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 ممخص الدراسة :

تيدف الدراسة الحالية إلى تحميل مناىج الرياضيات لمصف الثاني األساسي في ضوء معايير سنغافورة لمصف نفسو، 

تحميل محتوى الرياضيات  ولتحقيق ىدف الدراسة فقد استخدم الباحثان أسموب تحميل المحتوى، كما تم إعداد قائمة

لمصف الثاني األساسي وفق المعايير السنغافورية، وتم التأكد من صدقيا وصدق التحميل أيضًا وثباتو، وكشفت نتائج 

التحميل عن توفر بعض معايير سنغافورة بدرجات متفاوتة ولم تتوفر بعضيا، وبالمقابل توفرت بعض العناوين في كتاب 

كمال النمط والعدد الزوجي والفردي وكتابة العدد بالصورة مناىج سنغافورة مثل الرياضيات ولم تتوفر في  خط األعداد وا 

، وفي ضوء النتائج، فقد أوصى الباحثان بضرورة االستفادة من معايير سنغافورة في بناء مناىج الرياضيات الموسعة

 ضيات.لمصف الثاني األساسي، وعمل دورات تدريبية  لمميتمين بناء مناىج الريا

 : الرياضيات، معايير، سنغافورة الكممات المفتاحية
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Abstract: 

The current study aims to analyze the mathematics textbook of the second grade in the 

light of Singapore's standards for the basic stage. To achieve the study goal, the 

researchers used the content analysis method. The results of the analysis revealed the 

availability of some Singapore standards to varying degrees and some of them were not 

available. The researcher recommended the need to observe the Singapore standards in 

the construction of mathematics curricula for the second grade of basic and the work of 

teachers and specialists in building mathematics curriculum and taking into account the 

criteria of Singapore and to conduct periodic and continuous analysis of mathematics 

curriculum for the second grade Basic. 

Key words : Mathematics, standards, Singapore 

 : المقدمة

بدأت حاجة اإلنسان لمرياضيات منذ وجوده عمى ىذه األرض، ألنو عمم يتعامل مع الكميات المجردة والشكل والرموز 

ا تعمل عمى صقل شخصية المتعمم (، وىي من أكثر المواد الدراسية أىمية وحيوية ألني٣٠٠٢والعمميات )السنكري، 

وتدفعو لكي يفكر ويتأمل بشكل منطقي لتخطي العقبات وحل المشكالت، وبسبب التقدم العممي والتكنولوجي وسوء 

  وتطوير كتب الرياضيات.  ظيرت الحاجة إلى تحديث TIMSSالنتائج في االختبارات العالمية مثل 

األساسية الدنيا لم يقتصر عمى ما أدخل إلييا من مفاىيم جديدة، بل  حيث التحديث في مناىج الرياضيات في المرحمة

تناول بشكل رئيس النظرة الحديثة إلى الرياضيات، ودورىا في خدمة الفرد والمجتمع ومساىمتيا في تنمية التفكير السميم 

لرياضيات باعتبارىا أحد (، ونظرًا ألىمية مناىج ا٢٣٣:  ٣٠٠٠وبناء شخصية الفرد وقدرتو عمى اإلبداع )أبو زينة، 

( مراجعة مستمرة لتحديث المحتوى ٣٢2: ٣٠٠٠المقومات األساسية لمعممية التربوية، لذا فإنيا تتطمب كما يرى أحمد )

 وتطويره وتقويمو وتجديده، خاصة في المرحمة األساسية.
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دة وتعتبر ثورة المعمومات والتكنولوجيا وتتميز المرحمة األساسية الدنيا بالتحول العميق والجذري في أنماط الحياة المتعد

أحد العناصر الرئيسية ليذا العصر حيث أصبح من الواجب تطوير كتب الرياضيات لتالئم متطمبات ىذا العصر، 

 إضافة إلى كونيا أرض المفاىيم الرياضية وقاعدتيا العريضة.

يا بل أصبح ضرورة وطنية بسبب النقمة النوعية إن إعادة النظر في بناء مفاىيم الرياضيات وتطويرىا ليس ترفًا اجتماع

ن الفصل بين  التي يشيدىا العالم، بل تعتبر ضرورة أساسية ومطمبًا ميمًا لتمبية حاجاتو في معرفة الزمان والمكان وا 

ياضية الرياضيات وواقع الحياة ومشكالتيا يعتبر فصاًل ليا عن السياق الطبيعي الذي نشأت أساسًا منو ولو، فالخبرات الر 

تعد واحدة من جممة الخبرات الميمة في حياة الطفل وتأتي أىميتيا من كونيا المدخل لحل المشكالت اليومية واإلدارة 

 (.٣٠٠2؛ عبد الفتاح، ٣٠٠2الوحيدة التي تنظم أفكاره وترتبيا )الصباغ،

مومات وميارات وأىميتو في ويعد الكتاب المدرسي من العناصر اليامة لمطالب ألنو يحدد لمطالب ما سيدرسو من مع

(، وانطالقًا من أىمية الكتاب ٣٠٠٢وتمبية حاجاتو الفردية  واالجتماعية )وزارة التربية والتعميم،   تشكيل شخصية الطالب

المدرسي لممعمم والطالب والمشرف عمى العممية التعميمية والتعممية برزت الحاجة لمكشف عن مدى توفر معايير 

كتب الرياضيات وألن المرحمة األساسية الدنيا تعتبر مرحمة ميمة في عممية التعميم فأصبح من سنغافورة في محتوى 

وذلك ألن المعمومات التي يكتسبيا الطالب تبقى في ذاكرتو   الضروري البحث عن محتوى ىذه بيدف تطويرىا وتقويميا

  وتعتبر األساس لو في عممية نموه المعرفي.

