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الجامعة المستنصرية – كلية التربية األساسية
الكلمة المفتاحية  :تحليل كتاب الرياضيات
Keyword : Analyze The content of Mathematics
تاريخ استالم البحث 5102/01/52 :
ملخص البحث
هدف البحث الحالي إلى تحليل محتلوك كتلال الضياتلياص للللا الضاعلم العل لي
فللي تللوا معللاييض  )NCTMولتحقيلله هللدف البحللث تللل الللتع ال ال للن الو للفي
التحليللي من جللا للبحللث وتجللون مجت للم البحلث وتينتللر مللن كتللال الضياتللياص لللللا
الضاعم العل ي  ،اطلعت الباحثة تلى ععض األدعياص التضعويلة والدااللاص السلاعقة وتلل
عناا أداة تحلي ال حتوك التي تحتوي تلى أاععة مجلاالص األتلداد والع ليلاص تلي لا
 ،الجبض والعالقاص والدوال  ،ال ندلة والقياس  ،تحلي البياناص واإلحلاا واالحت لال
) وتل التأكد من ا تن طضيه اللدق الظلاهضي ععضتل ا تللى ال حج لين وال نتللين
فللي طضا لله التللدايت وعالللتع ال معادلللة اللللدق ووفقللا ألاا للل فقللد تللل اتت للاد نسللبة
اتفلللاق  )%01فلللأكثض لبقلللاا و لللالحية ال عيلللاا ،وكلللنلث التأكلللد ملللن بلللاص التحليللل
عالتع ال معادلة هولستي اذ أخنص الباحثة تينة البحث وتل تحليل ا عفااق زمنلي قلدا
 )01يوما وذلث إليجاد اتفاق الباحثلة ملم نفسل ا فجلان  )19.1وكلنلث إيجلاد الثبلاص
مم محلالن يع الن منفضدين فجان عين الباحثة وال حل األول  ، )1900وعلين الباحثلة
وال حل الثاني  . )1900وقد جضك تحليل محتلوك كتلال الضياتلياص للللا الضاعلم
العل ي ل عضفة مدك توافض ال عاييض وت ت معالجلة البيانلاص عاللتع ال الوللم ال لضجح
والوزن ال ئوي.
االستنتاجات:
توافضص نسبة قليلة من ال عاييض في اغلب االحيلان وان ععلض ال علاييض للل نجلد ل لا
موتم ينكض وافتقاا ال ناه العضاقية لل علاييض الضياتلياص ال داللية والللاداة تلن
 )NCTMذاص ال للللداقية العاليلللة والتلللل يل الضاقلللي وهلللنا يسلللتدتي ح لللد كافلللة
الطاقللاص والنبللضاص مللن اجل تطللويض منللاه الضياتللياص وتعليللل ال عللاييض ال تللوافضة
عنسب تالية ملن اجل تحقيله أفلل مسلتوك فلي تعللل الضياتلياص .وفلي تلوا نتلا
البحث ،تل وتم مج وتة من التو ياص من أه ا:
 )0االخللن عنظضاالتتبللاا ال عللاييض غيللض ال تللوافضة حسللب نتللا البحللث والتللي للضص
عنسب متدنية ومحاولة تل ين ا في كتب الضياتياص.
 )6تطللويض ال نللاه العضاقيللة لتواكللب االتجاهللاص الحديثللة فللي عنللاا ال نللاه وت طيللة
القلوا في ا.
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Analyze The content of Mathematics Book for the Fourth
Secondary Scientific Class in light of (NCTM) Standards
Samar Adel Jawad
Abstract :
The current research has aimed to analyze the content of
Mathematics Book for the Fourth Secondary Scientific Class in
light of (NCTM) Standards. In order to achieve the aim of the
research, the researcher has studied some educational standards,
and previous studies, by which content analysis tools have been
made accordingly in four topics (Numbers and operations on
numbers; Algebra, relationships, and functions; Geometry and
measurement; and Data analysis, statistics and probabilities),
and it has been verified by face validity approach after
presenting it to arbitrators, and specialists in study approaches,
and by using truth equation; According to their opinions, it has
been realized that the agreement percentage is greater than or
equal to (80%) as a standard validity and integrity; integrity
analysis has also been confirmed by using Holisti equation; as
the researcher has taken a sample of research, by which the
sample has been analyzed within a timeframe of 14 days
difference, in order to reach the researcher to self-contentment,
and the result was (0.90); additionally, integrity has been
experienced with two individual analysts, and the integrity result
was (0.85) between the researcher and the first analyst, while the
result between the researcher and the second analyst was
(0.88).Analysis of Mathematics Book for the Fourth Secondary
Scientific Class has been conducted, in order to identify the
magnitude of standards availability, by which data has been
processed by using probability average and weight percentage.
Conclusions:
Few standards were applied most often; while some standards
were not applied at all; and curriculum of Iraq lacks the
educational standards of mathematics that has been issued by
(NCTM) which has international approval, and fine design; This
requires the utilization of every resources, and experiences to
develop the mathematics curricula, and to greatly enhance the
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current standards, in order to achieve the finest level in
mathematics learning.
In light of research conclusions, it is recommended to:
1.
Considering the unavailable standards, in order to embed
them in mathematics books, as it was not existed or poorly
applied.
2.
Developing Iraqi curricula to follow the modern trends in
curricula creation, and to reduce the shortcoming.
الفصل األول
التعريف بالبحث
 مشكلة البحث
لع ما ن اهد في تلضنا الحاتلض ملن تقلدل تل لي وتطلوا تجنوللوجي فلي لتى
منللاحي الحيللاة للليت وليللد اللللدفة  ،اذ تسللعى معظللل دول العللالل إلللى تطللويض ال نللاه
وتحللديث ا لتبلللي متطلبللاص التطللوااص الحديثللة  ،وقللد أداكللت ال لسللاص التضعويللة أن
