حػػدكد معػػرفأبالتكسػػع إلػػى 
 الرياضية ك تككيف تمثيالت رياضية.

 
 ) التذكر ، التعرؼ عمى ، الحساب ، االسترجاع ، القياس ، التصنيؼ(ك تضـ المعرفة كال مف 

 
 :مجال التطبيق

ك مجاؿ " التطبيؽ " ، يمثؿ مجاؿ " المعرفة " األدكات الرياضية التي يحتاجيا الطالب 
ك ىذه السياقات عادة ما تككف مألكفة لمطالب  ،يدخؿ فيو تطبيؽ ميارات في سياقات متنكعة 

المسائؿ ىك ىدؼ مركزم ك أحيانا كسيمة ىذه حؿ  ، كحتاجيا ىي مسائؿ ركتينيةكالمسائؿ التي ي
)االختيار كالتمثيؿ ك بناء النماذج ( بارزة في مثؿ لتعميـ الرياضيات ك ليذا نجد الميارات الداعمة 

 لتطبيؽفي األسئمة المرتبطة بيذا المجاؿ يحتاج الطالب  ، كىذا المجاؿ مف تطبيؽ المعرفة كالفيـ
جؿ تككيف التمثيالت أرفتيـ الرياضية بحقائؽ ك ميارات ك إجراءات ك فيـ المبادئ الرياضية مف مع

يشكؿ تمثيؿ األفكار جكىر التفكير ، ك القدرة عمى تككيف تمثيالت معادلة حاسمة  ،كك حؿ المسائؿ
 لمنجاح في ىذا المكضكع.
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بأسػػئمة رياضػػية صػػرفة ، قػػد تػػتـ صػػياغة المسػػائؿ مػػف كاقػػع الحيػػاة أك قػػد تتعمػػؽ المسػػائؿ ك 
كتػػؿ مػػف المعطيػػات  أككالعبػػارات العدديػػة أك الجبريػػة أك الكظػػائؼ كالمعػػادالت ك األشػػكاؿ اليندسػػية 

 .اإلحصائية 
 ، حؿ مسائؿ ركتينية(. تنفيذك يضـ التطبيؽ كال مف : ) اختيار ، تمثيؿ ، بناء نماذج ، 

 
 :مجال االستدالل

درة عمػى التفكيػر المنطقػي كالمنيجػي ، كتشػمؿ ىػذه تدخؿ في عممية االستدالؿ الرياضي الق
العمميػة االسػتدالؿ الحدسػػي كاالسػتقرائي باالعتمػػاد عمػى أنمػاط يمكػػف اسػتعماليا لمكصػػكؿ إلػى حمػػكؿ 

كالمسػػػائؿ غيػػػر الركتينيػػػة ىػػػي مسػػػائؿ تبػػػدك عمػػػى األغمػػػب غيػػػر مألكفػػػة  ،المسػػػائؿ غيػػػر الركتينيػػػة 
مختمفة تبعا لحداثػة السػياؽ أك تبعػا لتعقيػد الحالػة ، أك االستدالؿ المطمكب قد يتـ بطرؽ ك  لمطالب ،

لة البد أف يأتي عمػى عػدة خطػكات كربمػا يحتػاج إلػى اسػتنباط المعرفػة كالفيػـ مػف أألف أم حؿ لممس
 مجاالت مختمفة مف الرياضيات .

 (.ؽًاٌّغبئًغ١شاٌشٚر١ٕ١خ،رجش٠ش،رىبًِ،رؼ١ُّ،رؾ١ًٍكال مف : ) االستدالؿك يضـ 
 

ثؼ  ذاٌؼ١ٍّ  بدٚأثؼ  ذاٌّؾز  ٜٛزخذَاٌجبؽ  شف  ٟدساع  زٗوبف  خاٌّزطٍج  بداٌغ  بثمخع  ٛاءف  ٟٚع١غ  

اٌّؼشف١خ.





 (.TIMSSفي دراسة ) مشاركة الدول العربية
الدكؿ العربية عمكما في نتائج ىذه التجربة مقارنػة مػع الػدكؿ األخػرل  قد لكحظ تأخر ترتيب

 ا، تػايكاف، ىػكنج كػكنج ، الكاليػات المتحػدة ، قبػرصبتفػكؽ كاضػح كػؿ مػف سػنغافكر  كالتػي بػرز منيػا

، 1999عربية كاحدة ىي الككيت. كفي العاـ  دكلة TIMSS1995.حيث شاركت في دراسة كغيرىا
 (.2012:69)مكسى ، ىي األردف، كتكنس، كالمغرب تـ تنفيذ الدراسة بمشاركة ثالث دكؿ عربية

 
 (UNDP) قػدـ برنػامجحيػث ربيػة، بمشاركة عشر دكؿ عتمت الدراسة ، 2003في العاـ ك 

منيػػا كىػػي: مصػػر، كلبنػػاف، كالػػيمف، كفمسػػطيف، كسػػكريا؛ فػػي حػػيف شػػاركت كػػؿ مػػف  تمػػكيالن لخمػػس
 كالمغػرب، كاألردف بمػنح مػف البنػؾ الػدكلي؛ كشػاركت كػؿ مػف السػعكدية، كالبحػريف بتمكيػؿ تػكنس،

 اف، كالػػيمف،خمػػس عشػػرة دكلػػة عربيػػة كىػػي: مصػػر، كلبنػػشػػاركت  2007فػػي العػػاـ  ،خػػاص منيػػا

كالبحػريف، كقطػر،  كفمسطيف، كسػكريا، كاألردف، كالجزائػر، كجيبػكتي، كتػكنس، كالمغػرب، كالسػعكدية،
 .(57-56:  2010) الغامدم ،  كعماف، كالككيت
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  393أف المتكسط العربي لمستكيات األداء في الرياضيات قػد بمػ    كقد بينت نتائج الدراسات      
 عالمػػة، كقػػد عكػػس ىػػذا المؤشػػر تػػدني المتكسػػط 467دكلي الػػذم بمػػ  عالمػػة مقارنػػة بالمتكسػػط الػػ

العربيػة عػف  العربػي العػاـ فػي الرياضػيات كالػذم فسػره تػدني متكسػط أداء جميػع عينػات طمبػة الػدكؿ
 (.71:  2010)الشيرم ، المتكسط الدكلي

الدراسػػػة لمصػػػؼ الثػػػامف تقاربػػػان فػػػي  كبالنسػػػبة لمفػػػركؽ بػػػيف الجنسػػػيف، فقػػػد أظيػػػرت نتػػػائج
أفضمية بسيطة ألداء اإلناث، كلكنيا غيػر  تكسطات أداء الذككر كاإلناث العرب في الرياضيات معم

كاف األداء لصالح اإلناث في كػؿ مػف البحػريف كاألردف،  دالة إحصائيان، كعمى مستكل الدكلة الكاحدة
مصػر، لبنػاف كالمغػرب كتػكنس، كجػاء األداء متقاربػان فػي كػؿ مػف  ككػاف لصػالح الػذككر فػي كػؿ مػف

 .(.2012:70)مكسى ،كالسعكدية كسكريا، كفمسطيف،

 نتػػائج الػػدراسة لمصػػؼ الثامػػف فيػػما يتعمػػؽ بمسػتكيات األداء الدكليػة، أف نسػبة كقػد كشفػػت

 Advance) %( مػػف الطمبػػة العػػرب قػػد كصػػمكا إلػػى مسػػتكل األداء المتقػػدـ1)قميمػػة جػػدان لػػـ تبمػػػ  

International Benchmarks) األداء  %( مػف الطمبػة العػرب مسػتكل45يبمػ  ) ، فػي حػيف لػـ
المقبػكؿ  ، الػذم يمثػؿ الحػد األدنػى مػف األداء(Low International Benchmarks) المػنخفض

 .في الرياضيات
 

تكنس كالمغػرب كالػيمف، كانػت  أما بالنسبة لمصؼ الرابع، حيث شاركت ثالث دكؿ عربية ىي      
بمػ  متكسػط األداء العربػي ليػذا الصػػؼ  الصػؼ الثػامف، فقػدنتػائج الرياضػيات أسػكأ مػف مثيمتيػا فػي 

كقد كاف أداء الػذككر كاإلنػاث فػي ىػذا الصػؼ  عالمة لممتكسط الدكلي، 495 ػعالمة مقارنة بػ 321
 .كلكنيا غير دالة إحصائيان  متقاربان أيضان مع أفضمية قميمة لمذككر

،  (International Benchmarks) الدكليػة األداءأما فيمػا يتعمػؽ بػاألداء كفػؽ مسػتكيات 
سػكءان، حيػث بمغػت نسػبة الطمبػة العػرب  فقد تكػررت النتيجػة ذاتيػا مػع الصػؼ الثػامف، كبصػكرة أكثػر

 .88):2005)المييزع ،% 76 الذيف لـ يبمغكا مستكل األداء المنخفض
 

 :TIMSSانًشبركت انفهسطينيت في دراست 

، تبع ذلؾ مشاركتيا  2003في العاـ  TIMSSشاركت فمسطيف لممرة األكلى في سمسمة دراسات 
 . المشاركة الثالثة لفمسطيف في ىذه الدراسة  2011 عاـ ، ك تمثؿ مشاركة 2007عاـ 
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بعينػػة طبقيػػة عنقكديػػة ذات مػػرحمتيف مػػف  TIMSS-2011بدراسػػة  ك قػػد شػػاركت فمسػػطيف
، إذ  ألساسػيفي حػيف لػـ تشػارؾ لمصػؼ الرابػع ا طمبة الصؼ الثامف في مبحثي العمـك كالرياضيات

مدرسػػة تابعػػة لجيػػات اإلشػػراؼ الػػثالث ) حككمػػة ،  201طالبػػا مػػف  7812بمػػ  حجػػـ العينػػة الفعميػػة 
خاصػػػة ، ككالػػػة ( ك مكزعػػػة فػػػي المحافظػػػات الشػػػمالية كالمحافظػػػات الجنكبيػػػة كجػػػاءت النتػػػائج كمػػػا 

 (.2013تكضحيا )كزارة التربية كالتعميـ ، غزة ،
 

 :اننتبئج انؼبيت

 : (  2:3جدكؿ رقـ )كما بينيا  TIMSS- 2011بة الفمسطينييف في دراسة كانت نتائج الطم
ك انحػػراؼ معيػػارم  500اعتمػػدت الدراسػػة مقياسػػا معياريػػا لمعالمػػات بمتكسػػط حسػػابي مقػػداره حيػػث 
، ىػػػذا كقػػػد تػػػـ اختبػػػار الفرضػػػيات لمعرفػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لمفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات  100مقػػػداره 

 . α  =0.05ند قيمة التحصيؿ لبعض المتغيرات ع
 ( 2:3جدكؿ رقـ )

 النتائج العامة
ِزٛعؾاٌزؾظ١ًاٌّجؾش

اٌزشر١تػب١ٌّبِٓ

دٌٚخ45ث١ٓ

اٌزشر١تػشث١بِٓث١ٓ

دٌٚخ11

 7 36 404اٌش٠بػ١بد

420347اٌؼٍَٛ

 

  :يؤشراث انتىجهبث

مكػف ذلػؾ تمثؿ المشاركة الثالثة ، فقػد  TIMSS 2011مشاركة فمسطيف في دراسة  أفبما 
يبػػػػيف تكجيػػػػات (  :2 4رقػػػػـ )مػػػػف تقػػػػديـ مؤشػػػػرات التكجيػػػػات مػػػػع المشػػػػاركات السػػػػابقة ، كالجػػػػدكؿ 

 متكسطات التحصيؿ:
 ( :2 4رقـ )جدكؿ 

 مؤشرات التكجيات
اٌّجؾش

ِزٛعطبداٌزؾظ١ً

TIMSS 2003 TIMSS 2007 TIMSS 2011 

367404 390اٌش٠بػ١بد

 435404420اٌؼٍَٛ

 

 طهبت في فئبث انؼاليبث في يبحثي انريبضيبث وانؼهىو :تىجهبث تىزيغ ان

( تػػكزع  Benchmarksأربػػع عالمػػات قطػػع معياريػػة )  TIMSS 2011اعتمػػدت دراسػػة 
العمػػـك ، ك ىػػذه  أكالطمبػػة بمكجبيػػا فػػي مجمكعػػة مػػف الفئػػات كفػػؽ تمكػػنيـ مػػف ميػػارات الرياضػػيات 
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رقػػػـ ، كالجػػػدكؿ  625، كالعالمػػػة  550، كالعالمػػػة  475، كالعالمػػػة  400العالمػػػات ىػػػي العالمػػػة 
 يبيف نسب الطمبة في ىذه الفئات : 2:5))
 

 2:5)رقـ )جدكؿ 
 تكجيات تكزيع الطمبة في فئات العالمات في مبحثي الرياضيات كالعمـك

 TIMSS 2003 TIMSS 2007 TIMSS 2011 اٌفئخ

ػٍَٛس٠بػ١بدػٍَٛس٠بػ١بدػٍَٛس٠بػ١بد

%41%48%46%61%34%41154ألًِٓ

%26%27%26%24%30%47527ٚأل411ًِٓ

%23%18%19%12%26%15 551ٚأل475ًِٓ

%9%6%8%3%9%4 625ٚأل551ًِٓ

%1%1%1%0%1%6250أوضشأ٠ٚغبٚٞ



 متوسط تحصيل الطمبة تبعا لمتغير جنس الطالب:
،  كاإلنػاثتباينا في مستكيات التحصػيؿ بػيف الػذككر  TIMSS 2011أظيرت نتائج دراسة 

 يكضح ىذه النتائج :  ( 2:6رقـ )كالجدكؿ 
 

 (2:6رقـ )جدكؿ 
 متكسط تحصيؿ الطمبة تبعا لمتغير جنس الطالب

 المبحث
متكسط تحصيؿ 

 الذككر
متكسط تحصيؿ 

 االناث
 415 392 الرياضيات
 434 406 العمـك

 
 فق متغير المنطقة الجغرافية:متوسط تحصيل الطمبة و 

طمبػة المحافظػات الشػمالية  إلػىقسـ الطمبة في عينة الدراسة كفؽ متغيػر المنطقػة الجغرافيػة 
 : 2:7)الذم يكضحو جدكؿ رقـ ) ، كطمبة المحافظات الجنكبية كفؽ ىذا المتغير 
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 : 2:7)جدكؿ رقـ ) 
 متكسط تحصيؿ الطمبة كفؽ متغير المنطقة الجغرافية

متكسط تحصيؿ طمبة  حثالمب
 المحافظات الشمالية

متكسط تحصيؿ طمبة 
 المحافظات الجنكبية

 382 420 الرياضيات
 393 440 العمـك

 :متوسط تحصيل الطمبة وفق متغير جهة اإلشراف
قسػػمت المػػدارس فػػي عينػػة الدراسػػة كفػػؽ متغيػػر جيػػة اإلشػػراؼ إلػػى ثالثػػة تصػػنيفات ىػػي : مػػدارس 

( ، كالمػػػدارس الخاصػػػة ، UNRWAغػػػكث الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف )  الحككمػػػة ، ك مػػػدارس ككالػػػة
 يبيف النتائج كفؽ ىذا المتغير: 2:8)رقـ ) كالجدكؿ 

 2:8)رقـ ) جدكؿ 
 متكسط تحصيؿ الطمبة كفؽ متغير جية اإلشراؼ

 المبحث
متكسط تحصيؿ طمبة 

 مدارس الحككمة
متكسط تحصيؿ طمبة 
 مدارس ككالة الغكث

متكسط تحصيؿ طمبة 
 رس الخاصةالمدا

 469 406 399 الرياضيات

 487 417 417 العمـك
 

 متوسط تحصيل الطمبة وفق متغير جنس المدرسة:
 

اعتمػػػدت الدراسػػػة فػػػي عينتيػػػا ثالثػػػة تصػػػنيفات لمتغيػػػر المدرسػػػة ، كىػػػذه التصػػػنيفات ىػػػي : 
ج كفػؽ يبػيف النتػائ(  2:9رقػـ )مدارس الذككر ، ك مدارس اإلنػاث ، كالمػدارس المختمطػة ، كالجػدكؿ 

 ىذا المتغير:
 ( 2:9رقـ )جدكؿ 

 متكسط تحصيؿ الطمبة كفؽ متغير جنس المدرسة

 المبحث
 التحصيؿ

 المدارس المختمطة مدارس اإلناث مدارس الذككر
 440 413 387 رياضيات

 454 432 401 عمـك
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في الدكلي مف خالؿ النتائج السابقة تبيف لمباحث أف أداء طمبة فمسطيف جاء دكف المتكسط 
 ،لػػػذلؾ اىػػػتـ الباحػػػث بػػػالكقكؼ عمػػػى كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي (TIMSSدراسػػػة )

( ، ككػػػذلؾ معرفػػػة  TIMSSلمعرفػػة مػػػدل تضػػػمنو لمتطمبػػات الدراسػػػة الدكليػػػة لمعمػػـك كالرياضػػػيات )
 ىذه المتطمبات في تدريس المادة مف كجية نظر المعمميف .مدل تكظيؼ 

 
دب التربػػكم الػػذم اىػػتـ بتقػػكيـ المنػػاىج ، كجػػكدة الكتػػاب مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحػػث عمػػى األ

، تبػػػػيف أىميػػػػة تقػػػػكيـ  TIMSS)المدرسػػػػي ، كالمشػػػػاريع العالميػػػػة لتطػػػػكير الرياضػػػػيات ، كدراسػػػػة )
 ظؿ في سيما اللتكاكب التقدـ العممي   عالمية كمتطمبات المناىج كالكتب المدرسية في ضكء معايير

 . المعرفي فجاركاالن التكنكلكجي كالتقدـ العكلمة
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 انفصم انثبنث

 انذراسبث انسببقت

 
 ( . TIMSS)  بدراسةالمحور األول : الدراسات التي اهتمت 

 .تعميق عمى المحور األول
 

 .بتقويم كتاب الرياضيات الدراسات التي اهتمت المحور الثاني :
 .تعميق عمى المحور الثاني
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 ال صل الثالث
 الدراسات السابقة:

 كتسييال ،الدراسة الحالية بمكضكع ليا عالقة التي الدراسات بعضباستعراض  الباحث يقكـ
 محكريف  في ياتصنيف جرل الدراسات ىذه نتائج لعرض

 : 
 ( . TIMSS)  بدراسةالمحور األول : الدراسات التي اهتمت 

 (2012،ال هيديدراسة ) 
 بالمرحمػة المطػكرة العمػكـ مقػررات محتػكل مراعػاة درجػة إلػى التعػرؼ إلػى الدراسػة ىػدفت

 لمرياضػػيات الدكليػػة التكجيػػات دراسػػة متطمبػػاتل السػػعكدية العربيػػة المممكػػة فػػي االبتدائيػػة

 . (TIMSS,2011)كالعمكـ
 االبتدائيػة بالمرحمػة المطػكرة العمػكـ مقػررات محتػكل لتحميػؿ بطاقػة حيػث قامػت الباحثػة ببنػاء

 الكصػفي المػنيج الدراسػة ىػذه فػي ةالباحثػ متاسػتخد كقػد االبتػدائي الرابػع حتػى األكؿ مػف لمصػفكؼ

 الدراسػة تكصمت كقد عمى أسئمة الدراسة لإلجابة لممحتكل الالزمة تحميؿ بطاقة استخداـ كتـ التحميمي

 :مف أبرزىا النتائج مف عدد إلى

 المكضػكعات مجػاؿ متطمبػات االبتدائيػة بالمرحمػة المطػكرة العمػكـ مقػررات محتػكل يػراعً  لػـ

 لػـ ( ككػذلؾ2.72) كقػدرىا متكسػطة تحقػؽ درجػة عمػى المتطمبػات ىػذه حصػمت المناسػبة فقػد بالدرجػة

 متكسػطة قػدرىا  تحققيػا درجػة كانػت حيػث الكػافي بالقػدر المعرفيػة العمميػات مجػاؿ بمتطمبػات ييػتـ

(3.22.) 

 (2012 ، دراسة )موسى
لعمـك الفمسطينية كاإلسرائيمية لمصؼ الرابع األساسػي إلى تقكيـ محتكل كتب ا الدراسةىدفت 

 . (TIMSSفي ضكء معايير )
 قائمة بإعداد قاـ حيث ، التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ الدراسة تساؤالت عف كلإلجابة

 TIMSS- 2011  معػايير اسػتبانو بنػاء تػـ كمػا ، العمػكـ منيػاج لمحتػكل TIMSS- 2011بمعػايير

باإلضػافة  المطبػؽ عمػييـ المنيػاج اإلسػرائيمي 48كعػرب لمعممي العمـك في قطاع غػزة  المحتكل لنفس
 محتػكل اختيػار تػـ عشػكائية ، كمػا بطريقػة مػف المعممػيف عينػةال اختيػار كتػـ المحتػكل، تحميػؿ قائمػة إلػى

إلػى كتكصمت الدراسة ، التحميؿ لعممية خضعااف ذمالرابع ال كتاب العمـك الفمسطيني كاإلسرائيمي لمصؼ
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ككجػػد  TIMSS)كجػكد قصػػكر كضػعؼ فػػي محتػكل كتػػاب العمػػـك الفمسػطيني لمصػػؼ الرابػع لمعػػايير )
 الفمسطيني. كتاب العمـك كتاب العمـك اإلسرائيمي أفضؿ مف النسب المئكية العامة لممعايير في أف 

 
 (et al. , Renan (2012دراسة رينان وآخرون 

يات لمصػؼ الرابػع األساسػي فػي تركيػا لنتػائج ىدفت الدراسة إلى معرفة تكقع معممي الرياضػ
ككػػػذلؾ معرفػػػة ،حيػػػث تشػػػارؾ تركيػػا ألكؿ مػػػرة ليػػػذه المرحمػػػة  TIMSS 2011الطمبػػة فػػػي اختبػػػار 

التغييرات التي يركف أنيـ باحتياجيا لمحصكؿ عمى ترتيب أفضػؿ فػي المسػتقبؿ حيػث سػتعتبر نتػائج 
 .  2005ه في عاـ االختبار بمثابة تقييـ لمنيج الرياضيات الذم تـ تطكير 

معمػػـ مػػف  202كاتبعػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي مػػف خػػالؿ اسػػتبانة  كزعػػت عمػػى 
 . TIMSS 2011مف معممي الرياضيات لمصؼ الرابع ممف يمثؿ طالبيـ تركيا في  250ضمف 

بينػػت النتػػػائج  أف تقػػػدير المعممػػػيف لمعرفػػػة طالبيػػػـ ىػػػي أقػػؿ مػػػف مسػػػتكل المرحمػػػة كمػػػا تػػػـ تقػػػدير  ك
التػػػي سػػػيجيب عنيػػػا الطػػػالب فػػػي كػػػؿ مجػػػاؿ لمرياضػػػيات ك كػػػؿ مسػػػتكل  لألسػػػئمةكقعػػػات المعممػػػيف ت

معرفػػػي كمػػػا تػػػـ تحميػػػؿ معػػػدؿ نجػػػاح الطػػػالب المتكقػػػع باالعتمػػػاد عمػػػى المنػػػاطؽ الجغرافيػػػة ك خبػػػرة 
 المعمميف.

 
 (Safiye  et al. ,2011دراسة صافية وآخرون )

ك   TIMSS 1999يػا المشػاركيف فػي اختبػار ىػدفت الدراسػة إلػى معرفػة  آراء الطػالب فػي ترك
حسػب السػنكات قػد تغيػرت تجػاه األنشػطة التعميميػة فػي مػادة الرياضػيات   TIMSS 2007اختبػار 

كاتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي مػػػف خػػػالؿ اسػػػتبانة  كزعػػػت عمػػػى طمبػػػة  ،المػػػذككرة أـ ال
 TIMSSك عينة اختبار  ان لبطا TIMSS 1999   7834الصؼ الثامف حيث شممت عينة اختبار 

 .ان طالب 4498 2007
ك أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف الطػػالب لػػدييـ مكاقػػؼ ايجابيػػة تجػػاه مػػنيج الرياضػػيات فػػي اختبػػار 

TIMSS 2007  أفضػؿ منػو فػي اختبػار TIMSS 1999   باإلضػافة إلػى ذلػؾ فقػد بينػت الدراسػة
 TIMSS 2007لحياة اليكمية فػي اختبػار زيادة األنشطة التعميمية التعاكنية بيف الطالب كربطيا با

االختبػارات  تػـ اسػتخداـ ، ككذلؾ تنكع االمتحانات مف  األسئمة المقاليػة كأسػئمة اختيػار مػف متعػدد ك
ال يكجػد  ونػإك أمػا مػف ناحيػة اسػتخداـ مػكاد ك أجيػزة فػي مػنيج الرياضػيات ف ،السريعة بشكؿ أفضػؿ

كب فػػػي اؾ زيػػادة ممحكظػػة فػػي اسػػتخداـ الحاسػػتغيػػر مػػف حيػػث اسػػتخداـ اقلػػة الحاسػػبة ، كلكػػػف ىنػػ
 الرياضيات .
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 ( .2010دراسة )الجهوري والخروصي، 
ىدفت الدراسة إلى تشخيص كاقع محتػكل كتػاب العمػـك لمصػؼ الثػامف األساسػي فػي سػمطنة 

. حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،  TIMSSعمػػاف فػػي ضػػكء متطمبػػات مشػػركع 
ة تحميػػػؿ محتػػػكل كتػػػاب العمػػػـك لمصػػػؼ الثػػػامف األساسػػػي فػػػي ضػػػكء قائمػػػة كتػػػـ اسػػػتخداـ أداة بطاقػػػ

، كتكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة كعينتيػػػا مػػػف جميػػػع المكضػػػكعات الدراسػػػية  TIMSSبمتطمبػػػات مشػػػركع 
أشػارت نتػائج الدراسػة إلػى  ، كالكاردة فػي كتػاب  العمػـك لمصػؼ الثػامف األساسػي فػي سػمطنة عمػاف 

امف المطبػػؽ فػػي سػػمطنة عمػػاف مػػف حيػػث مػػدل تضػػمنيا كجػػكد قصػػكر فػػي كتػػاب العمػػـك لمصػػؼ الثػػ
%( ، كمتطمبات األحياء  41.3. حيث بمغت نسبة تضمف متطمبات الفيزياء )  TIMSSلمتطمبات 
  (.% 8.1%( ، كعمـك األرض )12.7%(، كمتطمبات الكيمياء ) 37.8بنسبة )

 
 .( 2010دراسة )الشهري ، 

فػي المممكػة العربيػة يات بالمرحمػة المتكسػطة تحميؿ محتكل منيج الرياض إلى الدراسة ىدفت
ك ذلػػؾ مػػف  (TIMSS )فػػي ضػػكء متطمبػػات الدراسػػة الدكليػػة الثالثػػة لمعمػػـك كالرياضػػيات السػػعكدية 

خػػالؿ بنػػاء قائمػػة بمتطمبػػات دراسػػة التكجيػػات الدكليػػة الكاجػػب تكفرىػػا فػػي محتػػكل مػػنيج الرياضػػيات 
لتحميػػؿ المحتػػكل فػػي  أداةك مػػف ثػػـ تصػػميـ   بالمرحمػػة المتكسػػطة فػػي مجػػاالت المحتػػكل الرياضػػي ،

كتػب ، ك تكصػمت  ( 6 )ضكء تمؾ المتطمبات كتحميؿ كتب الرياضيات لممرحمة المتكسػطة كعػددىا 
كجكد تفاكت في درجة تضميف محتكل منيج الرياضػيات بالمرحمػة المتكسػطة لمتطمبػات  إلىالدراسة 

، ففػي  (كبيػرة ، متكسػطة ، غيػر متحققػة  )في المحتكل الرياضي بيف  (TIMSS )الدراسة الدكلية 
 (، الجبػػػر ، كالقيػػػاس  األعػػػداد)كػػػاف تضػػػميف مجػػػاالت المحتػػػكل الرياضػػػي المتكسػػػط  األكؿالصػػػؼ 

غيػػر  (القيػػاس كالبيانػػات )فكػػاف تضػػميف مجػػاالت  المتكسػػط  فػػي الصػػؼ الثػػاني أمػػابدرجػػة كبيػػرة ، 
 .غير متحقؽ  (البيانات  )فكاف مجاؿ المتكسط متحقؽ ، ك في الصؼ الثالث 

 
 .(2009 ، يحيى دراسة )

 فػي األساسػي الصػؼ الثػامف لطػالب الرياضػية المعرفػة مسػتكل تحديػد ىػدفت الدراسػة إلػى

لػىك  ، قمقيميػة محافظػة مػدارس  يدرسػكف الػذيف الرياضػيات لمعممػي الرياضػية المعرفػة مسػتكل تحديػد ا 

، التحميمػي الكصػفي المػنيج لباحػثا كاتبع ،  TIMSS 2007 الدكلية الدراسة ضكء في الطالب ىؤالء
عمػى  مكزعػة فقػرة ( 40 ) عمػى يشػتمؿ لمطػالب أحػدىما اختبػاريف لمدراسػة كػأداة الباحػث كاسػتخدـ
 لما يعتقد سؤاالن   20) ) عمى يشتمؿ لممعمميف آخر كاختبار المقرر، الكتاب المدرسي محتكل مجاالت
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 لػدل  المعرفػة مستكل تدنينتائج الدراسة  كمف الدراسي المحتكم في المعمميف لدل خاطئ مفيكـ بأنو

 مسػتكل فػي إحصػائيا دالػة فػركؽ تكجػد ال ،كػذلؾTIMSS-2007الدكليػة الدراسػة اختبػار فػي الطمبػة

 .الطالب لجنس تعزل التحصيؿ
 

 .( ( Dudaite , 2006 دوديت دراسة
 TIMSS فػي دراسػات الرياضػيات تحصػيؿ فػي التغيػرمػدل  إلػى لمتعػرؼتيػدؼ الدراسػة 

 مف لتكانيا مشاركة كانت حيث ،لتكانيا في التربكم اإلصالح في ضكء جيكد   1995،1999،2003

 مدل التعرؼ عمى أجؿ مف أيضان  ك المختمفة ، العالـ دكؿ طمبة بتحصيؿ طمبتيا تحصيؿ مقارنة أجؿ

 .TIMSS في دراسة المختمفة المشاركات عبر الطمبة أداء في التطكر
 لمقػرر المحتػكل تحميػؿ أسػمكب عمػى الدراسػة اعتمػدت ك ،التحميمػي الكصػفي المػنيج الباحػث كاسػتخدـ

 تمػؾ لمعرفػة كاقػع األخيػرة السػنكات خػالؿ شػاممة تطػكير لعمميات تعرضت كالتي لتكانيا في الرياضيات

 اسػتخداـ عمػى الدراسػة اعتمػدت كمػا TIMSS فػي دراسػة المتضػمنة الميػارات ضػكء فػي المنػاىج

 فػي التقػدـ مػدل عمػى كالتعػرؼ لتحميميا TIMSS دراسات في الثالث المشاركات مف الناتجة البيانات

 تحصيؿ في ممحكظ تطكر كجكد ، كمف نتائج الدراسة المتغيرات ببعض كعالقتو الرياضيات تحصيؿ

 ( نقطػػة، كفػػي دراسػػة 472) 1995دراسػػة فػػي األداء متكسػػط بمػػ  حيػػث لمرياضػػيات الطمبػػة

 طة .( نق502) 2003( نقطة ،كفي دراسة 482)1999
 

 .(2005 ،المساع ة )دراسة 
 (مف الرابع ك حتى الثػامف )ىدفت الدراسة  إلى تحميؿ كتب الرياضيات المدرسية لمصفكؼ 

، في األردف لمعرفة درجة تمثيميا لممفاىيـ الرئيسية ك لشكؿ ك مستكيات األسئمة الكاردة فػي الدراسػة 
راسػػػة مػػػف كتػػػب الرياضػػػيات المدرسػػػية ك تككنػػػت عينػػػة الد (TIMSS ) الدكليػػػة لمعمػػػـك كالرياضػػػيات

المقررة عمى طمبة الصفكؼ مف الرابع حتى الثامف ، ككذلؾ مف أدلة المعمميف الخاصة بتمػؾ الكتػب 
 استخدـ الباحث التكرارات ، كالنسب المئكية. مف خالؿ، ك استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ، 

 كتػب فػي تمثػيال األكثػر كػاف  عمييػا كالعمميػات األعػداد الرئيسي المفيكـ أف الدراسة نتائج أظيرت كقد

 ،(49.7 %)تمثيمو  نسبة بمغت إذ األخرل، المفاىيـ مف الثامف كحتى الرابع مف لمصفكؼ الرياضيات
 ،(9 %) الجبػر بنسػبة  ،ثػـ (11.4 %) القيػاس بنسػبة  ثػـ ،(18.5%) اليندسػة بنسػبة  مفيػكـ يميػو

،كما أظيػرت النتػائج  (5.7%) كاالحتماالت بنسبة  اناتالبي ،(5.9 %) بنسبة     التناسب ك النسبة
 كانت األردف في الثامف كحتى الرابع مف لمصفكؼ كتب الرياضيات في المكجكدة كالتماريف األسئمة أف
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 (23.4%)بسػيطة بنسػبة ركتينيػة ، إجػراءات (34.7 %)  اقتي المعرفػة بنسػبة النحك عمى مستكياتيا
 األسػئمة كأمػا بالنسػبة إلػى (19.7%)المسػألة بنسػبة  ( حػؿ22.2%)معقػدة بنسػبة  ركتينيػة إجػراءات

 اختيار الشكؿ عمى تركز ال الثامف كحتى الرابع مف لمصفكؼ الرياضيات كتب في كالتماريف المكجكدة

 شػكؿ مف (% 60.32 ) كانت ك فقط، (% 3.04 ) األسئمة مف الشكؿ ىذا نسبة كانت إذ مف متعدد،

 .طكيمة ذات إجابات أسئمة شكؿ مف (% 36.64 ) كأف صيرة،الق اإلجابات ذات األسئمة
   

 ( 2005  ، )المهيزع دراسة
 السػعكدية العربيػة المممكػة فػي كالطالبػات الطمبػة تحصػيؿ كاقػع كتقدير قياس  إلى الدراسة  ىدفت     

 فػي كالطالبػات الطمبػة تحصػيؿ مقارنػة، ك TIMSS 2003اختبػار  فػي كالعمػكـ مػادتي الرياضػيات في

 المشػاركة الػدكؿ في نظرائيـ تحصيؿ لبمستك  كالعمكـ الرياضيات مادتي في السعكدية العربية لمممكةا

-TIMSSكاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي باالعتمػػاد عمػػى نتػػائج اختبػػار ، الدراسػػة فػػي

 الصؼ كطالبات طالب درجات متكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد النتائج أىـ مف كاف ك 2003

 في نفسيا المادة في العالمي كالمتكسط الرياضيات مادة في السعكدية العربية بالمممكة المتكسط الثاني

 بػيف إحصػائيا داؿ فػرؽ كجػكد عػدـ ك العػالمي المتكسػط لصػالح كذلػؾ ،TIMSS – 2003 اختبػار

 عكديةالس العربية بالمممكة المتكسط الثاني بالصؼ الطالبات درجات كمتكسط الطالب درجات متكسط

 .TIMSS -2003 اختبار مف الرياضيات مادة في
 

  2005 ) ،العرابي دراسة)
 عامػة، بصػفة الرياضػيات فػي مػادة المشػاركة الػدكؿ تالميػذ تحصػيؿ تقكيـ إلى ىدفت الدراسة

  الثامف الصؼ تالميذ تحصيؿ لكترتيب مستك  تحديد إلى باإلضافة ، المختمفة الرئيسة مجاالتيا كفي

كاستخدـ  العاـ الدكلي للممستك  كبالنسبة  TIMSS)في دراسة ) المشاركة الدكؿ باقيل بالنسبة بمصر
الباحػػػػث المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي لتقػػػػكيـ كمقارنػػػػة تحصػػػػيؿ أداء طػػػػالب مصػػػػر مػػػػع بػػػػاقي الػػػػدكؿ 

 الصػؼ تالميػذ تحصػيؿ لمسػتك ككػاف مػف أىػـ النتػائج أف  TIMSS – 2033المشػاركة فػي دراسػة 

  الترتيب احتمت، كأف مصر  إحصائيا دالة بفركؽ الدكلي التحصيؿ كسطمت مف أقؿ مصر في الثامف

(  50 ) إجمػالي مػف الدكليػة ىػذه الدراسػة فػي المشػاركة لمػدكؿ المختمفػة التعميميػة األنظمػة بػيف ( (41
 مػف أفضػؿ الرياضػيات فػي مصػر تالميػذ أداء كاف، كذلؾ ما حد إلى متأخر ترتيب كىك تعميميا نظاما

 ككػاف كالسػعكدية، كالمغػرب البحريف دكلة كىي الدراسة في المشاركة لاألخر  العربية الدكؿ بعض أداء
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 فػي المصػرييف التالميػذ أداء مػف أفضػؿ تػكنس، األردف، لبنػاف، كىػي الػدكؿ العربيػة بعػض طالب أداء

 .الدراسة ىذه

 Kiamanesh,2004) كيامانيش ) دراسة 
 باسػتخداـ الرياضػيات فػي اإليػرانييف الطمبػة أداء عمػى المػؤثرة العكامػؿتيػدؼ الدراسػة لمعرفػة 

 تػـ كقػد اإليػرانييف، الطػالب ألداء تفسػيرا األكثػر العكامػؿ عمػى التعػرؼ ك (TIMSS –1999)بيانػات

 البيانات جميع تعبئة كأكممكا TIMSS دراسة شارككا في طالب إيراني ( 5301) بيانات مف االستفادة

 ثمانيػة اسػتبقاء تػـ عػامال ( 36) ؿ المتعػدد كاالنحػدار يممالعػا التحميػؿ باسػتخداـ الطالػب اسػتبانة فػي