يحدد ما سيتعممو الطالب من   اب المدرسي في عمميات التعمم والتعميم المدرسي، إذ أنووال يخفى عمى أحد دور الكت

مفاىيم ومعمومات وميارات وقيم واتجاىات وحقائق، كما تنبع أىميتو كونو الوسيمة الرئيسية التي تترجم المنياج إلى واقع 

اتي لدى الطالب، إضافة إلى مكانتو البارزة في ممموس، وأنو ذو تأثير كبير في أسموب المعمم في التعميم والتعمم الذ

  (.٣٠٠٢العممية التربوية باعتباره عامال رئيسيا يجعل الطمبة أكثر استعدادًا لمتعمم )مرعي والحيمة، 

ويمكن اعتبار عممية تحميل وتقويم الكتب المدرسية عممية تشخيصية وعالجية في آن واحد تقود إلى تطوير المناىج 

وقد تفيد عممية التحميل  في فيم محتوى   الكتب المدرسية، إما من خالل الحذف أو اإلضافة أو التعديلوتحسين مستوى 

؛ ٣٠٠٠الكتب، وتوضيح ما فييا من وسائل وأنشطة، مما يزيد من فاعمية استخداميا في عممية التدريس )أبو زينة، 

 (.٣٠٠2الدويري، 
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ذلك من أجل مواكبة التطور والتقدم العالمي، إذ قامت بتطوير الكتب و   وقد كان لفمسطين دور فعال في تطوير المناىج

فقد قامت بتطوير  ٣٠٠٢، أما في عام  ٣٠٠٢، وانتيى عام ٣٠٠٠ودخل حيز التنفيذ عام  ٠٤٤٣لممرة األولى عام 

 المناىج لممرة الثانية وذلك بما يتناسب مع االنفجار المعرفي وثورة المعمومات.

ت السنغافورية وحصوليا عمى نتائج عالية في الدراسة الدولية في توجيات العموم والرياضيات وبسبب تطور الرياضيا

TIMSS  وأصبحت من الدول المتقدمة ونموذجا يحتذى بو بالمحافل العالمية، فقد أتت ىذه الدراسة لتحميل كتب

سنغافورة كانت تستورد كتب الرياضيات الرياضيات لممرحمة األساسية وفقا لمعاييرىا في سنغافورة، ومما يجدر ذكره أن 

حيث بدأت باتخاذ نيج جديد فبدال من استيراد مناىج الرياضيات، فقد قامت  ٠٤٣٠من دول أخرى إلى بداية عام 

-Curriculum Development Institute of Singaporeبتأسيس معيد سنغافورة لتطوير المناىج الدراسية )

CDISكتب االبتدائية والثانوية، وفي الوقت نفسو قامت وزارة التربية والتعميم وسمطة التعميم (، وأوكمت لو ميمة تطوير ال

المركزية بوضع أىداف جديدة لتعميم الرياضيات  وركزت ىذه األىداف عمى حل المشكالت واالسترشاد بنماذج مرسومة  

وف األول حتى السادس، وفي عام صدر أول برنامج رياضيات سنغافوري لمناىج الرياضيات من الصف ٠٤٣٣وفي عام 

صدرت الطبعة الثانية واحتوت التنقيحات وركزت بشكل كبير عمى حل المشكالت واستخدام رسوم النماذج  ٠٤٤٣

 كإستراتيجية لحل مشكالت الرياضيات.

 ورة.وبناءًا عمى ما سبق جاءت ىذه الدراسة لتحميل كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي في ضوء معايير سنغاف

 مشكمة الدراسة وأسئمتها :

ألنيا تقوم بإعداد الطمبة لمواصمة عممية التعمم وتزيد من ثقتيم   تعد مرحمة التعميم األساسية من أىم مراحل التعميم

ولتحقيق ذلك يجب أن تكون المناىج الدراسية متطورة  حيث قام   بأنفسيم وتنشأ جياًل قادرًا عمى مواكبة التطور والتقدم

مع معايير سنغافورة  حيث تمثمت مشكمة الدراسة   ثان بإجراء ىذه الدراسة لمعرفة مدى توافق مناىجنا الدراسيةالباح

 بالسؤالين الرئيسيين اآلتيين :

  ما معايير محتوى كتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي في سنغافورة؟ .٠

  طورة لمصف الثاني األساسي؟في كتب الرياضيات الفمسطينية الم  ما مدى توفر معايير سنغافورة .٣
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 أهداف الدراسة

 : ىدفت الدراسة إلى 

 تحميل محتوى كتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي في ضوء معايير سنغافورة. .٠

  عمى مدى تضمن الكتب الفمسطينية المطورة لمعايير سنغافورة. التعرف .٣

 رة لكي تتوافق مع معايير سنغافورة.التعرف عمى المعايير الواجب توافرىا في الكتب الفمسطينية المطو  .٢

 أهمية الدراسة :

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من خالل توجيو أنظار مخططي المناىج عمى نقاط القوة والضعف ومعالجة نقاط الضعف 

لتحميل المحتوى في ضوء معايير عالمية قد تفيد طمبة الدراسات   في ضوء معايير سنغافورة، إضافة إلى تقديم أداة

لعميا، كما تأتي ىذه الدراسة استكمااًل لجيود باحثين سابقين، ومن شأنيا أيضًا أن وتسيم في االىتمام بمحتوى مناىج ا

الرياضيات، كما تكمن أىمية البحث في الوصول إلى نتائج ايجابية تسيم في تطوير تطبيق المناىج المؤسسات العممية، 