ت لية تطويض ال ناه ال ي جن أن تتل ع علل تن تطويض الجتلب ال داللية اذ أن لا احلد
الوللللا ال لللة الكتسلللال ال علللااف وال لللاااص والقللليل ومللللدا ألاللللي لللللتعلل
واللواة ال ل ولة لل ن اج  ،ومن خالل تحليل ا وتقوي ا للتعضف تلى ملدك نجاح لا
في تحقيه ما حدد ل ا من أهداف  ،مدك انسجام ا ملم ال علاييض العال يلة  .ال وللوي
) 000 :6100 ،
و لل د ال جللللت القللومي ل عل لللي الضياتلللياص فللي مجلللال تأللليت معلللاييض محلللددة
للضياتللياص تجضعللة تل يللة اا للدة فجللان مللن ال للل مقاانتللر مللم ال االللاص وال عللاييض
ال طبقللة فللي مناهجنللا ل عضفللة أيللن نقللا إزااهللا لجون للا تال يللة وتوج للاص ذاص للب ة
تضعوية دولية  .مح د وايل ) 00 : 6100 ،
ومن خالل االطالع تلى داالاص للاعقة ومن لا دااللة العبلودي  )6106،التلي
كانت ت دف إلى عناا معاييض لتطلويض منلاه الضياتلياص فلي تلوا معلاييض العال يلة
ومللدك تل ل ين ا فللي منللاه الضياتللياص لل ضحلللة االعتدا يللة ) اذ تللل التو ل إلللى أن
مفللضداص كتللب الضياتللياص لل ضحلللة االعتدا يللة غيللض مطاعقللة ت امللا لل عللاييض العال يللة
وكأن ا لجان التأليا تع ع علل تن هن ال عاييض  ،وكنلث دااللة كلا ل )6100،
التي هدفت إلى تقويل محتوك كتب الضياتياص لل ضحلة ال تولطة فلي تلوا معلاييض
الجللودة العال يللة ) التللي أكللدص أن نسللبة تللوافض ال عللاييض العال يللة لجتللب الضياتللياص
لل ضحلة ال تولطة كانت تقضيبا تتضاوح  )%00- %01وهي نسبة قليلة .
وععللد االطللالع تلللى الداالللاص السللاعقة وجللد إن كتللال الضياتللياص لللللا الضاعللم
العل ي لل ينلم للتحلي  ،وقد ذكض ال داني  ) 6100،عأن مادة الضياتياص فلي
ال ضحلة الثانوية ي لب تلي ا الطلاعم النظلضي عسلبب ملا تحتويلر ملن مواتليم متقدملة
ونظضياص ألتالمت الواقم الحياتي ل ل  .ال داني )10: 6100 ،
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ل لللنا كلللان ملللن الللللضواي إجلللضاا دااللللة تسللللم الللللوا تللللى تحليللل كتلللال
الضياتلللياص للللللا الضاعلللم العل لللي فلللي تلللوا معلللاييض  .) NCTMوهلللنا يتوافللله
وتوج اص وزااة التضعية والتعليل العضاقية التي تنادي علضواة تحلي وتقلويل مناهجنلا
في توا ال عاييض العال ية وقد تحددص م جلة البحث في التساؤل األتي :
ما مدك توافض معاييض  ) NCTMفي محتوك كتال الضياتياص لللا الضاعم؟
 أهمية البحث
ت ليللللة تحليلللل وتقللللويل الجتللللب ال دالللللية ت ليللللة ت نيلللللية وتالجيللللة فللللي ن
واحللللد تقللللود إلللللى تطللللويض ال ن للللاج وتحسللللين مسللللتوك الجتللللب ال دالللللية أمللللا مللللن
خلللالل الحلللنف أو اإلتلللافة أو التعلللدي ،وقلللد تفيلللد ت ليلللة التحليللل فلللي ف لللل محتلللوك
الجتللب وتوتلليح مللا في للا مللن ولللا وأن للطة م للا يليللد مللن فاتليللة الللتع ال ا فللي
ت لية التدايت  .الت ي ي )612: 611. ،
وتلللأتي أه يلللة الضياتلللياص ال داللللية ملللن اللللدوا اللللني تلعبلللر فلللي زيلللادة تن يلللة
قلللداة الطلبللللة تللللى مواج للللة تحللللدياص العللللض ونتيجللللة ل للللن األه يلللة فقللللد قامللللت
مج وتللة مللن ال عل للين فللي الواليللاص ال تحللدة األمضيجيللة عحن للاا مللا تللضف الحقللا
 ) National Council Of Teachers Of Mathematicsالللني
اخلللللللن تللللللللى تاتقلللللللر تطلللللللويض تلللللللدايت الضياتلللللللياص وانبثللللللله تلللللللن مجللللللللت
) (NCTM,2000و لللللا ه تلللللل نت مج وتلللللة ملللللن ال بلللللاد وال علللللاييض لللللجلت
طضيقللللا ومسللللااا لتطللللويض منللللاه الضياتللللياص ع للللا يتنالللللب مللللم أهللللداف ا وتلللللا
التوقعلللاص ال ضجلللوة ملللن تلللدايت الضياتلللياص فلللي ال سلللتقب اذ يلللتل تلويلللد الطلبلللة
علللالفضل التلللي تتللليح ل لللل أن يتعل لللوا ال فلللاهيل واإلجلللضاااص الضياتلللية ويف وهلللا
 ،فلللللال تللللن تو يللللا التقنيللللاص التللللي تولللللم وتع لللله ف للللل الضياتللللياص ع للللج
أفللللل وكللللنلث ت للللدف إلللللى تن يللللة وتطللللويض تعللللليل الضياتللللياص لللللواا لل علللللل أل
للطلبلللللة أل لل لللللن وحلللللددص ال عضفلللللة والف لللللل وال لللللاااص التلللللي تللللللى الطلبلللللة
عدوي )020-020 :6110 ،
اكتساع ا تبض لنواص الداالة .
وي جن تلنيص أه ية البحث ع ا يأتي:
 ال توجد داالة تناولت تحلي محتوك كتال الضياتلياص للللا الضاعلم العل لي فلي
توا معاييض ) )NCTMفي العضاق حسب تلل الباحثة).
 قلد يفيللد وزااة التضعيللة والتعللليل فللي تطللويض كتللب الضياتللياص فللي تللوا ال عللاييض
العال ية وتحديد مدك التوافض.
 التحلي لجونر ت لية ت نيلية وتالجية في ن واحد تقود إلى تطويض ال ن اج.
 مللادة الضياتللياص عاتتبااهللا مللن ال للواد العل يللة التللي تتلللا عللالتطوااص والت يللض
التطوااص التجنولوجية واالكت افاص العل ية الحديثة.
وخا ة في
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 أهداف البحث
ي دف البحث الحالي إلى " تحلي محتوك كتلال الضياتلياص للللا الضاعلم العل لي
في توا ال عاييض ." ) NCTM
 حدود البحث
يقتلض البحث الحالي تلى:
 .0كتلللال الضياتلللياص للللللا الضاعلللم العل لللي اإلحيلللا ي والتطبيقلللي) فلللي العلللضاق
والللللادا تلللن وزااة التضعيلللة ة ال ديضيلللة العاملللة لل ناه ) الطبعةالسلللاععة)6101،
وال قضا تدايسر للعال الداالي .6102-6100
 .6معلللاييض ال جللللت القلللومي ل عل لللي الضياتلللياص  ) NCTM,2000فلللي مجلللال
ال حتللوك األتللداد والع ليللاص تلي للا  ،الجبللض والعالقللاص والللدوال ،ال ندلللة والقيللاس
،تحلي البياناص واإلحلاا واالحت ال) .
 تحديد المصطلحات
أوال :تحليل المحتوى
عرفه ( أبو زينةة  ": ) 0991ت ليلة يلتل في لا تحليل ال وتلوع أو الوحلدة