 نحػك الطػالب اتجاىػات : كىػي المتغيػرات، مػف  (51%)  تمثؿ العكامؿ ىذه حيث كانت منيا، عكامؿ

التػدريس  كعامػؿ الرياضػيات، فػي بقدراتػو الطالػب كثقػة المنػزؿ، كخمفيػة المدرسػي، الرياضيات، كالمناخ
 كالمدرسػة، عامػؿ البيػت بػيف كالعالقػة العػالي، لمػتعمـ الطالػب طمعػاتكت بػذلؾ، المتعمقػة كاألنشػطة

إلػى  الباحػث تكصػؿ كقػد الرياضػيات، إلتقػاف نظػره كجيػة مػف الطالػب يفعمػو أف ينبغػي مػا كىك السببية،
 فػي أدائيػف معػدؿ مػف حيػث الطالبػات عمػى قػكم تػأثير ليػا كػاف الثمانيػة العكامػؿ ىػذه مػف سػبعة أف

 الرياضػيات فػي بالقػدرة ىػك الثقػة الرياضػيات فػي أدائيػـ عمػى تػأثيرا العكامػؿ أكثػر كػاف الرياضػيات ك

 .البيت خمفية إلى إضافة
 

 ( 2004  ، ونبهان )ع انه دراسة
 راختبػػا ضػكء فػي الرياضػيات فػي تحصػيؿ الجػكدة مسػتكل لمتعػرؼ إلػػى ىػدفت الدراسػة 

(TIMSS-2003) ىدؼ كلتحقيؽ ، في غزة األساسي الثامف الصؼ طمبة للد تعمميا نحك كاالتجاه 

 ،ختبار، ك مقياس اتجاه الطمبػة نحػك تعمػـ الرياضػياتاالأداتيف ىما : أداة  الباحثاف استخدـ الدارسة
 ىذه العينة أفراد عدد بم  حيث ، غزة بقطاع الكسطى المنطقة مف عينة عمى األداتيف ىاتيف تطبيؽ كتـ

  ضػكء فػي الرياضػيات تحصػيؿ في الجكدة كلمست كصكؿ النتائج أىـ مف ككاف كطالبة طالبا ( 86 )

 مسػتكل بػيف إحصػائية داللػة ذات عالقػة تكجد الكذلؾ  ، 38% ا مقدارى نسبة إلى TIMSS اختبار

 تعمػـ نحػك كاتجػاىيـ العينػة ألفػراد (TIMSS)اختبػار فػي ضػكء الرياضػيات تحصػيؿ فػي الجػكدة

 جػكدة لمسػتك  فػي كالطالبػات بالطػال بػيف إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد ال كػذلؾ ،الرياضػيات
 .الرياضيات تحصيؿ
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 التعميق عمى دراسات المحور األول :
 

 : ألهداف الدراسةبالنسبة  -1

الدراسػات  عػدد مػف، فقػد اتفقػت  TIMSSمدراسات التي اىتمت بمشركع لمف العرض السابؽ 
 اتضػػػػمنيلمعرفػػػػة مػػػػدل  الكتػػػػب المدرسػػػػيةالكقػػػػكؼ عمػػػػى محتػػػػكل  فػػػػيالسػػػػابقة مػػػػع الدراسػػػػة الحاليػػػػة 

دراسة )الجيكرم (، 2012ق(، دراسة )مكسى ، 1433) الفييدم، مثؿ دراسة،  TIMSS متطمباتل
، فػي حػيف ىػدفت (ـ 2005 )، دراسة المسػاعفة ( 2010، دراسة )الشيرم ، ( 2010كالخركصي، 

دراسات أخرل لمبحث في تحصيؿ الطمبة قياسا بتحصػيؿ أقػرانيـ فػي دكؿ أخػرل مشػاركة فػي دراسػة 
TIMSS  دكديت دراسةمثؿ دراسة Dudaite , 2006 ) ،) ، المييزع ( .2005)العرابي(، ) 

 
 بالنسبة لمنهج الدراسة:-2

تباعيػػا لممػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ، اغمػػب الدراسػػات السػػابقة فػػي أاشػػتركت ىػػذه الدراسػػة مػػع 
سػػى ، (، دراسػػة )مك 2012) الفييػػدم،كمػػنيج مناسػػب لمثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف الدراسػػات ، مثػػؿ دراسػػة 

 Safiye  etدراسػة صػافية كآخػركف ) ،(et al. , Renan (2012دراسػة رينػاف كآخػركف (، 2012

al. ,2011)،  ،دكديػت ، دراسػة( 2010، دراسػة )الشػيرم ، ( 2010دراسة )الجيكرم كالخركصي 

Dudaite , 2006 )  ( .2005، دراسة )المييزع ، (ـ 2005، المساعفة  )(، دراسة 
( التي استخدمت اختباريف بجانب المنيج الكصفي التحميمي 2009راسة )يحيى ، بينما اختمفت مع د

 ( التي استخدمت المنيج التجريبي .2004،كذلؾ اختمفت مع دراسة )عفانة كنبياف،
 

 بالنسبة ألدوات الدراسة :-3

أداة تحميؿ المحتكل ، ( في استخداـ أداتي الدراسة 2012،دراسة )مكسىاشتركت ىذه الدراسة مع 
) بعض الدراسات السابقة في استخداـ أداة تحميؿ المحتكل كدراسة مع كما اشتركت ، االستبانة ك 

 ، دراسة( 2010، دراسة )الشيرم ، ( 2010دراسة )الجيكرم كالخركصي، ق(، 1433الفييدم،

 .(ـ 2005 )(، دراسة المساعفة  ( Dudaite , 2006 دكديت
رينػػػاف السػػػابقة فػػػي اسػػػتخداـ أداة االسػػػتبانة كدراسػػػة كمػػػا اتفقػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع  بعػػػض الدراسػػػات 

دراسػة   ،(Safiye  et al. ,2011دراسػة صػافية كآخػركف ) ،(et al. , Renan (2012كآخػركف 
كمػػا اختمفػػت مػػع بعػػض الدراسػػات التػػي اسػػتخدمت االختبػػار  ،(Kiamanesh,2004) كيامػػانيش 
 (.2004كدراسة )عفانة كنبياف، (2009كدراسة )يحيى ، التشخيصي 
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 بالنسبة لمعينة المختارة :-4
اسػػػتخدمت المنيػػػاج 2012) فدراسػػػة )مكسػػػى العينػػػة  الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف حيػػػثتفاكتػػػت   

  بعضػػػػػػػيا اقتصػػػػػػػر عمػػػػػػػى المنػػػػػػػاىج الدراسػػػػػػػية كدراسػػػػػػػةالمدرسػػػػػػػي كالمعممػػػػػػػيف كعينػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػة ،  ك 
 ، دراسة( 2010، دراسة )الشيرم ، ( 2010دراسة )الجيكرم كالخركصي، ،   ق(1433الفييدم،)

 .(2005، المساعفة  )(، دراسة  ( Dudaite , 2006 دكديت
، Kiamanesh,2004) كيامػػانيش )دراسػػة ك بػػةعمػػى الطم ت بعػػض الدراسػػاتكبعضػػيا اقتصػػر 

ث١ّٕباعزخذِذ،(Safiye  et al. ,2011دراسة صافية كآخركف ) ،(2004 كنبياف ، عفانة)كدراسة

المنياج المدرسػي كاستخدمت الدراسة الحالية  ب كالمعمميف ،( عينة مف الطال2009)يحيى ،دساعخ
 .كالمعمميف كعينة لمدراسة 
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 . بتقويم كتاب الرياضيات: الدراسات التي اهتمت  الثاني المحور
 

 ( .2012دراسة )بايونس ، 
المممكػػػة العربيػػػة  فػػػيالمتكسػػػط  األكؿىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تقػػػكيـ كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ 

مف كجية المعمميف حكؿ أربعة محاكر )المحتكل الرياضي ، األنشطة، التدريبات ، الشكؿ السعكدية 
العػػػاـ ( كاسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج الكصػػػفي ، حيػػػث أعػػػدت اسػػػتبانة تقػػػيس درجػػػة تحقػػػؽ مؤشػػػرات 

 األربعػػةمحػػاكر ( مؤشػػرا كأظيػػرت النتػػائج عػػف تحقػػؽ ال67كتككنػػت مػػف ) األساسػػية األربعػػةالمحػػاكر 
في درجة تحقؽ مؤشرات الكتاب الجيد يعػزل لمتغيػر  إحصائيابدرجة عالية ، ككذلؾ كجكد فرؽ داؿ 
 لمتغيػرفي درجة تحقؽ مؤشرات الكتػاب الجيػد يعػزل  إحصائياالجنس ، ككذلؾ عدـ كجكد فرؽ داؿ 

 ) المؤىؿ العممي ، الخبرة ، الدكرات التدريبية ( .
 

 (2011 دراسة ) فرج اهلل ،
بمحافظػات  اإلنسػانية لمعمػكـ عشػر الثػاني لمصػؼ الرياضػيات كتػاب تقػكيـإلػى  الدراسػة ىػدفت

 الكصػفي المػنيج عمػى الدراسػة كاعتمػدت ، الجػكدة معػايير ضػكء فػي المعممػيف نظػر كجيػة مػف غػزة

 خمسػة عمػى مكزعػة ، فقرة  ( 48 )مف استبانو مككنة الدراسة ىذه في الباحث استخدـ حيث، التحميمي

 اإليضاحية كالكسائؿ ، كالمحتكل ، ، كاألىداؼ لمكتاب الفني اإلخراج) :التالي النحك عمى ىي اييرمع

 لممجتمػع ممثمػة عينػة عمػى االسػتبانو ككزعػت ( ،فػي الكتػاب الػكاردة التقػكيـ أنشطة كتقكيـ ، كاألنشطة

 لكتػاب التقػكيمي التقػدير قيمػة أف نتػائج الدراسػة كأظيػرت كمعممػة، معممػان  ( 80 ) قكاميػا األصػمي

 أم الدراسػة تظيػر لػـ كمػا ،(70.89 %) عمػى حصػؿ حيػث كبيػرة كانت المختمفة بمعاييره الرياضيات

 ذات فػركؽ الدراسػة كمػا أظيػرت ، لمجػنس كفقػا العينػة أفػراد اسػتجابات فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ

 الخدمػة سػنكات ذكم حالخدمػة لصػال سػنكات لمتغيػر كفقػا العينػة أفػراد اسػتجابات فػي إحصػائية داللػة

 .فأكثر سنكات عشر
 

 (  2009كساب ،) دراسة 

كتػب  فػي المتضػمنة كالقيػاس اليندسػة مكضػكعات جػكدة مسػتكل تحديػد إلػى الدراسػة ىػدفت
( NCTM) معػايير ضػكء فػي فمسطيف في األساسي التعميـ مرحمة ( مف (6-1مف الصفكؼ رياضيات

اليندسػة كالقيػاس  مكضػكعات بتحميػؿ قامػت حيػث ، التحميمػي الكصػفي المػنيج الباحثػة كقػد اعتمػدت
 بناؤىا استنادا تـ المحتكل التي تحميؿ أداة خالؿ ( مف6-1الصفكؼ ) الرياضيات كتب في المتضمنة
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 المتضػمنة اليندسػي القيػاس ك اليندسػة مكضػكعات مػف الدراسػة عينة كتككنت NCTM معايير عمى

 . األساسي ادسالس حتى الصؼ األكؿ مف لمصفكؼ الرياضيات كتب في

 المتضمنة ك القياس اليندسة مكضكعات في NCTM معايير تكافر درجة أف الدراسة نتائج بينت كقد

 بػيف مػا تتػراكح األساسػي بفمسػطيف التعمػيـ مرحمػة مػف السػادس حتػى األكؿ الصػؼ رياضػيات كتػب في

  كافر.تت لـ بعض المعايير كأف ، األحياف غالب في كالمتدنية األحياف بعض في متكسطة
 

 (.2008 ، الوفا أبو )  دراسة 
 كمػا ، بفمسػطيف األساسػييف التاسػع ك الثامف لمصفيف الرياضيات كتابي جكدة تقكيـ إلى الدراسة ىدفت

 الستة  جكانبو مف لمكتابيف التقكيمية المعمميف ك المشرفيف تقديرات إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 – لمكتػاب المسػاندة العناصػر – اإليضػاحية الرسػكمات ك رالصػك  – التقػكيـ – األنشػطة – ) المحتػكل
 مجتمػع مػف العشػكائية العينػة بطريقػة الدراسػة عينػة اختيػار تػـ قػد الفنػي( ك اإلخػراج ك العػاـ المظيػر

 مجػاالت السػتة عمػى مكزعػة فقػرة ( 116 )فقراتيػا عػدد اسػتبانة مػف الدراسػة أداة تككنػت ك ،الدراسػة 

 أف  إلى الدراسة تكصمت ك . المسحي الكصفي المنيج دراستو في الباحث اتبع قد ك ، السابؽ ذكرىا
 ،بينما بمغػت   65 %)) األساسي الثامف الصؼ لكتاب اإلجمالية التقكيمية المشرفيف تقديرات متكسط

 التقكيميػة المعممػيف تقػديرات متكسط بم ،بينما  متكسطة نسبة ىي ك ،%(  60) التاسع الصؼ لكتاب

  (56 %)  التاسع الصؼ لكتاب بينما بمغت ،    (58 %)  األساسي الثامف الصؼ بلكتا اإلجمالية

 . متدني تقدير ىك ك
 

 (Hook et al. , 2007دراسة هوك و آخرين  )

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقكيـ مناىج ك كتب الرياضيات المدرسية كتحميػؿ نتػائج االختبػارات 
مصػادرىا األجنبيػة فػي آسػيا ك أكركبػا إلػى كاليفكرنيػا مػف  1988لممدارس االبتدائية التػي نقمػت عػاـ 

 –سػنغافكرة  )بالكاليات المتحدة األمريكية ك مقارنتيا بالدكؿ السػت المتقدمػة كالرائػدة فػي الرياضػيات 
لمحاكلػػػة نقػػػؿ أداء الطػػػالب مػػػف  (جميكريػػػة التشػػػيؾ  –بمغاريػػػا  –ىػػػكنج كػػػكنج  –اليابػػػاف  –ككريػػػا 

مػػف خػػالؿ مػػى ، كقػػد تػػـ اسػػتخداـ األسػػمكب اإلحصػػائي التحميمػػي المسػػتكل المػػنخفض إلػػى مسػػتكل أع
نتائج اختبارات مجمكعة مف طالب ستة مػدارس ابتدائيػة فػي  ككذلؾمناىج الرياضيات ل أداة تحميؿ 

مقاطعات مختمفة بكاليفكرنيا كالتي بيا نسبة عاليػة مػف الطػالب الميػاجريف ، ك الػذيف لػدييـ مشػاكؿ 
عػػدد المكضػػكعات لكػػؿ مرحمػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ائج أف ، كقػػد أظيػػرت النتػػ اقتصػػادية

المناىج فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة متكػررة  ، فضال عف أفكثير جدان كخاصة في المراحؿ الدنيا
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بػػػدكف عمػػػؽ ، ك منخفضػػػة الجػػػكدة بينمػػػا إجمػػػالي -ك بصػػػكرة كبيػػػرة ك مشػػػركحة بصػػػكرة سػػػطحية ك 
لػػػـ تعػػػرض بصػػػكرة المكضػػػكعات فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة ، كػػػذلؾ جكدةالسػػػت دكؿ الرائػػػدة تميػػػزت بػػػال

 منطقية خطكة بخطكة .
  

 (:2007دراسة )السر ،
 كتػب محتػكل لتنظػيـ التقكيميػة المعممػيف تقػديرات متكسػطات معرفػة إلػى الدراسػة ىػدفت

 ـالتعمػي ك الػتعمـ نظريػات ضػكء فػي غػزة بمحافظػات التاسػع ك الثػامف ك السػابع الرياضػيات لمصػفكؼ
 شممت استبانة الباحث أعد ك ، التحميمي الكصفي المنيج الباحث اتبع اليدؼ ىذا ك لتحقيؽ ، المعرفية

 ك العينػة عمػى تطبيقيػا تػـ ثػـ ، المعرفيػة التعمػيـ ك الػتعمـ نظريػات مػف المشػتقة تنظػيـ المحتػكل معايير
 : يمي ما إلى الدراسة تكصمت قد ك،  معممة ك معممان  ( 185)مف المككنة

يعنػي  ممػا ، المتكسط المستكل مف األدنى لمحد أقرب الثالثة لمكتب التقكيمية المعمميف تقديرات كانت -
 . الثالثة الكتب عف عاـ بشكؿ راضيف غير المعمميف أف

 ك لممتعمميف الخمقي النمك تراعي ال أنيا ك ، الضعؼ مف تعاني الثالثة الكتب أف الدراسة بينت -

ك  ، اىتمامػاتيـ ك بميػكليـ الرياضػي المحتػكل خبػرات ارتبػاط فػي ضػعؼ جكدك  كذلؾ كبينت ، حاجاتيـ
 . الدراسية األخرل المكاد محتكل مع المحتكم ارتباط ضعؼ

 
 (Fan & Zhu , 2007 دراسة فان و زو )

تسػػعة كتػػب دراسػػية لمػػادة الرياضػػيات فػػي المسػػتكيات الػػدنيا  تقػػكيـىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى 
مػػف الصػػيف ك سػػنغافكرة ك الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ، كتقػػديـ إجػػراءات  بالمػػدارس الثانكيػػة فػػي كػػؿ

لحؿ المسائؿ ذات األربع مراحؿ مف نمكذج بكليا ، ك كشؼ ك مقارنة أكجو التشػابو كاالخػتالؼ بػيف 
تمؾ الكتب ، لذا استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لبناء إطػار عمػؿ مفػاىيمي عػف إجػراءات 

 مكعة مف القكانيف ، ك منو تكصؿ لعدد مف النتائج :حؿ المسائؿ لمج
إف السمسػػمة الصػػينية اتبعػػت الطريقػػة األكثػػر كضػػكحا ك تحديػػدا فػػي حػػيف إف السمسػػمة السػػنغافكرية  -

 قدمت درجات ىامة اقؿ لتميز بيف المراحؿ المختمفة بحؿ المسائؿ.
حػؿ المسػائؿ إال أف ىنػاؾ نقػاط  ألسػاليب ان كافيػ ان قػدمت عػدد ةة الثالثيجميع سالسؿ الكتب الدراس -

 ضعؼ في أكجو معينة.
 تقديـ كعرض الكسائؿ التعميمية في الكتب الدراسية بسنغافكرة كاف األكثر كضكحا. -
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 (2007دراسة )الحالق ،
 ضػكء فػي فمسػطيف فػي األساسػي السػابع لمصػؼ الرياضػيات كتػاب تقػكيـ إلػى الدراسػة ىػدفت

- الطمبػة ك لممعممػيف التقػديرات التقكيميػة  إلػى التعػرؼ إلػى ىػدفت كمػا ، العالميػة ك المعػايير المحميػة
 ك (، إخراجو ك الكتاب شكؿ التقكيـ، كسائؿ ، الكسائؿ ك األنشطة ، المحتكل( الكتاب األربعة لجكانب
 األسمكب ك الكصفي المنيج الباحث اتبع ك ، الكتاب في الدكلية ك المحمية المعايير مدل تكافر معرفة

 بطريقػة العينػة اختيػار تػـ ك لمطالػب، الثانيػة ك ، لممعمػـ إحػداىماخالؿ تكزيع اسػتبانتيف  مف، المسحي

 اإلجمالية التقكيمية المعمميف تقديرات متكسط : التالية النتائج إلى الدراسة تكصمت ك عنقكدية عشكائية

 ،   (64 %)  كػاف دفق اإلجمالية التقكيمية الطمبة متكسط تقديرات أما ، ( 62 %) الدراسة قيد لمكتاب
 العالمية ك المحمية المعايير تكافر نسبة، كذلؾ تربكيان  األدنى المقبكؿ الحد بداية في تقع تقديرات ىي ك

 .المتكسط الرضا عدـ ضمف كقعت
 

 (2007 ، عمرة أبو ) دراسة
 فػي الفمسػطيني المنيػاج فػي الرياضػيات كتػب مطابقػة مػدل عػف الكشػؼ إلػى الدراسػة ىػدفت

 قػد ك العالميػة NCTMلمعػايير  غػزة محافظػة فػي العميػا األساسػية لممرحمػة القيػاس ك دسةالين مجالي

 كانػت ، أدكات ثػالث لػذلؾ اسػتخدمت ك ، الدراسػة فػي التحميمػي الكصػفي المػنيج الباحثػة اسػتخدمت

 فػي NCTM معايير قائمة إعداد فكانت الثانية األداة أما ، ( المضمكف ) المحتكل تحميؿ أداة األكلى

 ، أما المختصيف مف مجمكعة عمى عرضيا ك بترجمتيا الباحثة قامت حيث االنجميزية بالمغة كرتياص

 .الرياضيات لمعممي استبانة فكانت الثالثة األداة
 مجػالي فػي الرياضػيات منيػاج كثيقػة فػي NCTM تػكافر معػايير درجػة أف إلػى الباحثػة تكصػمت قد ك

مجمػكع  مػف %) 78  (بنسػبة كانت التاسع ك ، الثامف ك ، السابع الدراسية لمصفكؼ القياس ك اليندسة
 فػي الرياضػيات كتػب فػي المعػايير تػكافر درجػة فػإف العينػة أفػراد اتجاىػات بحسػب ك ، المكاصػفات

 .المكاصفات مجمكع مف (77 %)  كانت الثالثة الصفكؼ لكؿ المجاليف المذككريف
 

 (2007 ، التميمي ( دراسة
 مػف الرياضػيات بتػدريس المتعمقة NCTM معايير تكافر أىمية مدل يارإظ إلى الدراسة ىدفت      

 عمميػة مقارنػة إجػراء ك ، فػي كػؿ مػف )السػعكدية ، األردف ، كماليزيػا( الرياضػيات معممػي نظر كجية

 إلػى الدراسػة ىػدفت كمػا ، المختػارة الػدكؿ فػي تػدريس الرياضػيات فػي المسػتخدمة التعميميػة لمبرمجيات

             المختارة بالدكؿ االلكتركني التعميـ الستخداـ الالزمة البنية التحتية تكفر مدل عف ةعممي مقارنة إجراء
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 ك الدراسػة أسػئمة كفػؽ اسػتبانة الباحػث أعػد قػد ك ، التحميمػي الكصػفي المػنيج الباحػث اسػتخدـ قػد ك
 NCTM معػايير بأىميػة كعػي كجػكد أىميػا مػف النتػائج مػف العديػد إلى الدراسة تكصمت قد ك ،أىدافيا

 . المعايير ىذه تكافر في ماليزيا معممي أفضمية ك ، الثالث الدكؿ في الرياضيات لدل معممي
 

 (2007 ، مقاط دراسة )
  الرياضيات مناىج في NCTM معايير تكافر ك أىمية درجة إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت       

 ك المشػرفيف المعممػيف نظػر كجيػة مػف ذلػؾ ك ، األساسػي التاسػع ك الثػامف ك السػابع لمصػفكؼ الحالية

 . غزة محافظات في الفمسطينية التعميـ ك التربية لكزارة التابعة المدارس في التربكييف

 عمى ثالثة تحتكل استبانة عف عبارة الدراسة أداة كانت ك ، التحميمي الكصفي المنيج الباحث اتبع قد ك

 مشرفي الرياضيات .( مف 11)ك ف مميمعمف ال 100 ))كزعت عمى  رئيسيان  معيارا عشر
 نظػر كجيػة مػف عالية أىمية درجة عمى حصمت المعايير جميع أف إلى الدراسة تكصمت قد ك

 . المتكسط مف أقؿ الحالية المناىج في المعايير ىذه فراتك  درجة كانت بينما ، عينة الدراسة
 

 (2006 ، الوالي ( دراسة
 لمعممي القكمي المجمس معايير تكافر درجة في الجكدة ستكلم عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت        

 في األساسية لممرحمة الرياضيات كتب في المتضمنة اإلحصاء مكضكعات في  NCTMالرياضيات 

 . األساسي العاشر إلى األساسي األكؿ الصفكؼ مف ذلؾ ك فمسطيف
 فػي اإلحصػاء اتمكضػكع تحميػؿ خالؿ مف التحميمي الكصفي المنيج الباحثة استخدمت قد ك

 كػذلؾ ،NCTM معػايير عمػى باالعتمػاد بناؤىا تـ تحميؿ أداة ذلؾ في ذكرىا مستخدمة الكتب السابؽ

 عػف لمكشػؼ المعػايير مػف قائمػة خػالؿ مػف الرياضيات مشرفي مف عينة آراء باستطالع الباحثة قامت

  . اإلحصاء مكضكعات في NCTM معايير مدل تكافر
  مكضكعات في NCTM تكافر معايير درجة في الجكدة مستكل تدني عف الدراسة كشفت قد ك    

 الحد إلى يصؿ لـ منيا البعض ك ، فمسطيف في األساسية المرحمة كتب في المتضمنة اإلحصاء

 . تربكيان  بو المقبكؿ
 

 (:2006دراسة )الخزندار، 
 فػي عميػاال األساسػية لممرحمػة فمسػطيف فػي الرياضػيات كتػب محتػكل تقػكيـ إلػى الدراسػة ىػدفت

 المحتكل تحميؿ أداة استخدمت ك ، التحميمي الكصفي المنيج الباحثة اتبعت ك ، "بركنر " نظرية ضكء
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 التمثيػؿ ك ، لمػتعمـ االسػتعداد : شػممت التػي ك " بركنر " نظرية حسب المقترحة المعايير التي تضـ ك

 ك المئكيػة النسػب ك راتالتكػرا الباحثػة اسػتخدمت قػد ك ، التعزيػز ك ، الخبػرات عػرض ، ك المعرفػي
 بركنر " نظرية معايير تكافر نسب أف إلى الدراسة تكصمت قد ك ، إحصائية األكزاف النسبية كأساليب

 مف تعاني الكتب ىذه فأ ، كما نسب متكسطة العميا األساسية لممرحمة الرياضيات كتب محتكل في "

 . مكضكعاتيا في " بركنر " نظرية معايير تكافر في حاد نقص

 
 (Dede, 2006دراسة ديدي )

التاسػػع كالعاشػػر كالحػػادم عشػػر  لمصػػفكؼ لرياضػػياتاىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ كتػػب 
المػػنيج لمكشػػؼ عػػف القػػيـ الرياضػػية ك القػػيـ التربكيػػة بالمػػدارس الثانكيػػة التركيػػة ، كقػػد اتبػػع الباحػػث 

الكتػػػب الدراسػػػية ف أبػػػأسػػػفرت النتػػػائج  كقػػػد، مػػػنيج الرياضػػػيات  لتحميػػػؿ محتػػػكل  مػػػف أداة الكصػػػفي
تؤكد عمى العقمية أكثر مػف المكضػكعية ك عمػى الػتحكـ كالتقػدـ كاالنفتػاح أكثػر مػف  لمصفكؼ الثالثة

 كػذلؾ ك، ك  الغمكض ك عمى النظرة الشكمية النظرية أكثر مف كجية النظر الحية أك النشػطة الفعالػة
ف احتياجػػػات الطمبػػػة ليػػػذه لػػػـ يتضػػػمف كتػػػاب الرياضػػػيات فػػػي الصػػػفكؼ الثالثػػػة التعبيػػػر الحقيقػػػي عػػػ

 المرحمة كعدـ ربطيا بالمكاقؼ الحياتية .
 

  (2005دراسة )الجراح ،
 ضػكء فػي الياشػمية األردنيػة المممكػة فػي الرياضػيات كتػب محتػكل تقػكيـ إلػى الدراسػة ىػدفت    

 عف ةعبار  الدراسة أداة كانت ك ، التحميمي الكصفي المنيج الباحثة استخدمت قد ك ، العكلمة متطمبات

 الطالػب يتعمميػا أف ينبغػي التػي ك المنيػاج فػي الػكاردة المفػاىيـ بعػض معرفػة إلػى إسػتبانة تيػدؼ

 المفػاىيـ مػف أم يػرد لػـ أنػو إلػى الدراسػة تكصػمت قػد ك العكلمػة قضػايا بعػض فػي مكاجيػة لمسػاعدتو

 فػي قصػكرد ، ككذلؾ كجك التدريبات ك األمثمة خالؿ مف أك المادة عرض في سكاء المعيار في الكاردة

قضػايا  بػبعض المتعممػيف تكعيػة فػي الرياضػيات تكظيػؼ عػف الحاليػة لممنػاىج الرياضػي المحتػكل
  .العكلمة

 
 (Jenmai   , 2004 جينماي  ) دراسة 

 لممرحمػة الشػعبية الصػيف جميكريػة الرياضػيات فػي كتػب مػف ثالثػة تقػكيـ إلػي ىػدفت الدراسػة

 (300) مف الدراسة عينة تككنتك  لتقكيـ الكتب، معايير مةقائ بناء الدراسة ىذه في تـ حيث اإلعدادية،

 مػف مجمكعػة إلػي الدراسػة تكصػمت كقػد الػرأم عمػييـ، اسػتطالع اسػتبانة تكزيػع تػـ ، معممػا كمعممػة 
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 كأنػو التعميميػة، األىػداؼ مػف 100% نسػبة لمكتػب تحقػؽ العينػات الػثالث أف :يمي ما أىما مف النتائج

 لتصػميـ عاليػة درجػة أعطػكا المعممػيف كأف الكتػب الثالثػة، عػف االرضػ متكسػطات فػي اخػتالؼ يكجػد

 المنيػاج مػف كػؿ بػيف ارتبػاط ىنػاؾ كأف الكتػب، لصػفات محتػكل منخفضػة درجػة أعطػكا بينمػا الكتػاب

 .كالحديث القديـ
 

 (2004 ، دياب ( دراسة
 بػةطم عمػى المقػررة الفمسػطيني المنيػاج فػي الرياضػيات كتػب جػكدة تقػكيـ إلػى الدراسػة ىػدفت

 الكتػاب جػكدة تقػدير بطاقػة اسػتخدـ ك ، التحميمػي الكصػفي المػنيج الباحػث اسػتخدـ قػد ك ، غػزة قطػاع

 قطػاع في الرياضيات معممي مف معممة ك معممان  ( 60 ) مف مككنة عينة لذلؾ اختار قد ، ك المدرسي

 عػدـ  ، ككػذلؾ تربكيػان  المقبػكؿ المسػتكل دكف الفقػرات مػف عػدد كجػكد  إلػى الدراسة تكصمت كقدغزة ، 

 لممعممػات التقكيميػة التقػديرات ك لممعممػيف التقكيميػة التقػديرات بػيف إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد

 . الدراسة قيد الرياضيات لكتب
 

       2002 ) ،  شومان  (دراسة
 كفػؽ غػزة بمحافظػة األساسػي السػادس لمصػؼ الرياضػيات منيػاج تقػكيـ إلػى الدراسػة ىػدفت

 األىػداؼ،) التاليػة الجكانػب التقػكيـ كشػمؿ الباحػث، إعػداد مػف الرياضػيات يػاجبمن خاصػة معػايير
 حيث تككف التحميمي، الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ ( ،التقكيـ كسائؿ كالكسائؿ، األساليب المحتكل،

 عينػة اختبػار كتػـ السػادس، الصػؼ يدرسػكف الػذيف كالمعممػات، المعممػيف جميػع مػف الدراسػة مجتمػع

 ، مالحظػة، كبطاقػة االسػتبانو، :التاليػة األدكات الباحػث كاسػتخدـ ، الدراسػة عينػة لتمثػؿ نيـمػ عشػكائية
 مػف أقػؿ( (  57 % األكؿ الجػزء فػي متكسػطيا بمػ  األىػداؼ حيػث مػف :التػالي الدراسػة نتػائج كأظيػرت

 المحتػكل حيػث مػف أمػا .تربكيػان  المقبػكؿ الحػد بدايػة  (61%)الثػاني الجػزء كفػي تربكيػان، المقبػكؿ الحػد

 حصػكلو حػيف فػي األكؿ الجػزء فػي تربكيػان  المقبػكؿ الحػد مػف أقػؿ نسػبة عمػى حصػكلو النتػائج أظيػرت

 فقػد كالكسػائؿ سػاليبلأل كبالنسػبة تربكيان  المقبكؿ الحد ضمف تقع كىي الثاني، الجزء في   (61 %)عمى

 لمحد تصؿ لـ ذلؾب كىي الثاني، الجزء في   (59.3% )ك الجزء األكؿ في   (61 %)نسبة عمى حصؿ

 .تربكيان  المقبكؿ األدنى
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 : الثانيالتعميق عمى دراسات المحور 
 
 : ألهداف الدراسةبالنسبة  -2
اتفقػت الدراسػة  الرياضػياتمحتكل كتاب بتقكيـ  مف العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت    

كتػب الرياضػيات فػي  الحالية مع بعػض الدراسػات السػابقة التػي اىتمػت بػالتعرؼ عمػى مسػتكل جػكدة
 (  2009(، دراسة) كساب ،2011 ) فرج اهلل ، ضكء المعايير العالمية ك الدكلية مثؿ دراسة

 ، الكالي ( (، دراسة2007 ، التميمي ( (، دراسة2007 ، مقاط (، دراسة )2007 ، عمرة أبك ) دراسة
سػات قكمػت جكانػب بينمػا بعػض الدرا.2002 ) شػكماف  ((، دراسػة2005(، دراسػة )الجػراح ،2006

، كبعػض الدراسػات (2008 ، الكفا ) أبك  ( ، دراسة 2012دراسة )بايكنس ، الكتاب مثؿ  معينة مف
(، ، دراسػػة فػػاف ك زك 2007دراسػػة )السػػر ،قكمػػت الكتػػاب فػػي ضػػكء نمػػاذج كنظريػػات معينػػة مثػػؿ 

(fan & Zhu , 2007 ،2006(. دراسة )الخزندار.) 


 
 بالنسبة لمنهج الدراسة:-2
الدراسات السابقة في إتباعيا لممنيج الكصفي التحميمي ، كمنيج  جميعاشتركت ىذه الدراسة مع    

 (2011 دراسة ) فرج اهلل ، ،( 2012دراسة )بايكنس ،  مثؿ مناسب لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات ،
 , Hook et alدراسػة ىػكؾ ك آخػريف  ) ،(2008 ، الكفػا ) أبػك دراسػة ،(  2009)دراسػة كسػاب ،

دراسػػة )الحػػالؽ  ،(fan & Zhu , 2007دراسػػة فػػاف ك زك ) ،(2007دراسػػة )السػػر ، ،(2007
 دراسة ،(2007 ، التميمي ( دراسة ،(2007 ، مقاط دراسة ) ،(2007 ، عمرة أبك ) دراسة ،(2007،

دراسػػة )الجػػراح  ،(dede, 2006دراسػػة ديػػدم ) ،(2006دراسػػة )الخزنػػدار،  ،(2006 ، الػػكالي (
 . 2002)،شكماف (دراسة ،(2004 ، دياب ( دراسة ،(Jenmai  2004)جينمام سة درا ، (2005،

  
 بالنسبة ألدوات الدراسة :

فػي اسػتخداـ ( 2006 ، الػكالي ( دراسػة ، (2007 ، عمػرة أبػكدراسػة )اشػتركت ىػذه الدراسػة مػع 
اسػتخداـ أداة  أداتي الدراسة أداة تحميؿ المحتكل كاالستبانة كما اشتركت بعض الدراسات السابقة فػي

(، Hook et al , 2007(، دراسػة ىػكؾ ك آخػريف  )  2009) كسػاب ، كدراسػةتحميػؿ المحتػكل 
(، دراسػػة )الخزنػػدار، dede, 2006دراسػػة ديػػدم ) ،(fan & Zhu , 2007دراسػػة فػػاف ك زك )

 كمػػا اتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع  بعػػض الدراسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخداـ أداة االسػػتبانة كدراسػػة( 2006
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(، دراسػة )السػر 2008 ، الكفػا ) أبػك  دراسػة  ،(2011 ( ، دراسػة ) فػرج اهلل ،2012بػايكنس ، )
(، دراسػة 2007 ، مقػاط (، دراسػة )2007 ، التميمػي ( (، دراسػة2007(، دراسػة )الحػالؽ ،2007،

  .(2005)الجراح ،
  

 بالنسبة لمعينة المختارة :-4
عينػػة فبعضػػيا اقتصػػرت عمػػى المنػػاىج الدراسػػية الدراسػػات السػػابقة مػػف حيػػث المجتمػػع كال تفاكتػػت

دراسػة فػاف ك زك  (،Hook et al , 2007(، دراسػة ىػكؾ ك آخػريف  )  2009)كسػاب ،كدراسػة 
(fan & Zhu , 2007 ،دراسػػة ديػػدم 2006(، دراسػػة )الخزنػػدار، 2006(، دراسػػة )الخزنػػدار ،)
(dede, 2006) (2007 ، عمرة أبكدراسة )ك،كبعضيا استخدـ بجانب المناىج عينة مف المعمميف 

اسػتخدـ عينػة مػف المعممػيف  الدراسػات ، كبعػض (2006 ، الػكالي ( دراسػةأك عينػة مػف المشػرفيف ك
  (، دراسػػة2007( ، دراسػػة )السػػر ،2011 (، دراسػػة ) فػػرج اهلل ،2012)بػػايكنس ،  فقػػط كدراسػػة

بعضػيا اسػتخدـ ، ك 2002 ) شػكماف ،  ( (، دراسػة2004 ، ديػاب ( (، دراسػة2007 ، التميمػي)
، أك  (2007 ، مقػاط ( دراسػة )2008 ، الكفػا ) أبػك بجانػب المعممػيف عينػة مػف المشػرفيف كدراسػة

فقػػػػط ، كبعػػػض الدراسػػػػات اقتصػػػرت عمػػػػى الطػػػالب  (2007كدراسػػػة )الحػػػػالؽ ،عينػػػة مػػػف الطػػػػالب 
 .(2005)الجراح ،كدراسة 

كتػب الرياضػيات فػي بمعرفػة جػكدة ف لمباحث أف معظػـ دراسػات المحػكر الثػاني اىتمػت ييتب
محميػػػة ، كالدراسػػػة الحاليػػػة تسػػػتخدـ متطمبػػػات  معػػػايير عالميػػػة أك ضػػػكء معػػػايير يضػػػعيا الباحػػػث أك
( لمعرفػػة مػػدم تضػػمنيا فػػي كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ TIMSSالدراسػػة الدكليػػة لمعمػػـك كالرياضػػيات)

نظػػػر  الرابػػػع األساسػػػي فػػػي فمسػػػطيف ،ككػػػذلؾ معرفػػػة مػػػدم تكظيفيػػػا فػػػي تػػػدريس الكتػػػاب مػػػف كجيػػػة
 المعمميف . 
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ً:السابقة الدراسات على عام تعقٌب

 

تقػكيـ محتػكل كتػاب الرياضػيات مػف خػالؿ تحميػؿ  أىميػة إلػى السػابقة الدراسػات معظػـ أشػارت 1- 
 المحتكل كاألخذ بآراء المعمميف كالمشرفيف في تقكيمو .