مية من حيث ندرتيا أو عدم وجودىا في الميدان التربوي الفمسطيني حيث عالوة أنيا قد تسد الفجوة في الدراسات المح

تعد ىذه الدراسة من أوائل الدراسات التي من شأنيا أن فتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى في محاور مختمفة في 

 ميدان تطوير منياج الرياضيات

 حدود الدراسة :

طينية المطورة لمصف الثاني األساسي والتي بدأ تدريسيا في العام كتب الرياضيات الفمس  اقتصرت حدود الدراسة عمى

 ، كما تّم التحميل في ضوء معايير سنغافورة٣٠٠٢ -٣٠٠٢الدراسي 

 مصطمحات الدراسة :

 تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطمحاتيا :  

ىيم، تحمميا رموز لغوية، ويحكميا المحتوى: ونقصد بو كّل ما تضمنتو دّفتا كتاب من معمومات وحقائق وأفكار ومفا .٠

نظام معّين من أجل تحقيق ىدف ما، كأن يكون ىذا اليدف تزويد اآلخرين بالجديد في موضوع معّين، أو تغيير بعض 

ما يعرفونو في ىذا الموضوع، أو مساعدتيم عمى إدراك أىمية أفكار معينة، أو التعاطف مع مواقف محددة، أو 
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يم عمى مستوى األفكار والحقائق، أو القيم واالتجاىات، أو المشاعر واألحاسيس )طعيمة، المشاركة بين المؤلف وبين

جرائيًا ىو مجموعة من المعارف والميارات والخبرات والمفاىيم والمبادئ والقوانين التي تضمنتيا كتب ٣٠٠٢ (، وا 

 الرياضيات الفمسطينية لمصف الثاني. 

نب أساليب أخرى لتقويم المناىج من أجل تطويرىا وىو يعتمد عمى تحميل المحتوى: ىو أسموب يستخدم إلى جا .٣

تحديد أىداف التحميل ووحدة التحميل لمتوصل إلى مدى شيوع ظاىرة أو احد مفاىيم أو فكرة أو أكثر وبالتالي تكون نتائج 

وير فيما بعد ىذه العممية إلى جانب ما يتم الحصول من نتائج من خالل أساليب أخرى مؤشرات تحديد اتجاه التط

 (.٣٢، ٣٠٠٢)المقاني والجمل، 

، ٣٠٠٢أما اصصالحا ىي أداة لمبحث العممي يمكن أن يستخدميا الباحثون في مجاالت بحثية متنوعة )حسين،  

 (  ٣٣ص

المعايير: وعرفت المعايير بكونيا "النماذج التي يتم االتفاق عمييا وُيحتذى بيا لقياس درجة اكتمال أو كفاءة شيء ما. .٢

المعايير عبارات وصفية تحدد الصورة المثمى التي نبغي أن تتوفر في الشيء الذي توضع لو المعايير، أو التي نسعى و 

 (، ٣٠٠٢إلى تحقيقيا )الضبع، 

معايير سنغافورة: ىي مجموعة من معايير المحتوى التي تستخدم لبناء كتاب رياضيات، وفي ىذه الدراسة، فيي  .٢

 لمصف الثاني األساسي. مقتصرة عمى كتاب الرياضيات

 اإلطار النظري :

 مناهج الرياضيات :

ىو جميع الخبرات والميارات واألفكار الرياضية التي تقدميا المدرسة إلى التالميذ داخل الصف أو خارجو وفق أىداف 

عية  والنفسية، النواحي الجسمية والعقمية واالجتما  محددة وتحت قيادة سميمة تساعد عمى تحقيق النمو الشامل في جميع

تاحة الفرصة ٣٤٣، ص٣٠٠٢حيث عّرف المقاني والجمل ) ( المنيج عمى انو مجموعة من الخبرات التي يتم تشكيميا وا 

لممتعمم لممرور بيا وعالوة عمى التغيرات والتطورات اليائمة التي طرأت في حقل الرياضيات، كانت ىناك النظريات 

ور النمو الفكري لممتعمم باإلضافة إلى التنظيم المنطقي لمحتوى مادة الرياضيات التربوية تنظيمًا مبنيًا عمى مراحل تط
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وقد أوصت ىذه النظريات التربوية بتبني وسائل وأساليب حديثة في التدريس والتقميل من إتباع واعتماد الطرق   ذاتيا،

 (.٢٣٢، ٣٠٠٠التقميدية والعشوائية )أبو زينة، 

يت مناىج الرياضيات في معظم دول العالم  بالعديد من الجيود التي، وتعمل عمى ونظرا ألىمية الرياضيات فقد حظ

، ٣٠٠٣إصالح المناىج الدراسية المقدمة لمطالب بما يتماشى مع التطورات الحديثة ومتطمبات العصر، فيرى زنقور )

لبة عمييا ىي التدريبات ( أن الرياضيات قد اختمفت في تدريسيا من الماضي لمحاضر فبعد ان كانت السمة الغا٣٠٠ص

والمسائل أصبح التركيز عمى تنمية الفيم لممنظومة الرياضية واستخداميا في الحياة وفي حل المشكالت والترابطات 

 الرياضية وىذا االختالف أدى إلى وجود معايير ومستويات أداء واضحة لممنيج من المحتوى لمتدريس. 

ع فإنيا تعد محط أنظار الباحثين والعاممين في مجال التربية والتعميم وذلك ومن خالل أىمية الرياضيات لمفرد والمجتم

 ( ما يمي: ٣٢، ص٣٠٠٣ألنيا تحقق األىداف التالية حسب ما ذكره عقيالن )

 مسايرة روح العصر وفيم تطوراتو العممية والتكنولوجية ومعاينة الواقع العممي المتطور اقتصاديا واجتماعيا -٠

ار والميارات والمفاىيم والمبادئ العامة التي تعمل عمى توضيح ميدان الرياضيات وربط فروعو استخدام األفك-٣

 ببعضيا لفيم الرياضيات.