الداالية إلى تنا لضها ومجونات لا وتحديلد البنلاا ال نطقلي ل لن العنا لض والعالقلاص
في ا عين ا ت ن السياق الني حدد فير ذلث ال حتوك " .أعو زينة ) 2 :0..1 ،
عرفةةه ( المنيةةال والعتةةوم  " : ) 5101داالللة تل يللة دقيقللة و للاملة تعت للد

تلللى ال الحظللة والقيللاس ع للدف معضفللة العنا للض األلالللية التللي تتجللون من للا ال للادة
العل ية ال ضاد تحليل ا " .ال نيلل والعتول )0: 6101 ،
ثانيا  :الكتاب
 عرفةةه ( التميم ة  " : )5119عانللر مج وتللة مللن الوحللداص ال عضفيللة التللي تللل
تضتيب للا ع للج يتنالللب ومسللتوك للا معللين لتحقيلله الن للو ال للام للطالللب جس ل يا
الت ي ي ) 611 :611. ،
وتقليا واجت اتيا واوحيا والتجيا مم ال جت م ".
ثالثا  :الرياضيات
 عرفه (حمدان  " : ) 5112تلل تجضيدي من إيجاد العق الب ضي وت تل عر ت ن
ما ت تل عر من األفجاا والطضا ه وأن اط التفجيض"  .ح دان )00: 6110 ،
التعريةةف ارجرا ة لتحليةةل محتةةوى كتةةاب الرياضةةيات للصةةف الرابة العلمة  :داجللة
تللوافض ال عللاييض  ) NCTMفللي محتللوك كتللال الضياتللياص لللللا الضاعللم العل للي
اإلحيللا ي وتطبيقللي) والللني يحتللوي تلللى لللبعة فلللول ال نطلله الضياتللي  ،حق ل
األتداد الحقيقية  ،األلت والجنوا ،حسال ال ثلثاص ،ال تج اص  ،ال ندلة اإلحدا ية ،
اإلحلاا) وتدد فحاتر  )000فحة ال قضا تدايسر .6102-6100
رابعا  :المعايير
 عرفه ( محمةد ورية " : ) 5100 ,تبلاااص تعبلض ت لا ينب لي أن يعضفلر الطاللب
من معااف ومعلوماص وم اااص ك ا ان ا تحدد ال ستوك الني يجب أن يل إلير فلي
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ال للاااص و الع ليللاص ومللا يجتسللبر مللن قلليل وللللوكياص فللي فتللضة تعلي يللة محللددة وفللي
مجاالص معضفية محددة " .مح د وايل ) 61-0.: 6100،
 عرفها المجلس القوم لمعلم الرياضيات ( ": )NCTM,2000هي
مج وتة من ال باد ال لسة تلى اؤيا والعة متضاعطة حول التدايت وك معياا
من ا قد تل إتداد عحيث يبدأ ععبااة حول ما يجب أن يتل نر من الضياتياص من
محتوك متبوتا عو ا أن طة الطالب ال لاحبة لنلث ال حتوك ل مناق ة تتل ن
أمثلة تطبيقية حولر ")NCTM,2000:29) .
التعريف ارجرا للمعايير :أن ا مج وتة البنود أو ال ضوط أو ال وا فاص التي تل
اتت ادها لتحلي محتوك كتال الضياتياص لللا الضاعم العل ي عناا تلى معاييض
 )NCTM,2000في مجال ال حتوك اإلتداد والع لياص تلي ا  ،الجبض والعالقاص
والدوال  ،ال ندلة والقياس  ،تحلي البياناص واإلحلاا واالحت ال ) وفي تو ا يتل
تحديد داجة توافض معاييض ال جلت القومي ل عل ي الضياتياص .) NCTM
الفصل الثان
خلفية نظرية و دراسات سابقة
 اهداف تحليل محتوى الكتب المدرسية
-0تحديللد اوجللر القللوة و اللللعا فللي الجتللال ال دالللي و تقللديل الللاس ل ضاجعتللر و
تحسينر.
 -6مسللاتدة مل لفي الجتللب ال دالللية و تلويللدهل عتوجي للاص و اا للاداص الللى مللا يجللب
تل ينر و ما ينب ي تجنبر .
 -0تقديل مواد مساتدة ل ضاجعة عضام الداالة واتداد ال عل ين و االداايلين و اختيلاا
الجتب ال دالية .
-1تقللديل من جيللة للبحللث فللي تحليل الجتللب ال دالللية ي جللن االقتللداا ع للا تنللد تللاليا و
تجضيب الجتب قب طباتت ا و تع ي ا .
طعي ة ) 00 : 0.02 ،
 وحدات تحليل المحتوى
هناك تدة وحداص للتحلي  :الجل ة  ،الج لة  ،الفقضة او ال وتوع  ،ال ساحة ،
الت ي ي ) 61. : 611. ،
ال نلية  ،اللمن )
 ابعاد تحليل المحتوى
اوال :بعةةد المعلومةةات :يقلللد عللر مجللاالص ال حتللوك الضياتللي االتللداد و الع ليللاص
تلي ا  ،ال ندلة  ،القياس )
و ما يتل نر من حقا ه و مفاهيل و تاللقاص و م اااص و الاليب تفجيض .
ثانيا  :بعد السلوك :يقللد علر تحديلد العالقلة علين ذللث ال حتلوك وعلين الت يلضاص التلي
ي جن احدا ا في للوك ال تعلل وما يعجسر هنا السللوك فلي قلدااص معضفيلة وم لاااص
التفجيض وح ال جالص .
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ثالثةةا  :بعةةد التصةةمي : ,يقلللد عللر ال واقللا و االن للطة التعلي يللة ال نالللبة و يتل ل ن
ال سللتوياص الثال للة لن للو ال عضفللة الحسللي  ،للبر الحسللي،ال جضدة) و ال سل ولة تللن
احداث الت ييض في للوك ال تعلل و تحقيه اهداف التعلل ال داني ) 0. : 6100 ،
 معايير الرياضيات المدرسية ()NCTM ,2000
معايير المحتوى الرياض وتتضمن خمسة معايير وه :
 )0االعداد والعمليات ()Number and Operations
 ف ل االتداد وطضا ه ت ثيل ا والعالقاص عين االتداد وكنلث انظ ت ا .
 ف ل معاني الع لياص وكيفية ااتباط ا مم ععل ا البعض .
 الس ولة في اجضاا الحساعاص والقيال عالتقديضاص ال عقولة .
 )5الجبر ()Algebra
 ف ل االن اط والعالقاص واألقتضاناص .
 ت ثي وتحلي ال واقا الضياتية عالتندال الضموز الجبضية .
 التع ال الن اذج الضياتية لت ثي وف ل العالقاص الج ية .
 تحلي الت يض في لياقاص منتلفة .
 )3الهندسة () Geometry
 تحلي ل خلللا ص اال للجال ال ندلللية و ال يللة األععللاد وتطللويض حج ل اياتللية تللن
العالقاص ال ندلية.
 تحديد ال واقم وو ا العالقاص ال جانية .
 تطبيه التع ال التحويالص والتع ال الت ا لتحلي ال واقا الضياتية .
 التع ال التني والتفجيض ال جاني والن نجة لح ال جالص .
 )1القياس () Measurement
 ف ل النلا ص القاعلة للقياس وف ل الوحداص وأنظ ة وت لياص القياس .
 التع ال االلاليب واألدواص ال ال ة لتحديد القيالاص .
 )2تحليل البيانات واالحتماالت ( ) Data Analysis and probabilities
 لللياغة اللللئلة ي جلللن التعامللل مع لللا عالبيانلللاص وج لللم وتنظللليل وتلللض البيانلللاص
ال ال ة لإلجاعة تن ا .
 اختياا والتع ال االلاليب االحلا ية ال ال ة لتحلي البياناص
 طويض وتقييل التنتاجاص وتنب اص مبنية تلى االحت االص .
 ف ل وتطبيه ال فاهيل االلالية في االحت االص .
العبسي و مح د ) 16-10 : 6112 ،
 سمات و مممياات وثيقة( :) NCTM
 اللتع ال التقنيلة فلي تعلليل و تعللل الضياتلياص عأتتبااهلا هلدفا الالليا لتعلليل وتعللل
الضياتللياص حيللث تجسللت ال عللاييض اغبللة الدولللة واغبللة التضعللويين فللي تحقيلله تعللليل
افل في الضياتياص .
 اتطاا الطالل فض ة في تعلل الضياتياص ك عحسب اغبتر و حاجتر .
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 االهت ال عاالكت اف و البحث و االلتقلاا و ح ال جالص و االتلال .
 تلويللد ال نللاه عالللت الت ييللض و تحللديث و نوتيللة ال قللضااص و تطويضهللا و اعللداع
عضام جديدة تلبي احتياجاص ال تعلل .
 تو يا لطضا ه التدايت حتى ت ض في ت لية التعلل ال ضغلول احدا لر فلي لللوك
ال تعل ين و دلت تلى حدوث تحسين حقيقي لقوة الضياتياص .
 ا للااة فجللض ال للتعلل و تن يللة قدااتللر التفجيضيللة و زيللادة اغبتللر فللي الللتعلل و حللب
االلتطالع و زيادة قداتر تلى ياغة العالقاص و ادااك ا و ح ال جالص و توليم
مدااكللر للضياتللياص الو يفيللة و دفعللر لتقللديض دوا الضياتللياص فللي الن للو عللالعلل و
تبد اللطيا ) 10 : 6100 ،
التجنولوجيا .
وتضك الباحثة عان هناك مبضااص جوهضيلة تلدتونا لتبنلي معلاييض  )NCTMو ذللث
ات اال لن التطويض والت ييض نحلو االفلل ع لج دينلاميجي مسلت ض يضاتلي ملا يطلضأ
مللن ت يللضاص تتعللله عللال تعل ين وحاجللات ل وميللول ل وعيئللت ل ال حيطللة  ،فاالخللن ع للن
ال عللاييض ي للج قاتللدة ومضتجلللا لواتللعي ال ن للاج فللي ج يللم مضاحلل اتللداد عللداا
عااللت واالهداف و وال الى مضاح تقيي ر  ،ك ا ان تلث ال عاييض تع تلى توحيلد
االهللداف و االلللاليب و الطضا لله التللي يسللتع ل ا ال عل للون مللن اجل تحسللين و تجويللد
نوتيللة تعللليل الضياتللياص مللم مضاتللاة الفللضوق الفضديللة عللين ال تعلللين فتبنللي معللاييض
 )NCTMيسل ل و ع للج الالللي فللي ادمللاج ال تعل للين فللي ت ليللة التللدايت  ،وان
اخفللاا واه ال للا يجعلنللا ج يعللا خبللضاا ومعل للين ومتعل للين امللال نتاجللاص تعلي يللة غيللض
مح ودة العواقلب نتيجلة ل يلال الضؤيلة و ال لدف و اتت لاد الللول ال حاوللة و النطلا
ععيدا تن ال ن العل ي السليل .
ثانيا  :دراسات سابقة
ععللد اطللالع الباحثللة تلللى تللدد مللن الداالللاص و البحللوث و ملنلللاص الضلللا و
الجتب و عااللتفادة من بجة االنتضنت  ،لل تجد الباحثة تللى حسلب تل لا ) دااللة
تناولت البحث الحلالي ع لج مبا لض  ،للنا ااتلأص تلض تلدد ملن الدااللاص السلاعقة
التللي تللل الحلللول تلي للا و التللي تعتقللد ان للا قضيبللة عداجللة مللا مللن عحث للا الحاليللة و تللل
تضت ا ك ا موتح في جدول )0