 
مدل جكدة  محتكل كتب الرياضيات كضع معايير عالمية لقياس  فعالية السابقة الدراسات أثبتت 2- 

 في ضكئيا .
 

 المدرسػية عػف الكتػب بتقػكيـ فبعضػيا قػاـ فييػا المسػتخدمة المنيجيػة حيػث الدراسػات مػف تتفاكتػ 3- 

 Hook et(، دراسة ىكؾ ك آخػريف  )  2009) كساب ،المحتكل مثؿ دراسة  تحميؿ استخداـ طريؽ

al , 2007( دراسػة فػاف ك زك ،)fan & Zhu , 2007)، ( دراسػة ديػدمdede, 2006 دراسػة ،)
( 2012)بايكنس ، المعمميف كالمشرفيف مثؿ دراسة  آراء استطالع طريؽ عف أك ،(2006)الخزندار، 

(، دراسػػة 2007(، دراسػػة )السػػر ،2008 ، الكفػػا ) أبػػك  دراسػػة  ،(2011 ، دراسػػة ) فػػرج اهلل ،
   .(2005(، دراسة )الجراح ،2007 ، مقاط (، دراسة )2007 ، التميمي)  (، دراسة2007)الحالؽ ،

 
    الدراسات مع الدراسة ىذه كتتشابو ،لمنيج الكصفي التحميمي ا السابقة الدراسات معظـ اتبعت 4- 

  في دراستو. الكصفي التحميميلممنيج  الباحث استخداـ في السابقة
 
بصكرة  تحقؽت لـ المدركسة الرياضيات معايير أف السابقة  الدراسات نتائج معظـ أظيرت5-  

 مرضية كتفاكتت النتائج بيف ) متكسطة كقميمة ( .
 

اعتمدت بعض الدراسات عمى دراسات )المقارنة ( بيف المناىج المختمفة لمدكؿ مثؿ دراسة   6-
 .2007) ، التميمي ( دراسة (،fan & Zhu , 2007دراسة فاف ك زك )، ( 2012)مكسى ، 

 
 الطالب.  المعلمٌن و المشرفٌن و المناهج بٌن ما راسات السابقةالد فً المختارة العٌنات تنوعت 7-
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 : السابقة الدراسات من الحالية الدراسة است ادة

 تدعيـ اإلطار النظرم لمدراسة الحالية. 1- 
 .الدراسة ليذه المناسب المنيج الكصفي التحميمي  تحديد 2- 
 ات .مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج بعض الدراس 3- 
 مما المختمفة، األدكات مف عدد عمى االطالع مف الباحث مكنت المستخدمة، األدكات تعدد 4- 
 في بناء أدكات الدراسة الحالية . أرشده
لمتعػرؼ عمػى األسػاليب  خبػرة الباحػثأفػاد  المسػتخدمة، اإلحصػائية األسػاليب عمػى االطػالع 5-

 . اإلحصائية المناسبة لدراستو
  

 اسة الحالية عن الدراسات السابقة :الدر به  تميزتما 
 أداة المحتػػػكل تحميػػػؿ أداة بجانػػػب اسػػػتخداميا فػػػي  السػػػابقة الدراسػػػات عػػػف الحاليػػػة الدراسػػػة تميػػػزت 1-

 . األساسي الرابع الصؼ لمعممي المكجية االستبانو
 

 اتبمتطمبػػػ كاضػػػحة قائمػػػة ببنػػػاء  الباحػػػث قيػػػاـ مػػػف السػػػابقة الدراسػػػات عػػػف الحاليػػػة الدراسػػػة تميػػػزت2- 

(TIMSS) خػػالؿ مػػف ، األساسػػي الرابػػع لمصػػؼ الرياضػػيات ابكتػػ فػػي تكافرىػػا الكاجػػب  2011 لمعػػاـ 

 .(TIMSS) لمكقع االلكتركني المكقع خالؿ مف العربية المغة إلى ترجمتيا
 

 الخاصػة 2011 لمعػاـ (TIMSS) لنتائج تضمييا في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تميزت 4-

 . فمسطيف بطمبة
 

 المػػنيج كفػػؽ يػػدرس الػػذم األساسػػي الرابػػع لمصػػؼ الرياضػػيات كتػػاب بتقػػكيـ الحاليػػة الدراسػػة تميػػزت3- 

 عمػـ حد عمى (TIMSS)معايير  ضكء في الكتاب ىذا لتقكيـ األكلى الدراسة كىي ، الجديد الفمسطيني

 . الباحث
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 الرابعال صل  

 الطريقة واإلجراءات
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 الرابعال صل 

 تالطريقة واإلجراءا
 

 اإلجابػة بيػدؼ ؛ الدراسة ىذه في المتبعة الطرؽ ك ، اإلجراءات الفصؿ ىذا في الباحث يتناكؿ
 عينػة –  الدراسػة مجتمػع -مػنيج الدراسػة : مػف كػالن  الفصػؿ ىػذا شػمؿ قػد ك ، الدراسػة أسػئمة عمػى

 اإلحصائية. المعالجات -الدراسة خطكات -الدراسة  أدكات –الدراسة
 

 :الدراسة منهج

 مػػدل عمػػى لمكقػػكؼالباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي فػػي ىػػذه الدراسػػة ، كذلػػؾ  اسػػتخدـ

كمػدل تكظيفيػا  مػف ناحيػة ،  TIMSSتضمف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسػي لمتطمبػات 
-TIMSSمتطمبػات  قائمػة ببنػاء الباحػث قػاـ ،مػف أجػؿ ذلػؾمػف ناحيػة أخػرل  فػي تػدريس الكتػاب

قػػاـ الباحػػث  ككػػذلؾ ب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي ،لمعرفػػة مػػدل تضػػمنيا فػػي كتػػا 2011
لمصػػؼ  ىػػذه المتطمبػػات فػػي تػػدريس محتػػكل كتػػاب الرياضػػيات تكظيػػؼبإعػػداد اسػػتبانة لمعرفػػة مػػدل 

 الرابع األساسي.
 

 مجتمع الدراسة:
 تككف مجتمع الدراسة مف فئتيف :

لمصػػػؼ الرابػػػع اضػػػيات الريجميػػػع المكضػػػكعات المتضػػػمنة فػػػي محتػػػكل كتػػػاب  تمثػػػؿ : الفئػػػة األكلػػػى
   -2013المطبػػؽ فػػي العػػاـ الدراسػػي  الرياضػػياتاألساسػػي ) الجػػزء األكؿ كالثػػاني( مػػف منيػػاج 

 .ـ2012
 

لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي فػػػي المػػػدارس  الرياضػػػياتجميػػػع معممػػػي كمعممػػػات  تمثػػػؿ :  الفئػػػة الثانيػػػة
عػػػػػػػػاـ ( معممػػػػػػػػاى كمعممػػػػػػػػة لم184الحككميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػات قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة ،حيػػػػػػػػث بمػػػػػػػػ  عػػػػػػػػددىـ )

 الرياضػػيات( مجتمػػع الدراسػػة لمعممػي كمعممػػات 4:1كيكضػػح جػػدكؿ رقػـ )،   2013/2012الدراسػي
) الكتػػاب اإلحصػػائي السػػنكم لػػكزارة التربيػػة ـ 2013/2012لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي لمعػػاـ الدراسػػي 

 .86 ) : 2012كالتعميـ ،
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 (4:1جدكؿ )
 2013/2012األساسي لمعاـ الدراسي  لمصؼ الرابع الرياضياتمجتمع الدراسة لمعممي كمعممات 

 العدد المديرية
 14 رفح

 18 شرق خانيونس

 22 غرب خانيونس

 18 الوسطى

 40 غزة شرق

 35 غزة غرب

 37 الشمال

 184 المجموع

                   
 :الدراسة عينة

 :فئتيف مف الدراسة عينة تككنت
عمػى طمبػة الصػؼ الرابػع  ، المقػرر رياضػياتال محتػكل كتػاب فػي المكضػكعات جميػع الفئػة األكلػى :

 ) الجزء األكؿ كالثاني(. األساسي 
 

كمعممػات الرياضػيات لمصػؼ الرابػع األساسػي التػابعيف لػكزارة  يمعممػار عينة مف ياخت:  ةالفئة الثاني
( مػػػف %53)بنسػػػبة  معممػػػا( 97)، كبمػػػ  عػػػددىـ بطريقػػػة عشػػػكائية  التربيػػػة كالتعمػػػيـ بمحافظػػػات غػػػزة

 .ألصميالمجتمع ا

( عينة الدراسة لمعممي كمعممات الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي لمعاـ 4:2كيكضح جدكؿ رقـ )
 ـ . 2013/2012الدراسي 
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 (4:2جدكؿ )
 عينة الدراسة لمعممي كمعممات الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي لمعاـ الدراسي 

 ـ . 2013/2012
 العدد المديرية

 13 رفح

 12 شرؽ خانيكنس

 17 غرب خانيكنس

 26 شرؽ غزة

 29 الشماؿ
 97 المجمكع

 
 أدوات الدراسة :
 : األدكات التاليةقاـ الباحث ببناء  تساؤالتيا عف كلإلجابة الحالية الدراسة أىداؼ لتحقيؽ

 
الرياضيات  في محتكل كتاب تضمنياالكاجب    TIMSS - 2011  قائمة بمتطمباتأكال : 

 لمصؼ الرابع األساسي.  
لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي فػػػي ضػػػكء  الرياضػػػيات كتػػػاب محتػػػكل تحميػػػؿ أداة  :ثانيػػػا

 . TIMSS - 2011متطمبات
تكظيفيػػا فػػي تػػدريس محتػػكل كتػػاب الكاجػػب  TIMSS - 2011متطمبػػات: اسػػتبانة ب ثالثػػا

 الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي.
 
 

الرياضـيات لمصـف  الواجب تضـمنها فـي محتـوض كتـاب TIMSS-2011 قائمة بمتطمبات   :أوال
 الرابع األساسي.

 :التالية متبعان الخطكات األداةىذه  بإعداد الباحث قاـ قد ك
 : TIMSSبناء قائمة متطمبات  -1

 في المصادر التالية : المجاؿ ىذا في البحث ك اإلطالع خالؿ مف
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 لجمعيػةا أصػدرتيا التػي TIMSS - 2011كالعمػكـ لمرياضػيات الدكليػة لمدراسػة النظػرم اإلطػار أ.

 .IEA))لمطالب التربكم التحصيؿ لتقييـ الدكلية
   2012)،مكسى ) . الدراسات كالبحكث التربكية كاألدب التربكم المرتبطة بيذا المكضكع كدراسةب

 .  2005)العرابي، )( ، كدراسة 2005، المييزع، كدراسة ) (2009،يحيى ) كدراسة
 

ىمػا :  ضػمف بعػديف،(   1حيا ممحؽ رقػـ )كما يكضكعميو تككنت القائمة بصكرتيا األكلية 
، ان ( متطمبػ 39األعداد كتككف مػف )بعد محتكل الرياضيات : كينقسـ إلى ثالثة مجاالت فرعية، ىي 

( متطمبػات 7كتكػكف مػف ) كعػرض البيانػات، ان ( متطمبػ 14األشكاؿ اليندسية كالقياسات كتككف مف )
 14)كتكػػػكف مػػػف ) ىػػػي : المعرفػػػةك الت فرعيػػػة . كبعػػػد العمميػػػات المعرفيػػػة: كينقسػػػـ إلػػػى ثالثػػػة مجػػػا

 .( متطمبات6كتككف مف ) ،  كاالستدالؿمتطمبات 5)كتككف مف ) كالتطبيؽ ،ان متطمب
 

 
 : القائمة ضبط -2

 صػدقيا مػف بػالتحقؽ الباحػث قػاـ األكليػة، صػكرتيا فػي المعػايير لقائمػة الباحػث إعػداد بعػد
ا مرفقػة بالنسػخة عرضػي طريػؽ عػفالرابع لمصؼ  TIMSS-2011لمتطمبات  كشمكليتيا كمالءمتيا

 مجػاؿ فػي التربػكييف كالمتخصصػيف الخبػراء ك المحكمػيف مػف مجمكعػة عمػىاألجنبيػة لممتطمبػات 
ػا ( 13عػددىـ بمػ  التػدريس كطػرؽ المنػاىج  آرائيػـ مػف لالسػتفادة كذلػؾ ،( 2 ) رقػـ ممحػؽ) محكمن

فقػد تػـ تعػديؿ بعػض  كعميػو .لمعػاييرا تمػؾ عمػى يقترحكنيػا التي كالتعديالت كنصائحيـ، كتكجيياتيـ
 .كالترجمة في ضكء آراء المحكميف العبارات المتعمقة بالصياغة

 
 :لمقائمة النهائية الصورة -3

 تمػؾ عمػى الالزمػة التعػديالت بػإجراء الباحػث قػاـ كتكجييػاتيـ المحكمػيف بنصػائح كاسترشػادنا
مػف TIMSS-2011جمػة متطمبػات بناء عمى تر  الصياغة في تعديؿكاف معظميا  كالتيالمتطمبات 

 .(4:3)المغة االنجميزية إلى المغة العربية كالفقرات التي عدلت يكضحيا جدكؿ رقـ 
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 (4:3جدكؿ )
 .الفقرات التي تـ تعديميا بناء عمى تكجييات المحكميف

الفقرة بعد التعديؿالفقرة قبؿ التعديؿَ

ألعداد الطبيعية تصاعديا كتنازلياترتيب اترتيب األعداد الطبيعية1

اٌطج١ؼ١خفٟاٌؾ١بحاٌٛالؼ١خحؿ مسائؿ لفظية تشمؿ األعداداٌطج١ؼ١خحؿ مسائؿ لفظية مف خالؿ األعداد 2

ثبٌّؾغٛطخرّض١ًاٌىغٛساٌجغ١طاٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبألِضٍخ 3

إ٠غبدوغٛسثغ١طخِزىبفئخرؾذ٠ذوغٛسثغ١طخِزىبفئخ4

رشر١تاٌىغٛساٌجغ١طخرظبػذ٠بٚرٕبص١ٌبرشر١تاٌىغٛساٌجغ١طخ5

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌىٍّبدوزبثخاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌىٍّبد6

رّض١ًاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌّٕبرطاٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌؼشش٠خثبألسلب7َ

ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسثغ١طخؽًِغبئًرؾزٛٞػٍٝوغٛسثغ١طخ8

ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسػشش٠خؽًِغبئًرؾزٛٞػٍٝوغٛسػشش٠خ9

سعُِغزم١ّبدِزؼبِذحرؾذ٠ذٚسعُِغزم١ّبدِزؼبِذح 10

سعُِغزم١ّبدِزٛاص٠خرؾذ٠ذٚسعُِغزم١ّبدِزٛاص٠خ11

ؽغبةِغبؽخاٌّشثغِٚؾ١طٗؽغبةِغبؽخِٚؾ١ؾاٌّشثؼبد12

ِغبؽخاٌّغزط١ًِٚؾ١طٗؽغبةؽغبةِغبؽخِٚؾ١ؾاٌّغزط١الد 13

14
ػٍٝاألػذاد+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ

اٌظؾ١ؾخ

ػٍٝاألػذاداٌظؾ١ؾخ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ

اٌغبٌجخ

ؽًِغبئًِشبثٙخٌألٔشطخاٌظف١خؽًِغبئًِشبثٙخٌزٍهاٌزٟرؼشعفٟاٌظف15

16
ٌٍزٛطًإٌٝخاٌشثؾث١ٓاٌّفب١ُ٘ٚاألفىبساٌش٠بػ١

ٔزبئظ

ٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظخاٌشثؾث١ٓاٌّفب١ُ٘ٚاألفىبساٌش٠بػ١

س٠بػ١خطؾ١ؾخ

دِظإٌزبئظاٌش٠بػ١خٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظأخشٜدِظإٌزبئظٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظأخش17ٜ

ؽًِغبئًس٠بػ١خٌُرؼشعِٓلجًػٍٝاٌطبٌت18
ػٍٝؽًِغبئًس٠بػ١خفِٟٛالفعذ٠ذحٌُرؼشععبثمب

اٌطبٌت

،تػـ كضػع  الصػياغة ك بالترجمػة المتعمقػة ك المحكمػكف إلييػا أشػار التػي التعػديالت إجػراء بعػد
 صكرتيا في المتطمبات ( ، ك تككنت قائمة(3 ا النيائية المكضحة في ممحؽ رقـ القائمة في صكرتي

 بعديف ،ىما : النيائية مف
 

 كينقسـ إلى ثالثة مجاالت فرعية ىي:، متطمب(60بعد محتكل الرياضيات : كيشتمؿ عمى) -1 
  ان متطمب( 39كيشتمؿ عمى ) األعدادمجاؿ . 
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  ان متطمب( 14كيشتمؿ عمى ) األشكاؿ اليندسية كالقياساتمجاؿ . 
  متطمبات( 7كيشتمؿ عمى ) عرض البياناتمجاؿ . 
 
 ، كينقسػػػـ إلػػػى ثالثػػػة مجػػػاالتمتطمػػػب(25: كيشػػػتمؿ عمػػػى) ةبعػػػد العمميػػػات المعرفيػػػة المعرفيػػػ -2 

 فرعية، ىي : 
 . ان متطمب( 14*المعرفة كيشتمؿ عمى )
 . متطمبات( 5*التطبيؽ كيشتمؿ عمى )

 . متطمبات( 6*االستدالؿ كيشتمؿ عمى )
 

لمصــف الرابــع األساســي فــي ضــوء  الرياضــيات كتــاب محتــوض تحميــل أداة  :ثانيــا
 . TIMSS- 2011متطمبات

 أداة الرابػع األساسػي الصػؼ عمى ررالمق الرياضيات كتاب محتكل لتحميؿ الدراسة استخدمت

المتكقػع تضػمنيا فػي  TIMSS- 2011بعػديف لمتطمبػات  عمػى اشػتممت التػي ك ، تحميػؿ المحتػكل
،  التحميػؿ ك فئاتػو كحػدة ، التحميػؿ عينػة ، التحميػؿ عمميػة مػف اليػدؼ الكتػاب، كػذلؾ اشػتممت عمػى
 -TIMSS  طمبػػاتمت معػػدالت تكػػرار قائمػػة لرصػػد تضػػمنت كمػػا ضػػكابط عمميػػة التحميػػؿ ،

 .الكتاب في بأبعادىا2011
 

 سارت عممية إعداد أداة تحميل المحتوض وفق مجموعة من الخطوات ، هي :
 :التحميل من الهدف تحديد1- 

 المعػدة القائمػة كفػؽ TIMSS- 2011 متطمبػات تضػمف مػدل لتحديػد التحميػؿ عمميػة تيػدؼ

 الرابع األساسي في فمسطيف . المقرر عمى طمبة الصؼ الرياضيات منيج محتكل مسبقان في
 

 :التحميل تحديد عينة2- 
المتضػمنة فػي كتػب الرياضػيات لمصػؼ  المكضػكعات الدراسػية  بجميػع التحميػؿ عينػة تمثمػت

(  4:4ـ ، كيكضػػح جػػػدكؿ )  2013/2012الرابػػع األساسػػي فػػي فمسػػطيف كالمطبػػؽ لمعػػاـ الدراسػػي 
 كحدات الكتب مكضع التحميؿ .
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 (4:4جدكؿ )
 الرابع األساسي  الرياضيات ال مسطيني لمصف تابك وحدات

 الكتاب
 
 الكحدة

 

 الجزء األكؿ
عدد 
دركس 
 الكحدة

 الكتاب
 

 الكحدة           

 

 الجزء الثاني
عدد 
 دركس
 عنكاف الكحدة عنكاف الكحدة الكحدة

 األكلى
 

 األعداد ضمف المالييف
 
6 

 السادسة
 

 6 نظرية األعداد

 

ضمف  الجمع كالطرح الثانية
 المالييف

  
 6 

 السابعة
 

الكسكر العادية كاألعداد 
 الكسرية 

 
8 

 الضرب الثالثة
6 

الكسكر العشرية كاألعداد  الثامنة
 العشرية

8 

 القسمة الرابعة

6 

 القياس كاليندسة التاسعة

9 

  اليندسة الخامسة
6 

 اإلحصاء كاإلحتماؿ العاشرة
3 

 

 :التحميل تحديد فئات -3
التػي تتمثػؿ ببعػد TIMSS- 2011 متطمبػات قائمػة ىػي الدراسػة ىػذه فػي يػؿالتحم فئػات تعتبر

  .ضكئيا في ) الدراسة عينة(تحميؿ كتب سيتـ كالتي سابقان، المعدة المحتكل كبعد العمميات المعرفية 
 

 :التحميل تحديد وحدة   4- 
 إلييػا يسػتند الدراسػة ، كالتػي ىػذه فػي الرياضػيات كتػب تحميػؿ الفقرة الكاممة ككحػدة اختيار تـ

 الحالية. لطبيعة الدراسة لمالءمتيا نظران  التحميؿ فئات رصد في

 تحديد وحدة التسجيل : -5
أك  ظيػكره يعتبػر ك ، القيػاس ك لمعػد يخضػعو ك الباحػث يختاره ك المحتكل في جزء أصغر ىي

) مصػالحة ،  الفقػرة أك الجممػة أك الكممػة مثػؿ التحميػؿ نتػائج رسػـ فػي معينػة داللػة تكػراره أك غيابػو
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 الدراسػة ىػذه فػي ، ك صػفحة إلػىتػد تم قد التي المعني المترابطة العبارات ىي الفقرة ( ك120: 2002

 .لمتسجيؿ ككحدة الفقرة اعتماد تـ
 
 :التحميل عممية ضوابط -6  

قػد اعتمػد ك  العمميػة، ىػذه تحكػـ ضػكابط كجػكد مػف ،البػد جيػد بشػكؿ التحميػؿ عمميػة تػتـ كلكػي   
 التالية إلجراء عممية التحميؿ :بط الضكا الباحث
إطػػار المحتػػكل العممػػي لكتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي ، مػػع  فػػي التحميػػؿ تػػـ -

 استبعاد الفيرس ، كمقدمة الكتاب .
 .الثاني ك األكؿ الرابع األساسي بجزأيو  لمصؼ الرياضيات كتاب محتكل التحميؿ يشمؿ -
 .أك درسفصؿ أك باب  أك كحدة كؿ نياية في الكاردة التقكيـ أسئمة التحميؿ اشتمؿ -

 المحتكل . في المكجكدة كاألنشطة كاألشكاؿ الرسكمات عمى التحميؿ اشتمؿ -

تـ اعتبار كؿ ما يتفرع مف السؤاؿ أك التمريف أك النشاط الرئيسي مف بنكد فرعية كتكرار إذا  -
 ج ،....( كىكذا . -ب –جاءت عمى شكؿ ) أ 

  .ربأجد حاصؿ الض 58ص 2سمثاؿ /
 ......... = 10×9أ.  

 = ........10× 25ب.
 =.........100×8 ج.
 =.........1000×19د.
 =.......1000× 125ق.
 =.......100×100ك. 

 فتـ اعتبار )أ( تكرار ك)ب( تكرار ك)ج( تكرار ك)ق( تكرار ك)ك( تكرار .
  

 المحتوض : تحميل صدق أداة -7  
التربيػة كبعػض مشػرفي ك  بكميػات التػدريس ىيئػة أعضػاء مػف عمى مجمكعػة األداةعرضت   

 ك،  لػألداة الصػدؽ الظػاىرم مػف لمتأكػد ، كذلػؾ  4 )رقػـ) ممحػؽ المكضػحة فػيمعممػي الرياضيات،
 كعميػو .المعػايير تمػؾ عمػى يقترحكنيػا التػي كالتعػديالت كنصػائحيـ، كتكجييػاتيـ آرائيـ مف لالستفادة

 .كالترجمة في ضكء آراء المحكميف اغةفقد تـ تعديؿ بعض العبارات المتعمقة بالصي
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 : المحتوض تحميل أداة ثبات -8
 إعػادة كيأخػذ التحميػؿ ثبػات لتقػدير المناسػبة الطػرؽ أكثػر مػف التحميػؿ إعػادة طريقػة تعتبػر

 :الشكميف أحد المحتكل تحميؿ
 

 محتكل حميؿبت الباحث قاـ ، حيثزمنية فترة بينيما يفصؿ بحيث مرتيف بالتحميؿ الباحث يقـك أف 1-  
 مف أخرل مرة التحميؿ أعيد،ثـ  2013يناير  ريش بداية في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي

  )بعد شير مف التحميؿ األكؿ ( ، 2013بداية شير فبراير  في الباحث قبؿ
 (.78: 1987التالية :)طعيمة ، ( Holsti) ىكليستي معادلة باستخداـ الثبات معامؿ حساب كتـ

 
 

= R الثبات معامؿ 
C1.2 اقخر كالتحميؿ الباحث تحميؿ بيف االتفاؽ فئات عدد. 

C1 :الباحث تحميؿ فئات عدد ىك ، : C2 اقخر التحميؿ فئات عدد ىك. 
 ذلػؾ ، كبعػدنقاط االتفاؽ بيف تحميمي الباحث في المرة األكلػى كالثانيػة  يكضح ( 4:5)كالجدكؿ رقـ 

 .ىكلستي التحميميف باستخداـ معادلة بيف عامؿ االتفاؽم بحساب القياـ
 (4:5جدكؿ  )

 كمعامؿ الثبات بيف التحميؿ األكؿ كالثانينقاط االتفاؽ 
اٌّغبالد

اٌزؾ١ًٍ

األٚي

اٌزؾ١ًٍ

اٌضبٟٔ
ٔمبؽاالرفبق

ِؼبًِ

اٌضجبد

 0.977 725 730 754ِغبياألػذاد

ِغبياألشىبيإٌٙذع١خ

ٚاٌم١بعبد
135 130 127 0.958 

0.962 4038 39ِغبيػشعاٌج١بٔبد

 0.988 500 510 502ِغبياٌّؼشفخ

 0.979 190 190 198ِغبياٌزطج١ك

 0.987 78 79 79ِغبياالعزذالي

 0.979 1658 1679 1707اٌذسعخاٌى١ٍخ

 السػتخداـ أداة الباحػث عػالي يطمػئف ثبػات معامػؿ ىػك ( ك.979الثبػات) معامػؿ بمغػت قيمػة

  .المحتكل، مما يجعميا عمى درجة مف الثقة تكفي ألغراض الدراسة تحميؿ

2(C1.2) 
R= 

C1+C2 
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قػاـ  حيػث  ، كأسسػو، التحميػؿ معػايير عمػى البدايػة مػف يتفقػاف بحيػث باحثػاف، بالتحميػؿ يقػكـ أف2- 
كىػك مػدرس رياضػػيات آخػر  زميػػؿ بتحميػؿ محتػكل كتػاب الرياضػػيات لمصػؼ الرابػع ، كقػاـ الباحػث

نقاط االتفاؽ بيف تحميػؿ  ( 4:6)ك يكضح جدكؿ رقـ نفس المحتكل ،بتحميؿ لمصؼ الرابع األساسي 
 التحميمػيف باسػتخداـ معادلػة بػيف معامػؿ االتفػاؽ بحسػاب القيػاـ ذلػؾ ، كبعػدالباحػث كتحميػؿ المعمػـ 

 .ىكلستي
 (4:6جدكؿ )

 كمعامؿ الثبات بيف تحميؿ الباحث كتحميؿ المعمـ.نقاط االتفاؽ 
 

اٌّغبالد
رؾ١ًٍ

اٌجبؽش

رؾ١ًٍ

ٌّؼٍُا
ٔمبؽاالرفبق

ِؼبًِ

اٌضجبد

 0.972 715 717 754ِغبياألػذاد

 0.894 111110 135ِغبياألشىبيإٌٙذع١خٚاٌم١بعبد

 0.928 39 45 39ِغبيػشعاٌج١بٔبد

 0.978 518499 502ِغبياٌّؼشفخ

 0.968 186 186 198ِغبياٌزطج١ك

 0.884 6865 79ِغبياالعزذالي

 0.963 16451614 ١ٍ1707خاٌذسعخاٌى
 

 

عالي  ثبات معامؿ ىك ( ك0.963الثبات) معامؿ كبعد تطبيؽ معادلة ىكلستي بمغت قيمة       
المحتكل، مما يجعميا عمى درجة مف الثقة تكفي ألغراض  تحميؿ الستخداـ أداة الباحث يطمئف

تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ الدراسة ، كبذلؾ أصبحت أداة الدراسة مناسبة في صكرتيا النيائية ل
 .(   3ممحؽ رقـ ) كما يكضحيا، TIMSS-2011الرابع األساسي الفمسطيني في ضكء متطمبات 

 
 كتـاب الرياضـياتب توظي هـا فـي تـدريس الواج TIMSS-2011: استبانه متطمبات ثالثةاألداة ال

  .لمصف الرابع األساسي
 

 ية :أداة اإلستبانة بإتباع الخطكات التال تـ إعداد
إعداد قائمة ببنود اإلستبانة التي ستوجه لمعممي ومعممات الرياضيات الصف الرابع  -1

 األساسي .
لمحتػػػػػكل كتػػػػػاب  TIMSS)جػػػػػرل إعػػػػػداد فقػػػػػرات اإلسػػػػػتبانة بنػػػػػاء عمػػػػػى قائمػػػػػة متطمبػػػػػات )

كينقسػـ  ،بعػديف،ىما : بعػد محتػكل الرياضػياتكالتػي تككنػت مػف  الرياضيات التي تـ إعدادىا مسػبقا
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كتككف مف  كعرض البيانات،  األشكاؿ اليندسية كالقياسات،  األعدادثة مجاالت فرعية، ىي إلى ثال
ىػي : المعرفػة ،كالتطبيػؽ،  ك . كبعد العمميات المعرفية: كينقسػـ إلػى ثالثػة مجػاالت فرعيػة ( فقرة 60)

 .( فقرة25كتككف مف ) كاالستدالؿ
، عمػى أسػاس بػدائؿ  5ـ كػؿ فقػرة ترتيب فقرات االستبانة في جدكؿ بحيث يكتػب أمػاكقد تـ 

فػػػي تػػػدريس كتػػػاب الرياضػػػيات  متطمػػػبكػػػؿ  تكظيػػػؼ سػػػؤاؿ مكجػػػو لممعممػػػيف كالمعممػػػات عػػػف درجػػػة 
، كتـ إعطاء كػؿ إجابػة قيمػة  قميمة جدابدرجة : كبيرة جدا ، كبيرة، متكسطة ، قميمة ، لمصؼ الرابع 

 (.4:7كمية كما يكضح ذلؾ جدكؿ رقـ )
 

 (4:7جدكؿ )
 في اإلستبانة متطمبؿ ك كظيؼدرجة ت

 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة الكمية

 

 تحديد الهدف من اإلستبانة: -2
الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي ، عػػف مػػدل  فمعممػػي ءسػػتطالع آراال االسػػتبانة تيػػدؼ 

 طمبػػػة المقػػػرر عمػػػى محتػػػكل منيػػػاج الرياضػػػيات فػػػي تػػػدريس TIMSS  2011-متطمبػػػات تكظيػػػؼ
 .2012/2013  لمعاـ الدراسي  الصؼ الرابع

 ، تم التحقق من صدق االستبانة بإتباع الطرق التالية:صدق اإلستبانة  -3
 صدق المحكمين : -أ

 ،TIMSS 2011-لقائمػة متطمبػات المحكمػيف صػدؽ عمػى باالعتمػاد األداة صػدؽ تػـ التحقػؽ مػف
التربيػة كبعػض مشػرفي ك  بكميػات التػدريس ىيئػة ءأعضػا مػف عرضػت القائمػة عمػى مجمكعػة  حيػث

 مػف لالسػتفادة ك،  لػألداة الصػدؽ الظػاىرم مػف لمتأكػد ، كذلػؾ(  (2رقػـ معممػي الرياضػيات، ممحػؽ
فقػد تػـ تعػديؿ  كعميػو .المعػايير تمػؾ عمػى يقترحكنيػا التػي كالتعػديالت كنصائحيـ، كتكجيياتيـ آرائيـ

 .مة في ضكء آراء المحكميفكالترج بعض العبارات المتعمقة بالصياغة
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 صدق االتساق الداخمي لالستبانة: -ب
( معممػػػػان كمعممػػػػة مػػػػف معممػػػػي 30تػػػػـ تطبيػػػػؽ اإلسػػػػتبانة عمػػػػى عينػػػػة اسػػػػتطالعية عػػػػددىا )

الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي خػػارج عينػػة الدراسػػة ، كتػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف 
ككذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسػكف  ليارجة الكمية درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة كالد

، كتػـ التكصػؿ   SPSSكذلػؾ  باسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي سػتبانةبيف كػؿ فقػرة كالدرجػة الكميػة لال
 (.4:8لمنتائج التي يكضحيا جدكؿ )

 

 (4:8جدكؿ )
 لالستبانةمع الدرجة الكمية  مجاؿمعامالت ارتباط كؿ 

 ىي انذالنتيست يؼبيم االرتببط انًجبل

 0.001 0.786 يجبل األػذاد

يجبل األشكبل انهنذسيت 

 انقيبسبث
0.789 0.001 

 0.001 0.824 يجبل ػرض انبيبنبث

 0.001 0.744 يجبل انًؼرفت

 0.001 0.800 يجبل انتطبيق

 0.001 0.788 يجبل االستذالل

 
 

سػػتبانة لإلمػػكع الكمػػي مػػع المج فقػػرةإيجػػاد معػػامالت ارتبػػاط درجػػات كػػؿ ككػػذلؾ قػػاـ الباحػػث ب
ارتبػػاط كػػؿ فقػػرة مػػع (4:9)كيكضػػح جػػدكؿ ،  SPSSباسػػتخداـ معادلػػة "بيرسػػكف" بكاسػػطة برنػػامج 

  المجمكع الكمي لالستبانة.
 (4:9جدكؿ )

 فقرة مع المجمكع الكمي لالستبانةمعامالت ارتباط كؿ 
اٌفمشحَ

ِؼبًِ

االسرجبؽ

ِغزٜٛ

اٌذالٌخ

ِغبياألػذاداٌطج١ؼ١خ

 0.01 0.732 يد القيمة المكانية لمعددتحد - 1

 0.01 0.625 كتابة العدد بالصكرة المكسعة - 2

 0.01 0.733 كتابة األعداد الطبيعية بالكممات - 3

 0.01 0.545 تمثيؿ األعداد الطبيعية بالمخططات البيانية أك الرمكز - 4

 0.463( =0.001)( كعند مستكل داللة 28ر الجدكلية عند درجة حرية )





 86 

 0.01 0.708 فالمقارنة بيف عدديف طبيعيي - 5

 0.01 0.716 د الطبيعية تصاعديا كتنازلياترتيب األعدا - 6

 0.01 0.782 إيجاد ناتج جمع عدديف طبيعييف أك أكثر - 7

 0.01 0.766 إيجاد ناتج طرح عدديف طبيعييف  - 8

 0.01 0.781 إيجاد حاصؿ ضرب عدديف طبيعييف - 9

 0.01 0.773 إيجاد حاصؿ قسمة عدديف طبيعييف - 10

 0.01 0.742 حقؽ مف نتائج بعض العمميات الحسابيةتكظيؼ التقدير في الت - 11

 0.01 0.871 التعرؼ عمى مضاعفات العدد - 12

 0.01 0.864 التعرؼ عمى قكاسـ العدد - 13

 0.01 0.593 التمييز بيف مضاعفات العدد كقكاسـ العدد - 14

 0.01 0.697اٌطج١ؼ١خفٟاٌؾ١بحاٌٛالؼ١خحؿ مسائؿ لفظية تشمؿ األعداد - 15

 0.01 0.876اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌجغ١طخ- 16

 0.01 0.832رّض١ًاٌىغٛسػٍٝخؾاألػذاد- 17

 0.01 0.705اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبٌىٍّبد- 18

 0.01 0.718اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبألسلبَ- 19

 0.01 0.615ثبٌّؾغٛطخرّض١ًاٌىغٛساٌجغ١ط- 20

 0.01 0.729ثغ١طخِزىبفئخإ٠غبدوغٛس- 21

 0.01 0.811اٌّمبسٔخث١ٓاٌىغٛساٌجغ١طخ- 22

 0.01 0.831رشر١تاٌىغٛساٌجغ١طخرظبػذ٠بٚرٕبص١ٌب-23

 0.01 0.687عّغاٌىغٛساٌجغ١طخ- 24

 0.01 0.750ؽشػاٌىغٛساٌجغ١طخ- 25

 0.01 0.755اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌؼشش٠خ- 26

 0.01 0.801ٓاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌىٍّبداٌزؼج١شػ - 27