االقتصاد في الوقت والجيد الالزمين لنمو األفكار والمفاىيم الرياضية عن طريق التركيز عمى المفاىيم والمبادئ -٢

 وتحسين أساليب اكتساب التالميذ ليا.

( ٠٠-٠( في اإلطار العام لمناىج الرياضيات في المرحمة األساسية )٣٠٠٢ادت وزارة التربية والتعميم الفمسطينية )وقد أف

أنيا استندت إلى عدة معايير دولية ووطنية عندما قامت بتطوير المناىج الفمسطينية منيا المعايير المحورية العامة 

(، واإلطار العام لمناىج الرياضيات في والية NCTMمي الرياضيات )لتعميم الرياضيات، ومعايير المجمس الوطني لمعم

ماساتشوستش، ووثيقة الخطوط العريضة لمناىج الرياضيات اليابانية، والمؤشرات التي وفرتيا دراسة التقويم الوطني 

 .٣٠٠٤-٣٠٠٢والدولي في فمسطين، ووثيقة الخطة االستراتيجية لمتطوير التربوي لألعوام 

 اج الرياضيات وكتبها :معايير منه

بدأت صياغة معايير مينية عندما بدأ االىتمام في بداية الثمانينيات ينصب نحو مناىج الرياضيات والعموم المدرسية 

حيث تعد حركة المعايير من أبرز التوجيات الحديثة والمستجدات التربوية في مجال تقويم وتحميل وتطوير المناىج 
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كثقافة وفمسفة في اآلونة األخيرة وقد حظيت بقبول وتفاعل من قبل المختصين في مجاالت الدراسية فقد انتشرت بقوة 

التربية والتعميم عمى مستوى العالم حتى أصبحت سمة العصر وخاصة في العقد الحالي الذي يكاد يطمق عميو مسمى 

 (٣٠٢، ص٣٠٠٢عقد المعايير )البيالوي وآخرون، 

ير عمى أنيا بيان المستوى المتوقع الذي وضعتو ىيئة مسؤولة  بشأن درجة او ( المعاي٢٣، ص٣٠٠٣وعرف القبالوي )

ىدف معين او درجة التميز المراد الوصول إلييا لتحقيق قدر منشود من الجودة كما تمثل المعايير المستوى النموذجي 

تعاده او اقترابو من ىذا المعيار، لألداء المتوقع او اإلطار المرجعي الذي يقوم عمى أساسو األداء الواقعي ويحدد مدى اب

( المعيار عمى انو ما يجب أن يعرفو الطالب /المتعمم وما يمكن ان يقوم بأدائو من ٢٠، ص٣٠٠٢بينما عرف عبيد )

الميارات العقمية والعممية وما يكتسبو من قيم وسموكيات والعبارات التي تحمل المعايير تصاغ بحيث تصف ميارة أو 

 ا. قدرة أو ىدفا عام

( إلى أىمية المعايير في العممية التعميمية فيي تسعى إلى تميز جميع الطمبة  وان يحقق معايير ٣٠٠٢وأشار الضبع )

أداء محددة ومتميزة، وترفع جودة التعميم، وتعمل عمى اإلصالح المنيجي، وتمنع حدوث الفجوة بين مستويات تعمم 

  التالميذ، وتمثل أساسا في المحاسبة والمساءلة.

 الدراسات السابقة ذات الصمة :

( إلى معرفة مدى تضمين كتب الرياضيات المطورة لمصفين الثالث والرابع األساسي ٣٠٠٣ىدفت دراسة العاصي )

، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة NCTMلمعايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات 

-٣٠٠٣المطورة لمصفين الثالث والرابع األساسي والتي طبقت في العام الدراسي  الدراسة من محتوى كتب الرياضيات

في فمسطين بواقع أربعة كتب. واستخدمت الباحثة أداة تحميل المحتوى والتي تم إعدادىا استنادا إلى معايير  ٣٠٠٣

صت الدراسة إلى تضمين بفرعييا معايير المحتوى ومعايير العمميات؛ وخم NCTMالمجمس الوطني لمعممي الرياضيات 

م لمعايير المجمس الوطني ٣٠٠٣-٣٠٠٢كتب الرياضيات المطورة لمصفين الثالث والرابع األساسي لمعام الدراسي 

  بفرعييا بنسب متفاوتة. NCTMلمعممي الرياضيات 

عربية ( إلى تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف الثالث المتوسط في المممكة ال٣٠٠٢وىدفت دراسة التميمي )

السعودية مع المعايير العالمية لمعمميات والمحتوى. واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وكانت عينة الدراسة 
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كتب الرياضيات لمصف الثالث المتوسط في المممكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة أداة لمدراسة نموذجين: 

ؤشرات الرئيسة الخاصة بالمعايير العالمية لمعمميات، والنموذج الثاني النموذج األول لتحميل الكتاب اشتمل عمى الم

لتحميمي الكتاب اشتمل عمى المؤشرات الرئيسة الخاصة بالمعايير العالمية لممحتوى. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن الكتاب 

رياضي بدرجة اتساق عالية. أما تضمن معيار حل المشكًّالت الرياضية، التواصل الرياضي، التفكير الرياضي، التمثيل ال

فيما يخص معيار الترابط  الرياضي فقد جاء بدرجة اتساق متوسطة، وأن ىناك تباينا واضحا بين نتائج تحميل المحتوى 

وتقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر المعايير العالمية في كتاب الرياضيات لمصف الثالث المتوسط في المممكة 

 عودية.العربية الس

( مدى تضمن كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفايات الطالب األساسية بوكالة ٣٠٠٢وتعرفت دراسة السالمي )

الغوث الدولية في فمسطين وقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي. ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الباحثة أداة 

ء إطار المنياج بوكالة الغوث الدولية. وتكونت عينة الدراسة من كتب تحميل المحتوى، قامت الباحثة بتطويرىا في ضو 

. وقد أظيرت نتائج ٣٠٠٢-٣٠٠٢( األساسي والمطبقة في العام الدراسي ٢-٠الرياضيات لممرحمة األساسية لمصفوف )

 الدراسة أن كتب الرياضيات قد تضمنت كفايات الطالب األساسية بنسب متفاوتة. 

الواجب توافرىا في  TIMSS( إلى بناء قائمة بمتطمبات الدراسة الدولية لمعموم الرياضية ٣٠٠٢ىدفت دراسة الشيري )

محتوى منيج الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في مجاالت المحتوى الرياضي، وكذلك التعرف عمى درجة تضمين محتوى 

الت المحتوى الرياضي. واستخدم في مجا TIMSSمنيج الرياضيات بالمرحمة المتوسطة لمتطمبات الدراسة الدولية 

الباحث المنيج الوصفي، وكانت ىي عينة الدراسة مناىج الرياضيات لممرحمة المتوسطة، واستخدمت الدراسة بطاقة 

. وتوصمت الدراسة إلى وجود تفاوت في درجة تضمين محتوى منياج TIMSSتحميل محتوى استنادا عمى معايير 

في المحتوى الرياضي بين كبيرة، متوسطة، ضعيفة،  TIMSSمبات الدراسة الدولية الرياضيات بالمرحمة المتوسطة لمتط

و غير متحققة ففي الصف األول المتوسط ظير تضمين مجال األعداد بدرجة كبيرة. أما في الصف الثاني المتوسط، 

 درجة متوسطة.فكان تضمين مجال األعداد بدرجة ضعيفة. وفي الصف الثالث كان تضمين مجال الجبر واليندسة ب

( في دراستو إلى تحميل أسئمة كتب الرياضيات لممرحمة الثانوية في فمسطين في ضوء ٣٠٠٢بينما ىدف عبد القادر )

العمميات العقمية لجانبي الدماغ كل عمى حده، والعمميات العقمية لمجانبين معًا. واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي. 
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الباحث بطاقة تحميل المحتوى تحتوي عمى ثالثة أبعاد  )العمميات العقمية لمجانب األيمن، ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم 

العمميات العقمية لمجانب األيسر العمميات العقمية لمجانبين معا(. وتكونت عينة الدراسة من محتوى كتب الرياضيات 

ظيرت النتائج أن نسبة العمميات العقمية في لصفوف المرحمة الثانوية الفرع العممي )الحادي عشر، الثاني عشر(. وقد أ

كتب الرياضيات كانت بدرجة أعمى لعمميات الجانب األيسر، ثم لمعمميات العقمية لمجانبين، ثم لمعمميات العقمية لمجانب 

 األيمن.

( مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات المطور Miqdadi & Rababah, 2016واستقصت دراسة ربابعة ومقدادي )

( واستخدمت الباحثة المنيج NCTMاألول األساسي لمعايير المجمس القومي األمريكي لمعممي الرياضيات) لمصف

الوصفي التحميمي،ّ  تكون مجتمع الدراسة وعينتيا من كتاب الرياضيات المطور لمصف األول األساسي في األردن 

( مؤشرا من ٢٠لمصف األول يتضمن ) ؛ و أظيرت نتائج الدراسة أن محتوى كتاب الرياضيات المطور٣٠٠٢/٣٠٠2

( مؤشرا بما نسبتو ٠٢%( بينما لم يتضمن )٢٣بنسبة ) NCTMمعايير المجمس القومي األمريكي لمعممي الرياضيات 

 %( في المجاالت الخمسة من تمك المعايير.٢٣)

ت المعرفة الرياضية ( محتوى كتب الرياضيات لمصف األول المتوسط في العراق وفق مكونا٣٠٠٢وحّممت دراسة بطرس)

)المفاىيم الرياضية، التعميمات الرياضية، الميارات والمسائل الرياضية(. وقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي. 

ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الباحثة أداة تحميل المحتوى منبثقة من مكونات المعرفة الرياضية. وتكونت عينة 

ت كتب الرياضيات لمصف األول المتوسط بالعراق. وقد أظيرت نتائج الدراسة ظيور الدراسة من محتوى موضوعا

المفاىيم المجردة بنسبة عالية جدا من مفاىيم الكتاب تؤشر إلى االنتقال في تدريس الرياضيات من الميارات إلى 

رات الكتاب بالمقارنة بالميارات المفاىيم، وكذلك ظيور الميارات األدائية والميارات الكمية بنسبة عالية من مجموع ميا

 الكيفية والعممية. 

 NCTM( فيدفت إلى تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف الرابع العممي في ضوء معايير ٣٠٠٢أما دراسة جواد )

الخاصة بالمحتوى، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وكانت عينة الدراسة مكونة من كتاب الرياضيات لمصف 

، وتوصمت الدراسة NCTMع العممي، واستخدمت الدراسة بطاقة تحميل المحتوى كأداة لمدراسة استنادًا إلى معايير الراب

إلى أنو توافرت نسبة قميمة من المعايير  وأن بعض المعايير لم نجد ليا موضعا يذكر وافتقار المناىج العراقية لممعايير 
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لمصداقية العالية والتصميم الراقي، وىذا يستدعي حشد كل الطاقات ، بسبب اNCTMالرياضية المدرسية والصادرة عن 

والخبرات من اجل تطوير مناىج الرياضيات وتعزيز المعايير المتوافرة بنسبة عالية من أجل تحقيق أفضل مستوى في 

 تعميم الرياضيات. 