جدول ()0
الدراسات السابقة
ت

اس ,الباحث
وبلده وسنة
انجاز الدراسة

هدف الدراسة

المرحلة
الدراسية

اداة
البحث
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تحليةةةةل و تقةةةةوي,
محتةةةةةةةوى كتةةةةةةةب
الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةيات
المدرسةةةةةةية فةةةةةة
ضةةةود عةةةدد مةةةن
المعايير الصادرة
عةةن ((NCTM
لعام 5111

الثانوية

اسةةةةةةةةتبانة
تحليةةةةةةةةةةةةل
محتوى

التكةةرارات و
النسةةةةةةةةةةةةةةةةبة
المئوية

 0صةةةبي
5111

االردن

الةةدويري 5112
 5االردن

تحليةةةةةةةةةل كتةةةةةةةةةب
الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةيات
للمةةةةةةةةةةةةةةةةةةرحلتين
االساسةةةةةةةةةةةةةةةية و
الثانويةةةةةةةةة فةةةةةةةة
ضةةةةود المعةةةةايير
العالميةةةةةة ( (
 NCTMلعةةةةةام
5111

االبتدا يةةةةةةةةةةة
الثانوية

تحليل
محتوى

النسةةةةةةةةةةةةةةةةبة
المئويةةةةةةةةة و
التكرارات

 3العناي الكويةت
5110

تحليةةةةةةةةةل كتةةةةةةةةةب
الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةيات
للصةةةف السةةةادس
االساسةةةةةة فةةةةةة
الضةةود المعةةةايير
العالميةةةة و منهةةةا
معةةةةةةةايير ( حةةةةةةةل
المسةةةةةةةةةئلة ) و (
االحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد
االحتمةةةةةةةةةةةةةاالت )
الصةةادرة مةةن( (
 NCTMلعةةةةةام
5111
بنةةةةةةةةاد معةةةةةةةةايير
لتطةةةةوير منةةةةاهج
الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةيات
باضةةود المعةةايير
العالميةةةة و مةةةدى
تضةةةةةةةمينها فةةةةةةة
منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهج
الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةيات
للمرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
االبتدا ية

المتوسطة

تحليةةةةةةةةةةةةل
محتوى

االبتدا ية

تحليل
محتوى
وتحليل
األهداف

 1العبةةةودي 5105
العرا

الوسط
المرج و
الوزن
المئوي

الةةةةةةةةةةةةةةةةةوزن
المئةةةةةةةةوي و
معادلة كةوبر
اليجةةةةةةةةةةةةةةةةةاد
معامةةةةةةةةةةةةةةةةةل
التحليل

 مدى التوافق بين المحتوى و المعايير
الذي يتراوح ما بين كبير ف بعض
االحيان و متوسط و قليل ف اغلب
االحيان فضال عن بعض المعايير الت ل,
تجد لها موقعا يذكر مثل (التحويالت
الهندسية و التشابه و التطابق ) .
 اما فيما يخص معايير العمليات ت,
التوصل ان وحدات الهندسة و القياس
المتوفرة ف الكتب قد تناولت معيار حل
ف حين انها
المسئلة بدرجة قليلة
تناولت معيار الترابط الرياض و التمثيل
الرياض بدرجة متوسطة .
 و هةةو تمثيةةل متبةةاين لمعيةةار الجبةةر فةة
الكتب الخمسة الت شملتها عمليةة التحليةل
حيث تراوحت النسبة المئوية لهةذا المعيةار
ما بين (. ) % 21 05-% 1 32
 وجةةةد تمثيةةةل متبةةةاين لمعيةةةاري التمثيةةةل
والتةةرابط الرياض ة حيةةث تراوحةةت النسةةبة
بين متوسطة و قليلة .

 وجةةةةود توزيةةةة متةةةةوازن مةةةةن صةةةةفحات
الكتةةةاب بةةةين صةةةفحات الشةةةرح و صةةةفحات
السا ل .
 تنويةةةة الكتةةةةاب فةةةة اسةةةةتراتيجيات حةةةةل
المسةةةلة و لةة ,يظهةةر نةةر متنوعةةة للتاكةةد
من صحة الحل .
 مراعةاة محتةوى الكتةةب لمعيةار االحصةةاد
و االحتمةةاالت بةةالرغ ,مةةن قلةةة المحتويةةات
االحصا ية .

 وجود بعض االخطةاد اللوويةة فة بعةض
الموضوعات الرياضية
 عةةدم اش ةراك بعةةض االنةةراف ف ة تةةاليف
كتب الرياضيات مثل مشرف االختصاص.
 عنةةد مقارنةةةة مفةةردات كتةةةب الرياضةةةيات
الت ظهةرت فة الوثيقةة مة مفةردات كتةب
الرياضةةةيات للمرحلةةةة االبتدا يةةةة نجةةةد انهةةةا
غير متطابقة تماما .
 ان ما يجري مةن تطةوير و تحسةين علة
المنهج من قبل المديرية العام للمنةاهج فة
وزارة التربيةةة يشةةمل كتةةاب او بعةةض كتةةب
الرياضيات مما يؤدي الة وجةود ثوةرة فة
صف من الصفوف .

 تعقيب عل الدراسات السابقة
 -0اكدص الداالاص الساعقة  ،تلى تضواة االلت ضاا في تحلي الجتب النر يحت
موقعا م ا في ال يدان التضعوي ومدك اهت ال الدول التي اجضيت في ا تلث الداالاص
في العالل وما نسبة وجود ال عاييض التي
ع نا ال وتوع ل ضاجعة التطوا الحا
تنادي ع ا دول العالل لتل ين ا في كتب الضياتياص
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 -6تلى الضغل من وجود تدد كبيض من الداالاص العضعية التي تناولت موتوع
ال عاييض اال ان الباحثة لل تجد داالة محلية تناولت هنا ال وتوع ل نا تعد الداالة
الحالية هي االولى من نوت ا تلى ال ستوك ال حلي التي تحاول ان تجد مدك توافض
معاييض (  ) NCTMفي كتال الضياتياص لللا الضاعم العل ي وهي محاولة
ل واكبة التطوا العال ي وتقديل واقة ت الى وزااة التضعية العضاقية لتطويض مناه
الضياتياص ال دالية .
 -0اتبعت معظل الداالاص الساعقة ال ن الو في التحليلي
 -1تنوتت ال عالجاص االحلا ية وفقا لطبيعة اهداف البحث
 -0اتفقت الداالاص الساعقة من خالل النتا الى وجود تعا تال في محتوك
ال ادة العل ية و تدل مالامت ا ل ستوياص الطلبة .
 مدى االفادة من الدراسات السابقة
 -0االطالع تلى ال لادا ذاص العالقة ع وتوع البحث الحالي .
 -6االطالع تلى الجوانب التي تل التضكيل تلي ا في هن الداالاص وتلى
ال ت يضاص التي قامت عداالت ا و االدواص التي التع ال ا .
 -0االفادة من من جية الداالاص الساعقة في تطبيه البحث الحالي .
 -1اختياا الولا االحلا ية ال نالبة الجضاااص البحث الحالي .
 -0االطالع تلى الاليب الداالاص الساعقة في تض و تنظيل النتا و تفسيضها
و تحليل ا و االلتفادة من ا لدك مناق ة و تفسيض نتا البحث الحالي .
الفصـــــــل الثالــــــــث
أوال :إجرادات البحث
يتنللاول هللنا الفللل مللن البحللث و االجللضاااص التللي اتبعت للا الباحثللة  ،و ذلللث
لتحقيلله اهللداف البحللث مللن خللالل و للف ا ل للن البحللث  ،مجت للم البحللث  ،العينللة ،
االداة و الللللول تطبيق لللا  ،و الوللللا االحللللا ية التلللي تلللل اللللتع ال ا و تسللليض هلللن
االجضاااص وفه االتي
اوال  :منهج البحةث  :تلل اللتع ال ال لن الو لفي التحليللي وذللث ل الامتلر لطبيعلة
ال دف من البحث وال ت ث في تحلي ال حتوك" هو ت ليلة يلتل في لا تحليل ال وتلوع
او الوحلدة الدااللية اللى تنا لضها ومجونات للا وتحديلد البنلاا ال نطقلي ل لن العنا للض
والعالقللاص في للا عين للا ت ل ن السللياق الللني حللدد فيللر ذلللث ال حتللوك " أعللو زينللة ،
) 2 : 0..1
ثانيا  :مجتم البحث وعينته  :يعضف مجت م البحث هو مج وتة كاملة من االفلضاد
واال للياا والللداجاص او الظللاهضة السلللوكية او غيللض ذلللث و التللي يللتل من للا اختيللاا مللن
نجضي تلير الداالة او البحث ) .تليل و انوا ) 22 :0..1 ،
تجللون مجت للم البحللث مللن كتللال الضياتللياص لللللا الضاعللم العل للي االحيللا ي و
التطبيقللللي ) الللللني يللللداس فللللي ال للللدااس الثانويللللة فللللي العللللضاق للعللللال الداالللللي
6100ة )6102ويتللللالا مللللن لللللبعة فلللللول ويتنللللاول ال وتللللوتاص ال نطلللله
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الضياتي  ،حق االتداد الحقيقية  ،االلت و الجنوا  ،حسال ال ثلثاص  ،ال تج لاص ،
ال ندلة االحدا ية  ،االحلاا ) ويتجون من  )000فحة .
ثالثةةةا  :اداة البحةةةث  :لتحقيللله اهلللداف البحلللث ال ت ثللللة فلللي تحليللل محتلللوك كتلللال
الضياتللللللياص لللللللللا الضاعللللللم العل للللللي فللللللي تللللللوا معللللللاييض )NCTM,2000
اطلعلللت الباحثلللة تللللى ععلللض االدعيلللاص التضعويلللة والدااللللاص التلللي تناوللللت تحليللل
محتللللوك كتللللب الضياتللللياص فللللي تللللوا ال عللللاييض العال يللللة و االلللللتفادة من للللا فللللي
اجللللضاااص ت ليللللة التحليلللل ووحللللداص التحليلللل اذ قامللللت الباحثللللة عبنللللاا اداة تحليلللل
ال حتللللوك التللللي تحتللللوي تلللللى معللللاييض ال حتللللوك األتللللداد والع ليللللاص تلي للللا ،
الجبللللض والعالقلللللاص واللللللدوال  ،ال ندللللللة والقيللللاس  ،تحليللللل البيانلللللاص واإلحللللللاا
واالحت لللال ) واختيلللاا وحلللدة التحليللل الفقلللضة ) ع لللا تحتويلللر ملللن ا لللجال و لللوا
وجلللداول وتعليقلللاص تتلللل علللالفجضة ال طضوحلللة  .وتلللل اال لللااة الي لللا عثال لللة علللدا
كاالتي :
ضيح و مبا يض .
 متوفض عداجة كبيض ة اذا تل اال ااة الى الفقضة ع ج
 متوفض عداجة قليلة ة اذا تل اال ااة الى الفقضة ع ج غيض مبا يض .
 غيض متوفضة اذا لل يتل ذكضها ن ا يا .
و تللللل اختيللللاا التللللداي  ) 1 ، 0 ،6تلللللى التللللوالي و ع للللنا ا للللبحت اداة التحليلللل
في ي ت ا االولية ك ا موتح في جدول . )6