0.01 0.818رّض١ًاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌّٕبرط- 28

 0.01 0.849عّغاٌىغٛساٌؼشش٠خ- 29
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 0.01 0.756ؽشػاٌىغٛساٌؼشش٠خ- 30

 0.01 0.822ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسثغ١طخ- 31

 0.01 0.663ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسػشش٠خ- 32

33 
 17).ؼذداٌّفمٛدأٚاٌؼ١ٍّخاٌؾغبث١خاٌّفمٛدحفٟعٍّخػذد٠خِضًإ٠غبداٌ-

+? = 29)  
0.791 0.01 

34 
ّٔزعخِٛالفثغ١طخرزؼّٓل١ُِغٌٙٛخِغزخذِخرؼج١شادس٠بػ١خ-

ٚعًّػذد٠خ
0.606 0.01

 0.01 0.847إ٠غبدل١ُٔبلظخفّٟٔؾِؼطٝ- 35

 0.01 0.768رٛع١غّٔؾِؼطٝ- 36

 0.01 0.702طفػاللبدث١ٓل١ُِزغبٚسحفِٟزغٍغٍخأػذادِؼطبحٚ- 37

 0.01 0.739وزبثخأٚاخز١بسلبػذحٌزٛػ١ؼاٌؼاللخث١ِٓغّٛػخِٓأصٚاطِٓاألػذاد- 38

 0.01 0.815رى٠ٛٓأصٚاطِٓاألػذادرطج١مبػٍٝلبػذحِؼطبح- 39

ِغبياألشىبيإٌٙذع١خٚاٌم١بعبد

 0.01 0.836شاألؽٛايل١بطٚرمذ٠- 1

 0.01 0.755سعُِغزم١ّبدِزؼبِذح- 2

 0.01 0.863سعُِغزم١ّبدِزٛاص٠خ- 3

 0.01 0.673(ِٕفشعخ،ِغزم١ّخ،ؽبدح،لبئّخ)اٌّمبسٔخث١ٓأٔٛاعاٌضٚا٠باٌّخزٍفخ- 4

 0.01 0.745سعُصٚا٠بِؼطبحثبعزخذاَإٌّمٍخ-5

 0.01 0.589ؽذاص١بدرؾذ٠ذٔمطخفِٟغزٜٛاإل- 6

 0.01 0.799رظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خؽغتشىٍٙبأٚؽغّٙب- 7

 0.01 0.731رظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خؽغتخظبئظٙباٌّشزشوخ- 8

 0.01 0.822اٌّمبسٔخث١ٓاألشىبيإٌٙذع١خاٌّخزٍفخ-9

10
ذع١خثّبف١ٙباٌخؾٚاٌزّبصًاعزؼّبياٌخٛاصاألعبع١خٌألشىبيإٌٙ-

اٌذٚسأٟ
0.532 0.01 

 0.01 0.653اٌزؼشفػٍٝاٌؼاللخث١ٓاألشىبيصالص١خٚصٕبئ١خاألثؼبد- 11

 0.01 0.849ؽغبةِغبؽخِٚؾ١ؾاٌّشثغ- 12

 0.01 0.777ؽغبةِغبؽخِٚؾؾاٌّغزط١ً- 13
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 0.01 0.634ىبيرُدساعزٙبرمذ٠شِغبؽبدٚأؽغبَأشىبيٕ٘ذع١خاػزّبداػٍٝأش- 14

ِغبيػشعاٌج١بٔبد

 0.01 0.691لشاءحث١بٔبدِّضٍخفٟعذٚيِؼطٝ- 1

 0.01 0.638لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبدأػّذح- 2

 0.01 0.788لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبددائش٠خ- 3

 0.01 0.880لشاءحث١بٔبدِزؼّٕخفٟسعَٛث١ب١ٔخ- 4

 0.01 0.862َاٌّؼٍِٛبداٌّؼشٚػخثأشىبيِخزٍفخٌإلعبثخػٓأعئٍخس٠بػ١خاعزخذا- 5

 0.01 0.871 المقارنة بيف عركض مختمفة لنفس البيانات 6

7 
تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ كالرسكـ البيانية التي تشمؿ صكرا 

 كمخططات أعمدة
0.856 0.01 

ِغبياٌّؼشفخ

 0.01 0.629اٌّظطٍؾبداٌش٠بػ١خرزوشاٌزؼش٠فبدٚ- 1

 0.01 0.836رزوشخٛاصاألػذاد- 2

 0.01 0.811رزوشخٛاصاألشىبيإٌٙذع١خ- 3

 0.01 0.684إػبدحوزبثخسِٛصس٠بػ١خ- 4

 0.01 0.717اٌزؼج١شادٚاٌى١ّبد،األػذاد،اٌزؼشفػٍٝػٕبطشس٠بػ١خِضًاألشىبي-5

 0.01 0.849ش٠بػ١خاٌّزىبفئخاٌزؼشفػٍٝاٌى١بٔبداٌ- 6

 0.01 0.709 ػٍٝاألػذاداٌطج١ؼخ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ- 7

8 

 غبث١خػٍٝاٌىغٛساٌؼشش٠خٚاٌجغ١طخإعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾ -

 



0.822 0.01

 0.01 0.731ػٍٝاألػذاداٌظؾ١ؾخ+ -  × ÷١خإعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث- 9

 0.01 0.810ٌزمذ٠شٔبرظاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خرمش٠تاألػذاد- 10

 0.01 0.862اٌم١بَثؼ١ٍّبدسٚر١ٕ١خفٟاٌغجش- 11

 0.01 0.773اعزشعبعِؼٍِٛبدِٓاٌشعَٛاٌج١ب١ٔخٚاٌغذاٚي- 12

 0.01 0.741اعزؼّبيٚاخز١بسأدٚاداٌم١بطإٌّبعجخ- 13

 0.01 0.758غتاٌخٛاصاٌّشزشوخرظ١ٕفاألػذادٚاألشىبيٚاٌؼجبساداٌش٠بػ١خؽ-14
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 0.463( =0.001( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
  

لالسػتبانة ،  كالمجمػكع الكمػي مجػاؿرتباط قكم بػيف كػؿ ( كجكد ا4:8يتضح مف جدكؿ رقـ )
كىػذا  ،  كجػكد ارتبػاط قػكم بػيف كػؿ فقػرة كالمجمػكع الكمػي لالسػتبانو (  4:9جدكؿ رقـ )  ككذلؾ مف
أف اإلسػتبانة تتمتػع بدرجػة عاليػة مػػف االتسػاؽ الػداخمي ، حيػث انػو يمكػف االعتمػاد عمييػػا يػدؿ عمػى 

 سة ، كأداة صالحة لمغاية التي كضعت مف أجميا .في جمع البيانات المتعمقة بالدرا
 
 
 
 

 

ِغبياٌزطج١ك

1 
اخز١بساٌؼ١ٍّبداٌش٠بػ١خٚاإلعزشار١غ١خإٌّبعجخفٟؽًِشىٍخس٠بػ١خ-

ِؼطبح
0.569 0.01 

2 
ػشعاٌج١بٔبداٌش٠بػ١خفٟأشىبيٚعذاٚيِٚخططبدٌزٛػ١ؼاٌؼاللخ-

ث١ٓاألفىبساٌش٠بػ١خاٌّخزٍفخ
0.762 0.01 

3 
شىًٕ٘ذعٟأِٚخطؾٌؾًِغأٌخ،٠غِٕبعتِضًِؼبدٌخرى٠ٛٓرٛص-

س٠بػ١خ
0.682 0.01 

 0.01 0.867رطج١كِغّٛػخِٓاإلعشاءاداٌش٠بػ١خِضًسعُاألشىبيٚاٌّخططبد 4

 0.01 0.801ؽًِغبئًِشبثٙخٌألٔشطخاٌظف١خ- 5

ِغبياالعزذالي

1 
ٌٍزٛطًإٌٝاعزؼّبياٌؼاللبدث١ٓاٌّزغ١شادفِٟٛالفس٠بػ١خ-

اعزٕزبعبدطؾ١ؾخِٓخاليِؼٍِٛبدِؼطبح
0.746 0.01 

 0.01 0.815رؼ١ُّٔزبئظؽًِغأٌخؽغبث١خِبٌزطج١مٙبفِٟغبيأٚعغ- 2

3 
ٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظس٠بػ١خطؾ١ؾخخاٌشثؾث١ٓاٌّفب١ُ٘ٚاألفىبساٌش٠بػ١-


0.769 0.01 

 0.01 0.753أخشٜدِظإٌزبئظاٌش٠بػ١خٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظ- 4

 0.01 0.782ثبٌشعٛعإٌٝٔزبئظٚخظبئضس٠بػ١خِؼشٚفخغرمذ٠ُرجش٠شِمٕ- 5

 0.01 0.861ؽًِغبئًس٠بػ١خفِٟٛالفعذ٠ذحٌُرؼشععبثمبػٍٝاٌطبٌت- 6



 91 

 :ثبات اإلستبانة4- 
    Cronbach Alpha أل ا كرونباخطريقة 
كالتػػػػػي طبقػػػػػت عمػػػػػى العينػػػػػة تػػػػػـ حسػػػػػاب الثبػػػػػات الكمػػػػػي لالسػػػػػتبانة كلمجاالتيػػػػػا المختمفػػػػػة  

عػف طريػؽ برنػامج  Cronbach Alpha عف طريؽ حساب معامؿ ألفا كركنبػاخ االستطالعية 
SPSS ( 4:10) ك مكضح بجدكؿكما ى.  

 

 ( 4:10)  جدكؿ
 معامؿ ألفا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة 

 ككذلؾ لالستبانة ككؿ
 معامل أل ا كرونباخ المجاالت

 0.81 األعداد

 0.83 األشكال الهندسية والقياسات

 0.79 عرض البيانات
 0.85 المعرفة

 0.79 التطبيق
 0.84 االستدالل

 0.91 لدرجة الكميةا
 

 
لكػػؿ مجػػاؿ ىػػك معامػػؿ ثبػػات قػػكم ككػػذلؾ معامػػؿ يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الثبػػات 

(  كىػذا يػدؿ عمػى أف 0.91) ثبات المجمكع الكمي لالستبانة ىك معامؿ ثبػات قػكم كصػؿ إلػى  
كبػالتمي  سػةاإلستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينػة الدرا

 .  4)أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية كما يكضحيا ممحؽ رقـ )
 

كحيػث أف الباحػث قػد اسػػتخدـ المػدرج الخماسػي فػػي االسػتبانة لمتعػرؼ عمػػى مػدل تكظيػؼ معمػػـ 
 . TIMSSالرياضيات لمتطمبات 

 .درجة أقؿ - درجة أكبر = المدلحيث أف     
 .  4= 1 5 -المدل =    
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 0.8=  5÷4 ػذدفئبداالعزجبٔخ٠ٚغبٚٞ÷=المدللكؿ فئة رة طكؿ الفت    
         في الحكـ عمى درجة تكظيؼ   (4:11)يكضحو جدكؿ  الذم  اعتمد الباحث المعيار  كبذلؾ    

 .( 541 : 2008) عبد الفتاح ، TIMSSالمعمميف لمتطمبات 
 


  (4:11)عذٚي  


 اٌؾغبثٟدسعخاٌزٛظ١فِٚب٠مبثٍٙبِٓل١ّخاٌّزٛعؾ

 

 دسعخاٌزٛظ١ف
ل١ّخاٌّزٛعؾ

 اٌؾغبثٟ

 1.8 - 1 ل١ٍٍخعذا

 2.6 - 1.81 ل١ٍٍخ

 3.4 - 2.61 ِزٛعطخ

 4.2 - 3.41 وج١شح

 5 – 4.21 وج١شحعذا
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 خطوات الدراسة :
التي ينبغي تكافرىػا فػي محتػكل كتػاب الرياضػيات   TIMSS-2011 إعداد قائمة بمتطمبات -1

رابػػػع األساسػػػي ، كلتحقيػػػؽ ذلػػػؾ تػػػـ االطػػػالع عمػػػى األدب التربػػػكم كالدراسػػػات السػػػابقة لمصػػػؼ ال
 (.TIMSSكالمكقع االلكتركني لدراسة )

 
 مف المغة االنجميزية إلى المغة العربية . TIMSS-2011ترجمة متطمبات  -2
 
ل إعػػػداد القائمػػػة فػػػي صػػػػكرتيا األكليػػػة ، كتتضػػػمف بعػػػديف لممتطمبػػػػات كىمػػػا : بعػػػد المحتػػػػك  -3

عػػػػرض ، ك  ألشػػػػكاؿ اليندسػػػػية كالقياسػػػػات، كا عػػػػدادكيشػػػػتمؿ عمػػػػى ثالثػػػػة مجػػػػاالت ىػػػػي : ) األ
(،كبعد العمميات المعرفية كيشتمؿ عمػى ثالثػة مجػاالت : المعرفػة كالتطبيػؽ كاالسػتدالؿ  البيانات

( ، كتػػػـ 1)د مػػػف صػػػدؽ محتػػػكل األداة ممحػػػؽ رقػػػـ ، كتػػػـ عرضػػػيا عمػػػى المحكمػػػيف كذلػػػؾ لمتأكػػػ
عادة الصياغة المغكية لبعضيا .اإلقرار باف ال  قائمة مناسبة بعد تعديؿ بعض المتطمبات كا 

 
فػػػػي   TIMSS-2011إعػػػػداد أداة تحميػػػػؿ المحتػػػػكل بيػػػػدؼ معرفػػػػة مػػػػدل تػػػػكفر متطمبػػػػات  -4

محتػػكل كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي ، كلمتأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات التحميػػؿ ، قػػاـ 
( ككػػػػذلؾ الثبػػػػات عبػػػػر 0.979  معامػػػػؿ الثبػػػػات )، كبمػػػػ عبػػػػر الػػػػزمف الباحػػػػث بتحميػػػػؿ الكتػػػػاب 

 (.0.963)األشخاص ، كبم  معامؿ الثبات 
 

 تضػػػػمفبعػػػػد التأكػػػػد مػػػػف صػػػػدؽ كثبػػػػات التحميػػػػؿ ، تػػػػـ إعػػػػداد أداة التحميػػػػؿ ، لمعرفػػػػة مػػػػدل  -5
فػػػي محتػػػكل كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي ، كقػػػاـ  TIMSS -2011متطمبػػػات 

 . كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي الباحث كفقا ليذه األداة بتحميؿ
 
 

عػػػف مػػػدل إعػػػداد اسػػػتبانو مكجيػػػو لمعممػػػي كمعممػػػات الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي  -6
محتػػػكل كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع  فػػػي تػػػدريس   TIMSS-2011متطمبػػػات تكظيػػػؼ 

ميمػػة جػػدا( ككضػػع مقيػػاس خماسػػي لالسػػتجابة )كبيػػرة جػػدا ،كبيػػرة ،متكسػػطة ،قميمػػة ،قاألساسػػي ، 
(.كتـ حساب االتساؽ الداخمي ليا باستخداـ معامػؿ 4االستبانة في صكرتيا النيائية ممحؽ رقـ )

 . "ألفا كركنباخ"كالثبات باستخداـ معامؿ ثبات "بيرسكف" ارتباط  
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أخػذ كتػػاب تسػػييؿ ميمػػة باحػث مػػف عمػػادة الدراسػػات العميػا بالجامعػػة اإلسػػالمية مكجيػػة إلػػى -7
 (.5لتعميـ العالي ممحؽ رقـ )كزارة التربية كا

 
تػػػػـ اخػػػػذ اإلذف مػػػػف كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ لمقيػػػػاـ بتكزيػػػػع اإلسػػػػتبانة عمػػػػى معممػػػػي كمعممػػػػات  -8

فػػػي ضػػػكء كتػػػاب ( 6الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي فػػػي مػػػدارس قطػػػاع غػػػزة ممحػػػؽ رقػػػـ )
 .تسييؿ ميمة باحث

 

( معمػػـ كمعممػػو 97ساسػػية كقػػد بمغػػت )تػػـ تكزيػػع اإلسػػتبانة بصػػكرتيا النيائيػػة عمػػى العينػػة األ -9
 .  مف معممي كمعممات الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي التابعيف لكزارة التربية كالتعميـ

 

 . ألداة تحميؿ المحتكل كاالستبانة تحميؿ النتائج كدراستيا كتفسيرىا10- 
 

المكممػػػة صػػػياغة التكصػػػيات فػػػي ضػػػكء نتػػػائج الدراسػػػة ، كمػػػف ثػػػـ اقتػػػراح بعػػػض الدراسػػػات 11- 
 لمجاؿ الدراسة الحالية .

 

 : المستخدمة اإلحصائٌة األسالٌب
 تػـ التػي البيانػات كتحميػؿ لمعالجػة اإلحصػائية كاألسػاليب الطػرؽ مػف عػددان  الباحػث اسػتخدـ   

 :كاألساليب الطرؽ ىذه يمي فيما كيستعرض جمعيا
 . التكرارات كالنسب المئكية 1-
 . نسبيةكاألكزاف ال الحسابيةالمتكسطات   2-
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 انفصم انخبيس

 



 ومناقشتها  األول النتائج المتعمقة بالسؤال -

  ومناقشتها الثاني النتائج المتعمقة بالسؤال -

 ومناقشتها الثالث النتائج المتعمقة بالسؤال -

 ومناقشتها الرابع النتائج المتعمقة بالسؤال -

 ومناقشتها الخامس النتائج المتعمقة بالسؤال -
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 الخامس ال صل
 ومناقشتها الدراسة نتائج

 

أسػئمة  عػف اإلجابػة فػي كتتمثػؿ إلييػا، التكصػؿ تػـ التػي لمنتػائج عرضػان  الفصػؿ ىػذا يتنػاكؿ
 إحصائيان، لتحقيؽ بياناتيا كتحميؿ الدراسة كاتأد تطبيؽ عنو أسفرت ما استخالص خالؿ مف الدراسة

 بػالمحتكل  الخاصػة TIMSS-2011متطمبػات  قائمػة عمػى التعػرؼ فػي المتمثمػة الدراسػة أىػداؼ

ككػذلؾ مػدل تكظيفيػا فػي  ،لمصػؼ الرابػع األساسػي الرياضػيات كتػاب محتػكل فػي تضػمنيا ،كمػدل
  .كمناقشتيا الدراسة إلييا تكصمت التي لمنتائج تفصيمي عرض يمي كفيماتدريس الكتاب 

 

 :على ٌنص الذي األكؿ السؤال إجابةً: أوالا 
 الرابػػع لمصػػؼ الرياضػػيات كتػػاب محتػػكل تكافرىػػا فػي الكاجػػب TIMSS 2011-متطمبػػات "مػا

 ؟"األساسي
 

 TIMSS-2011بمتطمبػػػاتقػػػاـ الباحػػث بالحصػػكؿ عمػػى قائمػػة لإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ  
  :المصادر التالية مف المجاؿ ىذا في البحث ك االطالع خالؿ مفالخاصة بالصؼ الرابع األساسي  

 
 الجمعيػة أصػدرتيا كالتػي TIMSS -  2011 العمػكـك  لمرياضػيات الدكليػة لمدراسػة رمالنظػ اإلطػار أ.

 .IEA))لمطالب التربكم التحصيؿ لتقييـ الدكلية
  
 . الدراسات كالبحكث التربكية كاألدب التربكم المرتبطة بيذا المكضكع كدراسة ب

 .( 2012، دراسة )مكسى ، ( 2005، المييزع، كدراسة ) (2009،يحيى دراسة )
 

 المحكمػيف مػف مجمكعػة عمػى كعرضػيا ،متطمبػاتال ىػذه بترجمػة الباحػث قػاـ ثػـ كمػف

 كالترجمة كالصياغة ،مالئمتيا لمصؼ الرابع مف التأكد ك ليا، الظاىرم الصدؽ لقياس المتخصصيف

 مػف كثباتيػا ترجمتيػا مػف صػدؽ بعد التحقؽ (2الممحؽ )  النيائية صكرتيا في القائمة تككنت حيث ،
 كىي كالتالي : الرئيسية المجاالت مف عدد تحتو يندرج بعد ،ككؿ رئيسييف بعديف

األشػػكاؿ اليندسػػية ،  األعػػدادبعػػد المحتػػكل : كينقسػػـ إلػػى ثالثػػة مجػػاالت فرعيػػة ،ىػػي :  -1
 .      رض البيانات، كع كالقياسات
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بيػػؽ، بعػػد العمميػػات المعرفيػػة : كينقسػػـ إلػػى ثالثػػة مجػػاالت فرعيػػة ،ىػػي : المعرفػػة، كالتط -2 
 كاالستدالؿ .

 

 ،ككػؿ متطمػب (24 ) بمػ  مجمكعيػا الرئيسػية المتطمبػات مػف عػدد تحتػو ينػدرج مجػاؿ ككػؿ

 :يمي كما كىي متطمبا( 85)  مجمكعيا بم  تحتو عدد مف الفقرات )متطمبات فرعية(   يندرج متطمب
o بعد المحتوض 

األعداد مجال(:( 

 .فرعٌا   تطلبا  م (39) تحته وٌندرج ، رئٌسٌة متطلبات(4) ٌتضمن
 

)مجال )األشكال الهندسٌة والقٌاسات : 

 .فرعٌا   متطلبا   (14) تحته وٌندرج ، رئٌسٌة متطلبات(2) ٌتضمن
 

عرض البٌانات(: مجال( 

 .متطلبات فرعٌة  (7) تحته وٌندرج ، رئٌسٌة متطلبات(2) ٌتضمن
 

o بعد العمميات المعرفية 
 

المعرفة( مجال( : 

 .فرعٌا   متطلبا   (14 )تحته وٌندرج ، ئٌسٌةر متطلبات(6) ٌتضمن
 

التطبٌق( مجال( : 

 .ةفرعٌ متطلبات  (5)تحته وٌندرج ، رئٌسٌة متطلبات(5) ٌتضمن
 

االستدالل( مجال ( : 

 فرعٌة. متطلبات (6)تحته وٌندرج ، رئٌسٌة متطلبات(5) ٌتضمن
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 :عمى ينص الذي الثاني السؤال إجابة
 

 متطمباتكتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي ل محتكل مدل تضمفتقكيمية لالتقديرات الما 
TIMSS-2011  ( ؟ عرض البيانات، القياسات، األشكاؿ اليندسية ك  األعدادفي مكضكعات) 



الباحث باسػتخداـ أداة تحميػؿ محتػكل كتػاب الرياضػيات لمصػؼ الرابػع  قاـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة    
التي تـ إعدادىا ليذا الغرض ، ثـ تـ تحميػؿ  TIMSS- 2011 متطمبات ضكء في األساسي الفمسطيني

الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي كحسػػاب التكػػرارات كالنسػػب المئكيػػة لكػػؿ مجػػاؿ مػػف  محتػػكل كتػػاب
 مجاالت المحتكل .

 
 

 TIMSS-2011( النسبة المئكية لتكافر المتطمبات الفرعية في دراسػة5:1كيكضح جدكؿ )
 الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي مف مجمكع الفقرات المتكفرة . كتاب في محتكل

 
 (5:1جدكؿ )

الرياضيات  في كتاب لالخاصة ببعد المحتك TIMSS 2011-النسبة المئكية لتكافر متطمبات 
 لمصؼ الرابع األساسي مف مجمكع الفقرات المتكفرة .

 
 

ًمجالتًبعدًالمحتوىًم

فًًكتابًًالفرعٌةًالمتوفرةًالمتطلباتًعدد
 الرٌاضٌاتًللصفًالرابعًاألساسً

 النسبة العدد

 67.5% 29 األعداد 1

 23.2% 10 الهندسٌة والقٌاسات األشكال 2

 9.3% 4 عرض البٌانات 3

 100% 43 المجموع
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 .  األعداد في مجاؿلكؿ متطمب رئيسي النسبة المئكية ( 5:2كيكضح جدكؿ )
 

 (5:2جدكؿ )
 مجاؿ األعداد فيمتطمب رئيسي  النسبة المئكية لكؿ

 
إٌغجخاٌّئ٠ٛخدِغّٛعاٌزىشاسااٌّزطٍجبداٌشئ١غ١خ

 % 62.2 469األػذاداٌطج١ؼ١خ

 %28 211اٌىغٛساٌجغ١طخٚاٌىغٛساٌؼشش٠خ

 %  9 68عًّػذد٠خرغزخذَأػذادؽج١ؼ١خ

% 60.8األّٔبؽٚاٌؼاللبد

%100 754اٌّغّٛع

 
%(  62.1قػد تػكافر بنسػبة ) األػ ذاداٌطج١ؼ١ خؿ السػابؽ أف المتطمػب الرئيسػي يتضح مف الجدك 
 (%28)تكافر بنسبة  اٌىغٛساٌجغ١طخٚاٌىغٛساٌؼشش٠خأما المتطمب الرئيسي مف مجاؿ األعداد ،

( ، بينمػا تػكافر المتطمػب % 9بنسػبة ) عًّػذد٠خرغزخذَأػذادؽج١ؼ١ خ، كجاء المتطمب الرئيسي 
 ( .% 0.8بنسبة ) ّٔبؽٚاٌؼاللبداألالرئيسي

 
لبعػػد  TIMSS -2011كفيمػا يمػي تفصػيال لممتطمبػات الفرعيػة المككنػة لكػؿ مجػػاؿ مػف مجػاالت

( التكػػػػػرارات كالنسػػػػػب المئكيػػػػػة لمجػػػػػاؿ األعػػػػػداد فػػػػػي كتػػػػػاب 5:3محتػػػػػكل الرياضػػػػػيات ، كيبػػػػػيف جػػػػػدكؿ )
 الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي.

 (5:3جدكؿ )
في  TIMSS -2011لمتطمبات لرياضيات لمصؼ الرابع األساسيمدل تضمف محتكل كتاب ا

 مجاؿ األعداد 

ً(TIMSSمتطلباتً)ً م

 التكرار
النسبةً
ًالمئوٌة

ًالطبٌعٌةًًاألعداد

(1 

 %5.8 27 تحدٌد القٌمة المكانٌة للعدد

 %1.5 7 كتابة العدد بالصورة الموسعة

 %2.8 13 الطبٌعٌة بالكلمات األعدادكتابة 
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 %0.0 0 الطبٌعٌة بالمخططات البٌانٌة أو الرموز األعدادتمثٌل 

2 
 %3.6 17 المقارنة بٌن عددٌن طبٌعٌٌن

 %3.0 14 الطبٌعٌة تصاعدٌا و تنازلٌا األعدادترتٌب 

3 

 %11.9 56 أكثر أوناتج جمع عددٌن طبٌعٌٌن  إٌجاد

 %9.4 44 ناتج طرح عددٌن طبٌعٌٌن إٌجاد

 %16.0 75 عٌٌنحاصل ضرب عددٌن طبٌ إٌجاد

 %18.6 87 حاصل قسمة عددٌن طبٌعٌٌن إٌجاد

 %5.1 24 توظٌف التقدٌر فً التحقق من نتائج بعض العملٌات الحسابٌة

4 

 %6.8 32 التعرف على مضاعفات العدد

 %8.3 39 التعرف على قواسم العدد

 %0.0 0 التمٌٌز بٌن مضاعفات العدد و قواسم العدد

 %7.2 34 الطبٌعٌة فً الحٌاة الواقعٌة األعدادتشمل حل مسائل لفظٌة  5

 %100.00 469 المجموع

    ًالكسورًالبسٌطةًوالكسورًالعشرٌةً:ًوًٌتناول

1 

 %6.2 13 التعرف على الكسور البسٌطة

 %3.8 8 األعدادتمثٌل الكسور على خط 

 %0.0 0 التعبٌر عن الكسور البسٌطة بالكلمات

 %8.1 17 باألرقاملبسٌطة التعبٌر عن الكسور ا

 %0.0 0 تمثٌل الكسور البسٌطة بالمحسوس

2) 

 %9.5 20 إ٠غبدوغٛسثغ١طخِزىبفئخ-

 %16.6 35 اٌّمبسٔخث١ٓاٌىغٛساٌجغ١طخ-

 %3.8 8 رشر١تاٌىغٛساٌجغ١طخرظبػذ٠بٚرٕبص١ٌب-

3) 

 %11.8 25 عّغاٌىغٛساٌجغ١طخ-

 %10.4 22 ؽشػاٌىغٛساٌجغ١طخ-

4) 

 %3.3 7 اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

 %0.0 0 اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌىٍّبد -

 %4.3 9 رّض١ًاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌّٕبرط- (4

5) 

 %8.1 17 عّغاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

 %5.7 12 ؽشػاٌىغٛساٌؼشش٠خ-
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6) 

 %4.3 9 ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسثغ١طخ-

 %4.3 9 ػشش٠خؽًِغبئًرزؼّٓوغٛس-

 %100.00 211 المجموع

 جًم ػذديت تستخذو أػذاد طبيؼيت        

 %100.0 68  (29= ؟ + 17.)إ٠غبداٌؼذداٌّفمٛدأٚاٌؼ١ٍّخاٌؾغبث١خاٌّفمٛدحفٟعٍّخػذد٠خِضً- (1

 ّٔزعخِٛالفثغ١طخرزؼّٓل١ُِغٌٙٛخِغزخذِخرؼج١شادس٠بػ١خٚعًّػذد٠خ- (2
0 0.0% 

 %100.00 68 لمجموعا

األنًبط وانؼالقبث 

1) 

 %100.0 6 إ٠غبدل١ُٔبلظخفّٟٔؾِؼطٝ-

 %0.0 0 رٛع١غّٔؾِؼطٝ-

 %0.0 0 ٚطفػاللبدث١ٓل١ُِزغبٚسحفِٟزغٍغٍخأػذادِؼطبح-

2) 

 %0.0 0 وزبثخأٚاخز١بسلبػذحٌزٛػ١ؼاٌؼاللخث١ِٓغّٛػخِٓأصٚاطِٓاألػذاد-

 %0.0 0 رى٠ٛٓأصٚاطِٓاألػذادرطج١مبػٍٝلبػذحِؼطبح-

 %100.00 6 المجموع

 
 

مف الجدكؿ السابؽ تفاكت النسب المئكية لممتطمبات الفرعية لكؿ متطمب رئيسي في  يالحظ
 مجاؿ األعداد حيث جاءت النتائج كتالي:

فػػػػػي مجػػػػػاؿ األعػػػػػداد لكتػػػػػاب ( %62.2تػػػػػكافر المتطمػػػػػب الرئيسػػػػػي ) األعػػػػػداد الطبيعيػػػػػة ( بنسػػػػػبة ) -
، كتفاكتػت النسػب المئكيػة لممتطمبػات الفرعيػة مػف المتطمػب الرئيسػي التػي الرياضيات لمصػؼ الرابػع 

مػػف أكثػر المتطمبػػات  حاصاال قساامة عااددٌن طبٌعٌااٌن إٌجااادتنتمػي إليػو حيػػث جػاء المتطمػػب الفرعػي 
 ؿ ضػػرب عػػدديف طبيعيػػيفحاصػػ إٌجاااد ، ثػػـ جػػاء المتطمػػب الفرعػػي18.6%)الفرعيػة تػػكافرا  بنسػػبة )

( ، ثػػـ 11.9%أكثػػر بنسػػبة ) أكإيجػػاد نػػاتج جمػػع عػػدديف طبيعيػػيف ( ،ثػػـ جػػاءت (16.0%بنسػػبة 
%( ، فػي حػيف لػـ يتػكافر كػال مػف المتطمبػات 9.4بنسػبة ) إيجاد ناتج طػرح عػدديف طبيعيػيفجاءت 

يعيػػة بالمخططػػات تمثيػػؿ األعػػداد الطب التمييػػز بػػيف مضػػاعفات العػػدد ك قكاسػػـ العػػددالفرعيػػة التاليػػة 
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كمف خالؿ الطرح السابؽ يالحظ أف أكثر المتطمبات الفرعيػة تػكافرا ىػي العمميػات  البيانية أك الرمكز
ذلػػػؾ إلػػػى اىتمػػػاـ كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع الباحػػػث  كاألربعػػػة عمػػػى األعػػػداد الطبيعيػػػة كيعػػػز 

                              األساسي بالعمميات األربعة عمى األعداد الطبيعية .

 

%( مػف مجػاؿ األعػداد،  28( بنسػبة )الكسكر البسيطة كالكسػكر العشػرية)المتطمب الرئيسي  تكافر- 
كتفاكتػػػت النسػػػب المئكيػػػة لممتطمبػػػات الفرعيػػػة مػػػف المتطمػػػب الرئيسػػػي التػػػي تنتمػػػي إليػػػو ، حيػػػث جػػػاء 

جمػػػع ، ثػػػـ جػػػاء  (%16.6األكثػػػر تػػػكافرا بنسػػػبة ) المقارنػػػة بػػػيف الكسػػػكر البسػػػيطةالمتطمػػػب الفرعػػػي 
فػي حػيف لػـ ( ، %5.7بنسػبة ) طػرح الكسػكر البسػيطة( ، ثػـ جػاء %8.1بنسػبة ) الكسػكر البسػيطة

تمثيػػؿ الكسػػكر  ،التعبيػػر عػػف الكسػػكر البسػػيطة بالكممػػات يتػػكافر كػػال مػػف المتطمبػػات الفرعيػػة التاليػػة
بؽ يالحػظ أف كمػف خػالؿ الطػرح السػا التعبيػر عػف الكسػكر العشػرية بالكممػات ،البسػيطة بالمحسػكس

 ككيعػػز ىػػي المقارنػػة بػػيف الكسػػكر كالعمميػػات الحسػػابية عمػػى الكسػػكر  أكثػػر المتطمبػػات الفرعيػػة تػػكافرا
جػػراء  ذلػػؾ إلػػى اىتمػػاـ كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػيالباحػػث  بالمقارنػػة بػػيف الكسػػكر كا 
 . الكسكر البسيطةاألربعة عمى الحسابية  العمميات

 
مجاؿ األعػداد ،  مف( %  9( بنسبة )جمؿ عددية تستخدـ أعداد طبيعية) يالمتطمب الرئيس تكافر- 

حيػػػث جػػػاء كتفاكتػػػت النسػػػب المئكيػػػة لممتطمبػػػات الفرعيػػػة مػػػف المتطمػػػب الرئيسػػػي التػػػي تنتمػػػي إليػػػو ، 
+؟ =  17إيجاد العدد المفقكد أك العممية الحسابية المفقكدة في جممػة عدديػة مثػؿ )المتطمب الفرعي 

الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػػى اىتمػػػاـ كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع  لمعمميػػػػات  كرا كيعػػػز األكثػػػر تػػػكاف (29
ّٔزعخِٛالفثغ١طخرزؼّٓالحسابية عمى األعداد الطبيعية ، في حيف لـ يتكافر المتطمب الفرعي 

 . ل١ُِغٌٙٛخِغزخذِخرؼج١شادس٠بػ١خٚعًّػذد٠خ
 
كتفاكتػػػت  ، فػػػي مجػػػاؿ األعػػػداد  (% (0.8( بنسػػػبة األنمػػػاط كالعالقػػػاتتػػػكافر المتطمػػػب الرئيسػػػي ) -

النسػػب المئكيػػة لممتطمبػػات الفرعيػػة مػػف المتطمػػب الرئيسػػي التػػي تنتمػػي إليػػو ، حيػػث جػػاء المتطمػػب 
األكثػػر تػػكافرا ، فػػي حػػيف لػػـ يتػػكافر المتطمبػػات الفرعيػػة  إيجػػاد قػػيـ ناقصػػة فػػي نمػػط معطػػى الفرعػػي
كتابػة أك اختيػار  ،قػا عمػى قاعػدة معطػاةتكػكيف أزكاج مػف األعػداد تطبي تكسيع نمػط  معطػى،التالية 

كصػؼ عالقػات بػيف قػيـ متجػاكرة فػي  ،قاعدة لتكضيح العالقة بػيف مجمكعػة مػف أزكاج مػف األعػداد
لمصػػػؼ الرابػػػع الباحػػث ذلػػػؾ عمػػػى عػػػدـ اىتمػػاـ كتػػػاب الرياضػػػيات  ك، كيعػػػز  متسمسػػمة أعػػػداد معطػػػاة

 باألنماط كالعالقات
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األشػكاؿ اليندسػية كػؿ متطمػب رئيسػي فػي مجػاؿ ( النسبة المئكية ل5:4كيكضح جدكؿ رقـ )
 .  كالقياسات

 (5:4جدكؿ )
   األشكاؿ اليندسية كالقياساتالنسبة المئكية لكؿ متطمب رئيسي في مجاؿ 

 
إٌغجخاٌّئ٠ٛخدِغّٛعاٌزىشاسااٌّزطٍجبداٌشئ١غ١خ

 %63 85إٌمبؽٚاٌخطٛؽٚاٌضٚا٠ب

 %37 50أشىبيصٕبئ١خٚصالص١خاألثؼبد

%100 135اٌّغّٛع

 
قػد تػكافر بنسػػبة  إٌم  بؽٚاٌخط ٛؽٚاٌضٚا٠  بيتضػح مػف الجػدكؿ السػػابؽ أف المتطمػب الرئيسػي 

تػكافر  أشىبيصٕبئ١خٚصالص١خاألثؼبدأما المتطمػب ،  األشكاؿ اليندسية كالقياساتمجاؿ مف %(  63)
 .( %37بنسبة )

 
ضػػػيات لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي فػػػي ( مػػػدل تضػػػمف كتػػػاب الريا5:5كمػػػا يكضػػػح جػػػدكؿ )

 .  (TIMSS) فمسطيف لبعد محتكل الرياضيات )مجاؿ األشكاؿ اليندسية كالقياسات( لمتطمبات
 

 (5:5جدكؿ )
مدل تضمف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي في فمسطيف لبعد محتكل الرياضيات 

   .(TIMSS) )مجاؿ األشكاؿ اليندسية كالقياسات( لمتطمبات
 

 التكرار (TIMSSطلباتً)ًمت م
النسبةً
 المئوٌة

اننقبط وانخطىط وانسوايب : ويتنبول

 %16.5 14 ل١بطٚرمذ٠شاألؽٛاي- (1

2) 

 %10.6 9 سعُِغزم١ّبدِزؼبِذح-

 %7.1 6 سعُِغزم١ّبدِزٛاص٠خ-
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3) 

 %8.2 7 (ِٕفشعخ،ِغزم١ّخ،ؽبدح،اٌّمبسٔخث١ٓأٔٛاعاٌضٚا٠باٌّخزٍفخ)لبئّخ-

 %57.6 49 رسـ زكايا معطاة باستخداـ المنقمة -

 %0.0 0 رؾذ٠ذٔمطخفِٟغزٜٛاإلؽذاص١بد- (4

 %100.0 85 اٌّغّٛع

 أشكبل ثنبئيت وثالثيت األبؼبد

1) 

 %0.0 0 رظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خؽغتشىٍٙبأٚؽغّٙب-

 %0.0 0 بئظٙباٌّشزشوخرظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خؽغتخظ-

 %24.0 12 اٌّمبسٔخث١ٓاألشىبيإٌٙذع١خاٌّخزٍفخ-

 %4.0 2 اعزؼّبياٌخٛاصاألعبع١خٌألشىبيإٌٙذع١خثّبف١ٙباٌخؾٚاٌزّبصًاٌذٚسأٟ- (2

 %0.0 0 اٌزؼشفػٍٝاٌؼاللخث١ٓاألشىبيصالص١خٚصٕبئ١خاألثؼبد- (3

4) 

 %10.0 5 ؽغبةِؾ١ؾاٌّشثغ-

 %20.0 10 ؽغبةِؾ١ؾاٌّغزط١ً-

 %42.0 21 تقدير كحساب مساحات ك أحجاـ أشكاؿ ىندسية مختمفة -

 %100.0 50 اٌّغّٛع

 
 

مف الجدكؿ السابؽ تفاكت النسب المئكية لممتطمبات الفرعية لكؿ متطمب رئيسي في  يالحظ
 مجاؿ األشكاؿ اليندسية كالقياسات حيث جاءت النتائج كتالي:

 
فػػي مجػػاؿ األشػػكاؿ اليندسػػية %( 63( بنسػػبة )النقػػاط كالخطػػكط كالزكايػػاتػػكافر المتطمػػب الرئيسػػي ) -

، كتفاكتػػت النسػػب المئكيػػة لممتطمبػػات الفرعيػػة مػػف المتطمػػب الرئيسػػي التػػي تنتمػػي إليػػو ، كالقياسػػات 
ص ُ،( %57.6تػكافرا بنسػبة )األكثػر رسـ زكايا معطاة باستخداـ المنقمػةحيث جاء المتطمب الفرعي 
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فػػي حػػيف لػػـ يتػػكافر المتطمػػب  ، (%16.5)ثٕغ  جخ ل١  بطٚرم  ذ٠شاألؽ  ٛايع  بءاٌّزطٍ  تاٌفشػ  ٟ
 فٟوزبةاٌش٠بػ١بدٌٍظفاٌشاثغ.رؾذ٠ذٔمطخفِٟغزٜٛاإلؽذاص١بدالفرعي

 
فػػػػي مجػػػاؿ األشػػػػكاؿ اليندسػػػػية  %(37( بنسػػػػبة )أشػػػكاؿ ثنائيػػػػة كثالثيػػػػة األبعػػػادتػػػكافر المتطمػػػػب ) -

، فاكتػػت النسػػب المئكيػػة لممتطمبػػات الفرعيػػة مػػف المتطمػػب الرئيسػػي التػػي تنتمػػي إليػػو كت، كالقياسػػات 
األكثػر تػكافرا  تقػدير كحسػاب مسػاحات ك أحجػاـ أشػكاؿ ىندسػية مختمفػةحيث جاء المتطمب الفرعػي 

( ،في حيف لـ 24.0%بنسبة ) المقارنة بيف األشكاؿ اليندسية المختمفة%( ، ثـ جاء 42.0بنسبة )
 ، تصنيؼ مجمكعة مف األشكاؿ اليندسػية حسػب شػكميا أك حجميػاتطمبات الفرعية التالية تتكافر الم

التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف  ،تصػػنيؼ مجمكعػػة مػػف األشػػكاؿ اليندسػػية حسػػب خصائصػػيا المشػػتركة 
الباحػػػث قمػػػة النسػػػب المئكيػػػة لممتطمبػػػات الفرعيػػػة لمجػػػاؿ  يعػػػزك. ك  األشػػػكاؿ ثالثيػػػة كثنائيػػػة األبعػػػاد

دسية كالقياسات إلى كجػكد دركس فػي كحػدة اليندسػة فػي الكتػاب لػـ تتضػمنيا متطمبػات األشكاؿ الين
مثؿ دركس )قياس الزكايا ، كحدات الطكؿ ، كحدات الزمف ، جمع األزمنة  TIMSS-2011دراسة 

 كطرحيا ، الدائرة ( .
 