رياضيات المدرسية المطورة ( عمى مدى توافق محتوى كتب الAli & Alshehri, 2016وتعرفت دراسة الشيري وعمي )

لمصفوف من السادس وحتى الثامن في المممكة العربية السعودية مع معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات 

NCTM  في مجاالت: العدد والعمميات والجبر واليندسة والقياس وتحميل البيانات واالحتمال. واعتمد الباحثان المنيج

وبطاقة تحميل المحتوى تم إعدادىما في  NCTMف الدراسة أعد الباحثان قائمة معايير الوصفي التحميمي. ولتحقيق ىد

لمصفوف من السادس حتى الثامن األساسي، في مجاالت العدد والعمميات والجبر واليندسة  NCTMضوء معايير 

ية المطورة لمصفوف من والقياس وتحميل البيانات واالحتمال. وتكونت عينة الدراسة من محتوى كتب الرياضيات المدرس

السادس وحتى الثامن في المممكة العربية السعودية. و قد أظيرت نتائج الدراسة أن محتوى كتب الرياضيات المدرسية 

 ٥. ٤٢.٢بنسبة  NCTM( يتوافق مع معايير ٣-٢المطورة )

لمصف السابع في ضوء (  إلى مقارنة محتوى كتابي الرياضيات الفمسطيني واإلسرائيمي ٣٠٠٢وىدفت دراسة مقاط )

، واعتمد الباحث المنيج الوصفي وأسموب الدراسة المقارنة. ولتحقيق ىدف الدارسة استخدم NCTM،٣٠٠٠معايير 

، وتكونت عينة الدارسة من محتوى كتاب ٣٠٠٠، NCTMالباحث بطاقة تحميل المحتوى تم إعدادىا في ضوء معايير ))

لمطبق في فمسطين، وكتاب رياضيات الصف السابع األساسي والتي الرياضيات لمصف السابع األساسي بجزأيو وا

صادقت عميو وزارة المعارف في إسرائيل. وقد أظيرت النتائج وجود تفاوت في األوزان النسبية لمموضوعات الرياضية 

 المطروحة في محتوى الكتابين الفمسطيني واإلسرائيمي.

ت لمصف األول متوسط في المممكة العربية السعودية من وجية ( تقويم كتاب الرياضيا٣٠٠٢وقّومت دراسة الشمري)

نظر المعممين والمعممات في محافظة حفر الباطن، استخدم الباحث المنيج الوصفي وطبقت الدراسة عمى المعممين 

العينة بدرجة معمما ومعمًمة، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لمدراسة. وخمصت الدراسة إلى موافقة أفراد   2٠بعينة بمغة 

أساليب التقويم _ اإلخراج  –األنشطة التعميمية  –كبيرة عمى تقويم كل مجال من مجاالت الدراسة األربع المحتوى 
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والشكل العام لمكتاب.  كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في اتجاىات أفراد 

 تعزى لمتغيري الجنس والخبرة.عينة الدراسة حول مجاالت الدراسة 

( إلى تقويم محتوى كتب الرياضيات لممرحمة المتوسطة في ضوء معايير الجودة العالمية ٣٠٠2وىدفت دراسة كاظم )

متمثمة  ٠2٠من وجية نظر المدرسين، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمسحي،  وتكونت عينة الدراسة من 

ين يدرسون في المرحمة المتوسطة، وتم اختيارىم بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة االستبانة بالمدرسين والمدرسات الذ

كأداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة إلى أن نسبة توافر المعايير العالمية لكتب الرياضيات لممرحمة المتوسطة في العراق 

بة قميمة. وأن النسبة القميمة المتوافرة عن المعايير %(  من المعايير العالمية وىي نس٢٣-٢٠كانت تقريبا تتراوح بين  )

 العالمية لكتب الرياضيات لممرحمة المتوسطة كانت تحقق الجودة بنسب متفاوتة. 

( في موضوعات NCTM( عن مدى توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات )٣٠٠2وكشفت دراسة دياب )

مسطين، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وبرزت عينة الدراسة اإلحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بف

معممًا ومعممة من معممي الرياضيات لمصفين الحادي عشر والثاني عشر بفرعيو )العموم  ٠٠2مشرفا و  ٠٢مكونة من 

ت اإلحصاء والعموم اإلنسانية(، قامت الباحثة بترجمة معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات في موضوعا

واالحتماالت وتصنيفيا إلى أربعة معايير واعتمدتيا كأداة لمدراسة، وأظيرت الدراسة أن توافر معايير المجمس القومي 

( وىو ٢.٢٠لمعممي الرياضيات في موضوعات اإلحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطين جاء بمتوسط حسابي )

لمجمس القومي لمعممي الرياضيات في موضوعات اإلحصاء لممرحمة الثانوية بدرجة كبيرة، وكذلك مدى توافر معايير ا

 ٥( حسب نتائج تحميل المحتوى وىو بدرجة متوسطة ومقبولة تربويًا. 2٤.٢بفمسطين جاء بنسبة )

( تصورًا مقترحًا لتطوير مناىج الرياضيات بالمرحمة االبتدائية في ضوء ميارات القرن ٣٠٠2وقدمت دراسة حسن )