جدول ()5
اداة تحليل المحتوى ف صيوتها االولية للصف الراب العلم ف ضود
معايير ( ) NCTM
اللا الضاعم

الجبض
 6والعالقاص
والدوال

 .6يجضي الع لياص الحساعية ع ااة ويداك
العالقاص عين ا)
الى التقديضاص
 .0يحسب ع ااة ويتو
ال عقولة)
 .0يف ل االن اط والعالقاص والدوال )
 .6ي ث ال واقا الضياتية والبنى الجبضية
ويحلل ا مستندما الضموز الجبضية )
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تدد
ال ضاص

االتداد
 0والع لياص
تلي ا

 .0يداك مفاهيل االتداد وطضيقة ت ثيل ا و
العالقاص عين ا واالنظ ة العددية)

مج وع
ال ضاص

ص

ال جال
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ال ندلة
0
والقياس

تحلي
 1البياناص
واالحلاا
واالحت ال

 .0يستندل الن اذج الضياتية لت ثي وف ل
العالقاص الج ية )
 .1يحل الت ييض في عيئاص منتلفة )
فاص اال جال ال ندلية نا ية
 .0يحل
و ال ية االععاد وخلا ل ا وين ي الحج
الضياتية تن العالقاص ال ندلية )
 .6يستندل البضهان وااللتدالل ال نطقي
ال باص نظضياص ال ندلة )
 .0يطبه التحويالص ال ندلية والتندال الت ا
لتحلي ال وادالضياتية)
 .1يستندل الت ثي البلضي والن نجة ال ندلية
في ح ععض ال جالص )
 .0يج م عياناص وطضقا احلا ية مال ة
لتحلي عياناص مضتبطة ع وقا معين وي ثل ا
عيانيا )
 .6ينتاا ويطبه الطضق وااللاليب
االحلا ية ال نالبة لتحلي عياناص معينة
واالجاعة تن الئلة تتعله ع ا )

ال عدل

0
6
0
0

00
%6292

1
0
0
0

2

%0090

01

%011

رابعا  :صد االداة
يعللد اللللدق مللن اهللل النلللا ص السلليجومتضية التللي ينب للي توافضهللا فللي االداة و
مقداتر تلى قياس ما وتم من اجلر او الس ة ال ضاد قيال ا  .مجيلد )11 : 6101 ،
 .تل التأكلد ملن الللدق الظلاهضي الداة تحليل محتلوك كتلال الضياتلياص وذللث ملن
خالل تضت ا علي ت ا االولية تلى مج وتة من ال حج ين وال نتللين فلي طضا له
التللدايت وال نللاه ومدالللي الضياتللياص وال للضفين العللداا ااا للل حللول للالحية
اللياغة  ،الحية ال عاييض) وفحص فقضاص ك مجال من مجلاالص تحليل ال حتلوك
و مللدك مالامللة كل فقلضة لل جللال الللني تنت للي اليللر و مللا يضونللر منالللبا مللن تعللديالص
للفقضاص او حنف ا او نقل ا من مجال آلخض .ووفقلا الاا لل فقلد تلل االتت لاد تللى نسلبة
اتفلاق  )%01فللاكثض لبقلاا و للالحية ال عيللاا ،ويلضك لل ااة واخللضون ) 0.0.،
ان الفقضة تعد مقبولة اذا حللت تلى نسبة اتفاق النبضاا  ) %01او اكثض ف نا دلي
تلى تحقيه اللدق الظاهضي لالداة  .ل ااة واخضون . )061 : 0.0. ،
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خامسا  :ثبات التحليل
أ -ثبات عبر الامن
قامللت الباحثللة عأخللن تينللة البحللث و تللل تحليل للا عفللااق زمنللي قللدا  )01يللول ،
وذلث اليجاد اتفاق الباحثة مم نفس ا.
ب -ثبات عبر األشخاص
قللللال محلللللالن مسللللتقالن يع للللالن منفللللضدين عتحليلللل تينللللة البحللللث وذلللللث عحتبللللاع
النطللللواص نفسلللل ا إليجللللاد االتفللللاق عين للللا وعللللين الباحثللللة .ك للللا الللللتع لت معادلللللة
هولستي) إليجاد باص التحلي  ،ك ا هو موتح في الجدول . )0
جدول ()3
اتفا الباحثة م نفسها وم االمحللين الخارجين
معام
اإلجضاااص
نوع االتفاق
االتفاق
1900
الباحثة وال حل
االتفاق عين
االول
ال حللين
1900
الباحثة وال حل
الثاني
19.1
الباحثة ونفس ا
االتفاق تبض
اللمن
وهنا يدل ان التحلي تلى داجة تالية ملن الثبلاص  ،اذ تقبل نسلبة الثبلاص اذا كانلت
عين  ) %00-%21فاكثض وعاإلمجان االتت لاد تلي لا الجبيسلي ،)610 : 6112 ،
وعنلث ا بحت اداة تحلي ال حتوك علوات ا الن ا ية .
سادسا  :اجرادات تحليل المحتوى
 -0حللددص تينللة التحلي ل وهللي كتللال الضياتللياص لللللا الضاعللم العل للي االحيللا ي
والتطبيقي ) والني يداس في مدااس العضاق للعال الداالي . ) 6102-6100
 -6تحديد فئاص التحلي التي لت ج يم معاييض ). (NCTM
 -0اختياا الفقضة وحدة للتحلي في حال ال ضح واالن طة  ،ك ا تل التعام مم ال سلألة
 ،الس ال  ،ال ثال  ،البياناص ،اال جال ال ندلية عو ا ك من ا فقضة .
للفحة مللن للفحاص كتللال
 -1مقاانللة ك ل فقللضة مللن فقللضاص اداة التحلي ل فللي ك ل
الضياتياص و تا يض داجة التوفض عوتم تالمة  )xكاالتي :
متللوفض عداجللة كبيللض ة اذا كانللت الفقللضة فللي كتللال الضياتللياص ت لليض الللى فقللضة