 عرض البيانات. ( النسبة المئكية لكؿ متطمب رئيسي في مجاؿ 5:6كيكضح جدكؿ رقـ )
 

 (5:6كؿ )جد
 عرض البيانات.النسبة المئكية لكؿ متطمب رئيسي في مجاؿ 

 
إٌغجخاٌّئ٠ٛخدِغّٛعاٌزىشاسااٌّزطٍجبداٌشئ١غ١خ

 %94.9 37اٌمشاءحٚاٌزفغ١ش

 %5.1 2اٌزٕظ١ُٚاٌؼشع

%100 39اٌّغّٛع

 
%(  94.9بنسػبة )قػد تػكافر  اٌم شاءحٚاٌزفغ ١شيتضح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف المتطمػب الرئيسػي 

 ( .%37تكافر بنسبة )فقد  اٌزٕظ١ُٚاٌؼشع،أما المتطمب   عرض البياناتمف مجاؿ 
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( مدل تضمف كتاب الرياضيات لمصػؼ الرابػع األساسػي فػي فمسػطيف 5:7كيكضح جدكؿ )
 .  (TIMSS) لبعد محتكل الرياضيات )مجاؿ عرض البيانات( لمتطمبات

 
 (5:7جدكؿ )

اضيات لمصؼ الرابع األساسي في فمسطيف لبعد محتكل الرياضيات مدل تضمف كتاب الري
   .(TIMSS) )مجاؿ عرض البيانات( لمتطمبات

 

 التكرار (TIMSSمتطلباتً)ً م
النسبةً
 المئوٌة

انقراءة وانتفسير

1) 

 %8.1 3 لشاءحث١بٔبدِّضٍخفٟعذٚيِؼطٝ-

 %21.6 8 لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبدأػّذح-

 %0.0 0 لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبددائش٠خ-

 %0.0 0 لشاءحث١بٔبدِزؼّٕخفٟسعَٛث١ب١ٔخ-

 %70.3 26 اعزخذاَاٌّؼٍِٛبداٌّؼشٚػخثأشىبيِخزٍفخٌإلعبثخػٓأعئٍخس٠بػ١خ- (2

 اٌّغّٛع
37 100.0% 

انتنظيى وانؼرض

 %0.0 0 ياناتالمقارنة بيف عركض مختمفة لنفس الب (1

2) 

تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ كالرسكـ البيانية التي تشمؿ صكرا 
 %100.0 2 كمخططات أعمدة

 اٌّغّٛع
2 100.0% 

  
مف الجدكؿ السابؽ تفاكت النسب المئكية لممتطمبات الفرعية لكؿ متطمب رئيسي في  يالحظ

 مجاؿ عرض البيانات حيث جاءت النتائج كتالي:
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، كتفاكتػت مجاؿ عرض البيانػات  في %(94.9( بنسبة )القراءة كالتفسيرافر المتطمب الرئيسي )تك  -
النسػػب المئكيػػة لممتطمبػػات الفرعيػػة مػػف المتطمػػب الرئيسػػػي التػػي تنتمػػي إليػػو ، حيػػث جػػاء المتطمػػػب 

تػػكافرا  األكثػػرأسػػئمة رياضػػية اع  زخذاَاٌّؼٍِٛ  بداٌّؼشٚػ  خثأش  ىبيِخزٍف  خٌإلعبث  خػ  ٓالفرعػػي 
%(، 21.6)  قػراءة بيانػات  ممثمػة بمخططػات أعمػدةثـ جاء المتطمػب الفرعػي  ، %(70.3)نسبة ب

قػراءة بيانػات  ، قػراءة بيانػات متضػمنة فػي رسػـك بيانيػةفي حيف لـ تتكافر المتطمبػات الفرعيػة التاليػة 
 تاب الرياضيات لمصؼ الرابع .كفي  ممثمة بمخططات دائرية

 

 

،  حيػػث فػػي مجػػاؿ عػػرض البيانػػات %( 5.1بنسػػبة ) (تنظػػيـ كالعػػرضال)المتطمػػب الرئيسػػي  تػػكافر -
تنظيـ كعػرض البيانػات باسػتخداـ الجػداكؿ كالرسػـك البيانيػة التػي تشػمؿ صػكرا جاء المتطمب الفرعي 

 المتطمػب الفرعػيتػكافر يفي حيف لػـ   تكافرا في المجاؿ الذم ينتمي إليو ، األكثر كمخططات أعمدة
الباحػػث قمػػة  يعػػزكك  ،تػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػعك لػػنفس البيانػػات المقارنػػة بػػيف عػػركض مختمفػػة

النسب المئكية ليذا المجاؿ إلى أف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابػع تحػدث عػف كحػدة ) اإلحصػاء ك 
االحتمػػاؿ( بصػػكرة قميمػػة جػػدا ككػػذلؾ ضػػمت الكحػػدة  درس التجربػػة العشػػكائية لػػـ تتضػػمنيا متطمبػػات 

TIMSS-2011  
 

 
لبعػػػػد  2011لمعػػػػاـ  TIMSS( مقارنػػػػة النسػػػػب المئكيػػػػة التػػػػي حػػػػددتيا دراسػػػػة 5:8كيكضػػػػح جػػػػدكؿ )

 المحتكل مع النسب المئكية التي كجدىا الباحث في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع .
 

 (5:8جدكؿ )
لبعد المحتكل مع النسب المئكية  2011لمعاـ  TIMSSمقارنة النسب المئكية التي حددتيا دراسة 

 متكفرة في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع . التي كجدىا الباحث
 

 انًجبل
اننسبت انًئىيت نذراست 

TIMSS 

اننسبت انًئىيت انتي وجذهب 

 انببحث

 67.5 % % 50 األػذاد

 23.2 % % 35 األشكبل انهنذسيت وانقيبسبث

 9.3 % %15  ػرض انبيبنبث

 100 % % 100 انًجًىع
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مػػع  TIMSSسػػب المئكيػػة التػػي حػػددتيا دراسػػة يكضػػح الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد اخػػتالؼ بػػيف الن

النسػػب المئكيػػة النسػػب التػػي كجػػدىا الباحػػث متػػكفرة فػػي كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع ، كبمقارنػػة 
األعػػػػداد ، األشػػػػكاؿ اليندسػػػػية القياسػػػػات ،كعػػػػرض التػػػػي تكصػػػػؿ إلييػػػػا الباحػػػػث لممجػػػػاالت الثالثػػػػة )

حسػػب األعػػداد أف نسػػبة كجػػكد مجػػاؿ يالحػػظ  TIMSSدراسػػة ( مػػع النسػػب التػػي حػػددتيا البيانػػات
مقارنػة مػع النسػب المئكيػة التػي حػددتيا  مرتفعة جػدا%(، كىذه النسبة المئكية 67.5نتائج التحميؿ ) 

األشػػػػكاؿ اليندسػػػػية ، أمػػػػا بالنسػػػػبة لمجػػػػاؿ  (%50)  األعػػػػدادحيػػػػث بمغػػػػت نسػػػػبة  TIMSSدراسػػػػة 
حسػػب نتػػائج التحميػػؿ  ساسػػي الرياضػيات لمصػػؼ الرابػػع األفقػػد تضػػمف فػػي محتػػكل كتػػاب  كالقياسػات
كالتػػي كانػػت  TIMSSدراسػػة مػػع النسػػب التػػي حػػددتيا  منخفضػػة جػػدا%( كىػػي نسػػبة 23.2نسػػبة )

%( كىػػي 9.3حسػػب نتػػائج التحميػػؿ ) عػػرض البيانػػات%( ، كقػػد كانػػت النسػػبة المئكيػػة لمجػػاؿ 35)
 .TIMSSدراسة %( حسب النسبة المئكية  15نسبة منخفضة مقارنة بنسبة ) 
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 :عمى ينص الذي الثالث السؤال إجابة
 -متطمبػاتل لمصؼ الرابع األساسي الرياضياتكتاب  محتكل مدل تضمفالتقديرات التقكيمية لما 

2011 TIMSS لبعد العمميات المعرفية ) المعرفة ، التطبيؽ ، كاالستدالؿ ( ؟ 


محتػكل كتػاب الرياضػيات لمصػؼ الرابػع  الباحث باسػتخداـ أداة تحميػؿ قاـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة    
التي تـ إعدادىا ليذا الغرض ، ثـ تـ تحميػؿ  TIMSS- 2011 متطمبات ضكء األساسي الفمسطيني في

الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي الفمسػػطيني كحسػػاب التكػػرارات كالنسػػب المئكيػػة لكػػؿ  محتػػكل كتػػاب
 مجاؿ مف مجاالت بعد العمميات المعرفية .

 
النسػػبة المئكيػػة لتػػكافر المتطمبػػات الفرعيػػة لبعػػد العمميػػات المعرفيػػة فػػي 5:9)  (رقػػـ  كيكضػػح جػػدكؿ

الرياضػيات لمصػؼ الرابػع األساسػي مػف مجمػكع الفقػرات  في محتكل كتػاب TIMSS-2011 دراسة
 المتكفرة .

 
 (5:9جدكؿ )

 كتابالخاصة  ببعد العمميات المعرفية في TIMSS  2011 -النسبة المئكية لتكافر متطمبات 
 الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي مف مجمكع الفقرات المتكفرة .

 

ًم
مجالتًبعدًالعملٌاتً

ًالمعرفٌة

الفرعٌةًالمتوفرةًفًًكتابًًالمتطلباتعددً
 الرٌاضٌاتًللصفًالرابعًاألساسً

ًالنسبة العدد

 63.2 % 12 المعرفة 1

 15.8% 3 التطبٌق 2

 21 % 4 االستدالل 3

 100% 19 المجموع

 
كفيما يمي تفصيال لممجاالت الفرعية المككنة لكؿ مجاؿ مف مجاالت بعد العمميات المعرفية 

( التكرارات كالنسب المئكية لمجاؿ المعرفة في 5:10يبيف جدكؿ )  حيث ، TIMSS 2011 -متطمباتب
 .الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي كتاب 
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 (5:10جدكؿ ) 
   TIMSS - 2011متطمباتب صؼ الرابع األساسيلم الرياضياتمدل تضمف محتكل كتاب 

 لبعد العمميات المعرفية )مجاؿ المعرفة( 
 

 التكرار (TIMSSمتطلباتً)ً م
النسبةً
 المئوٌة

 انًؼرفت             

 اٌززوش

 %2.8 14 رزوشاٌزؼش٠فبدٚاٌّظطٍؾبداٌش٠بػ١خ-

 %1.2 6 رزوشخٛاصاألػذاد-

 %0.8 4 خرزوشخٛاصاألشىبيإٌٙذع١-

 %4.4 22 إػبدحوزبثخسِٛصس٠بػ١خ-

اٌزؼشف

 ػٍٝ

اٌزؼج١شاد،األػذاد،اٌزؼشفػٍٝػٕبطشس٠بػ١خِضًاألشىبي-

 ٚاٌى١ّبد
6 1.2% 

 %5.2 26 اٌزؼشفػٍٝاٌى١بٔبداٌش٠بػ١خاٌّزىبفئخ-

 اٌؾغبة

 %52.2 262ػٍٝاألػذاداٌطج١ؼخ+-×÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

 ػٍٝاٌىغٛساٌؼشش٠خٚاٌجغ١طخ+-×÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-
76 15.1% 

 %0.0 0 ػٍٝاألػذاداٌظؾ١ؾخ+-×÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

 %6.0 30 رمش٠تاألػذادٌزمذ٠شٔبرظاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

 %0.0 0 اٌم١بَثؼ١ٍّبدسٚر١ٕ١خفٟاٌغجش-

 %5.4 27 عبعِؼٍِٛبدِٓاٌشعَٛاٌج١ب١ٔخٚاٌغذاٚياعزش- االعزشعبع

 %2.6 13 اعزؼّبيٚاخز١بسأدٚاداٌم١بطإٌّبعجخ- اٌم١بط

رظ١ٕفاألػذادٚاألشىبيٚاٌؼجبساداٌش٠بػ١خؽغتاٌخٛاص- اٌزظ١ٕف

 اٌّشزشوخ
16 3.2% 

 %100.0 502 المجموعًالكلً
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لممتطمبات الفرعية لكؿ متطمب رئيسي في مف الجدكؿ السابؽ تفاكت النسب المئكية  يالحظ
 مجاؿ المعرفة حيث جاءت النتائج كتالي:

 
، كتفاكتػػت مػػف حيػػث تػػكافره فػػي مجػػاؿ المعرفػػة %( 9.2تػػكافر المتطمػػب الرئيسػػي )التػػذكر( بنسػػبة )-

األكثػػر إعػػادة كتابػػة رمػػكز رياضػػية النسػػب المئكيػػة لممتطمبػػات الفرعيػػة حيػػث جػػاء المتطمػػب الفرعػػي 
بنسػػبة تػػذكر التعريفػػات كالمصػػطمحات الرياضػػية ثػػـ جػػاء المتطمػػب الفرعػػي  %( ،4.4سػػبة )تػػكافرا بن

تػذكر خػكاص %( ، ثـ جػاء المتطمػب 1.2بنسبة) تذكر خكاص األعداد %(، ثـ جاء المتطمب2.8)
 .(0.8بنسبة ) األشكاؿ اليندسية

 
، اؿ المعرفػػػة حيػػػث تػػػكافره فػػػي مجػػػ%( مػػػف 6.4بنسػػػبة )تػػػكافر المتطمػػػب الرئيسػػػي )التعػػػرؼ عمػػػى ( -

اٌزؼ  شفػٍ  ٝاٌى١بٔ  بداٌش٠بػ  ١خكتفاكتػػت النسػػب المئكيػػة لممتطمبػػات الفرعيػػة حيػػث جػػاء المتطمػػب 

اٌزؼ شفػٍ ٝػٕبط شس٠بػ ١خثػـ جػاء المتطمػب الفرعػي  %( ،5.2األكثر تكافرا بنسػبة ) اٌّزىبفئخ

 %( .1.2بنسبة ) اٌزؼج١شادٚاٌى١ّبد،األػذاد،ِضًاألشىبي
 
، مػػػػف حيػػػػث تػػػػكافره فػػػػي مجػػػػاؿ المعرفػػػػة  %(73.3الرئيسػػػػي )الحسػػػػاب( بنسػػػػبة )تػػػػكافر المتطمػػػػب  -

÷إعشاءاٌؼ١ٍّ بداٌؾغ بث١خكتفاكتت النسب المئكية لممتطمبات الفرعية حيث جاء المتطمب الفرعي 

إع  شاءثػػـ جػػاء المتطمػػب الفرعػػي  ، %(52.2)تػػكافرا بنسػػبة  األكثػػر ػٍ  ٝاألػ  ذاداٌطج١ؼ  خ+-×

ثػـ جػاء المتطمػب %(،15.1)بنسػبة ػٍ ٝاٌىغ ٛساٌؼش ش٠خٚاٌجغ ١طخ+-×÷اٌؼ١ٍّبداٌؾغ بث١خ

فػػي حػػيف لػػـ تتػػكافر المتطمبػػات  ، %(6.0)بنسػػبة رمش٠  تاألػ  ذادٌزم  ذ٠شٔ  برظاٌؼ١ٍّ  بداٌؾغ  بث١خ
ػٍ ٝاألػ ذاد+-×÷إع شاءاٌؼ١ٍّ بداٌؾغ بث١خ،اٌم١ بَثؼ١ٍّ بدسٚر١ٕ١ خف ٟاٌغج شالفرعية التالية 

 . الرياضيات لمصؼ الرابع كتابفي  سالبةال خاٌظؾ١ؾ
 
 
، كضػـ مف حيث تكافره في مجاؿ المعرفة  %(5.4بنسبة )تكافر المتطمب الرئيسي )االسترجاع (  -

 . اعزشعبعِؼٍِٛبدِٓاٌشعَٛاٌج١ب١ٔخٚاٌغذاٚيمتطمب فرعي كاحد ىك 
 
، كضـ مجاؿ المعرفة  مف حيث تكافره في%(  2.6بنسبة )تكافر المتطمب الرئيسي )القياس (  -

  .استعماؿ كاختيار أدكات القياس المناسبةمتطمب فرعي كاحد ىك 
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، كضػـ مف حيػث تػكافره فػي مجػاؿ المعرفػة %( 3.2بنسبة )تكافر المتطمب الرئيسي )التصنيؼ (  -
 .رظ١ٕفاألػذادٚاألشىبيٚاٌؼجبساداٌش٠بػ١خؽغتاٌخٛاصاٌّشزشوخمتطمب فرعي كاحد ىك 

 
احث نتائج ىذا المجاؿ إلى اىتماـ الكتاب بالعمميات األربعة عمى األعداد في حػيف يكجػد يعزك الب -

(  73.3قصكر في تناكؿ المتطمبات األخرل حيث حصؿ المتطمب الرئيسي )الحساب( عمػى نسػبة )
أم ما يقارب مف ثمثي النسبة المئكية لمجاؿ )المعرفة ( كمف ىنا يكجد قصكر في كتاب الرياضيات 

 . لرابع األساسي في تناكؿ المتطمبات األخرل لمصؼ ا
 
 

لمصػػػػؼ الرابػػػػع األساسػػػػي  الرياضػػػػيات( مػػػػدل تضػػػػمف محتػػػػكل كتػػػػاب 5:11كيكضػػػػح جػػػػدكؿ )
   TIMSS - 2011 متطمباتالفمسطيني لبعد العمميات المعرفية)مجاؿ التطبيؽ( ل

 
 

 ( 5:11جدكؿ )
ني لبعد العمميات لمصؼ الرابع األساسي الفمسطي الرياضياتمدل تضمف محتكل كتاب 

   TIMSS - 2011 متطمباتالمعرفية)مجاؿ التطبيؽ( ب

 التكرارً(TIMSSمتطلباتً)ً م
النسبةً
 المئوٌة

 انتطبيق

اخز١بساٌؼ١ٍّبداٌش٠بػ١خٚاإلعزشار١غ١خإٌّبعجخفٟؽًِشىٍخ- االخز١بس

 س٠بػ١خِؼطبح
0 0.0% 

ِٚخططبدٌزٛػ١ؼػشعاٌج١بٔبداٌش٠بػ١خفٟأشىبيٚعذاٚي- اٌزّض١ً

 اٌؼاللخث١ٓاألفىبساٌش٠بػ١خاٌّخزٍفخ
97 49.0% 

شىًٕ٘ذعٟأِٚخطؾٌؾً،رى٠ٛٓرٛص٠غِٕبعتِضًِؼبدٌخ- ثٕبءّٔبرط

 ِغأٌخس٠بػ١خ
0 0.0% 

 اٌزٕف١ز
رطج١كِغّٛػخِٓاإلعشاءاداٌش٠بػ١خِضًسعُاألشىبي

 ٚاٌّخططبد
28 14.1% 

 %36.9 73 ِشبثٙخٌألٔشطخاٌظف١خؽًِغبئً-ؽًِغبئًسٚر١ٕ١خ

 %100.0 198  المجموع
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مف الجدكؿ السابؽ تفاكت النسب المئكية لممتطمبات الفرعية لكؿ متطمب رئيسي في  يالحظ
 مجاؿ التطبيؽ حيث جاءت النتائج كتالي:

، كضػػـ متطمػػب فرعػػي التطبيػػؽفػػي مجػػاؿ  %(49.0بنسػػبة )(  اٌزّض١  ًتػػكافر المتطمػػب الرئيسػػي )- 
ػشعاٌج١بٔ بداٌش٠بػ ١خف ٟأش ىبيٚع ذاٚيِٚخطط بدٌزٛػ ١ؼاٌؼالل خث ١ٓاألفى بسىك  كاحد

 . اٌش٠بػ١خاٌّخزٍفخ
 

لكتػاب الرياضػيات لمصػؼ  التطبيػؽفػي مجػاؿ  %(14.1بنسػبة )( اٌزٕف١ زتكافر المتطمػب الرئيسػي )-
األش ىبيرطج١كِغّٛػخِٓاإلعشاءاداٌش٠بػ١خِضًسع ُ، كضـ متطمب فرعي كاحد ىػك الرابع 

  . ٚاٌّخططبد
 
لكتػػػاب  التطبيػػػؽمجػػػاؿ فػػػي %( 36.9بنسػػػبة )(  ؽ   ًِغ   بئًسٚر١ٕ١   ختػػػكافر المتطمػػػب الرئيسػػػي ) -

  . ؽًِغبئًِشبثٙخٌألٔشطخاٌظف١خ، كضـ متطمب فرعي كاحد ىك الرياضيات لمصؼ الرابع 
 
لعمميات الرياضية اختيار ا بينما لـ يتضمف مجاؿ ) التطبيؽ ( المتطمبات الرئيسية التالية ،-

شكؿ ،تككيف تكزيع مناسب مثؿ معادلة ، كاإلستراتيجية المناسبة في حؿ مشكمة رياضية معطاة 
 . ىندسي أك مخطط لحؿ مسألة رياضية

 
 ، كىػػذا مػػف خػػالؿ نتػػائج )مجػػاؿ  التطبيػػؽ ( يتضػػح لمباحػػث قصػػكر الكتػػاب فػػي تنػػاكؿ ىػػذا المجػػاؿ 

خاصػة فػي مػادة الرياضػيات  اؿ التطبيؽ الذم يعد ميمػا في تناكؿ مج الكتابكضعؼ يدؿ عمى افتقار 
 التي تعتبر مادة تطبيقية أكثر منيا مادة نظرية .

 
لمصػؼ الرابػع األساسػي فػي  الرياضػيات( مدل تضمف محتكل كتاب 5:12كيكضح جدكؿ )

 . TIMSS - 2011متطمباتفمسطيف لبعد العمميات المعرفية بمجاؿ االستدالؿ ب
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 (5:12جدكؿ )
لبعد  TIMSS - 2011متطمباتللمصؼ الرابع األساسي  الرياضياتل تضمف محتكل كتاب مد

 (مجاؿ االستدالؿ)العمميات المعرفية 
 

 التكرار (TIMSSمتطلباتً)ً م
النسبةً
 المئوٌة

 االستذالل

 رؾ١ًٍ
اعزؼّبياٌؼاللبدث١ٓاٌّزغ١شادفِٟٛالفس٠بػ١خ-

ٍِٛبدٌٍزٛطًإٌٝاعزٕزبعبدطؾ١ؾخِٓخاليِؼ

 ِؼطبح
11 %13.9 

 رؼ١ُّ
رؼ١ُّٔزبئظؽًِغأٌخؽغبث١خِبٌزطج١مٙبفِٟغبي-

 49.4% 39 أٚعغ

 رىبًِ

الربط بيف المفاىيـ كاألفكار الرياضية لمتكصؿ إلى  -
 نتائج رياضية صحيحة

5 %6.3 

 0.0% 0 دِظإٌزبئظاٌش٠بػ١خٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظأخشٜ-

 رجش٠ش
بٌشعٛعإٌٝٔزبئظٚخظبئضرمذ٠ُرجش٠شِمٕغث-

 0.0% 0 س٠بػ١خِؼشٚفخ

ؽًاٌّغبئًغ١ش

 اٌشٚر١ٕ١خ

حؿ مسائؿ رياضية في مكاقؼ جديدة لـ تعرض سابقان  -
 30.4% 24 عمى الطالب

 %100.0 79 المجموعًالكلً

 
مف الجدكؿ السابؽ تفاكت النسب المئكية لممتطمبات الفرعية لكؿ متطمب رئيسي في  يالحظ
 دالؿ حيث جاءت النتائج كتالي:مجاؿ االست
 

، ك الذم ضـ متطمػب  االستدالؿفي مجاؿ  %(13.9بنسبة )(  التحميؿتكافر المتطمب الرئيسي ) -
اسػػػتعماؿ العالقػػػات بػػػيف المتغيػػػرات فػػػي مكاقػػػؼ رياضػػػية لمتكصػػػؿ إلػػػى اسػػػتنتاجات فرعػػػي كاحػػػد ىػػػك 

 .صحيحة مف خالؿ معمكمات معطاة
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، ك الػذم ضػـ متطمػب  االسػتدالؿفي مجاؿ %( 49.4بنسبة )(  يـالتعمتكافر المتطمب الرئيسي )- 
 . تعميـ نتائج حؿ مسألة حسابية ما لتطبيقيا في مجاؿ أكسعفرعي كاحد ىك 

، حيػػث ضػػـ المتطمػػب  االسػػتدالؿفػػي مجػػاؿ  %(6.3بنسػػبة )تػػكافر المتطمػػب الرئيسػػي )التكامػػؿ (  -
%( 6.3)بنسػبة  إلى نتػائج رياضػية صػحيحة الربط بيف المفاىيـ كاألفكار الرياضية لمتكصؿالفرعي 

فػي  دِ ظإٌز بئظاٌش٠بػ ١خٌٍزٛط ًإٌ ٝٔز بئظأخ شٜ، في حيف لـ يتكافر المتطمب الفرعػي اقخػر 
 كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي.

،  االسػتدالؿفػي مجػاؿ  %(30.4بنسػبة )(  ؽًاٌّغبئًغ١ شاٌشٚر١ٕ١ ختكافر المتطمب الرئيسػي ) -
حػؿ مسػائؿ رياضػية فػي مكاقػؼ جديػدة لػـ تعػرض سػابقان عمػى تطمػب فرعػي كاحػد ىػك ك الذم ضػـ م

 .الطالب
لػػـ يتضػػمف كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي المتطمػػب الرئيسػػي ) التبريػػر ( فػػي مجػػاؿ  -

 .TIMSS،كجاءت النسبة العامة ليذا المجاؿ مقاربة لمنسبة التي حددتيا دراسة االستدالؿ 
 

لبعػػػد  2011لمعػػػاـ  TIMSS( مقارنػػػة النسػػػب المئكيػػػة التػػػي حػػػددتيا دراسػػػة 5:13كيكضػػػح جػػػدكؿ )
 العمميات المعرفية مع النسب المئكية التي كجدىا الباحث في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع .

 
 (5:13جدكؿ )

لبعد العمميات المعرفية مع النسب  2011لمعاـ  TIMSSمقارنة النسب المئكية التي حددتيا دراسة 
 ة التي كجدىا الباحث متكفرة في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع .المئكي

 
 انًجبل

اننسبت انًئىيت نذراست 

TIMSS 

اننسبت انًئىيت انتي وجذهب 

 انببحث

 63.2 % % 40 انًؼرفت

 15.8% % 40 انتطبيق

 21 % %20 االستذالل

 100 % % 100 انًجًىع

 
مػػع  TIMSSئكيػػة التػػي حػػددتيا دراسػػة يكضػػح الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد اخػػتالؼ بػػيف النسػػب الم

النسػػب المئكيػػة النسػػب التػػي كجػػدىا الباحػػث متػػكفرة فػػي كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع ، كبمقارنػػة 
( مػػػع النسػػػب التػػػي المعرفػػػة ، التطبيػػػؽ ،كاالسػػػتدالؿالتػػػي تكصػػػؿ إلييػػػا الباحػػػث لممجػػػاالت الثالثػػػة )
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%(،  63.2سػػب نتػػائج التحميػػؿ ) حالمعرفػػة يالحػػظ أف نسػػبة كجػػكد مجػػاؿ  TIMSSدراسػػة حػػددتيا 
حيث بمغت  TIMSSدراسة مقارنة مع النسب المئكية التي حددتيا  مرتفعة جداكىذه النسبة المئكية 

فقػػػػػد تضػػػػػمف فػػػػػي محتػػػػػكل كتػػػػػاب  التطبيػػػػػؽ، أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمجػػػػػاؿ  (%40)  مجػػػػػاؿ المعرفػػػػػةنسػػػػػبة 
 منخفضػة جػداي نسػبة %( كى15.8حسب نتائج التحميؿ نسبة ) الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي 

تقاربػػت النسػػبة المئكيػػة التػػي %( ، كقػػد 40كالتػػي كانػػت ) TIMSSدراسػػة مػػع النسػػب التػػي حػػددتيا 
بنسبة  TIMSS%( مع النسبة المئكية التي حددتيا دراسة 21كجدىا الباحث في مجاؿ االستدالؿ )

رابػع ( ، كمف خػالؿ مػا سػبؽ يالحػظ ضػعؼ فػي تضػمف محتػكل كتػاب الرياضػيات لمصػؼ ال20%)
 لبعد العمميات المعرفية. TIMSS - 2011األساسي لمتطمبات 
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 :عمى ينص الذي الرابع السؤال إجابة
في تدريس محتكل كتاب الرياضيات TIMSS-2011 تكظيؼ متطمباتمدل التقديرات التقكيمية لما 

( مف كجية  عرض البياناتيس، في مكضكعات ) األعداد ، األشكاؿ اليندسية ك المقايلمصؼ الرابع 
 نظر المعمميف؟

 

لمحتػكل  TIMSS- 2011 متطمباتالباحث بإعداد  استبانة ب قاـ السؤاؿ عمى ىذا كلإلجابة     
( 97العينػة األساسػية كعػددىـ ) ألفػرادلمصؼ الرابع األساسي الفمسطيني كتـ تكجيييػا  الرياضياتكتاب 

 الػػػكزف النسػػػبيلمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي ،كلقػػػد تػػػـ رصػػػد  الرياضػػػياتمعممػػػان كمعممػػػة مػػػف معممػػػي مػػػادة 
فػػي تػػدريس محتػػكل كتػػاب الرياضػػيات  TIMSSتكظيػػؼ متطمبػػات ألراء المعممػػيف فػػي مػػدل كالمتكسػػط 

(،كقػد تػـ قميمػة جدا مف ضمف الخيارات التالية )كبيرة جدان، كبيرة ،متكسػطة،قميمة، لمصؼ الرابع األساسي
التػي أبػدل المعممػكف اسػتجاباتيـ ليػا كمػا فػي الجػدكؿ  تطمبػاتمتكضيح نتػائج كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت ال

 التالي:
 

 (5:14جدكؿ )
 مف مجالت بعد المحتكل. عمى كؿ مجاؿ الستجابات أفراد العينة متكسط الدرجات كاألكزاف النسبية 

 الوزن النسبي المتوسط المجال
 % 56.5 2.83 األعداد

 % 54.1 2.70 األشكال الهندسية والقياسات
 % 51.1 2.57 رض البياناتع

 %53.9  2.70 المتوسط الحسابي

 متطمبات تكظيؼقراء المعمميف في المتكسط ( أف 5:14يتضح مف الجدكؿ رقـ )

TIMSS-2011 كىى   ( 2.70  )ي بم الرياضيات لمصؼ الرابع األساسمحتكل منياج  تدريس في
، بناء عمى المعيار الذم اتبعو الباحث (2.61-3.4نسبة متكسطة ألنيا تقع بيف الفئة المتكسطة مف )

 في TIMSS - 2011 متطمبات كبم  الكزف النسبي قراء المعمميف  تكظيؼ  (4:11)في جدكؿ رقـ
 ( %53.9ي يساكم)الرياضيات لمصؼ الرابع األساسمحتكل منياج  تدريس

% ضػػعيؼ(، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى تػػدني 60كىػػي نسػػبة ضػػعيفة حسػػب المقيػػاس العػػالمي )أقػػؿ مػػف 
 .الرياضياتفي محتكل منياج  متطمباتالكثير مف التكافر نسبة 
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( كجػػاء فػػي المرتبػػة الثانيػػة مجػػاؿ %56.5جػػاء فػػي المرتبػػة األكلػػى مجػػاؿ األعػػداد بػػكزف نسػػبي )
( ،كجػاء فػي المرتبػة الثالثػة مجػاؿ عػرض البيانػات بػكزف %54.1أشكاؿ اليندسية كالقياسػات بػكزف نسػبي)

 (  .%51.1نسبي )
 فػػػػػي مػػػػػدل تكظيػػػػػؼ متطمبػػػػػاتفصػػػػػيال السػػػػػتجابات المعممػػػػػيف لفقػػػػػرات اإلسػػػػػتبانة كفيمػػػػػا يمػػػػػي ت

(TIMSS )( 5:15، حيػػث يبػػيف جػػدكؿ )فػػي تػػدريس محتػػكل كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي
فػػػػػي كتػػػػػاب  فػػػػػي تكظيػػػػػؼ مجػػػػػاؿ األعػػػػػدادلتقػػػػػديرات المعممػػػػػيف  كاألكزاف النسػػػػػبيةالمتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية 

  . لمصؼ الرابع األساسي الرياضيات
 (5:15جدكؿ )

في كتاب  األعدادالتكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لتقديرات المعممين عمى مجال 
 .الرياضيات لمصف الرابع األساسي

الوزن  المتوسط المجموع   TIMSSمتطمبات م
 الترتيب النسبي

األعدادًالطبٌعٌةًًًً  

1) 