حد والعشرين بمصر. واعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي. ولتحقيق ىدف الدراسة الوا

أعدت الباحثة قائمة بمعايير القرن الواحد والعشرين الواجب تنميتيا لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. كما وأعدت 

اقة مالحظات ميارات القرن الواحد والعشرين األدائية  لتالميذ اختبار ميارات القرن الواحد والعشرين المعرفية، وبط

الصف السادس االبتدائي. وتكونت عينة الدراسة من محتوى كتاب الصف السادس االبتدائي، وكذلك مجموعتين من 
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راسة التالميذ، األولى من تالميذ الصف الخامس والمجموعة الثانية من تالميذ الصف السادس. وقد أظيرت نتائج الد

 فاعمية البرنامج المقترح في تنمية بعض ميارات القرن الواحد والعشرين لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 

( إلى تحميل أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات لمصفوف السابع ٣٠٠2وىدفت دراسة السر )

ا في الكتب. وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي والثامن والتاسع األساسي في فمسطين من اجل معرفة مدى توافرى

التحميمي. ولتحقيق ىدف الدراسة أعد الباحث أداة لتحميل المحتوى تحتوي عمى أربعة أنماط لمتواصل الرياضي )القراءة 

ة من الرياضية، والكتابة الرياضية، والمناقشة الرياضية، واالستماع الرياضي، والتمثيل الرياضي(، وتكونت عينة الدراس

جميع كتب الرياضيات لمصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي في فمسطين. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن أكثر 

األنماط تكرار في الكتب ىو نمط  التمثيل الرياضي، بينما نمط القراءة الرياضية كانت بدرجة متدنية في كتب 

 الرياضيات الثالثة. 

( مدى توافق محتوى تحميل البيانات واالحتماالت في كتب الرياضيات لصفوف المرحمة ٣٠٠2وفحصت دراسة عبد )

. وقد استخدمت الباحثة إلجراء NCTMاألساسية من الرابع حتى السادس في األردن مع المعايير العالمية لمرياضيات 

معايير منبثقة من معايير المجمس الوطني لمعممي الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. واستخدمت الباحثة قائمة 

لممحتوى في تحميل البيانات واالحتماالت. وتكونت عينة الدراسة من وحدات اإلحصاء واالحتماالت  NCTMالرياضيات 

في كتب المرحمة األساسية لمصفوف من الرابع حتى السادس األساسي وقد أظيرت النتائج أن درجة توفر  معايير تحميل 

 يانات واالحتماالت كانت بدرجة ضعيفة. الب

( إلى تحميل محتوى موضوعات اليندسة في كتب الرياضيات المدرسية لممرحمة ٣٠٠2وىدفت دراسة عميات والدويري )

( واستخدم الباحث NCTM، ٣٠٠٠األساسية المتوسطة في المممكة األردنية الياشمية في ضوء المعايير العالمية )

يمي، وتكونت عينة الدراسة من محتوى موضوعات اليندسة في الكتب المدرسية لممرحمة األساسية المنيج الوصفي التحم

 NCTMالمتوسطة )السادس والسابع والثامن(.  واستخدم الباحث نموذجاً  لمتحميل مشتقا من وثيقة معايير المحتوى 

يير كما يأتي: معيار اليندسة بمجاالتو األربعة، كأداة لمدراسة؛ أظيرت نتائج الدراسة أن مدى التوافق بين المحتوى والمعا

لوحظ وجود تمثيل متباين مع معيار فرعي آلخر في كتب الرياضيات المدرسية لمصفوف محل الدراسة، كما تبين وجود 

فرق ذات داللة إحصائية بين تكرارات المجاالت الفرعية لمعيار اليندسة في كتب الرياضيات المدرسية ولصالح كتاب 
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اضيات لمصف السابع األساسي لممجالين األول والثالث، ولصالح كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسي لممجالين الري

 الثاني والرابع.

( إلى تحميل محتوى القياس بكتب الرياضيات لممرحمة ٣٠٠2وىدفت دراسة الرمامنة، وأبو لوم، والحياصات، والكريمين )

، ٣٠٠٠لرابع في األردن في ضوء معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات األساسية من الصف األول إلى الصف ا

NCTM  الخاصة بالعمميات الرياضية. واستخدم الباحث المنيج الوصفي، ضمت عينة الدراسة محور القياس بكتب

الدراسي  ( في جميع جوانب الدراسة لمعام٢-٠الرياضيات المدرسية المقررة عمى طمبة المرحمة األساسية لمصفوف )

كأداة لمدراسة؛ وتوصمت الدراسة إلى  NCTM( واستخدمت الدراسة قائمة المعايير استنادا عمى معايير ٣٠٠٣-٣٠٠٠)

أن أعمى درجة توافر في كتب الصفوف األربعة األولى كانت لمعيار العالقات والروابط، بينما كانت أدنى درجة توافر 

حل المشكالت، والتفكير المنطقي والبرىان، والتمثيل والنمذجة بين ىاتين  لمعيار االتصال. وجاءت درجة توافر معايير

 الدرجتين.