ضيح ومبا ض وي يض الي ا اكبض تدد م جن من االمثلة والت ااين .
االداة ع ج
متللوفض عداجللة قليلللة ة اذا كانللت الفقللضة فللي كتللال الضياتللياص ت لليض الللى فقللضة

االداة ع ج غيض مبا ض وال يتوفض تدد كاف من االمثلة والت ااين ي يض الي ا.
غيض متوفضة اذا ما تل اال ااة في كتال الضياتياص ن ا يا الى الفقضة ال وجلودة

في االداة.
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-0حسللال الولللم ال للضجح والللوزن ال ئللوي لجل مجللال مللن ال جللاالص تلللى حللدة فللي
توا التأ يضاص التي وتعت .
-2تفضيغ االوزان ال ئوية واالولاط ال ضجحة في جداول خا ة .
سابعا :الوسا ل ارحصا ية
 -0معادلة اللدق او االتفاق عين ال حج ين تلى الفقضاص ال ا ل ي ) 662: 6100،
.
 -6معادلللة هولسللتي لحسللال معام ل بللاص التحليلل عللين محللللين ال ا لل ي 6100،
) 662:
 -0الولم ال ضجح ) . ) Fisher,1956: 327
 -1الوزن ال ئوي البياتي وزكضيا .)22 :0.22،
الفصل الراب
أوال  :عرض النتا ج
ل عضفللة مللدك تللوافض معللاييض  )NCTMفللي محتللوك كتللال الضياتللياص لللللا
الضاعللم العل للي االحيللا ي والتطبيقللي) الطبعللة السللاععة  )2014،تللل تحلي ل ال حتللوك
عالتع ال اداة التحلي علي ت ا الن ا ية ك ا موتح في جدول . )1
جدول ()1
أداة تحليل المحتوى لكتاب الرياضيات ف صيوتها النها ية للصف الراب العلم
ف ضود معايير)(NCTM
ص

مجال
ال حتوك

ال عاييض

0

االتداد
والع لياص
تلي ا

يداك مفاهيل االتداد و طضيقة ت ثيل ا والعالقاص
عين ا واالنظ ة العددية
يتعلللللضف تللللللى الفتلللللضاص ال فتوحلللللة وال لقلللللة
والفتضاص ال حدودة وغيض ال حدودة وي يل عين ا.
ي ث الفتضاص ال فتوحة تلى خلم االتلداد ويعبلض
تن الفتضاص عاللفة ال يلة.
يتعضف تلى العددين ال تضافقين.
يتعلللضف تللللى القلللوك الللللحيحة غيلللض السلللالبة
والسللالبة التللداد حقيقيللة والقللوانين النا للة عجل
من ا.
C2
يف ل معنى العدد ال ض  a+bcحيث =-1
يعضف معنى تساوي تددين مضكبين.
يجللللضي الع ليللللاص الحسللللاعية ع للللااة ويلللللداك
العالقاص عين ا.
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6

الجبض
والعالقاص
والدوال

يجللضي الع ليللاص عالللتندال قللوانين القللوك القللوك
اللحيحة غيض السالبة والسالبة التداد حقيقية .
يجللضي ت ليللاص _  ) ÷ ، x ، ،تلللى االتللداد
ال ضكبة ويتعضف خوا ا .
يسلللتندل االتلللداد ال ضكبلللة فلللي حللل ال لللجالص
الضياتية حياتية في مجاالص منتلفة .
يجللضي ت ليللاص االتحللاد والتقللاطم والفللضق تلللى
الفتضاص .
الى تقديضاص معقولة .
يحسب ع ااة ويتو
يعطللي امثلللة ل جللاالص تطبيلله اتللداد للحيحة و
نسلللبية وغيلللض نسلللبية وحقيقيلللة فلللي الضياتلللياص
وال جاالص ال عضفية االخضك وال واقا الحياتية
يستندل ععض عضام الحالول في ح م جالص
اياتية تتل ن االتداد ال ضكبة .
يف ل االن اط والعالقاص والدوال :
يع للل االن للاط عالللتندال الللدوال ال عضفللة ع للج
واتح والدوال ال عضفة ع ج تجضااي .
ي يللل العالقللاص والللدوال وينتللاا ويحللول عين للا
ع ضونة .
يسلللتندل ت ثللليالص منتلفلللة لجللل ملللن العالقلللاص
والدوال .
يحلل الللدوال فللي مت يللض واحللد مللن خللالل فحللص
معللللدالص الت يللللض ا للللفاا االقتللللضان  ،خطللللوط
ال قاانة  ،السلوك ال حلي والعاال لالقتضان
يجللضي وينفللن التحللويالص مث ل ت ليللاص االتحللاد
والتضكيب والعجت الحساعي للدوال ال واة .
يسللتندل التجنولوجيللا لتنفيللن تحللويالص االتحللاد و
التضكيللب والعجللت تلللى تعبيللضاص امليللة اكثللض
تعقيدا .
يقاان وي يل عين خلا ص الدوال ع تى انوات ا
الدوال االلية  ،الدوال كثيضة الحلدود ،
ع اي
الدوال اللوغاات ية  ،الدوال الدواية .
يفسض ت ثي الدوال التي تحتوي تلى مت يضين .
يتعضف قوانين القوك اللحيحة ال وجبة .
ي ث ال واقا الضياتية و البنى الجبضية ويحلل ا
مستندما الضموز الجبضية :
يتعللللضف معنللللى الن للللاذج ال تجافئللللة للت ييللللضاص
وال عادالص وال تبايناص والعالقاص .
يجتلللب ن لللاذج متجافئلللة لل علللادالص وال تباينلللاص
وانظ ة ال عاداالص .
يسللللللتندل التجنولوجيللللللا فللللللي حلللللل ال عللللللادالص
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0

ال ندلة
والقياس

وال تبايناص وانظ ة ال عادالص .
يستندل الضموز الجبضية لت ثي و ضح وتوتليح
العالقاص الضياتية .
يستندل مج وتة متنوتة من الت ثيالص الضمليلة
تتلللل ن معلللادالص عااامتضيلللة متجلللضاة لللللدوال
والعالقاص .
يح ل ال عللادالص وال تباينللاص ذهنيللا او عألللتندال
الواقة والقلل .
يحجللللل تلللللى معنللللى وفا للللدة ومعقوليللللة نتللللا
ال علجلللاص الضمليلللة ويت ثللل ذللللث ملللا تلللل تنفيلللن
عالتندال التجنولوجيا .
يستندل الن اذج الضياتية لت ثي و ف ل العالقلاص
الج ية :
يحلللدد العالقلللاص الج يلللة االلاللللية فلللي حاللللة ملللا
ويحدد نوع او فئاص الدوال التلي ي جلن ان ت لج
ن وذجا للعالقاص .
يستندل تعبيضاص املية تتلل ن ن لاذج متداخللة
ومتجللضاة لت ثي ل العالقللاص النا للئة مللن لللياقاص
منتلفة .
يستنلص التنتاجاص معقولة حول الحالة التي تل
ن نجت ا .
يحل الت يضاص في عيئاص منتلفة :
يقضل معدالص الت يض من خالل الضلول البيانية .
يفسض معدالص الت يض من خالل الضلول البيانية
للفاص اال للجال ال ندلللية نا يللة و ال يللة
يحل ل
االععاد وخلا ل ا وين ي الحج الضياتية تن
العالقاص ال ندلية :
يتعضف ععض النظضياص التي تتعله عال ستقي اص
وال ستويالت في الفضاغ .
يوجد النسبة عين مساحتي جلين مت اع ين .
يتعضف نظضياص التنالب ويح تطبيقاص تلي ا .
يلنا ويف ل عدقة العالقلاص علين اال لجال نا يلة
و ال ية االععاد وفقا لنلا ل ا ال يلة .
يسلللتندل علللضام الحاللللول فلللي حللل م لللجالص
هندلية تتل ن الدا ضة والعالقاص تلي ا .
يسلللتندل البضهلللان و االللللتدالل ال طقلللي ال بلللاص
نظضياص ال ندلة:
يثبلللللت عالبضهلللللان وقلللللوانين تتعلللللله عال ثلثلللللاص
واال جال الضعاتية كتطبيه تلى التوازي .
يبضهن حة نظضيلاص تلضتبم عتسلاوي مسلاحاص
اال جال ال ندلية.
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تحلي
البياناص
واالحلاا
واالحت ال