 6 68.5% 3.42 332 تحديد القيمة المكانية لمعدد -

 16 61.2% 3.06 297 كتابة العدد بالصكرة المكسعة -

 27 48.2% 2.41 234 كتابة األعداد الطبيعية بالكممات -

تمثيؿ األعداد الطبيعية بالمخططات  -
 البيانية أك الرمكز

146 1.51 %30.1 39 

2) 

 26 48.9% 2.44 237 المقارنة بيف عدديف طبيعييف -

لطبيعية تصاعديا ترتيب األعداد ا -
 كتنازليا

318 3.28 %65.6 8 

3) 

إيجاد ناتج جمع عدديف طبيعييف أك  -
 2 86.6% 4.33 420 أكثر

 1 87.6% 4.38 425 إيجاد ناتج طرح عدديف طبيعييف  -

 4 84.9% 4.25 412 إيجاد حاصؿ ضرب عدديف طبيعييف -
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 3 85.4% 4.27 414 إيجاد حاصؿ قسمة عدديف طبيعييف -

تكظيؼ التقدير في التحقؽ مف نتائج  -
 بعض      العمميات الحسابية

275 2.84 %56.7 21 

4) 

 5 69.5% 3.47 337 التعرؼ عمى مضاعفات العدد -

 10 64.5% 3.23 313 التعرؼ عمى قكاسـ العدد -

التمييز بيف مضاعفات العدد كقكاسـ  -
 العدد

185 1.91 %38.1 35 

5) 
شمؿ األعداد حؿ مسائؿ لفظية ت -

 الطبيعية في الحياة الكاقعية
262 2.70 %54.0 23 

 الكسكر البسيطة كالكسكر العشرية : ك يتناكؿ

1) 

 17 59.6% 2.98 289 التعرؼ عمى الكسكر البسيطة -

 22 54.4% 2.72 264 تمثيؿ الكسكر عمى خط األعداد -

 29 48.0% 2.40 233 التعبير عف الكسكر البسيطة بالكممات -

 30 46.6% 2.33 226 التعبير عف الكسكر البسيطة باألرقاـ -

 31 43.5% 2.18 211 تمثيؿ الكسكر البسيطة بالمحسكس -

2) 

 7 66.8% 3.34 324 إيجاد كسكر بسيطة متكافئة -

 19 58.4% 2.92 283 المقارنة بيف الكسكر البسيطة -

ترتيب الكسكر البسيطة تصاعديا  -
 كتنازليا

314 3.24 %64.7 9 

3) 
 18 59.0% 2.95 286 جمع الكسكر البسيطة -

 20 57.7% 2.89 280 طرح الكسكر البسيطة -

 13 61.9% 3.09 300 التعرؼ عمى الكسكر العشرية - (4
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 36 35.9% 1.79 174 التعبير عف الكسكر العشرية بالكممات -

 48.2% 2.41 234 تمثيؿ الكسكر العشرية بالنماذج -
27 

كررم  

5) 
 14 61.4% 3.07 298 جمع الكسكر العشرية -

 11 63.9% 3.20 310 طرح الكسكر العشرية -

6) 
 25 52.6% 2.63 255 حؿ مسائؿ تتضمف كسكر بسيطة -

 54.0% 2.70 262 حؿ مسائؿ تتضمف كسكر عشرية -
23 
 مكرر

 عًّػذد٠خرغزخذَأػذادؽج١ؼ١خ:٠ٚزٕبٚي

1) 

د أك العممية إيجاد العدد المفقك  -
الحسابية المفقكدة في جممة عددية مثؿ 

 ( 29+؟ =  17.)
298 3.07 %61.4 

14 
 مكرر

2) 

نمذجة مكاقؼ بسيطة تتضمف قيـ  -
مجيكلة مستخدمة تعبيرات رياضية 

 كجمؿ عددية
174 1.79 %35.9 

36 
 مكرر

 األّٔبؽٚاٌؼاللبد:٠ٚزٕبٚي

1) 

 12 62.1% 3.10 301 إيجاد قيـ ناقصة في نمط معطى -

 33 39.2% 1.96 190 تكسيع نمط  معطى -

كصؼ عالقات بيف قيـ متجاكرة في  -
 38 37.7% 1.89 183 متسمسمة أعداد معطاة

2) 

كتابة أك اختيار قاعدة لتكضيح  -
العالقة بيف مجمكعة مف أزكاج مف 

 األعداد
188 1.94 %38.8 34 

تككيف أزكاج مف األعداد تطبيقا عمى  -
 32 42.9% 2.14 208 معطاةقاعدة 

 56.5% 2.83 274 انًتىسط انحسببي
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 : األعدادالنتائج المتعمقة بمجال عرض ومناقشة 
( كىػك يقػع 2.83متكسط بم  )عمى  TIMSS- 2011 متطمباتكفقا ل األعدادحصؿ مجاؿ 

( كىػػػى نسػػػبة 56.5%( كحصػػػؿ عمػػػى كزف نسػػػبي بمػػػ  )3.4-2.61فػػػي الفئػػػة المتكسػػػطة بػػػيف )
إيجػػاد نػػاتج طػػرح " المتطمػػب، حيػػث حصػػؿ فاكتػػت األكزاف النسػػبية لمجػػاؿ األعػػداد متكسػػطة كت

، كقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى تضػػمف  ( %87.6 )قػػد حصػػؿ عمػػى أعمػػى نسػػبة كىػػي عػػدديف طبيعيػػيف 
القياـ بالعمميات األربعػة عمػى كاالىتماـ بتدريسو في ىذه المرحمة كأىمية  المتطمبالمحتكل ليذا 

"  تمثيػػؿ األعػػداد الطبيعيػػة بالمخططػػات البيانيػػة"  المتطمػػبأمػػا  رحمػػة .أعػػداد الطبيعيػػة ليػػذه الم
 30.1 %))حصؿ عمى أدنى نسبة كىي 

 
 كجاء ترتيب الفقرات بالنسبة لتكزيع الفئات كالتالي )كترتيب الفقرات تنازليا( .

 :(5 - 4.21كبيرة جدا)
 أكثر. إيجاد ناتج جمع عدديف طبيعييف أك

 دديف طبيعييف إيجاد ناتج طرح ع        

 إيجاد حاصؿ قسمة عدديف طبيعييف        

 إيجاد حاصؿ ضرب عدديف طبيعييف        

 
 :(4.2 - 3.41كبيرة )

 التعرؼ عمى مضاعفات العدد
 تحديد القيمة المكانية لمعدد

 
 :(3.4 - 2.61متكسطة)

 إيجاد قيـ ناقصة في نمط معطى
 .(29=?+17قكدة في جممة عددية مثؿ ) إيجاد العدد المفقكد أك العممية الحسابية المف

 حؿ مسائؿ تتضمف كسكر عشرية        

 حؿ مسائؿ تتضمف كسكر بسيطة        

 جمع الكسكر البسيطة        

 طرح الكسكر البسيطة        

التعرؼ عمى الكسكر العشرية       
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 ترتيب الكسكر البسيطة تصاعديا كتنازليا       

 طة متكافئةإيجاد كسكر بسي       

 تمثيؿ الكسكر عمى خط األعداد       

 التعرؼ عمى الكسكر البسيطة      

 التعرؼ عمى قكاسـ العدد      

 حؿ مسائؿ لفظية تشمؿ األعداد الطبيعية في الحياة الكاقعية      

 العمميات الحسابية بعضتكظيؼ التقدير في التحقؽ مف نتائج      

 تصاعديا كتنازليا ترتيب األعداد الطبيعية     

 كتابة العدد بالصكرة المكسعة      

 المقارنة بيف الكسكر البسيطة     

 جمع الكسكر البسيطة     

 طرح الكسكر البسيطة     

 

 
 :(2.6 - 1.81قميمة )

 كتابة أك اختيار قاعدة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة مف أزكاج مف األعداد

 مسمة أعداد معطاةكصؼ عالقات بيف قيـ متجاكرة في متس

 تكسيع نمط  معطى

 تمثيؿ الكسكر العشرية بالنماذج

 تمثيؿ الكسكر البسيطة بالمحسكس

 التعبير عف الكسكر البسيطة باألرقاـ

 التعبير عف الكسكر البسيطة بالكممات

 التمييز بيف مضاعفات العدد كقكاسـ العدد

 المقارنة بيف عدديف طبيعييف

مماتكتابة األعداد الطبيعية بالك

تككيف أزكاج مف األعداد تطبيقا عمى قاعدة معطاة
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 :(1.8 - 1قميمة جدا)
 نمذجة مكاقؼ بسيطة تتضمف قيـ مجيكلة مستخدمة تعبيرات رياضية كجمؿ عددية    

 التعبير عف الكسكر العشرية بالكممات    

 تمثيؿ األعداد الطبيعية بالمخططات البيانية أك الرمكز
 

كىػػى المتطمبػػات التػػي فئػػة ) كبيػػرة جػػدا( المتطمبػػات فرعيػػة فػػي  4كد كجػػ ممػػا سػػبؽ يتضػػح 
متطمػػب فػػي فئػػة  2 كػػذلؾ كجػػكدك تتضػػمف العمميػػات الحسػػابية األربعػػة عمػػى األعػػداد الطبيعيػػة 

فػي ىػذه المرحمػة العمريػة ككػذلؾ  ىػذه المتطمبػات كقد يرجع ذلؾ إلػى االىتمػاـ بتػدريس)كبيرة (  
متطمبػػا فػػي  19ككػػذلؾ كجػػكد  عمميػػات الحسػػابية األربعػػة ،التضػػمف الكتػػاب ألربعػػة كحػػدات عػػف 

متطمبػات فػي الفئػة  3 الفئػة )قميمػة( ، كػذلؾ كجػكدمتطمػب ضػمف  11الفئة )متكسطة( ، ككجػكد 
 )قميمة جدا ( ، كقد يرجع ذلؾ عدـ االىتماـ في تدريس ىػذه المتطمبػات فػي ىػذه المرحمػة ككػذلؾ

  ضعؼ تناكؿ الكتاب ليذه المتطمبات .
 

التكرارات كالمتكسطات الحسابية كاألكزاف النسبية لتقديرات المعمميف ( 5:16ح جدكؿ )كيكض
 في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي. األشكاؿ اليندسية كالقياساتعمى مجاؿ 

 
 (5:16جدول )

ة األشكال الهندسيالتكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لتقديرات المعممين عمى مجال 
 .في كتاب الرياضيات لمصف الرابع األساسي والقياسات

 

 المتوسط المجموع TIMSSمتطمبات 
الوزنً
 النسبً

 الترتٌب

 2 66.8% 3.34 324 قياس كتقدير األطكاؿ - (1

2) 
 7 %54.2% 2.71 263 رسـ مستقيمات متعامدة -

 8 %53.6% 2.68 260 رسـ مستقيمات متكازية -

3) 

اع الزكايا المقارنة بيف أنك  -
المختمفة)قائمة ، حادة ، مستقيمة 

 ،منفرجة (
282 2.91 %58.1% 6 

 4 %60.6% 3.03 294 رسـ زكايا معطاة باستخداـ المنقمة -
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 14 %38.6% 1.93 187 تحديد نقطة في مستكل اإلحداثيات - (4

 أشىبيصٕبئ١خٚصالص١خاألثؼبد:٠ٚزٕبٚي

1) 

تصنيؼ مجمكعة مف األشكاؿ  -
 12 41.2% 2.06 200 دسية حسب شكميا أك حجمياالين

تصنيؼ مجمكعة مف األشكاؿ  -
 13 40.0% 2.00 194 اليندسية حسب خصائصيا المشتركة

المقارنة بيف األشكاؿ اليندسية  -
 11 48.2% 2.41 234 المختمفة

2) 

استعماؿ الخكاص األساسية لألشكاؿ  -
اليندسية بما فييا الخط كالتماثؿ 

 يالدكران
246 2.54 %50.7 10 

3) 
التعرؼ عمى العالقة بيف األشكاؿ  -

 9 52.6% 2.63 255 ثالثية كثنائية األبعاد

4) 

 5 59.4% 2.97 288 حساب مساحة كمحيط المربع -

 1 69.9% 3.49 339 حساب مساحة كمحط المستطيؿ -

تقدير مساحات ك أحجاـ أشكاؿ  -
 3 63.3% 3.16 307 ىندسية اعتمادا عمى أشكاؿ تـ دراستيا

  54.1% 2.70 262 انًتىسط انحسببي

 : األشكال الهندسية والقياساتمناقشة النتائج المتعمقة بمجال عرض و 
( ىػػػػذا يقػػػػع فػػػػي الفئػػػػة 2.70عمػػػػى متكسػػػػط ) األشػػػػكاؿ اليندسػػػػية كالقياسػػػػاتحصػػػػؿ مجػػػػاؿ 
فاكتػت ( كىػى نسػبة متكسػطة كت54.1كحصػؿ عمػى كزف نسػبي ) (3.4 - 2.61المتكسػطة بػيف )

 حسػػاب مسػػاحة المسػػتطيؿ" المتطمػػب، حيػػث حصػػؿ   ةاألكزاف النسػػبية لمجػػاؿ األشػػكاؿ اليندسػػي
، كقد يرجع ذلؾ إلى تضمف المحتكل ليذا المعيار  (%69.9  )" عمى أعمى نسبة كىيكمحيطو

أمػػػا  ،دراسػػػة األشػػػكاؿ اليندسػػػية فػػػي ىػػػذه المرحمػػػةكاالىتمػػػاـ بتدريسػػػو فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة كأىميػػػة 
 (%(38.6عمػػى أدنػػى نسػػبة كىػػي  ؿ" قػػد حصػػ تحديػػد نقطػػة فػػي مسػػتكل اإلحػػداثيات"  المتطمػػب

،كيعػػزك الباحػػث سػػبب ذلػػؾ إلػػى عػػدـ كجػػكد مثػػؿ ىػػذه المكضػػكعات مػػع مسػػتكل الصػػؼ الرابػػع 
 .األساسي
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 جاء ترتيب الفقرات بالنسبة لتكزيع الفئات كالتالي )كترتيب الفقرات تنازليا( .
 

 ال يكجد: (5 - 4.21كبيرة جدا)
 :(4.2 - 3.41كبيرة )

 حساب مساحة كمحيط المستطيؿ
         
 :(3.4 - 2.61متكسطة)

قياس كتقدير األطكاؿ       

 تقدير مساحات ك أحجاـ أشكاؿ ىندسية اعتمادا عمى أشكاؿ تـ دراستيا        

 رسـ زكايا معطاة باستخداـ المنقمة        

 حساب مساحة كمحيط المربع       

 ارنة بيف أنكاع الزكايا المختمفة)قائمة ، حادة ، مستقيمة ،منفرجة (المق       

 رسـ مستقيمات متعامدة       

 رسـ مستقيمات متكازية      

 التعرؼ عمى العالقة بيف األشكاؿ ثالثية كثنائية األبعاد      

 
 :(2.6 - 1.81قميمة )

الخط كالتماثؿ الدكراني استعماؿ الخكاص األساسية لألشكاؿ اليندسية بما فييا      

 المقارنة بيف األشكاؿ اليندسية المختمفة      

أك حجميا تصنيؼ مجمكعة مف األشكاؿ اليندسية حسب شكميا      

 كة كاؿ اليندسية حسب خصائصيا المشتر تصنيؼ مجمكعة مف األش      

 تحديد نقطة في مستكل اإلحداثيات
 

 ال يكجد: (1.8 - 1قميمة جدا)
   كجكد متطمب كاحػد فػي الفئػة عدـ كجكد متطمبات في الفئة )كبيرة جدا( ، ك سبؽ  يتضح مما

متطمبػػات فػػي الفئػػة  8كبيػػرة ( كقػػد يرجػػع ذلػػؾ لالىتمػػاـ فػػي تدريسػػو فػػي ىػػذه المرحمػػة ، ككجػػكد )
كقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى عػػدـ االىتمػػاـ فػػي تػػدريس ىػػذه المتطمبػػات فػػي ىػػذه المرحمػػة أك )متكسػػطة ( 

كقػد يرجػع ذلػؾ ) قميمػة( متطمبػات فػي الفئػة 5 ككذلؾ كجػكد  بشكؿ متكسط  ، بتدريسيااالىتماـ 
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إلى عدـ االىتماـ في تدريس ىذه المتطمبات في ىذه المرحمة أك االىتماـ بيا بشػكؿ قميػؿ ، فػي 
 .حيف لـ يتكافر أم متطمب في الفئة ) قميمة جدا ( 

النسبية لتقديرات المعمميف  التكرارات كالمتكسطات الحسابية كاألكزاف( 5:17كيكضح جدكؿ )
 في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي. األشكاؿ اليندسية كالقياساتعمى مجاؿ 

 
 (5:17جدول )

عرض البيانات في  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لتقديرات المعممين عمى مجال
 .كتاب الرياضيات لمصف الرابع األساسي

لمجموعا TIMSSمتطمبات   المتوسط 
الوزنً
 النسبً

 الترتٌب



 2 58.4% 2.92 283 قراءة بيانات ممثمة في جدكؿ معطى -

قراءة بيانات  ممثمة بمخططات  -
 3 57.5% 2.88 279 أعمدة

 5 44.5% 2.23 216 قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية -

قراءة بيانات متضمنة في رسكـ  -
 7 43.1% 2.15 209 بيانية

2) 

استخداـ المعمكمات المعركضة  -
بأشكاؿ مختمفة لإلجابة عف أسئمة 

 رياضية 
285 2.94 %58.8 1 

اٌزٕظ١ُٚاٌؼشع  

1) 

المقارنة بيف عركض مختمفة لنفس 
 6 43.9% 2.20 213 البيانات

2) 

تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ 
الجداكؿ كالرسـك البيانية التي تشمؿ 

 عمدةصكرا كمخططات أ
262 2.70 %54.0 4 

 اٌّزٛعؾاٌؾغبثٟ
250 2.57 %51.5  
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 : عرض البياناتمناقشة النتائج المتعمقة بمجال عرض و 
( كىػى نسػبة قميمػة ألنيػا تقػع فػي 2.57عرض البيانات عمى متكسط درجات )حصؿ مجاؿ 
كتفاكتػػػػت األكزاف  ( 51.5%( كحصػػػػؿ عمػػػػى متكسػػػػط كزف نسػػػػبي )2.6-1.81الفئػػػػة القميمػػػػة )

اسػتخداـ المعمكمػات المعركضػة بأشػكاؿ  حيث حصؿ المتطمب،لنسبية لمجاؿ عرض البيانات  ا
" المتطمػػب أمػا  .(58.8%)" حصػؿ عمػى أعمػػى نسػبة كىػي مختمفػة لإلجابػة عػف أسػػئمة رياضػية

 . (%(34.1" قد حصؿ عمى أدنى نسبة كىي  قراءة بيانات متضمنة في رسـك بيانية
 كزيع الفئات كالتالي )كترتيب الفقرات تنازليا( .كجاء ترتيب الفقرات بالنسبة لت

 
  ال يكجد:  (5 - 4.21كبيرة جدا)

 

 ال يكجد: (4.2 - 3.41كبيرة )
 

:(3.4 - 2.61متكسطة)

 استخداـ المعمكمات المعركضة بأشكاؿ مختمفة لإلجابة عف أسئمة رياضية 

 قراءة بيانات ممثمة في جدكؿ معطى

 أعمدةقراءة بيانات  ممثمة بمخططات 

 تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ كالرسكـ البيانية التي تشمؿ صكرا كمخططات أعمدة

 

 :(2.6 - 1.81قميمة )

 قراءة بيانات ممثمة بمخططات دائرية

 المقارنة بيف عركض مختمفة لنفس البيانات

قراءة بيانات متضمنة في رسـك بيانية

 

 ال يكجد: (1.8 - 1قميمة جدا)
 

عػدـ تػكافر المتطمبػات فػي كػال مػف الفئػة ) كبيػرة جػدا ، ككبيػرة ( فػي حػيف ا سػبؽ يتضح مم
فػي تػدريس ىػذه  متطمبػات فػي الفئػة ) متكسػطة ( كقػد يرجػع ذلػؾ إلػى عػدـ االىتمػاـ4  تػكافر 

متطمبات في الفئة )قميمػة( كقػد  3المتطمبات أك االىتماـ بتدريسيا بشكؿ متكسط ، ككذلؾ كجكد 
الىتمػػػاـ فػػػي تدريسػػػيا فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة أك تناكليػػػا الكتػػػاب بنسػػػب قميمػػػة لػػػؾ إلػػػى عػػػدـ ايرجػػػع ذ

 .دا(، كلـ يتكاجد أم متطمب في الفئة )قميمة جكاالىتماـ بيا في المراحؿ الدراسية القادمة 
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 :عمى ينص الذي الخامس السؤال إجابة
ضيات كتاب الرياتدريس  في TIMSS  2011-تكظيؼ متطمباتمدل التقديرات التقكيمية لما 

( مف كجية نظر  ستدالؿلمصؼ الرابع األساسي لبعد العمميات المعرفية ) المعرفة ، التطبيؽ ،اال
 ؟ المعمميف

 
لبعػد العمميػات  TIMSS - 2011 متطمبػاتالباحػث بإعػداد  اسػتبانة ب قػاـ السؤاؿ عمى ىذا كلإلجابة    

العينػػػة  ألفػػػرادي كتػػػـ تكجيييػػػا لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي الفمسػػػطين الرياضػػػياتلمحتػػػكل كتػػػاب  المعرفيػػػة 
لمصؼ الرابع األساسػي ،ك تػـ رصػد  الرياضيات( معممان كمعممة مف معممي مادة 97األساسية كعددىـ )

فػي تػدريس كتػاب  TIMSS 2011-تكظيػؼ متطمبػاتألراء المعمميف فػي مػدل كالمتكسط  الكزف النسبي
قميمػة  بيػرة جػدان، كبيػرة ،متكسػطة،قميمة،مػف ضػمف الخيػارات التاليػة )ك الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي

التػي أبػدل المعممػكف اسػتجاباتيـ ليػا كمػا  متطمبػات(،كقد تـ تكضيح نتائج كؿ مجػاؿ مػف مجػاالت الجدا
 في الجدكؿ التالي:

 
 (5:18جدكؿ )

مف مجاالت بعد العمميات  عمى كؿ مجاؿ الستجابات أفراد العينة متكسط الدرجات كاألكزاف النسبية 
 ة.المعرفي

 الوزن المتوسط المجال
 % 59 2.95 المعرفة
 %48.7 2.44 التطبيق
 %46.2 2.31 االستدالل

 %51.3 2.56 المتوسط الحسابي
 

 
-TIMSS متطمبػػات تكظيػػؼقراء المعممػػيف فػػي المتكسػػط ( أف 5:18يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )     

  ) ي بمػ مصػؼ الرابػع األساسػالرياضػيات لمحتػكل منيػاج  تػدريس فػي العمميػات المعرفيػة لبعػد 2011

( كبمػ  الػكزف النسػبي قراء 2.6 - 1.81كىى نسبة قميمة  ألنيا تقع في الفئة القميمػة مػف قميمػة )  ( 2.56
محتػػكل منيػػاج  تػػدريس فػػي العمميػػات المعرفيػػة لبعػػد TIMSS - 2011متطمبػػات المعممػػيف  تكظيػػؼ
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حسػػب المقيػػاس العػػالمي )أقػػؿ مػػف  كىػػي نسػػبة ضػػعيفة(  %51.3ي )الرياضػػيات لمصػػؼ الرابػػع األساسػػ
 .الرياضياتفي محتكل منياج  متطمباتالكثير مف التكافر % ضعيؼ(، كيرجع ذلؾ إلى تدني نسبة 60

كجاء في المرتبة الثانية مجاؿ  (%59)حيث جاء في المرتبة األكلى مجاؿ المعرفة بكزف نسبي 
   (.%46.2)الستدالؿ بكزف نسبي ،كجاء في المرتبة الثالثة مجاؿ ا (%48.7)التطبيؽ بكزف نسبي

 
-TIMSS في مدل تكظيؼ متطمباتكفيما يمي تفصيال الستجابات المعمميف لفقرات اإلستبانة 

، حيػث يبػيف لبعد العمميات المعرفية في تدريس محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي 2011
فػي  في تكظيؼ مجػاؿ المعرفػةالمعمميف لتقديرات  كاألكزاف النسبية( المتكسطات الحسابية 5:19جدكؿ )
  .لمصؼ الرابع األساسي  الرياضياتكتاب 

 
 (5:19جدكؿ )

التكرارات كالمتكسطات الحسابية كاألكزاف النسبية لتقديرات المعمميف عمى بعد العمميات المعرفية 
 )مجاؿ المعرفة ( في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي.

 المتوسط المجموع عرفةفي مجال الم TIMSSمتطمبات 
الوزنً
 النسبً

 الترتٌب

اٌززوش

تذكر التعريفات كالمصطمحات  -
 5 60.0% 3.00 291 الرياضية

 4 60.8% 3.04 295 تذكر خكاص األعداد -

 6 58.8% 2.94 285 تذكر خكاص األشكاؿ اليندسية -

 7 56.5% 2.82 274 إعادة كتابة رمكز رياضية  -

اٌزؼشف

 ػٍٝ

ؼ عمى عناصر رياضية التعر  -
مثؿ األشكاؿ ،األعداد ،التعبيرات 

 كالكميات
247 2.55 %50.9 10 

التعرؼ عمى الكيانات الرياضية  -
 12 49.9% 2.49 242 المتكافئة

 اٌؾغبة

-÷×إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

 +ػٍٝاألػذاداٌطج١ؼخ
443 4.57 %91.3 1 

 2 81.2% 4.06 394 -÷ ×  إجراء العمميات الحسابية  -
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 عمى الكسكر العشرية كالبسيطة  +

 -÷ ×  إجراء العمميات الحسابية  -
 14 43.7% 2.19 212 السالبة + عمى األعداد الصحيحة

تقريب األعداد لتقدير ناتج  -
 3 64.3% 3.22 312 العمميات الحسابية

 11 50.7% 2.54 246 القياـ بعمميات ركتينية في الجبر -

 عبعاالعزش

استرجاع معمكمات مف الرسكـ  -
 13 49.3% 2.46 239 البيانية كالجداكؿ

 اٌم١بط

استعماؿ كاختيار أدكات القياس  -
 8 55.5% 2.77 269 المناسبة

 اٌزظ١ٕف

تصنيؼ األعداد كاألشكاؿ  -
كالعبارات الرياضية حسب الخكاص 

 المشتركة 
256 2.64 %52.8 9 

 انًتىسط
286 2.95 %59.0  

 
 : المعرفةمناقشة النتائج المتعمقة بمجال عرض و 

الفئة ( كىى نسبة متكسطة ألنيا تقع في 2.95المعرفة عمى متكسط درجات )حصؿ مجاؿ 
كتفاكتػػت األكزاف  ( 59%كحصػػؿ عمػػى كزف نسػػبي ) (3.4 - 2.61المتكسػػطة بػػيف متكسػػطة)
+ػٍ   ٝ-÷×إع   شاءاٌؼ١ٍّ   بداٌؾغ   بث١خ حيػػػث حصػػؿ المتطمػػػب،النسػػبية لمجػػػاؿ المعرفػػة  

كقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى تضػػػمف  .(%(91.3" حصػػػؿ عمػػػى أعمػػػى نسػػػبة كىػػػي  األػ   ذاداٌطج١ؼ   خ
دراسػػػة العمميػػػات األربعػػػة كاالىتمػػػاـ بتدريسػػػو فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة كأىميػػػة  المتطمػػػبالمحتػػػكل ليػػػذا 

+ عمػػى  -÷ ×  إجػػراء العمميػػات الحسػػابية " المتطمػػبأمػػا لألعػػداد الطبيعيػػة  فػػي ىػػذه المرحمػػة 
 . (%(43.7" قد حصؿ عمى أدنى نسبة كىي  السالبة الصحيحةاألعداد 
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 كجاء ترتيب الفقرات بالنسبة لتكزيع الفئات كالتالي )كترتيب الفقرات تنازليا( .
 
 :(5 - 4.21كبيرة جدا)

+ػٍٝاألػذاداٌطج١ؼخ-÷×إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ

 

 :(4.2 - 3.41كبيرة )
 + عمى الكسكر العشرية كالبسيطة -×  ÷ إجراء العمميات الحسابية 

 
 :(3.4 - 2.61متكسطة)

 تقريب األعداد لتقدير ناتج العمميات الحسابية

 تذكر خكاص األعداد

تذكر التعريفات كالمصطمحات الرياضية

 تذكر خكاص األشكاؿ اليندسية

 إعادة كتابة رمكز رياضية 

 استعماؿ كاختيار أدكات القياس المناسبة

كاألشكاؿ كالعبارات الرياضية حسب الخكاص المشتركة  تصنيؼ األعداد

 
 :(2.6 - 1.81قميمة )

 التعرؼ عمى عناصر رياضية مثؿ األشكاؿ ،األعداد ،التعبيرات كالكميات

 القياـ بعمميات ركتينية في الجبر

 استرجاع معمكمات مف الرسـك البيانية كالجداكؿ

 التعرؼ عمى الكيانات الرياضية المتكافئة
 السالبة + عمى األعداد الصحيحة -÷ ×  العمميات الحسابية  إجراء

 
 ال يكجد : (1.8 - 1قميمة جدا)

 -÷ ×  إجراء العمميػات الحسػابية   كجكد متطمب كاحد في الفئة )كبيرة جدا ( كىكيتضح مما سبؽ 
لػى  ةكقد يرجع ذلؾ إلػى االىتمػاـ بيػذا المتطمػب فػي ىػذه المرحمػة العمريػ  + عمى األعداد الطبيعة كا 

تضػمف الكتػػاب عمػى العديػػد مػف األسػػئمة التػي تيػػتـ بػإجراء العمميػػات الحسػابية األربعػػة عمػى األعػػداد 
كجػػػكد متطمػػػب كاحػػػد فػػػي الفئػػػة )كبيػػػرة( كيرجػػػع أيضػػػا ذلػػػؾ إلػػػى االىتمػػػاـ بيػػػذا ، ككػػػذلؾ الطبيعيػػػة 
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لى تضمف الكتػاب أسػئمة عديػدة تيػتـ بػإجراء العمم المتطمب في ىذه المرحمة العمرية يػات الحسػابية كا 
 5متطمبػػات فػػي الفئػػة )المتكسػػطة( ، كتكاجػػد  7فػػي حػػيف تكاجػػد  ، الكسػػكر العشػػرية كالبسػػيطةعمػػى 

متطمبات في الفئة )قميمػة ( ، فػي حػيف لػـ يتكاجػد أم متطمػب فػي الفئػة )قميمػة جػدا ( كقػد يرجػع ذلػؾ 
نما الحالية مرحمة العمرية فئة القميمة لمتطمبات قد ال تككف مالئمة لمإلى اشتماؿ الفئة المتكسطة كال كا 

 تككف مناسبة لممراحؿ العمرية القادمة مثؿ التصنيؼ كالتعميـ .
 

التكرارات كالمتكسطات الحسابية كاألكزاف النسبية لتقديرات المعمميف  (5:20كيكضح جدكؿ )
 لمصؼ الرابع األساسي. الرياضيات( في كتاب  ؽ)مجاؿ التطبيعمى بعد العمميات المعرفية 

 
 ((5:20ل جذو

التكرارات كالمتكسطات الحسابية كاألكزاف النسبية لتقديرات المعمميف عمى بعد العمميات المعرفية 
 لمصؼ الرابع األساسي. الرياضيات( في كتاب  ؽ)مجاؿ التطبي

 

 في يجبل انتطبيق TIMSSيتطهببث 
 المتوسط المجموع

الوزنً
 النسبً

 الترتٌب

 االخز١بس

ضية اختيار العمميات الريا -
كاإلستراتيجية المناسبة في حؿ مشكمة 

 رياضية معطاة 
216 2.23 %44.5 4 

 اٌزّض١ً

عرض البيانات الرياضية في أشكاؿ  -
كجداكؿ كمخططات لتكضيح العالقة 

 بيف األفكار الرياضية المختمفة
241 2.48 %49.7 2 

ثٕبء

 ّٔبرط

تككيف تكزيع مناسب مثؿ معادلة  -
سألة ،شكؿ ىندسي أك مخطط لحؿ م

 رياضية
190 1.96 %39.2 5 

 اٌزٕف١ز

رطج١كِغّٛػخِٓاإلعشاءاد

اٌش٠بػ١خِضًسعُاألشىبي

 ٚاٌّخططبد
239 2.46 %49.3 3 

ؽً

ِغبئً

 حؿ مسائؿ مشابية لألنشطة الصفية - سٚر١ٕ١خ
296 3.05 %61.0 1 

 
 48.7% 2.44 236 المتوسط الحسابي
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 : لتطبيقامناقشة النتائج المتعمقة بمجال عرض و 
كىػى نسػبة قميمػة  ألنيػا تقػع فػي الفئػة ( 2.44التطبيػؽ عمػى متكسػط درجػات ) حصؿ مجاؿ

كتفاكتػت األكزاف النسػػبية  ( 48.7%كحصػؿ عمػى متكسػط كزف نسػبي ) (2.6 - 1.81القميمػة )
عمػى أعمػى نسػبة  حؿ مسائؿ مشػابية لألنشػطة الصػفية حيث حصؿ المتطمب،لمجاؿ التطبيؽ  

كاالىتمػػاـ بتدريسػػو فػػي ىػػذه  المتطمػػبجػػع ذلػػؾ إلػػى تضػػمف المحتػػكل ليػػذا ، كقػػد ير  %(61كىػػي)
" المتطمػػبأمػػا  دراسػػة العمميػػات األربعػػة لألعػػداد الطبيعيػػة  فػػي ىػػذه المرحمػػة .المرحمػػة كأىميػػة 

" قػػد حصػػؿ  معادلػػة ،شػػكؿ ىندسػػي أك مخطػػط لحػػؿ مسػػألة رياضػػية تكػػكيف تكزيػػع مناسػػب مثػػؿ
 . (%39.2)عمى أدنى نسبة كىي 

 رتيب الفقرات بالنسبة لتكزيع الفئات كالتالي )كترتيب الفقرات تنازليا( .كجاء ت
٠ٛعذال:(5 - 4.21كبيرة جدا)

 
٠ٛعذال:(4.2 - 3.41كبيرة )

 
 :(3.4 - 2.61متكسطة)

 .حؿ مسائؿ مشابية لألنشطة الصفية
 

 :(2.6 - 1.81قميمة )
 

ح العالقػػة بػػيف األفكػػار الرياضػػية عػػرض البيانػػات الرياضػػية فػػي أشػػكاؿ كجػػداكؿ كمخططػػات لتكضػػي
 .المختمفة

 .اختيار العمميات الرياضية كاإلستراتيجية المناسبة في حؿ مشكمة رياضية معطاة 

 .تككيف تكزيع مناسب مثؿ معادلة ،شكؿ ىندسي أك مخطط لحؿ مسألة رياضية
 .رطج١كِغّٛػخِٓاإلعشاءاداٌش٠بػ١خِضًسعُاألشىبيٚاٌّخططبد

 
٠ٛعذال:(1.8 - 1قميمة جدا)

 

عػػدـ تكاجػػد أم متطمػػب فػػي الفئػػة )كبيػػرة جػػدا ككبيػػرة ( ، فػػي حػػيف تكاجػػد  يتضػػح ممػػا سػػبؽ
متطمبػػات فػػي الفئػػة ) قميمػػة ( كلػػـ يتكاجػػد  4متطمػب كاحػػد فػػي الفئػػة ) المتكسػػطة( ، كػػذلؾ تكاجػد 
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لمتطمبػات فػي تػدريس ىػذه اىتماـ االأم متطمب في الفئة )قميمة جدا( ، كقد يرجع ذلؾ إلى عدـ 
  ككذلؾ تناكؿ الكتاب ليذه المتطمبات بنسب قميمة .

 
التكرارات كالمتكسطات الحسابية كاألكزاف النسبية لتقديرات المعمميف عمى ( 5:21كيكضح جدكؿ )

  .بعد العمميات المعرفية )مجاؿ االستدالؿ ( في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي
 
 

 (5:21جدول )

طات الحسابية واألوزان النسبية لتقديرات المعممين عمى بعد العمميات المعرفية التكرارات والمتوس
 )مجال االستدالل ( في كتاب الرياضيات لمصف الرابع األساسي .