يبنلللي ويقلللول مناق لللاص اللللتقضا ية و اللللتنباطية
حولة ععض االفجاا ال ندلية .
يطبللله التحلللويالص ال ندللللية واللللتندال الت ا للل
لتحلي ال واقا الضياتية :
يوجلد احللدا ياص نقطلة تقسلليل قطعلة مسللتقي ة مللن
الداخ او النااج
يوجلللد طلللول الع لللود ال ضللللول ملللن نقطلللة اللللى
ال ستقيل وال ستوي.
يقدا اه ية ال ندلاص التحليلية في الحيلاة الع ليلة
ويفسللض للواهض م ثلللة ع عادلللة خللم ال سللتقيل فللي
ال ستوي االحدا ي .
يتعلللضف العالقلللاص علللين ال سلللتقي اص عاللللتندال
مف ول ال ي .
يستندل الت ثي البلضي والن نجلة ال ندللية فلي
ح ععض ال جالص :
يسلللتندل الن نجلللة ال ندللللية فلللي مواقلللا حياتيلللة
ت ليللة ومللواد داالللية اخللضك كللالفنون والعلللول
وال واد االجت اتية.
يللللل ل ن للللاذج مسللللتوية ي جللللن تحويل للللا الللللى
مجس اص .
يسللتندل عضمجيللاص حالللوعية فللي تل ل يل والللل
ععض اال جال ال ندلية في واة ان طة .
يج م عياناص ويقلول عتنظي لا وتضتل ا لالجاعلة
تن تساؤالص معينة .
يتعضف مقاييت الت تت علواة مبسطة .
ينتلللاا طضقلللا احللللا ية مال لللة لتحليللل عيانلللاص
مضتبطة ع وقا معين وي ثل ا عيانيا .
يحللدد االملللاكن وال ج وتلللاص التلللي يج لللم من لللا
البياناص وال علوماص
ينتلللاا ويطبللله الطلللضق واالللللاليب االحللللا ية
ال ناللللبة لتحليللل عيانلللاص معينلللة و االجاعلللة تلللن
الئلة تتعله ع ا :
يطبه الطضق االحلا ية ال ال ة لتحليل عيانلاص
مضتبطة ع وقا معين .
يحسللب معام ل االاتبللاط عللين مت يللضين ومللدلول
قوة هنا االاتباط .
يحسب التوقم والتباين واالتلان ال عيااي .
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وتل أحتسال الولم ال ضجح والوزن ال ئوي لج مجال من ال جاالص االاععة وفي ا
يلي تض لنلث :
 )0المجاالت
تلللل أيجلللاد االوللللاط ال ضجحلللة واألوزان ال ئويلللة لل جلللاالص االاععلللة االتلللداد
والع ليللاص تلي للا  ،الجبللض والعالقللاص والللدوال  ،ال ندلللة والقيللاس  ،تحلي ل البيانللاص
واإلحلاا واالحت ال) وتل تضتيب ا تنازليا ملن حيلث الوللم ال لضجح واللوزن ال ئلوي
لللا الضاعم العل ي واتت د الولم ال ضجح  )0فأكثض دليال تلى تحقه ال عاييض اما
الحلول تلى اق من تلث القي ة يعد دليال تلى تعا فلي تحقيله ال علاييض والجلدول
 )0يوتح ذلث .

الجدول ()2
االوسان المرجحة واألوزان المئوية للمجاالت االربعة المتوافرة مرتبة تنازليا
للصف الراب العلم
الوزن
الولم
تدد
ال جال
الضتبة
ال ئوي
ال ضاص ال ضجح
%01
0
06
االتداد والع لياص تلي ا
0
6
0
1

تحلي البياناص
واإلحلاا واالحت ال
الجبض والعالقاص
والدوال
ال ندلة والقياس

2

0

%01

60

19.1

%10

00

1902

%10

19.1

%12

ال عدل الجلي
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-5المعايير
تل تضتيب معاييض كتال الضياتياص لللا الضاعم العل ي تضتيبلا تنازليلا  ،ملم أخلن
ال جللاالص التللي ينت للي الي للا ال عيللاا  ،معت للدا تلللى الولللم ال للضجح والللوزن ال ئللوي
والجدول  )2يوتح ذلث .

جدول ( ) 2
االوسان المرجحة واألوزان المئوية لمعاييرالمجاالت االربعة المتوافرة مرتبة
تنازليا للصف الراب العلم
الرتبة

المعايير

0

يطبللللله التحلللللويالص ال ندللللللية ال ندلة والقياس
والللللللتندال الت ا لللللل لتحليلللللل
ال واقا الضياتية .
يج لم عيانللاص وطضقلا احلللا ية تحليلللللل البيانلللللللاص 0922
مال للة لتحليل عيانللاص مضتبطللة واالحلللللللللللللللللاا و
االحت ال
ع وقا معين وي ثل ا عيانيا .
يداك مفاهيل االتداد و طضا له االتللداد والع ليللاص 0902
ت ثيل لللللللا والعالقلللللللاص عين لللللللا تلي ا
واالنظ ة العددية .
يف لللللللل االن لللللللاط والعالقلللللللاص الجبللللض والعالقللللاص 0900
والدوال
والدوال .

6
0
1

المجال

الوسةةةةةةط الةةةةةةةةةةةوزن
المئوي
المرج
%0290
0920
%00
%00
%0090

0

يسلللللتندل الن لللللاذج الضياتلللللية الجبض والعالقاص
لت ثي وف ل العالقاص الج ية .

0

%01

2

يحل الت ييض فلي عيئلاص منتلفلة الجبللللض والعالقللللاص 0
والدوال
.

%01

2

فاص اال جال ال ندللية ال ندلة والقياس
يحل
نا يلللللللة و ال يلللللللة االععلللللللاد و
خلا لل ا والحجل الضياتلية
من العالقاص ال ندلية .
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0

يجلللللضي الع ليلللللاص الحسلللللاعية االتداد والع لياص
ع ااة ويداك العالقاص عين ا .

.

يسلللتندل البضهلللان واالللللتدالل ال ندلة والقياس
ال نطقللللللي ال بللللللاص نظضيللللللاص
ال ندلة .
ي ث ال واقا الضياتية والبنى الجبللللض والعالقللللاص 1902
الجبضيلللللة ويحلل لللللا مسلللللتندما والدوال
الضموز الجبضية
يحسللب ع للااة ويتو لل الللى االتللداد والع ليللاص 190
تلي ا
تقديضاص معقولة .

01
00

1920

%0290

1922

%00

ينتللللللللاا ويطبللللللللله الطلللللللللضق تحليلللللل البيانلللللللاص 1900
06
وااللاليب االحلا ية ال ناللبة واالحللللللللللللللللللللللاا
لتحلي ل عيانللاص معينللة واالجاعللة واالحت ال
تن الئلة تتعله ع ا
1
يسللللللتندل الت ثيلللللل البلللللللضي ال ندلة والقياس
00
والن نجللللة ال ندلللللية فللللي حلللل
ععض ال جالص .
19.1
ال عدل الجلي

6090
60
0291

1
12

ثانيا  :تفسير النتا ج
من خالل تض نتا البحث يتلح ان ال عاييض التي ا لاا الي لا ال جللت القلومي
ل عل لللي الضياتلللياص  )NCTM,2000فلللي الواليلللاص ال تحلللدة االمضيجيلللة التلللي تلللل
اتت ادها في الجثيلض ملن ال لسلاص التضعويلة تال يلا فلي مجلال عنلاا ال نلاه تلوافضص
عنسية قليلة في اغلب األحيان وععض ال عاييض لل نجد ل ا موتم يلنكض وهلنا يتفله ملم
بيح . ) 6111 ،م ا أدك اللى افتقلاا منلاه العضاقيلة ل علاييض )NCTM
داالة
ذاص ال لداقية العالية والتل يل الضاقي وهنا يستدتي ح د كافة الطاقلاص والنبلضاص
من اج تطلويض منلاه الضياتلياص وتعليلل ال علاييض التلوافضة عنسلب تاليلة ملن اجل
تحقيه افل مستوك في تعلل الضياتياص.
لنا فأننا احوج ما نجون الى االخن ع عاييض ) (NCTMوالع تللى تجييف لا للتال ل
واقعنا السالي واالجت اتي واالقتلادي والتضعوي من اج تطويض مناهجنلا وتقوي لا
عالت ضاا ل واج ة تعقيداص الحياة العلضية وتحدياص ال ستقب فالضياتياص ا لبحت
تامال م تضكا في معظل م االاص الناس اليومية و لليت ال تنلللين وحسلب وملن
هنللا يتحللتل تلللى خبضا نللا وتضعويينللا ان يع ل لوا تلللى عنللاا وتل ل يل منللاه قا للة تلللى
معاييض  )NCTMو الع ع وازاة ذللث تللى تلدايب الجلوادا تللى كيفيلة تنفيلن هلن
ال ناه واختياا الطضا ه ال ثلى لتدايس ا حتى نلحله عضكلب االملل ال تقدملة التلي ملا
كانت لنعضف طضيقا للضقي واالزدهاا اال عتبني ا لتللث ال علاييض وال بلاد التلي السلت
ل ناه م يلة وانتجت متعل ا فعاال .
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ثالثا :التوصيات
 -0االخن عنظلض االتتبلاا ال علاييض غيلض ال تلوفضة حسلب نتلا البحلث والتلي لضص
عنسب متدنية ومحاولة تل ين ا في كتب الضياتياص .
 -5تطللويض ال نللاه العضاقيللة لتواكللب االتجاهللاص الحديثللة فللي عنللاا ال نللاه وات طيللة
القلوا في ا .

رابعا :المقترحات
 -0اجللضاا داالللة م للاع ة للداالللة الحاليللة  ،تحلي ل محتللوك كتللب الضياتللياص فللي
توا ال عاييض ل ضاح اخضك .
 -6اجلللضاا تحليللل وتقلللويل دواي ومسلللت ض لجتلللب الضياتلللياص لللللفوف ال ضحللللة
االتدادية في توا ال عاييض العال ية .
 -0داالاص مقاانة ل ناه الضياتلياص فلي العلضاق ملم منلاه الضياتلياص فلي اللدول
العضعية والعال ية التي طواص مناهج ا في توا معاييض العال ية ) .
 المصادر
 )0اعو زينة  ،فضيد كام  :) 0..1منلاه الضياتلياص ال داللية وتدايسل ا  ،ط0
 ،داا الفالح للن ض والتوزيم  ،الجويت .
 )6عللللدوي  ،املللللان مسللللعد  :) 6110الللللتضاتيجياص فللللي تعللللليل وتقللللويل تعلللللل
الضياتياص  ،ط ، 0داا الفجض ،ت ان .
 : )611.تدايت الضياتياص للطلبة ذوي م لجالص اللتعلل  ،ط ، 0داا
)0
الفجض  ،ت ان.
 )1البيلاتي  ،تبللد الجبللاا توفيلله  ،وزكضيلا ا نللاليوس  : )0.22االحلللاا الو للفي
االلتداللي في التضعية وتلل النفت  ،مطبعة م لسة الثقافة الع الية .
 )0الت ي ي  ،تواد جالل مح د  :) 611.ال ن وتحليل الجتلال  ،ط 0داا الجتلب
و الو ا ه  ،ع داد .
 )2ح دان ،فتحي  :)6110الاليب تدايت الضياتياص داا وا للن ض والتوزيلم ،
ت ان.
 )2الدويضي ،اح لد مح لد  :) 6110تحليل كتلب الضياتلياص لل لضحلتين االلاللية
والثانويللللة فللللي االادن فللللي تللللوا ال عللللاييض العال يللللة  )NCTM,2000ل نللللاه
الضياتياص  ،اطضوحة دكتواا ،مجيد من وا  ،جامعة ت ان للداالاص العليا  ،ت ان.
 )0ل ااة  ،تليل و خلضون  : )0.0.مبلاد القيلاس والتقلويل فلي التضعيلة  ،ط، 6
داا الفجض  ،ت ان.
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بيح  ،اماني تضاا  : )6111تحلي وتقلويل كتلب الضياتلياص ال داللية فلي
).
االادن وفه ن وذج طوا في توا معاييض ال حتوك والع ليلاص االمضيجيلة  ،اطضوحلة
دكتوا غيض من واة  ،جامعة ت ان العضاعية للداالاص العليا ،ت ان .
 )01طعي للة  ،ا للدي  : )0.02تحلي ل ال حتللوك فللي العلللول االنسللانية مف ومللر ،
السر  ،التنداماتر  ،ط ، 0داا الفجض العضعي  ،القاهضة .
 )00تبللد اللطيللا  ،اح للد حسللني  :) 6100مسللتوك جللودة محتللوك موتللوتاص

الجبض ال تظ نلة فلي كتلب الضياتلياص ال داللية عفلسلطين فلي تلوا معلاييض ال جللت
القومي ل عل ي الضياتياص  ، )NCTMجامعة االزهض  ،غلة .
 )06العبسللي  ،مح للد ملللطفى ومح لللد خليلل تبللاس  : )6112منللاه وأللللاليب
تدايت الضياتياص لل ضحلة االلالية الدنيا  ،داا ال سيضة للن ض والتوزيم  ،ت ان .
 )00العبودي  ،اح لد ح للة  : )6106عنلاا معلاييض لتطلويض منلاه الضياتلياص فلي
توا ال عاييض العال ية ومدك تل ين ا في منلاه الضياتلياص لل ضحللة االعتدا يلة فلي
العضاق  ،اطضوحة دكتواا غيض من واة  ،جامعة ع داد ،ع داد.
 )01تليل ،حنا داوود وانوا حسين تبد اللضح ن  )0..1منلاه البحلث التضعلوي ،
داا الحج ة  ،ع داد .
 )00العنللللي  ،ت لللاا  : ) 6112تحليللل كتلللب الضياتلللياص ال ضحللللة ال توللللطة
عالجويت في توا معلاييض ال جللت القلومي ل عل لي الضياتلياص فلي امضيجيلا  ،اللالة
ماجستيض غيض من واة  ،جامعةت ان العضعية للداالاص العليا  ،ت ان .
 )02الجللللا ل  ،للللل ض تللللادل جللللواد  : ) 6100داالللللة تقوي يللللة ل حتللللوك كتللللب
الضياتياص لل ضحلة ال تولطة في توا معاييض الجلودة العال يلة ،جامعلة مستنللضية
الالة ماجستيض  ،ع داد .
 )02الجبيسي  ،تبد الواحد ح يد  : )6112القيلاس والتقلويل  ،تجديلداص ومناق لاص ،
ط ، 0داا جضيض للن ضوالتوزيم  ،ت ان .
 )00مح د  ،وا تبدهللا وايل اح د تبلدالعظيل  : )6100تلل يل ال لن ال داللي
 ،داا ال سيضة للن ض والتوزيم ،ت ان .
 )0.مجيللد  ،لولللن للاكض  : )6101االختبللاااص النفسللية الن للاذج)  ،ط ، 0داا
اللفاا  ،ت ان .
 )61ال للل داني  ،تبلللاس نلللاجي  : )6100طضا للله ون لللاذج تعلي يلللة فلللي تلللدايت
الضياتياص  ،ط ، 0داا اليازواي للن ض والتوزيم  ،ت ان.
 )60ال نيللل  ،تبللدهللا فللالح والعتللول  ،تلدنان يولللا  : ) 6101منللاه البحللث فللي
العلول التضعوية والنفسية  ،داا ا ضاا للن ض والتوزيم  ،ت ان .
 )66ال ولللوي  ،مح للد تلللي حبيللب  : )6100ال نللاه الداالللية ال ف للول االععللاد
ال عالجاص  ،ط ، 0داا ومجتبة البلا ض  ،عيضوص.
 )60ال ا ي ،تبد الضح ن ومحسن تلي تطيلة  : )6100تحليل ملل ون ال نلاه
ال دالية  ،ط ،0داا فاا للن ض والتوزيم ،ت ان .
24) National council of Teachers of Mathematics(2000) :
principles and standers for school MathematicsRestion ,VIRJ
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25) Fisher ,Eagence (1956) :C-A National Surrey Being Teacher
, in Youch , Will bar , the being teacher , Holrr , NewYork .
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