 

 المتوسط المجموع في مجال االستدالل TIMSSمتطمبات 
الوزنً
 الترتٌب النسبً

 رؾ١ًٍ

استعماؿ العالقات بيف المتغيرات في  -
ة لمتكصؿ إلى استنتاجات مكاقؼ رياضي

 صحيحة مف خالؿ معمكمات معطاة
238 2.45 %49.1 4 

 رؼ١ُّ

تعميـ نتائج حؿ مسألة حسابية ما  -
 1 54.8% 2.74 266 لتطبيقيا في مجاؿ أكسع

 رىبًِ

الربط بيف المفاىيـ كاألفكار الرياضية  -
 3 51.1% 2.56 248 لمتكصؿ إلى نتائج رياضية صحيحة

الرياضية لمتكصؿ إلى نتائج دمج النتائج  -
 5 35.7% 1.78 173 أخرل

 رجش٠ش

تقديـ تبرير مقنع بالرجكع إلى نتائج  -
 كخصائص رياضية معركفة

159 1.64 %32.8 6 

ؽً

اٌّغبئً

غ١ش

اٌشٚر١ٕ١خ

حؿ مسائؿ رياضية في مكاقؼ جديدة لـ  -
 تعرض سابقا عمى الطالب 

259 2.67 %53.4 2 

  46.2% 2.31 224 المتوسط الحسابً
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 :االستداللمناقشة النتائج المتعمقة بمجال عرض و 
كىػػى نسػػبة قميمػػة  ألنيػػا تقػػع فػػي الفئػػة ( 2.31االسػػتدالؿ عمػػى متكسػػط درجػػات ) حصػػؿ مجػػاؿ

كتفاكتػػػت األكزاف النسػػػبية لمجػػػاؿ  ( 46.2كحصػػػؿ عمػػى كزف نسػػػبي ) (2.6 - 1.81القميمػػة )
 ؿ مسألة حسابية ما لتطبيقيا في مجاؿ تعميـ نتائج ح "حيث حصؿ المتطمب ،االستدالؿ  
، كقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى تضػػمف المحتػػكل  (%(54.8" حصػػؿ عمػػى أعمػػى نسػػبة كىػػي  أكسػػع

تقػػديـ تبريػػر مقنػػع بػػالرجكع إلػػى " المتطمػػبأمػػا  ككجػػكد تعميمػػات نيايػػة كػػؿ درس . المتطمػػبليػػذا 
 . (%(32.8" قد حصؿ عمى أدنى نسبة كىي  نتائج كخصائص رياضية معركفة

 ء ترتيب الفقرات بالنسبة لتكزيع الفئات كالتالي )كترتيب الفقرات تنازليا( .كجا
 

 ال يكجد: (5 - 4.21كبيرة جدا)

 
 ال يكجد : (4.2 - 3.41كبيرة )

 
 : (3.4 - 2.61متكسطة)

 تعميـ نتائج حؿ مسألة حسابية ما لتطبيقيا في مجاؿ أكسع

الطالب  حؿ مسائؿ رياضية في مكاقؼ جديدة لـ تعرض سابقا عمى

 : (2.6 - 1.81قميمة )
 الربط بيف المفاىيـ كاألفكار الرياضية لمتكصؿ إلى نتائج رياضية صحيحة

استعماؿ العالقات بػيف المتغيػرات فػي مكاقػؼ رياضػية لمتكصػؿ إلػى اسػتنتاجات صػحيحة مػف خػالؿ 
 معمكمات معطاة

 
 : (1.8 - 1قميمة جدا)

 لدمج النتائج الرياضية لمتكصؿ إلى نتائج أخر 
تقديـ تبرير مقنع بالرجكع إلى نتائج كخصائص رياضية معركفة

 

عدـ تكاجد أيا مف المتطمبات في الفئة ) كبيرة جدا ، كبيرة ( ، فػي حػيف تكاجػد  يتضح مما سبؽ
كتكاجػػد متطمبػػاف فػػي الفئػػة )قميمػػة( ، كمتطمبػػاف فػػي الفئػػة )قميمػػة  متطمبػػاف فػػي الفئػػة )متكسػػطة( ،

  .االىتماـ بتدريس ىذه المتطمبات بدرجة قميمة لمالئمتيا ليذه المرحمةجدا (  كقد يرجع ذلؾ إلى 
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 : ممخص النتائج
 فمسػطيف كفػؽ الرياضيات لمصؼ الرابع األساسػي فػي كتابىدفت الدراسة الحالية إلى تقكيـ محتكل 

معرفة مدل تكظيؼ ىذه المتطمبات  ، ككذلؾ الكتابمف خالؿ تحميؿ محتكل  (TIMSS) متطمبات
 كقد أسفرت النتائج عف : ، مف كجية نظر المعمميف يسوفي تدر 

 
فػي محتػكل منيػاج الرياضػيات  تضػمنياالكاجػب  TIMSS - 2011 بمتطمبػاتبنػاء قائمػة  -1

( معيػػاران تكزعػػت عمػػى سػػتة مجػػاالت كىػػي 85لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي ، كتككنػػت القائمػػة مػػف )
 كاالستدالؿ( .،المعرفة، التطبيؽ  ،عرض البياناتك ، األشكاؿ اليندسية كالقياسات، األعداد)
 

 بمغػػػت النسػػػبة المئكيػػػة لمجػػػاؿ األعػػػداد عنػػػد تحميػػػؿ كتػػػاب الرياضػػػيات كفقػػػا لمتطمبػػػات  -2

TIMSS-2011 (67.5 كىي نسبة كبيرة بالمقارنة مع النسبة المئكية التػي حػددتيا دراسػة ) %
TIMSS ، ( كىػػي  23.2ات)بينمػػا بمغػػت النسػػبة المئكيػػة لمجػػاؿ األشػػكاؿ اليندسػػية كالقياسػػ%

، كبمغػت النسػبة المئكيػة  TIMSSنسبة قميمة بالمقارنة مع النسبة المئكية التػي حػددتيا دراسػة  
كىػػي نسػػبة قميمػػة بالمقارنػػة مػػع النسػػبة المئكيػػة التػػي حػػددتيا  9.3% )لمجػػاؿ عػػرض البيانػػات )

 .  TIMSSدراسة 
 
اضػػػػػيات كفقػػػػػا لمتطمبػػػػػات بمغػػػػػت النسػػػػػبة المئكيػػػػػة لمجػػػػػاؿ المعرفػػػػػة عنػػػػػد تحميػػػػػؿ كتػػػػػاب الري -3

TIMSS-2011    (63.2)%  كىػػي نسػػبة كبيػػرة بالمقارنػػة مػػع النسػػبة المئكيػػة التػػي حػػددتيا
كىػػي نسػػبة قميمػػة  %(15.8بينمػػا بمغػػت النسػػبة المئكيػػة لمجػػاؿ التطبيػػؽ ) ، TIMSSدراسػػة   

لمجاؿ  ، كبمغت النسبة المئكية   TIMSSجدا بالمقارنة مع النسبة المئكية التي حددتيا دراسة 
 .   TIMSSكىي نسبة متقاربة مع النسبة المئكية التي حددتيا دراسة 21%)  االستدالؿ ) 

 
فػػي تػػدريس  TIMSS - 2011الػػكزف النسػػبي لبعػػد المحتػػكل فػػي تكظيػػؼ متطمبػػات  بمػػ  -4

حيػث حصػؿ مجػاؿ  53.9%)محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع مف كجية نظر المعممػيف)
%(، بينما حصؿ مجاؿ األشكاؿ اليندسية كالقياسات عمػى كزف  56.5األعداد عمى كزف نسبي)

%( ، كىػي نسػب  51.1( ، كحصؿ مجػاؿ عػرض البيانػات عمػى كزف نسػبي ) 54.1%نسبي )
 تدؿ عمى أنيا غير مرضية مف كجية نظر المعمميف.
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فػػي  TIMSS - 2011الػػكزف النسػػبي لبعػػد العمميػػات المعرفيػػة فػػي تكظيػػؼ متطمبػػات  بمػػ  -4
حيػث  51.3% )حتكل كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع مػف كجيػة نظػر المعممػيف )تدريس م

%(، بينمػػػا حصػػػؿ مجػػػاؿ التطبيػػػؽ عمػػػى كزف  59حصػػػؿ مجػػػاؿ المعرفػػػة عمػػػى كزف نسػػػبي)
%( ، كىػػػي نسػػػب 46.2%( ، كحصػػػؿ مجػػػاؿ االسػػػتدالؿ عمػػػى كزف نسػػػبي ) 48.7نسػػػبي )

 تدؿ عمى أنيا غير مرضية مف كجية المعمميف.
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التوصيات

 :يمي بما الباحث يكصي نتائج مف الحالية الدراسة إليو تكصمت ما ضكء في
 .  TIMSSمشركع متطمبات عمى المدرسية الرياضيات كتب مؤلفي إطالع ضركرة (1
  .الرياضي لالمحتك  في كالبيئية الحياتية المكاقؼ استخداـ ضركرة (2
 االتجاىات مع لتتكافؽ تطكيرىا ثـ كمف ,دكرية بصفة الرياضيات كتقكيميا مقررات محتكل مراجعة (3

 . العممية كالمستجدات ,العالمية
 كبرامج الخدمة قبؿ في دكرات المعمـ TIMSSكالعمكـ لمرياضيات الدكلية الدراسة متطمبات تضميف (4

 .الخدمة أثناء تدريبية
ت المعرفيػة كخاصػة العمميػاTIMSSكالعمػكـ لمرياضػيات الدكليػة التكجيػات دراسػة متطمبػاتتضػميف  (5

 .االبتدائية بقدر أكبر بالمرحمة
 

 
 :المقترحات

 كاستكماالن  جية، مف طرحيا تـ التي كالتكصيات إلييا التكصؿ تـ التي الحالية الدراسة نتائج ضكء في

 : كمنيا كالبحكث الدراسات يقترح الباحث بعض أخرل جية مف الدراسة ليذه
 . TIMSS متطمباتف في ضكء في فمسطي لمصؼ الثامف الرياضيات ابتحميؿ كت (1
 .TIMSS متطمباتدراسية مبنية كفؽ  بناء كتجريب فاعمية كحدات (2
                                   فػػي فمسػػطيف مػػع  الرياضػػياتمقارنػػة محتػػكل كتػػب إمكانيػػة االسػػتفادة مػػف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة بػػإجراء  (3

-TIMSSي نتػػائج الدراسػػة الدكليػػة مراتػػب عاليػػة فػػ الرياضػػيات فػػي الػػدكؿ التػػي أحػػرزتمحتػػكل كتػػب 

2011   . 
 الرياضياتمنياج  محتكل في العالمية االتجاىات تكظيؼ كقمة أسباب ضعؼ تكضح دراسات إجراء (4

 .لذلؾ المناسبة كضع الحمكؿ، ك األساسية  لممرحمة
 

 .العالمية  متطمباتال بالمرحمة االبتدائية كفؽ الرياضيات مناىج تطكير (5
 











 



 138 



 انًراجغ
 

 

 

 
 انًراجغ انؼربيت

 

 األجنبيتانًراجغ 
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 انقرآٌ انكريى .

 

 انًراجغ انؼربيت

 

 ،القاىرة : عالـ الكتب. 2،ط تدريس الرياضيات ذوي صعوبات التعمم(. 2006إبراىيـ ،مجدم)

، الككيػػػت :  2، ط منـــاهج الرياضـــيات المدرســـية وتديســـها( .  2003أبػػػك زينػػػة ، فريػػػد كامػػػؿ ) 

 كزيع .مكتبة الفالح لمنشر كالت

، مػؤتمر  اتجاهات حديثة في مناهج العموم لممرحمة االبتدائيـة(. 2001أبك السعكد ،أحمد محمد )

 .254-220، (71(،أكتكبر  22-21في الفترة  مصر –مستقبؿ التربية العربية 

المجمـة القطريـة ( . دكر القيػاس كالتقػكيـ فػي العمميػة التربكيػة ، 1993أبك سماحة ، كماؿ كامؿ ) 

 .110-95، (22) 104،  ية والثقافة والعموملمترب

مطابقــــة وثيقــــة و كتــــب الرياضــــيات فــــي المنهــــاج ( .  2007أبػػػػك عمػػػػرة ، ركضػػػػة عبػػػػد ربػػػػو ) 

العالميــة فــي مجــالي الهندســة و القيــاس لممرحمــة األساســية  NCTMال مســطيني لمعــايير 

 زة .، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة األزىر ، غ العميا في محافظة غزة

 ، القاىرة : الدار العربية لمكتاب .1.ط الرياضيات التربوية( . 1996أبك عميرة ،محبات )

دراســة تقويميــة لكتــاب المغــة العربيــة لمصــف ( . 2009أبػػك عنػػزة ، يكسػػؼ عػػكض عبػػد الػػرحمف )

. رسػالة  الثاني عشر في محافظات غزة من وجهة نظر المعممين في ضـوء معـايير الجـودة

 ،غزة. اإلسالميةة . الجامعة ماجستير منشكر 

العوامل ذات العالقة بتبـاين تحصـيل طـالب وطالبـات الصـف ( . 2008أبك عيش ، بسينة رشاد ) 

الثاني عشر المتوسط في الرياضيات والعموم في المممكة العربية السعودية في ضوء نتائج 

اه غيػػػػر ، رسػػػػالة دكتػػػػكر  TIMSS-2003دراســــة التوجهــــات الدوليــــة لمعمــــوم والرياضــــيات 

 منشكرة،  جامعة أـ القرل ، مكة المكرمة .
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مستوض جودة كتابي الرياضيات لمص ين الثـامن والتاسـع األساسـيين ( . 2008أبك الكفا ، زياد ) 

،  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ، برنػػامج الدراسػػات العميػػا المشػػترؾ بػػيف جامعػػة  ب مســطين

 عيف شمس بالقاىرة كجامعة األقصى بغزة .

،غػزة :  2، ط مقدمـة فـي تصـميم البحـث التربـوي( . 2000، إحساف ك األسػتاذ ، محمػكد )األغا 

 مطبعة الرنتيسي لمطباعة كالنشر .

تقــويم كتــاب الرياضــيات المطــور لمصــف األول ( . 2012بػػايكنس ، أمػػؿ بنػػت سػػالـ بػػف عبػػد اهلل )

 .، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة أـ القرل : مكة المكرمة المتوسط 

، اجتماع خبراء لتطكير  االتجاهات العالمية الحديثة في التقويم(. 1974بركات ، محمد خميفة )

 نظـ االمتحانات في البالد العربية ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ.

صـحيح البخـاري ،كتـاب االعتصـام بالكتـاب ( . 1987) البخارم ، ابك عبد اهلل محمد بػف إسػماعيؿ

 . 6ج ، 3، ططأباب أجر الحاكم إذا حكم أصاب أو أخ والسنة

ــــاب المدرســــي( . 2005بػػػػف سػػػػممة ، منصػػػػكر ك الحػػػػارثي ، إبػػػػراىيـ ) ــــأليف الكت ــــي ت  المرشــــد ف

 ،الرياض : مكتبة التربية العربية لدكؿ الخميج. 2، طومواص اته

كية بعنكاف " ندكة ترب -(. طمكحنا التربكم كالتعميمي في دكلة قطر 1991تركي ، عبد العزيز )

 .118-90،  ((21،  مجمة التربيةندكة التكجيو التربكم " ، 

 تـدريس فـي اإللكترونـي التعمـيم اسـتخدام واقـع ،( 2008 ) إبػراىيـ بػف الػرحمف عبػد التميمػي،

 المختـارة دراسـة الـدول بـبعضNCTM  معـايير ضـوء فـي الثانويـة بالمرحمـة الرياضـيات

 كطػرؽ قسػـ المنػاىج التربيػة، كميػة ، القػرل أـ جامعػة ة،منشكر  غير دكتكراه رسالة ،  مقارنة

 .المكرمة مكة التدريس،
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( . تقكيـ محتػكل كتػب الرياضػيات األردنيػة فػي المرحمػة الثانكيػة فػي ضػكء 2005الجراح ، ضياء )

 118-91،  (102)1،  مجمة الدراسات في المناهج و طـرق التـدريسمتطمبات العكلمة ، 

 صرية لممناىج كطرؽ التدريس .، القاىرة ، الجمعية الم

تحميــل محتــوض كتــاب العمــوم لمصــف الثــامن ( . 2010الجيػػكرم ، ناصػػر ك الخركصػػي ، ىػػدل ) 

، المػؤتمر العممػي الرابػع  (TIMSS)مشـروع األساسي في سمطنة عمان في ضـوء متطمبـات

 . 195-2010،160عشر التربية العممية كالمتطمبات الفكرة كالتطبيؽ ، أغسطس 

، الريػػػاض ، السػػػعكدية ، مكتبػػػة  1،ط تخطـــيط المنـــاهج وتطورهـــا( . 1418، إبػػػراىيـ ) الحػػػارثي

 الشقرم .

، عماف: دار التربية  تقييم المنهج معالجة شاممة لم اهيمه و طرقه( . 2000حمداف ، محمد )

 الحديثة .

تقــويم كتــاب الرياضــيات لمصــف الســابع األساســي فــي فمســطين فــي ( . 2007الحػػالؽ ، حسػػف )

، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ، برنػػامج الدراسػػات العميػػا  المعــايير المحميــة والعالميــة ضــوء

 المشترؾ بيف جامعة عيف شمس بالقاىرة كجامعة األقصى بغزة .

تقـويم محتـوض كتـب الرياضـيات بالمرحمـة األساسـية العميـا فـي ضـوء ( . 2006الخزندار ، نائمػة )

لتجربػػػة الفمسػػػطينية فػػػي إعػػػداد المنػػػاىج ك متغيػػػرات ، المػػػؤتمر العممػػػي األكؿ ا نظريـــة برونـــر

 .458-52،جامعة األقصى ،غزة ،  2006كانكف األكؿ لمعاـ  20-19العصر ،في الفترة 

،عمػػاف:دار المسػػيرة  أســس بنــاء المنــاهج وتصــميم الكتــاب التعميمــي( . 2004الخكالػػدة ، محمػػد )

 لمنشر كالتكزيع كالطباعة .



 142 

 التربية، مؤتمر  كتب الرياضيات المقررة في المنهاج ال مسطيني. جودة ( 2004دياب ، سييؿ ) 

الجامعػػػة ، 2004تشػػػريف ثػػػاني لمعػػػاـ 24-23مػػػف ،  1تغيػػػرات العصػػػر ، جمفػػػي فمسػػػطيف ك 

 .56-8،اإلسالمية ، غزة  

( . تصميـ أداة لتقكيـ الكتاب المدرسي 2001الرحاحمة ، محمد يكسؼ ك المالكي ، حكرية عمي ) 

 .32-12، (18) 1، قطر ،  آفاق تربويةدراسة تقكيمية ، 

نتائج الدول العربية المشاركة في الدراسة الدولية لتوجهـات مسـتويات ( . 2007الرفيع ، أحمد ) 

ــي الرياضــيات و العمــوم  )  ، عمػػاف ، األردف : دار المسػػيرة   (TIMSS2003التحصــيل ف

 لمنشر كالتكزيع كالطباعة .

 الثالثة الدولية الدراسة ضوء في العموم لتقييم العممي اإلطار (2004) . الحميد عبد كماؿ زيتكف،

 منػاىج فػي الغائبػة الثػامف األبعػاد العممػي المػؤتمر ،والمجـاالت األبعـاد والرياضـيات لمعمـوم

 شمس، عيف جامعة التربية، العممية، كمية لمتربية المصرية الجمعية العربي، بالكطف العمكـ

  12-48. 

تقكيـ تنظيـ محتكل كتب الرياضيات لمصفكؼ  السابع ك الثػامف كالتاسػع . ( 2007السر ، خالد ) 

 اإلسـالميةمجمـة الجامعـة ،  األساسي في فمسطيف في ضكء نظريات التعمـ كالتعميـ المعرفيػة

،16(1، )411-444. 

براىيـ ،عبد اهلل محمد ) ،عماف  4، ط المنهج المدرسي المعاصر( .2004سعادة ، جكدت أحمد كا 

 لفكر لمنشر كالتكزيع .: دار ا

 مقارنة محتوض كتاب الرياضـيات ال مسـطيني مـع االسـرائيمي لمصـف( .  2008سميماف ، أمينة ) 

،  ال مسـطيني الكتـاب محتـوض فـي (NCTM)معـايير تـوافر مـدض الثـامن األساسـي  ومعرفـة

 جامعة النجاح الكطنية ، نابمس ، فمسطيف .
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 و وتن يـذ  وتصـميمه م هومـه :المنهـاج  (.(1997 يكسػؼ  خميػؿ كالخميمػي، خميفػة السػكيدم،

 .القمـ دار : دبي .صيانته

المــــنهج ( . 1996الشػػػػافعي ، إبػػػػراىيـ محمػػػػد ك الكثيػػػػرم ، راشػػػػد محمػػػػد ، سػػػػر الخػػػػتـ ، عمػػػػي ) 

 : مكتبة العبيكاف . ،  الرياض 1، ط  المدرسي من منظور جديد

 يـذها ، تقويمهـا ، تطويرهـا باسـتخدام المنـاهج : بناؤهـا ، تن( . 2000الشبمي ، إبػراىيـ ميػدم ) 

 ، عماف: دار األمؿ لمنشر كالتكزيع . النماذج

(.الكتػاب المدرسػي : مكاصػفاتو 1991الشرقاكم ،أنػكر ك مبػركؾ ، مػراد ك عبػد السػتار ، رمضػاف )

 .140-111، ص((96 20،  مجمة التربية ،قطركمقكماتو التعميمية كالجمالية .

تحميــل محتــوض مــنهج الرياضــيات بالمرحمــة المتوســطة فــي ( . 2010الشػػيرم ، مػػانع بػػف عمػػي )

، رسػالة دكتػكراه غيػر  (TIMSSضوء متطمبات الدراسة الدولية الثالثة لمعموم والرياضـيات )

 منشكرة ، جامعة أـ القرل : مكة المكرمة .

تقـويم محتـوض كتـاب األحيـاء بالمرحمـة الثانويـة فـي ضـوء .2010)الشيرم ، محمد صالح أحمد )

ـــم األحيـــاء وأخالقياتهـــا . رسػػػالة دكتػػػكراه منشػػػكرة ، جامعػػػة أـ القػػػرل ، مكػػػة  مســـتحدثات عم

 المكرمة ، السعكدية .

تقــــويم كتــــاب الرياضــــيات ال مســــطيني لمصــــف الســــادس ، رســــالة ( . 2002شػػػكماف ، عػػػػايش )

 : غزة . ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية

،  استخداماتهً، أسسه ، مفهومة اإلنسانٌة العلوم ًف المحتوى تحلٌل( . 1987) رشدم، طعٌمه
 . العربً الفكر دار : القاهرة ، 1ط
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تقـويم معممـي المغـة العربيـة لكتـاب لغتنـا الجميمـة المقـرر  .( 2002طمكس ، رجاء الديف حسػف )

، رسالة ماجستير  لمصف السادس األساسي في فمسطين وعالقته باتجاهاتهم نحو التحديث

 كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .غير منشكرة ، 

مقارنة محتوض منـاهج الرياضـيات ال مسـطينية و األردنيـة و ( . 2008العايدم ، محمكد محمد ) 

، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ، جامعػة النجػاح الكطنيػة   المصرية لمصف التاسع األساسي

 ، نابمس ، فمسطيف .

، القػاىرة : دار 6 ط ،العصـر ومتطمبـات العمـوم دريستـ( 2006 ) .   مصػطفى  عبػد السػالـ ،

 الفكر العربي .

مقدمــة فــي اإلحصــاء الوصــ ي واإلحصــاء االســتداللي ( 2008 ) . عػػز حسػػف ، الفتػػاحعبػػد 

 .خكارـز العمميةمكتبة :  جدة ،  SPSSباستخدام 

و ثقافــة تعمــيم الرياضــيات لجميــع األط ــال فــي ضــوء متطمبــات المعــايير ( . 2004عبيػػد ، كلػػيـ )

 ، عماف : دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ك الطباعة . الت كير

المنـــــاهج المدرســـــية : أسســـــها ، مكوناتهـــــا ، تنظيماتهـــــا ، ( .2005العجمػػػػػي ، ميػػػػػا محمػػػػػد ) 

 وتطبيقاتها التربوية ، رؤية تربوية تجمع بين المنظور العربي والمنظور اإلسـالمي لممـنهج

 يثة .، الدماـ: مطابع الحسيف الحد 2، ط

  الرياضـيات فـي ضـوء نتـائج فـي مصـر طـالب أداء تقـويم ( ،2005 ) سػعد محمػد العرابػي،

TIMSS -  2003 األكؿ. العدد عشر، الحادم المجمد التربكم، لمتقكيـ المصرية ، المجمة 

مدض فاعمية برنامج مقترح قـائم عمـى روابـط رياضـية لتنميـة المهـارات (.  2005عطكاف ،أسعد )

، رسػالة دكتػكراة زمة لتعمم ال يزيـاء لـدض طمبـة الصـف العاشـر بمحافظـات غـزةالرياضية الال 

غير منشكرة ، البرنامج المشترؾ بجامعة األقصى بغػزة ك جامعػة عػيف شػمس بمصػر، غػزة ، 

 فمسطيف.
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مطبعػة  :، الطبعػة الثانيػة ،  غػزة  تخطـيط المنـاهج و تقويمهـا( . 1996عفانة ، عزك إسماعيؿ )

 .مقداد

المنهــاج المدرســي : أساســياته ، واقعــه ، .  2004)ك إسػػماعيؿ ك المكلػػك ، فتحيػػة ) عفانػػة ، عػػز 

 ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فمسطيف . 1، ط أساليب تطوير 

  اختبـار باسـتخدام الرياضـيات تحصـيل في الجودة مستوض(. 2004) سعد نبياف، ك عزك عفانة،

(TIMSS)  إلػى مػؤتمر مقػدـ بحػث . بغـزة امنالثـ الصـف لـدض طمبـة تعممهـا نحو واالتجا 

 ، أكؿ  تشػريف 24-23 ، غػزة ، اإلسػالمية الجامعػة ، العصػر كتغيرات فمسطيف في التربية

2004. 

 ،عماف :مكتبة المجتمع العربي . طرق تدريس العموم( . 2005العمرية ، إبراىيـ بسيكني )

ــي الــدول ذات التحصــيل المخصــائص المدرســة (. 2010الغامػػدم، حنػػاف )  –رت ــع )ســنغافورا ف

الصــين ( والـــدول ذات التحصـــيل المـــنخ ض )الســـعودية( فـــي اختبـــارات دراســـة التوجهـــات 

، جامعػة أـ  رسالة ماجسػتير غيػر منشػكرة،  ( TIMSS 2007الدولية لمرياضيات والعموم )

 القرل ، السعكدية.

عمػػػـك اإلنسػػػانية تقػػػكيـ كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ الثػػػاني لم( .2011فػػػرج اهلل ، عبػػػد الكػػػريـ مكسػػػى )

مجمــة الجامعــة ،  بمحافظػػات قطػػاع غػػزة مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف فػػي ضػػكء معػػايير الجػػكدة

 .776-733، ص (2) 19،اإلسالمية 

تقويم محتوي مقررات العموم المطورة بالمرحمة اإلبتدائية في (.  2012الفييدم ، ىذاؿ بف عبيد )

لتوجهـات الدوليـة لمرياضـيات والعمـوم المممكة العربية السعودية في ضوء متطمبات دراسـة ا

(2011 TIMSS, ، ) جامعة أـ القرل ،السعكدية. رسالة دكتكراة غير منشكرة، 

دار النيضػػػة  :، القػػػاىرة  تـــدريس العمـــوم( . 1988كػػػاظـ ، أحمػػػد خيػػػرم ك زكػػػي ، سػػػعد عيسػػػى )

 العربية .
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ـــ( . 2009) إسػػػحاؽكسػػػاب ، سػػػناء  ـــب مســـتوض جـــودة موضـــوعات الهندســـة المتضـــمنة ف ي كت

ب مســطين فــي ضــوء معــايير المجمــس القــومي لمعممــي  األساســيرياضــيات مرحمــة التعمــيم 

 غزة . ، اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة  الرياضيات

معجـــم المصـــطمحات التربويـــة المعرفيـــة فـــي ( . 2003المقػػػاني ، أحمػػػد حسػػػيف ك الجمػػػؿ ، عمػػػي )

 : عالـ الكتب . رة، القاى 1، ط المناهج و طرق التدريس

المناهج التربويـة الحديثـة : م اهيمهـا ، (. 2004مرعي ، تكفيؽ أحمد ك الحيمة ، محمد محمكد )

 ، عماف : دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة . 4. ط وعناصرها و أسسها و عممياتها

 كزارة ، 2 ، ط األساسي الرابع لمصف كتاب الرياضيات( .  2003 ) المناىج تطكير مركز

 . كالتعميـ ، فمسطيف التربية

درجة تمثيل كتب الرياضـيات المدرسـية لمصـ وف )مـن الرابـع حتـى .  2005)المساعفة ، جميؿ )

،  (TIMSSالثامن( في األردن لمم اهيم الرئيسية ولشـكل ومسـتويات األسـئمة فـي اختبـار )

 رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة األردنية : األردف .

مــدض اكتســاب طمبــة الصــف الرابــع المعــاقين بصــريا لعناصــر ( .2002، عبػػد اليػػادم ) مصػػالحة

، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة  الثقافة العممية المتضمنة في كتب العموم المدرسية

 عيف شمس : جميكرية مصر العربية .

سػػػات التكجيػػػات (. نتػػػائج أكليػػػة لطمبػػػة فمسػػػطيف فػػػي المشػػػاركة الثانيػػػة فػػػي درا 2009مطر،محمػػػد )

 13، مجمة مسيرة التربية والتعميم العالي ، TIMSS ,2007الدكلية في الرياضيات كالعمـك 

(4)،6 . 

،  المػؤتمر  مناهج الرياضـيات ال مسـطينية فـي ضـوء المعـايير العالميـة( . 2006مقاط ، محمد )

ديسػػػػمبر  20-19،مػػػػف   2العممػػػػي األكؿ ، التجربػػػػة الفمسػػػػطينية فػػػػي إعػػػػداد المنػػػػاىج ، مػػػػج 

2006. 
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ضــوابط عمميــة المعمــم فــي ضــوء المســتويات ( . 2005المغربػػي ،الشػػيماء ك عبػػد المجيػػد ،محمػػد)

،المػػػؤتمر العممػػػي السػػػابع عشػػػر لمنػػػاىج التعمػػػيـ كالمسػػػتكيات المعياريػػػة ، الجمعيػػػة  المعياريـــة

 .276-257المصرية لممناىج كطرؽ التدريس كجامعة عيف شمس ، القاىرة ، 

، الرياض ، السعكدية : دار النشر  1، ط أساسيات المناهج(. 2006أشرؼ ) المكاكم ، محمد 

 الدكلية .

(. خصػائص كمكاصػفات الكتػاب المدرسػي الجيػد . 1984المنظمة العربية لمتربيػة كالثقافػة كالعمػكـ )

 .120-119، 25) )16، السعكدية ،  مجمة التوثيق العربي

ر الــوطني لمشــروع الدراســة الدوليــة لمرياضــيات التقريــ( . 2005المييػػزع ، فيػػد عبػػد الػػرحمف ) 

، مركػػز التطػػكير التربػػكم ، اإلدارة العامػػة لمقيػػاس ك التقػػكيـ ، كزارة  TIMSS2003والعمــوم 

 التربية كالتعميـ ، الرياض .

تقـــويم محتـــوض كتـــب العمـــوم ال مســـطينية واإلســـرائيمية ( . 2013مكسػػػى ، صػػػالح احمػػػد عطيػػػة ) 

، رسالة ماجستير غير  ( دراسة مقارنة TIMSSوء معايير ) لمصف الرابع األساسي في ض

 منشكرة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .

مجمـــة األبحـــاث ( . الكتػػػاب المدرسػػػي كدكره فػػػي العمميػػػة التربكيػػػة . 1987مكسػػػى ، محمػػػد عمػػػي ) 

 . 26-7، ص  18)) 14، لبناف ،  التربوية

 ( في الض ة الغربية10-7الص وف) في الرياضيات مناهج تطوير ( 2010 ) . محمد نكاىضة،

 غيػر رسػالة دكتػكراه . وتعممـه الرياضـيات تعمـيم فـي حديثـة توجهـات ضوء في غزة وقطاع

 .القاىرة شمس، عيف جامعة منشكرة،
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ــب رياضــيات ( .  2006الػػكالي ، ميػػا )  ــي كت مســتوض جــودة موضــوعات اإلحصــاء المتضــمنة ف

،  ر المجمـس القـومي لمعمـم الرياضـياتمرحمة التعمـيم األساسـي ب مسـطين فـي ضـوء معـايي

 رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .

في  الدولية التوجهات دراسة في فمسطين طمبة نتائج ( 2013 ). العالي  كالتعميـ التربية كزارة

 غزة .كاالمتحانات كالتقكيـ القياس دائرة TIMSS  2011 ). دراسة) والعموم في الرياضيات

 فمسطيف. ،

 ،فمسطيف. اهلل راـ ،ال مسطيني األول المنهاج خطة.  (1998 ) العالي كالتعميـ التربية كزارة

 ،فمسطيف. ،غزةالكتاب اإلحصائي السنوي .  (2012 ) العالي كالتعميـ التربية كزارة

ـــه ، ( . 2005الككيػػػؿ ، حممػػػي أحمػػػد ) ـــاهج : أســـبابه ، أسســـه ، أســـاليبه ، خطوات تطـــوير المن

 . القاىرة  : دار الفكر العربي  . وقاتهمع

المناهج : الم هوم ، العناصر ، األسـس ( . 1998الككيؿ ، حممي أحمد ك المفتي ، محمد أميف )

 ، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية. 3، ط  ، التنظيمات ، التطوير

ــة ا. (  2009يحيػػى ، جيػػاد عبػػد الخػػالؽ )  ــى المعرف لرياضــية لــدض أثــر المتغيــرات الســياقية عم

ــي محافظــة قمقيميــة ) اإلطــار النظــري لدراســة  معممــي الصــف الثــامن وتحصــيل طالبهــم ف

TIMSS   ) لنجػػاح الكطنيػػة ، نػػابمس ، ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ، جامعػػة انموذجــا

 يف.فمسط

الرياضيات المعاصرة :كتاب السنة العاشرة ، المؤتمر الرابع عشر مشروع ( . 1969اليكنسكك )

،مكتب اليكنسكك 1966فبراير  ، ونسكو لتطوير تدريس الرياضيات في الدول العربيةالي

 . 12-5،بغداد ، 
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 (1يهحق رقى )




 امعة اإلسالميةجال
 الدراسات العميا

 كمية التربية
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 

 ح ظه اهلل  .......................................................................السيد/ 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 TIMSSكيم متطمبات تح الموضوع/
 

         الجامعػػة يقػػـك الباحػػث بػػإجراء دراسػػة لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي قسػػـ المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس مػػف
تقويم كتـاب الرياضـيات لمصـف الرابـع األساسـي فـي فمسـطين وفـق متطمبـات " بعنػكاف   اإلسالمية
TIMSS "كالعمػكـ رياضػياتلم الدكليػة التكجيػات دراسػة بمتطمبػات قائمة كقد أعد الباحث TIMSS 

الرابػع األساسػي فػي  في محتػكل كتػاب الرياضػيات  لمصػؼ لمتعرؼ عمى مدل تضمنيا  2011لمعاـ
 :األبعاد التالية ىذه المتطمبات تناكلتكقد  فمسطيف

 ( البيانات ) األعداد ، األشكاؿ اليندسية ك القياسات، عرضبعد المحتكم كيتناكؿ
 ( االستدالؿ) المعرفة ، التطبيؽ ، بعد العمميات المعرفية كيتناكؿ

 

مف حيث مناسبتيا  فٌها الرأي وإبداء المتطلبات هذه على االطالع من سٌادتكم  الباحث ٌأمل وعلٌه
مػع العمػـ أف بعػض المتطمبػات قسػمت ألكثػر  ،كترجمتيا ، كسػالمة صػياغتيا المغكيػة ،لمصؼ الرابع
 مف معيار . 

 
 

 الباحث/إبراهيم التميني
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 TIMSSاألوليت لقائمت متطلباث  الصورة 
عرض ، القياساثاألعداد ،األشكال اهلندسيت و  )ويتناول بعد احملتوى

 ( البياناث
جمـل  ،الكسور البسيطة والكسور العشرية  ، األعداد الطبيعية )األعـداد ويتناول أوال / مجال 

 .  (األنماط والعالقات ، عددية تستخدم أعداد طبيعية
 


غير  مناسب (  ( TIMSSمتطمبات م
 مالحظات مناسب

 األػذاد انطبيؼيت : و يتنبول          

1) 

 تحديد القيمة المكانية لمعدد -

 كتابة العدد بالصكرة المكسعة -

 كتابة األعداد الطبيعية بالكممات -

 تمثيؿ األعداد الطبيعية بالمخططات البيانية  -

2) 
 فطبيعييالمقارنة بيف عدديف  -

 ترتيب األعداد الطبيعية  -

3) 

 إيجاد ناتج جمع عدديف طبيعييف أك أكثر -

 إيجاد ناتج طرح عدديف طبيعييف  -

 إيجاد حاصؿ ضرب عدديف طبيعييف -

 إيجاد حاصؿ قسمة عدديف طبيعييف -

تكظيؼ التقدير في التحقؽ مف بعػض نتػائج  -
 العمميات الحسابية



4) 

 التعرؼ عمى مضاعفات العدد -

 التعرؼ عمى قكاسـ العدد -

 التمييز بيف مضاعفات العدد كقكاسـ العدد -

5) 
حؿ مسائؿ لفظية مف خالؿ األعداد -

اٌطج١ؼ١خ


 انكسىر انبسيطت وانكسىر انؼشريت : و يتنبول
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1) 

اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌجغ١طخ-

١ًاٌىغٛسػٍٝخؾاألػذادرّض-

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبٌىٍّبد-

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبألسلبَ-

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبألِضٍخ-

2) 

رؾذ٠ذوغٛسثغ١طخِزىبفئخ-

اٌّمبسٔخث١ٓاٌىغٛساٌجغ١طخ-

رشر١تاٌىغٛساٌجغ١طخ-

3) 
عّغاٌىغٛساٌجغ١طخ-

ؽشػاٌىغٛساٌجغ١طخ-

4) 

اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

وزبثخاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌىٍّبد -

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌؼشش٠خثبألسلبَ-

5) 
عّغاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

ؽشػاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

6) 
ؽًِغبئًرؾزٛٞػٍٝوغٛسثغ١طخ-

ؽًِغبئًرؾزٛٞػٍٝوغٛسػشش٠خ-

جًم ػذديت تستخذو أػذاد طبيؼيت : ويتنبول       

1) 
إ٠غبداٌؼذداٌّفمٛدأٚاٌؼ١ٍّخاٌؾغبث١خ-

 (29 = ?+ 17).اٌّفمٛدحفٟعٍّخػذد٠خِضً


2) 
ّٔزعخِٛالفثغ١طخرزؼّٓل١ُِغٌٙٛخ-

ِغزخذِخرؼج١شادس٠بػ١خٚعًّػذد٠خ


 األنًبط وانؼالقبث : ويتنبول

1) 

إ٠غبدل١ُٔبلظخفّٟٔؾِؼطٝ-

رٛع١غّٔؾِؼطٝ-

ٚطفػاللبدث١ٓل١ُِزغبٚسحفٟ-

ِزغٍغٍخأػذادِؼطبح


2) 
وزبثخأٚاخز١بسلبػذحٌزٛػ١ؼاٌؼاللخث١ٓ-

ِغّٛػخِٓأصٚاطِٓاألػذاد
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رطج١مبػٍٝلبػذحرى٠ٛٓأصٚاطِٓاألػذاد-

ِؼطبح


 

 

 

 .(أشكبل ثنبئيت وثالثيت األبؼبد،اننقبط وانخطىط وانسوايب )ثبنيب/ األشكبل انهنذسيت و انقيبسبث ويتنبول



 اننقبط وانخطىط وانسوايب : ويتنبول

ل١بطٚرمذ٠شاألؽٛاي- (1

2) 
رؾذ٠ذٚسعُِغزم١ّبدِزؼبِذح-

ِغزم١ّبدِزٛاص٠خرؾذ٠ذٚسعُ-

3) 

،لبئّخ)اٌّمبسٔخث١ٓأٔٛاعاٌضٚا٠باٌّخزٍفخ-

(ِٕفشعخ،ِغزم١ّخ،ؽبدح


سعُصٚا٠بِؼطبحثبعزخذاَإٌّمٍخ-

رؾذ٠ذٔمطخفِٟغزٜٛاإلؽذاص١بد- (4

 أشكبل ثنبئيت وثالثيت األبؼبد : ويتنبول       

1) 

إٌٙذع١خرظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبي-

ؽغتشىٍٙبأٚؽغّٙب


رظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خ-

ؽغتخظبئظٙباٌّشزشوخ


اٌّمبسٔخث١ٓاألشىبيإٌٙذع١خاٌّخزٍفخ-

2) 
اعزؼّبياٌخٛاصاألعبع١خٌألشىبي-

إٌٙذع١خثّبف١ٙباٌخؾٚاٌزّبصًاٌذٚسأٟ


3) 
يصالص١خاٌزؼشفػٍٝاٌؼاللخث١ٓاألشىب-

ٚصٕبئ١خاألثؼبد


4) 

ؽغبةِغبؽخِٚؾ١ؾاٌّشثؼبد-

ؽغبةِغبؽخِٚؾ١ؾاٌّغزط١الد-

رمذ٠شِغبؽبدٚأؽغبَأشىبيٕ٘ذع١خ-

اػزّبداػٍٝأشىبيرُدساعزٙب


 

 (انتنظيى وانؼرض  ،انقراءة وانتفسير )ثبنثب/ ػرض انبيبنبث ويتنبول

 فسيرانقراءة وانت
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1) 

لشاءحث١بٔبدفٟعذٚيِؼطٝ-

لشاءحث١بٔبدِؼطبحِّضٍخثّخططبد-

أػّذح


لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبددائش٠خ-

لشاءحث١بٔبدِزؼّٕخفٟسعَٛث١ب١ٔخ-

2)
اعزخذاَاٌّؼٍِٛبداٌّؼشٚػخثأشىبي-

ِخزٍفخٌإلعبثخػٓأعئٍخس٠بػ١خ


 انتنظيى وانؼرض

 المقارنة بيف عركض مختمفة لنفس البيانات (1

2) 

تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ 
كالرسـك البيانية التي تشمؿ صكرا كمخططات 

 أعمدة


 
 بعد العملياث املعرفيت ويتناول ) املعرفت ، التطبيق ،االستدالل (

 انًؼرفت

اٌززوش

دٚاٌّظطٍؾبداٌش٠بػ١خرزوشاٌزؼش٠فب-

رؾذ٠ذخٛاصاألػذاد-

رزوشخٛاصاألشىبيإٌٙذع١خ-

إػبدحوزبثخسِٛصس٠بػ١خ-

اٌزؼشف

 ػٍٝ

اٌزؼشفػٍٝػٕبطشس٠بػ١خِضًاألشىبي-

اٌزؼج١شادٚاٌى١ّبد،األػذاد،


اٌزؼشفػٍٝاٌى١بٔبداٌش٠بػ١خاٌّزىبفئخ-

 اٌؾغبة

ػٍٝ+ -  × ÷عشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خإ-

األػذاداٌطج١ؼ١خ


ػٍٝ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

اٌىغٛساٌؼشش٠خٚاٌجغ١طخ


ػٍٝ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

األػذاداٌظؾ١ؾخ


رمش٠تاألػذادٌزمذ٠شٔبرظاٌؼ١ٍّبد-

اٌؾغبث١خ
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سٚر١ٕ١خفٟاٌغجشاٌم١بَثؼ١ٍّبد-

 االعزشعبع
اعزشعبعِؼٍِٛبدِٓاٌشعَٛاٌج١ب١ٔخ-

ٚاٌغذاٚي


اعزؼّبيٚاخز١بسأدٚاداٌم١بطإٌّبعجخ- اٌم١بط

 اٌزظ١ٕف
رظ١ٕفاألػذادٚاألشىبيٚاٌؼجبساد-

اٌش٠بػ١خؽغتاٌخٛاصاٌّشزشوخ


 انتطبيق

 االخز١بس
ش٠بػ١خٚاإلعزشار١غ١خاخز١بساٌؼ١ٍّبداٌ-

إٌّبعجخفٟؽًِشىٍخس٠بػ١خِؼطبح


 اٌزّض١ً
ػشعاٌج١بٔبداٌش٠بػ١خفٟأشىبي-

ٚعذاٚيِٚخططبدٌزٛػ١ؼاٌؼاللخث١ٓ

األفىبساٌش٠بػ١خاٌّخزٍفخ



شىً،رى٠ٛٓرٛص٠غِٕبعتِضًِؼبدٌخ- ثٕبءّٔبرط

ٕ٘ذعٟأِٚخطؾٌؾًِغأٌخس٠بػ١خ


 اٌزٕف١ز
طج١كِغّٛػخِٓاإلعشاءاداٌش٠بػ١خِضًر

سعُاألشىبيٚاٌّخططبد


ؽًِغبئً

 سٚر١ٕ١خ

ؽًِغبئًِشبثٙخٌزٍهاٌزٟرؼشعفٟ-

اٌظف


 االستذالل

 رؾ١ًٍ
اعزؼّبياٌؼاللبدث١ِٓزغ١شادٌٍزٛطً-

إٌٝاعزٕزبعبدطؾ١ؾخِٓخاليِؼٍِٛبد

ِؼطبح



 رؼ١ُّ
غأٌخؽغبث١خِبٌزطج١مٙبفٟرؼ١ُّٔزبئظِ-

ِغبيأٚعغ


دِظ

خاٌشثؾث١ٓاٌّفب١ُ٘ٚاألفىبساٌش٠بػ١-

ٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظ

دِظإٌزبئظٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظأخشٜ-



رجش٠ش
ثبٌشعٛعإٌٝٔزبئظغرمذ٠ُرجش٠شِمٕ-

ٚخظبئضس٠بػ١خِؼشٚفخ


ؽً

اٌّغبئً

غ١ش

اٌشٚر١ٕ١خ

ؼشعِٓلجًػٍٝؽًِغبئًس٠بػ١خٌُر-

اٌطبٌت
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 (2يهحق رقى )


 أمساء احملكمني


 يكبٌ انؼًم انذرجت انؼهًيت االسى

 انذكتىر/ خبنذ انسر
دوزٛساٖفِٟٕب٘ظٚؽشق

رذس٠ظاٌش٠بػ١بد
عبِؼخاأللظٝ

 انذكتىر /يبجذ انذيب
دوزٛساٖفِٟٕب٘ظٚؽشق

رذس٠ظاٌش٠بػ١بد
عبِؼخاأللظٝ

 بدرانذكتىر/ خبنذ ػبذ انق
دوزٛساٖفِٟٕب٘ظٚؽشقرذس٠ظ

اٌش٠بػ١بد
عبِؼخاأللظٝ

 انذكتىرة/ فتحيت انهىنى
دوزٛساٖفِٟٕب٘ظٚؽشق

رذس٠ظاٌؼٍَٛ
اٌغبِؼخاإلعال١ِخ

 انذكتىر /يحًذ زقىث
دوزٛساٖفِٟٕب٘ظٚؽشق

رذس٠ظاٌٍغخاٌؼشث١خ
اٌغبِؼخاإلعال١ِخ

 األستبر/ فريذ جًؼبٌ أبى ػبررة
ِٕب٘ظٚؽشقِبعغز١شفٟ

رذس٠ظاٌش٠بػ١بد

فٟظِذ٠شِٕطمخششقخب٠ْٛٔ

ٚوبٌخاٌغٛس

 األستبر/يحًذ ػبذ هللا الفي
ِبعغز١شفِٟٕب٘ظٚؽشق

رذس٠ظاٌش٠بػ١بد
ِذ٠شِذسعخ

 األستبر/خبنذ ضهير
ِبعغز١شفِٟٕب٘ظٚؽشق

رذس٠ظاٌش٠بػ١بد
ِذ٠شِذسعخ

دس٠بػ١ب-ثىبٌٛس٠ٛطرشث١خ األستبر/ػذنبٌ شؼث
ِششفس٠بػ١بدفٟٚصاسح

اٌزشث١خٚاٌزؼ١ٍُ

س٠بػ١بد-ثىبٌٛس٠ٛطرشث١خ األستبر/ػهي أبى جسر
ِششفس٠بػ١بدفٟٚصاسح

اٌزشث١خٚاٌزؼ١ٍُ

س٠بػ١بد-ثىبٌٛس٠ٛطرشث١خ األستبر/ ػسيسة أبى ػيطت
ِششفس٠بػ١بدفٟٚصاسح

اٌزشث١خٚاٌزؼ١ٍُ

 األستبر/صبنح يىسً
ِبعغز١شفِٟٕب٘ظٚؽشق

رذس٠ظاٌؼٍَٛ
ِذسطػٍَٛ

 األستبر/ يحًذ األشقر
ِبعغز١شفِٟٕب٘ظٚؽشق

رذس٠ظاٌش٠بػ١بد
ِذسطس٠بػ١بد
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 (3يهحق رقى )
 TIMSS - 2011انقبئًت اننهبئيت نًتطهببث 



 ( األعداد ،األشكال اهلندسيت و القياساث، عرض البياناث )بعد احملتوى ويتناول


 (  ( TIMSSمتطمبات م

 درجة التوظيف

جدا
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يمة
قم

جدا 
مة 

قمي
 

 األػذاد انطبيؼيت : و يتنبول

1) 

 تحديد القيمة المكانية لمعدد -

 كتابة العدد بالصكرة المكسعة -

 كتابة األعداد الطبيعية بالكممات -

تمثيػػػػػػػػؿ األعػػػػػػػػداد الطبيعيػػػػػػػػة بالمخططػػػػػػػػات  -
 البيانية أك الرمكز






2) 
 فالمقارنة بيف عدديف طبيعيي -

 ترتيب األعداد الطبيعية تصاعديا كتنازليا -

3) 

 إيجاد ناتج جمع عدديف طبيعييف أك أكثر -

 إيجاد ناتج طرح عدديف طبيعييف  -

 إيجاد حاصؿ ضرب عدديف طبيعييف -

 إيجاد حاصؿ قسمة عدديف طبيعييف -

تكظيؼ التقدير في التحقؽ مف نتائج بعض       -
 العمميات الحسابية






4) 

 التعرؼ عمى مضاعفات العدد -

 التعرؼ عمى قكاسـ العدد -

 التمييز بيف مضاعفات العدد كقكاسـ العدد -

5) 
اٌطج١ؼ١خحؿ مسائؿ لفظية تشمؿ األعداد -

فٟاٌؾ١بحاٌٛالؼ١خ





انكسىر انبسيطت وانكسىر انؼشريت : و يتنبول
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1) 

اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌجغ١طخ-

رّض١ًاٌىغٛسػٍٝخؾاألػذاد-

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبٌىٍّبد-

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبألسلبَ-

ثبٌّؾغٛطخرّض١ًاٌىغٛساٌجغ١ط-

2) 

٠غبدوغٛسثغ١طخِزىبفئخإ-

اٌّمبسٔخث١ٓاٌىغٛساٌجغ١طخ-

رشر١تاٌىغٛساٌجغ١طخرظبػذ٠بٚرٕبص١ٌب-

3) 
عّغاٌىغٛساٌجغ١طخ-

ؽشػاٌىغٛساٌجغ١طخ-

4) 

اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌىٍّبد -

رّض١ًاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌّٕبرط-

5) 
عّغاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

ؽشػاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

6) 
ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسثغ١طخ-

ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسػشش٠خ-

جًم ػذديت تستخذو أػذاد طبيؼيت : ويتنبول       

1) 
١خإ٠غبداٌؼذداٌّفمٛدأٚاٌؼ١ٍّخاٌؾغبث-

 (29 = ?+ 17).اٌّفمٛدحفٟعٍّخػذد٠خِضً





2) 
ّٔزعخِٛالفثغ١طخرزؼّٓل١ُِغٌٙٛخ-

ِغزخذِخرؼج١شادس٠بػ١خٚعًّػذد٠خ





 األنًبط وانؼالقبث : ويتنبول

1) 

إ٠غبدل١ُٔبلظخفّٟٔؾِؼطٝ-

رٛع١غّٔؾِؼطٝ-

زغبٚسحفٟٚطفػاللبدث١ٓل١ُِ-

ِزغٍغٍخأػذادِؼطبح





2) 
وزبثخأٚاخز١بسلبػذحٌزٛػ١ؼاٌؼاللخث١ٓ-

ِغّٛػخِٓأصٚاطِٓاألػذاد
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رى٠ٛٓأصٚاطِٓاألػذادرطج١مبػٍٝلبػذح-

ِؼطبح





 اننقبط وانخطىط وانسوايب : ويتنبول

ل١بطٚرمذ٠شاألؽٛاي- (1

2) 
م١ّبدِزؼبِذحسعُِغز-

سعُِغزم١ّبدِزٛاص٠خ-

3) 

،لبئّخ)اٌّمبسٔخث١ٓأٔٛاعاٌضٚا٠باٌّخزٍفخ-

(ِٕفشعخ،ِغزم١ّخ،ؽبدح





سعُصٚا٠بِؼطبحثبعزخذاَإٌّمٍخ-

رؾذ٠ذٔمطخفِٟغزٜٛاإلؽذاص١بد- (4

 بولأشكبل ثنبئيت وثالثيت األبؼبد : ويتن       

1) 

رظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خ-

ؽغتشىٍٙبأٚؽغّٙب





رظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خ-

ؽغتخظبئظٙباٌّشزشوخ





اٌّمبسٔخث١ٓاألشىبيإٌٙذع١خاٌّخزٍفخ-

2) 
اعزؼّبياٌخٛاصاألعبع١خٌألشىبي-

ٟإٌٙذع١خثّبف١ٙباٌخؾٚاٌزّبصًاٌذٚسأ





3) 
اٌزؼشفػٍٝاٌؼاللخث١ٓاألشىبيصالص١خ-

ٚصٕبئ١خاألثؼبد





4) 

ؽغبةِغبؽخِٚؾ١ؾاٌّشثغ-

ؽغبةِغبؽخِٚؾؾاٌّغزط١ً-

رمذ٠شِغبؽبدٚأؽغبَأشىبيٕ٘ذع١خ-

اػزّبداػٍٝأشىبيرُدساعزٙب





 انقراءة وانتفسير

1) 

بدِّضٍخفٟعذٚيِؼطٝلشاءحث١بٔ-

لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبدأػّذح-

لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبددائش٠خ-

لشاءحث١بٔبدِزؼّٕخفٟسعَٛث١ب١ٔخ-

اعزخذاَاٌّؼٍِٛبداٌّؼشٚػخثأشىبي-(2
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ِخزٍفخٌإلعبثخػٓأعئٍخس٠بػ١خ

 ؼرضانتنظيى وان

 المقارنة بيف عركض مختمفة لنفس البيانات (1

2) 

تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ 
كالرسـك البيانية التي تشمؿ صكرا كمخططات 

 أعمدة
























 بعد العملياث املعرفيت ويتناول ) املعرفت ، التطبيق ،االستدالل (


انًؼرفت             

اٌززوش

ٌزؼش٠فبدٚاٌّظطٍؾبداٌش٠بػ١خرزوشا-

رزوشخٛاصاألػذاد-

رزوشخٛاصاألشىبيإٌٙذع١خ-

إػبدحوزبثخسِٛصس٠بػ١خ-

 اٌزؼشفػٍٝ

اٌزؼشفػٍٝػٕبطشس٠بػ١خِضًاألشىبي-

اٌزؼج١شادٚاٌى١ّبد،األػذاد،





خاٌزؼشفػٍٝاٌى١بٔبداٌش٠بػ١خاٌّزىبفئ-

 اٌؾغبة

ػٍٝ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

 األػذاداٌطج١ؼخ




ػٍٝ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

اٌىغٛساٌؼشش٠خٚاٌجغ١طخ





ػٍٝ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

األػذاداٌظؾ١ؾخ





رمش٠تاألػذادٌزمذ٠شٔبرظاٌؼ١ٍّبد-

اٌؾغبث١خ
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اٌم١بَثؼ١ٍّبدسٚر١ٕ١خفٟاٌغجش-

 االعزشعبع
اعزشعبعِؼٍِٛبدِٓاٌشعَٛاٌج١ب١ٔخ-

ٚاٌغذاٚي





اعزؼّبيٚاخز١بسأدٚاداٌم١بطإٌّبعجخ- اٌم١بط

 اٌزظ١ٕف
رظ١ٕفاألػذادٚاألشىبيٚاٌؼجبساد-

اٌش٠بػ١خؽغتاٌخٛاصاٌّشزشوخ





انتطبيق

 ١بساالخز
اخز١بساٌؼ١ٍّبداٌش٠بػ١خٚاإلعزشار١غ١خ-

إٌّبعجخفٟؽًِشىٍخس٠بػ١خِؼطبح





 اٌزّض١ً
ػشعاٌج١بٔبداٌش٠بػ١خفٟأشىبي-

ٚعذاٚيِٚخططبدٌزٛػ١ؼاٌؼاللخث١ٓ

األفىبساٌش٠بػ١خاٌّخزٍفخ







شىً،رى٠ٛٓرٛص٠غِٕبعتِضًِؼبدٌخ- ثٕبءّٔبرط

ًِغأٌخس٠بػ١خٕ٘ذعٟأِٚخطؾٌؾ





 اٌزٕف١ز
رطج١كِغّٛػخِٓاإلعشاءاداٌش٠بػ١خِضً

سعُاألشىبيٚاٌّخططبد





ؽًِغبئً

 سٚر١ٕ١خ
ؽًِغبئًِشبثٙخٌألٔشطخاٌظف١خ-




االستذالل

 رؾ١ًٍ

اعزؼّبياٌؼاللبدث١ٓاٌّزغ١شادفٟ-

ِٛالفس٠بػ١خٌٍزٛطًإٌٝاعزٕزبعبد

ِٛبدِؼطبحطؾ١ؾخِٓخاليِؼٍ







 رؼ١ُّ
رؼ١ُّٔزبئظؽًِغأٌخؽغبث١خِبٌزطج١مٙب-

فِٟغبيأٚعغ





رىبًِ

خاٌشثؾث١ٓاٌّفب١ُ٘ٚاألفىبساٌش٠بػ١-

ٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظس٠بػ١خطؾ١ؾخ

دِظإٌزبئظاٌش٠بػ١خٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظ-

أخشٜ







رجش٠ش
ثبٌشعٛعإٌٝٔزبئظغرمذ٠ُرجش٠شِمٕ-

بئضس٠بػ١خِؼشٚفخٚخظ





ؽًاٌّغبئً

غ١ش

اٌشٚر١ٕ١خ

ؽًِغبئًس٠بػ١خفِٟٛالفعذ٠ذحٌُ-

رؼشععبثمبػٍٝاٌطبٌت
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 (4يهحق رقى ) 
 أداة االستببنت

 زةــغ –الجامعة االسالمية 
 اـات العميــة الدراسـادعم
 ة ـــيـبـــة التر ميكــ

 وطرق التدريسقسم المناهج 
 

 
 مم/ أختي المعممةأخي المع

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته.
 تحية طيبة وبعد ،،،

 
المناىج كطرؽ التدريس ، مف   قسـ يقـك الباحث بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير في

فمسطين وفق في  لمصف الرابع األساسي الرياضيات كتابتقويم الجامعة اإلسالمية بغزة  بعنكاف "
 .(TIMSS)متطمبات 
 

الكاجب تكافرىا في كتاب  TIMSS بمتطمبات يذا الغرض أعد الباحث استبانو كل
 -لمصؼ الرابع األساسي ، كتتككف االستبانة مف البعديف التالييف : الرياضيات

 ( البيانات) األعداد ، األشكاؿ اليندسية ك المقاييس، استخداـ بعد المحتكم كيتناكؿ -1
 ( االستدالؿالمعرفة ، التطبيؽ ، )بعد العمميات المعرفية كيتناكؿ  -2
 

كنظػرا لخبػرتكـ الكاسػعة فػي ىػػذا المجػاؿ يرجػك الباحػث مػف سػػيادتكـ التكػـر بػاالطالع عمػى بنػػكد 
لمصػؼ الرابػع  الرياضػياتب اكتػ تػدريسفػي  المتطمبػاتىذه  تكظيؼىذه االستبانو لتحديد درجة 

 .األساسي
 

 TIMSSرات تبػيف درجػة تكظيػؼ متطمبػات كقد تـ كضع أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة تقػدي
 في تدريس مكضكعات كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي كىي كالتالي:
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 :مثال
 

كبيرة  ال قرة م
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداا 

 جدا
   ×   تحديد القيمة المكانية لمعدد - 

 
 
 

 لإلجابة عمى محتويات هذ  االستبانه يرجى من سيادتكم :
الرجكع إلى الكتاب المقرر عند اإلجابػة ك ع عمى جميع فقرات االستبانو كقراءتيا بدقة االطال -

 عمى الفقرات.

                                                                             مػف كجيػة نظػركـ عممػا بػأف  التكظيػؼفػي الخانػة المناسػبة حسػب درجػة × ( كضع عالمػة )  -
 ستستخدـ لغرض البحث العممي فقط . إجاباتكـ 

 ك أخيران نرجك مف سيادتكـ تكخي الدقة كالمكضكعية في االجابة عف فقرات االستبانة . -
 

 

 وت ضموا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،
 
 
 

 يحًذ انتهيني إبراهيىانببحث / 
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 ( لبياناثاألعداد ،األشكال اهلندسيت و القياساث، عرض ا )بعد احملتوى ويتناول
 



 (  ( TIMSSمتطمبات م

 درجة التوظيف

جدا
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يمة
قم

جدا 
مة 

قمي
 

 األػذاد انطبيؼيت : و يتنبول

1) 

 تحديد القيمة المكانية لمعدد -

 كتابة العدد بالصكرة المكسعة -

 كتابة األعداد الطبيعية بالكممات -

عيػػػػػػػػة بالمخططػػػػػػػػات تمثيػػػػػػػػؿ األعػػػػػػػػداد الطبي -
 البيانية أك الرمكز






2) 
 فالمقارنة بيف عدديف طبيعيي -

 ترتيب األعداد الطبيعية تصاعديا كتنازليا -

3) 

 إيجاد ناتج جمع عدديف طبيعييف أك أكثر -

 إيجاد ناتج طرح عدديف طبيعييف  -

 إيجاد حاصؿ ضرب عدديف طبيعييف -

 جاد حاصؿ قسمة عدديف طبيعييفإي -

تكظيؼ التقدير في التحقؽ مف نتائج بعض       -
 العمميات الحسابية






4) 

 التعرؼ عمى مضاعفات العدد -

 التعرؼ عمى قكاسـ العدد -

 التمييز بيف مضاعفات العدد كقكاسـ العدد -

5) 
١ؼ١خاٌطجحؿ مسائؿ لفظية تشمؿ األعداد -

فٟاٌؾ١بحاٌٛالؼ١خ





انكسىر انبسيطت وانكسىر انؼشريت : و يتنبول

اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌجغ١طخ- (1
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رّض١ًاٌىغٛسػٍٝخؾاألػذاد-

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبٌىٍّبد-

اٌزؼج١شػٓاٌىغٛساٌجغ١طخثبألسلبَ-

ثبٌّؾغٛطخٛساٌجغ١طرّض١ًاٌىغ-

2) 

إ٠غبدوغٛسثغ١طخِزىبفئخ-

اٌّمبسٔخث١ٓاٌىغٛساٌجغ١طخ-

رشر١تاٌىغٛساٌجغ١طخرظبػذ٠بٚرٕبص١ٌب-

3) 
عّغاٌىغٛساٌجغ١طخ-

ؽشػاٌىغٛساٌجغ١طخ-

4) 

اٌزؼشفػٍٝاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

ٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌىٍّبداٌزؼج١شػٓا -

رّض١ًاٌىغٛساٌؼشش٠خثبٌّٕبرط-

5) 
عّغاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

ؽشػاٌىغٛساٌؼشش٠خ-

6) 
ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسثغ١طخ-

ؽًِغبئًرزؼّٓوغٛسػشش٠خ-

جًم ػذديت تستخذو أػذاد طبيؼيت : ويتنبول       

1) 
اٌؼذداٌّفمٛدأٚاٌؼ١ٍّخاٌؾغبث١خإ٠غبد-

 (29 = ?+ 17).اٌّفمٛدحفٟعٍّخػذد٠خِضً





2) 
ّٔزعخِٛالفثغ١طخرزؼّٓل١ُِغٌٙٛخ-

ِغزخذِخرؼج١شادس٠بػ١خٚعًّػذد٠خ





 األنًبط وانؼالقبث : ويتنبول

1) 

إ٠غبدل١ُٔبلظخفّٟٔؾِؼطٝ-

طٝرٛع١غّٔؾِؼ-

ٚطفػاللبدث١ٓل١ُِزغبٚسحفٟ-

ِزغٍغٍخأػذادِؼطبح





2) 

وزبثخأٚاخز١بسلبػذحٌزٛػ١ؼاٌؼاللخث١ٓ-

ِغّٛػخِٓأصٚاطِٓاألػذاد





رى٠ٛٓأصٚاطِٓاألػذادرطج١مبػٍٝلبػذح-
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ِؼطبح

 اننقبط وانخطىط وانسوايب : ويتنبول

رمذ٠شاألؽٛايل١بطٚ- (1

2) 
سعُِغزم١ّبدِزؼبِذح-

سعُِغزم١ّبدِزٛاص٠خ-

3) 

،لبئّخ)اٌّمبسٔخث١ٓأٔٛاعاٌضٚا٠باٌّخزٍفخ-

(ِٕفشعخ،ِغزم١ّخ،ؽبدح





سعُصٚا٠بِؼطبحثبعزخذاَإٌّمٍخ-

رؾذ٠ذٔمطخفِٟغزٜٛاإلؽذاص١بد- (4

 بل ثنبئيت وثالثيت األبؼبد : ويتنبولأشك       

1) 

رظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خ-

ؽغتشىٍٙبأٚؽغّٙب





رظ١ٕفِغّٛػخِٓاألشىبيإٌٙذع١خ-

ؽغتخظبئظٙباٌّشزشوخ





اٌّمبسٔخث١ٓاألشىبيإٌٙذع١خاٌّخزٍفخ-

2) 
اعزؼّبياٌخٛاصاألعبع١خٌألشىبي-

خثّبف١ٙباٌخؾٚاٌزّبصًاٌذٚسأٟإٌٙذع١





3) 
اٌزؼشفػٍٝاٌؼاللخث١ٓاألشىبيصالص١خ-

ٚصٕبئ١خاألثؼبد





4) 

ؽغبةِغبؽخِٚؾ١ؾاٌّشثغ-

ؽغبةِغبؽخِٚؾؾاٌّغزط١ً-

رمذ٠شِغبؽبدٚأؽغبَأشىبيٕ٘ذع١خ-

اػزّبداػٍٝأشىبيرُدساعزٙب





 نقراءة وانتفسيرا

1) 

لشاءحث١بٔبدِّضٍخفٟعذٚيِؼطٝ-

لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبدأػّذح-

لشاءحث١بٔبدِّضٍخثّخططبددائش٠خ-

لشاءحث١بٔبدِزؼّٕخفٟسعَٛث١ب١ٔخ-

2)
اعزخذاَاٌّؼٍِٛبداٌّؼشٚػخثأشىبي-

ػ١خِخزٍفخٌإلعبثخػٓأعئٍخس٠ب





 انتنظيى وانؼرض
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 المقارنة بيف عركض مختمفة لنفس البيانات (1

2) 

تنظيـ كعرض البيانات باستخداـ الجداكؿ 
كالرسـك البيانية التي تشمؿ صكرا كمخططات 

 أعمدة
























 بعد العملياث املعرفيت ويتناول ) املعرفت ، التطبيق ،االستدالل (


انًؼرفت             

اٌززوش

رزوشاٌزؼش٠فبدٚاٌّظطٍؾبداٌش٠بػ١خ-

رزوشخٛاصاألػذاد-

رزوشخٛاصاألشىبيإٌٙذع١خ-

إػبدحوزبثخسِٛصس٠بػ١خ-

 اٌزؼشفػٍٝ

اٌزؼشفػٍٝػٕبطشس٠بػ١خِضًاألشىبي-

اٌزؼج١شادٚاٌى١ّبد،األػذاد،





فػٍٝاٌى١بٔبداٌش٠بػ١خاٌّزىبفئخاٌزؼش-

 اٌؾغبة

ػٍٝ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

 األػذاداٌطج١ؼخ




ػٍٝ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

اٌىغٛساٌؼشش٠خٚاٌجغ١طخ





ػٍٝ+ -  × ÷إعشاءاٌؼ١ٍّبداٌؾغبث١خ-

األػذاداٌظؾ١ؾخ





ادٌزمذ٠شٔبرظاٌؼ١ٍّبدرمش٠تاألػذ-

اٌؾغبث١خ





اٌم١بَثؼ١ٍّبدسٚر١ٕ١خفٟاٌغجش-

اعزشعبعِؼٍِٛبدِٓاٌشعَٛاٌج١ب١ٔخ- االعزشعبع
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ٚاٌغذاٚي

اعزؼّبيٚاخز١بسأدٚاداٌم١بطإٌّبعجخ- اٌم١بط

 اٌزظ١ٕف
رظ١ٕفاألػذادٚاألشىبيٚاٌؼجبساد-

صاٌّشزشوخاٌش٠بػ١خؽغتاٌخٛا





انتطبيق

 االخز١بس
اخز١بساٌؼ١ٍّبداٌش٠بػ١خٚاإلعزشار١غ١خ-

إٌّبعجخفٟؽًِشىٍخس٠بػ١خِؼطبح





 اٌزّض١ً

ػشعاٌج١بٔبداٌش٠بػ١خفٟأشىبي-

ٚعذاٚيِٚخططبدٌزٛػ١ؼاٌؼاللخث١ٓ

األفىبساٌش٠بػ١خاٌّخزٍفخ







شىً،ِضًِؼبدٌخرى٠ٛٓرٛص٠غِٕبعت- ثٕبءّٔبرط

ٕ٘ذعٟأِٚخطؾٌؾًِغأٌخس٠بػ١خ





 اٌزٕف١ز
رطج١كِغّٛػخِٓاإلعشاءاداٌش٠بػ١خِضً

سعُاألشىبيٚاٌّخططبد





ؽًِغبئً

 سٚر١ٕ١خ
ؽًِغبئًِشبثٙخٌألٔشطخاٌظف١خ-




االستذالل

 رؾ١ًٍ

اعزؼّبياٌؼاللبدث١ٓاٌّزغ١شادفٟ-

إٌٝاعزٕزبعبدِٛالفس٠بػ١خٌٍزٛطً

طؾ١ؾخِٓخاليِؼٍِٛبدِؼطبح







 رؼ١ُّ
رؼ١ُّٔزبئظؽًِغأٌخؽغبث١خِبٌزطج١مٙب-

فِٟغبيأٚعغ





رىبًِ

خاٌشثؾث١ٓاٌّفب١ُ٘ٚاألفىبساٌش٠بػ١-

ٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظس٠بػ١خطؾ١ؾخ

دِظإٌزبئظاٌش٠بػ١خٌٍزٛطًإٌٝٔزبئظ-

أخشٜ







رجش٠ش
ثبٌشعٛعإٌٝٔزبئظغرجش٠شِمٕرمذ٠ُ-

ٚخظبئضس٠بػ١خِؼشٚفخ





ؽًاٌّغبئً

غ١ش

اٌشٚر١ٕ١خ

ؽًِغبئًس٠بػ١خفِٟٛالفعذ٠ذحٌُ-

رؼشععبثمبػٍٝاٌطبٌت
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(5ٍِؾكسلُ)

وزبةرغ١ًِّٙٙخِٓاٌغبِؼخاإلعال١ِخإٌٝٚصاسحاٌزشث١خٚاٌزؼ١ٍُ
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(6ٍِؾكسلُ)

١ًِّٙخِذ٠شػبَاٌزخط١ؾإٌِٝذ٠ش٠بداٌزشث١خٚاٌزؼ١ٍُوزبةرغٙ
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(7ٍِؾكسلُ)

وزبةرغ١ًِّٙٙخِِٓذ٠ش٠خسفؼإٌِٝذاسعٙب
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(8ٍِؾكسلُ)

خب١ٔٛٔظإٌِٝذاسعٙبغشةوزبةرغ١ًِّٙٙخِِٓذ٠ش٠خ
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(9ٍِؾكسلُ)

وزبةرغ١ًِّٙٙخِِٓذ٠ش٠خاٌٛعطٝإٌِٝذاسعٙب
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(10ٍِؾكسلُ)

 وزبةرغ١ًِّٙٙخِِٓذ٠ش٠خاٌشّبيإٌِٝذاسعٙب




 a 

Abstract 

The present study aimed to evaluate the content of a book of mathematics 

for fourth grade in Palestine according to (TIMSS) requirements, and the 

problem of the study was stated in the following major question: 

To what extent does the Palestinian basic fourth grade mathematics 

textbook include TIMSS – 2011 requirements? 

The following minor questions emanated from the above major one: 

1. What are the TIMSS - 2011 requirements to be included in the content of 

the basic fourth grade mathematics textbook ? 

2. To what extent does the Palestinian basic fourth grade mathematics 

textbook include TIMSS -2011 requirements in subjects (numbers, 

geometric shapes and measurements as well as  data display)? 

3. To what extent does the Palestinian basic fourth grade mathematics 

textbook include TIMSS -2011 requirements in cognitive operations 

(knowledge, application, and inference)? 

4. To what extent are TIMSS-2011 requirements employed in teaching 

fourth grade mathematic textbook in subjects (numbers, geometric shapes 

and measurements as well as  data display) from teachers' perception? 

5. To what extent are TIMSS-2011 requirements employed in teaching 

fourth grade mathematic textbook in cognitive operations (knowledge, 

application, and inference) from teachers' perception? 

To answer the study questions, the researcher adopted the analytical 

descriptive approach, where he first prepared a list of the TIMSS-2011 

requirements for the content of mathematics curriculum, which included 

(85) requirements distributed on two dimensions; the content dimension, 

which included three domains  (numbers, geometric shapes and 

measurements as well as data display) and the cognitive operations 

dimension, which included three domains (knowledge, application and 
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reasoning). Then the researcher designed a content analysis tool to analyze 

the content of mathematics curriculum for fourth grade ( first and second 

textbooks) to determine the weight of the TIMSS - 2011 requirements, 

reliability coefficient consistency over time was calculated (0.979) , and 

reliability coefficient consistency across people was calculated (0.963). The 

researcher also  built a questionnaire to investigate how much TIMSS-2011 

requirements are employed in teaching the content. The sample of the study 

was selected  in the stratified random approach; it consisted of (97) male 

and female teachers of mathematics for basic fourth grade in governmental 

schools. The researcher calculated the  questionnaire reliability coefficient 

using Cronbach's alpha coefficient which was (0.91). 

The findings of the study revealed: 

1. Building a list of the TIMSS-2011 requirements that must be included in 

the content of mathematics curriculum for basic fourth grade. The list 

consisted list of (85) criteria distributed on six domains; (numbers, 

geometric shapes and measurements, display of data, knowledge, 

application, and inference). 

2. On analyzing the mathematics book according to the TIMSS- 2011 

requirements the percentage of the numbers domain was (67.5%), while 

the percentage of geometric shapes and measurements domain was 

(23.2%), and the percentage of data display domain was  (9.3%) .  
3. On analyzing the mathematics book according to the TIMSS- 2011 

requirements the percentage of the knowledge domain was (63.2%), while 

the percentage of application domain was (15.8%), and the percentage of 

inference domain was  (21%) . 

4. The weight of the content dimension in the employing TIMSS - 2011 

requirements in the teaching of mathematics book for fourth grade was 

(53.9) where the numbers domain got the weight of (56.5), the geometric 
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shapes and measurements domain got the weight of (54.1), and the data 

display domain got the weight of (51.1) . 

5. The weight of the cognitive operations dimension in the employing TIMSS 

- 2011 requirements in the teaching of mathematics book for fourth grade 

was (51.3) where the knowledge domain got the weight of (59), the 

application domain got the weight of (48.7), and the inference domain got 

the weight of (46.2) . 

 

  In light of the findings of the study results, the researcher 

recommended the following: 

1. Reviewing  and evaluating the content of mathematics curriculum 

regularly, and then developing them to conform to global trends, and 

scientific developments. 

2. Including the requirements of international trends study of the 

mathematics and science TIMSS in teacher pre-service courses and in-

service training programs. 

3. Including the requirements of international trends study of the 

mathematics and science TIMSS, particularly cognitive operations, more in 

the primary stage. 
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