( بتحميل محتوى موضوعات اليندسة في كتب الرياضيات المدرسية لممرحمة ٣٠٠2وقامت دراسة نجم والدويري )

( واستخدم الباحث ٣٠٠٠، NCTMاألساسية المتوسطة في المممكة األردنية الياشمية في ضوء المعايير العالمية )

المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من محتوى موضوعات  اليندسة في الكتب المدرسية لممرحمة األساسية 

، واستخدم الباحث نموذجا لمتحميل مشتقا من وثيقة ٣٠٠٢-٣٠٠2المتوسطة )السادس والسابع والثامن( والمقررة عام 

اسة. أظيرت نتائج الدراسة أن مدى التوافق بين المحتوى والمعايير كما يأتي: معيار كأداة لمدر  NCTMمعايير المحتوى 

اليندسة بمجاالتو األربعة، لوحظ وجود تمثيل متباين مع معيار فرعي آلخر في كتب الرياضيات المدرسية لمصفوف 

لمعيار اليندسة في كتب  محل الدراسة، كما تبين وجود فرق ذات داللة إحصائية بين تكرارات المجاالت الفرعية

الرياضيات المدرسية ولصالح كتاب الرياضيات لمصف السابع األساسي لممجالين األول والثالث، ولصالح كتاب 

 الرياضيات لمصف الثامن األساسي لممجالين الثاني والرابع.

في  NAGCالموىوبين  ( إلى التعرف عمى مدى تحقيق معايير الجمعية الوطنية األطفال٣٠٠2وىدفت دراسة الخزيم )

كتاب الرياضيات المطور لمصف المتوسط بمجاالتو األربعة: التعمم والنمو، التقييم، تخطيط المنياج وأساليب التدريس، 

وبيئات التعمم. واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، و ظيرت عينة الدراسة مكونة من كتاب الرياضيات المطور 
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ربعة، واستخدم الباحث أداة الدراسة، حيث تضمنت المعايير والمؤشرات التي ينبغي تحققيا لمصف المتوسط بمجاالتو األ

التي يجب تحقيقيا في كتاب الرياضيات المطور لمصف  NAGC. وخمصت الدراسة إلى تحديد معايير NAGCوفق 

عايير بعض المجاالت وىي مؤشرًا. وتحققت مؤشرات م ٠٢٠( معيارًا و٠2األول المتوسط، وقد تضمنت قائمة المعايير)

مجال التعمم والنمو والتقييم وبيئات التعمم والمنياج وأساليب التدريس في كتاب الرياضيات المطور لمصف األول 

 المتوسط بشكل كاٍف. 

( فقام بتحميل محتوى اليندسة في كتب الرياضيات المدرسية من الصف األول وحتى الصف السادس ٣٠٠٢أما ماريان )

. وقد اعتمدت الباحثة المنيج NCTMي األردن في ضوء معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات األساسي ف

الوصفي التحميمي. ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الباحثة  قائمة معايير خاصة باليندسة منبثقة من معايير المجمس 

من محتوى اليندسة في جميع كتب لجميع المراحل. وتكونت عينة الدراسة   NCTMالوطني لمعممي الرياضيات 

الرياضيات المدرسية لممرحمة األساسية من الصف األول وحتى الصف السادس األساسي. وقد أظيرت النتائج أن 

محتوى اليندسة في المناىج األردنية ال يتوافق مع معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات، حيث بمغ متوسط توافر 

 ٥. ٢٤.٣ج المعايير في محتوى المناى

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

ىدفت الدراسات السابقة إلى تحميل وتقويم ومقارنة محتوى مناىج الرياضيات في ضوء معايير المجمس الوطني لمعممي 

وذلك باعتبارىا معايير عالمية وتتميز بدرجة كبيرة من الموضوعية وقد اتفقت الدراسة الحالية مع  NCTMالرياضيات 

السابقة في تحميل محتوى كتب الرياضيات الفمسطينية المطورة لمصف الثاني األساسي وقد اعتمدت الدراسات الدراسات 

السابقة التنوع في العينات حيث أن بعض الدراسات اقتصرت العينة لدييا عمى محتوى كتاب واحد ودراسات كانت لدييا 

ل الدراسية وكذلك تنوعت العينات في استخدام المعايير العينات عدة كتب بحيث تناولت محتوى مرحمة معينة من المراح

حيث أن بعضيا قد اقتصر عمى معيار واحد والبعض اآلخر اعتمد عمى عدة معايير سواء أكان من معايير المحتوى أو 

معايير العمميات وقد تميزت الدراسة الحالية في استخداميا كتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي باإلضافة إلى 

ستخدام معايير سنغافورة وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة وكيفية تحميل المحتوى واختيار ا

المنيج المناسب لمدراسة واستخدام األساليب اإلحصائية وتحديد عينة الدراسة وصياغة أسئمة الدراسة والية التعامل مع 
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قة تنوعت أدوات الدراسة من أداة تحميل المحتوى واستبانة ومقياس وقد استخدم معايير سنغافورة وفي الدراسات الساب

ومعايير الجودة  TIMSSبعض الباحثون عدة أسس لتقويم وتحميل محتوى كتب الرياضيات فمنيم من استخدم متطمبات 

رورة االستمرارية بعممية الشاممة لممنياج ومعايير األىداف العامة لتدريس الرياضيات وأكدت الدراسات السابقة عمى ض

ثراء  تحميل وتقويم كتب الرياضيات في المراحل الدراسية المختمفة، ولقد ركزت الدراسات السابقة عمى ضرورة بناء وا 

المناىج الرياضية الدراسية في ضوء معايير عالمية حتى تواكب التطور وتطوير المناىج الدراسية بين فترة وأخرى وتقويم 

شراك الخبراء والمختصين والمشرفين وتحميل كتب الريا ضيات بصورة دورية ومن وجيات نظر مختمفة ومتنوعة وا 

والمعممين كفريق واحد عند وضع المناىج الدراسية وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باستخداميا لكافة 

وفي ضوء  ٣٠٠٢-٣٠٠٢الدراسي  معايير سنغافورة وتحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي لمعام

 معايير سنغافورة.

استخدم الباحثان في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي بإتباع أسموب تحميل المحتوى إذ تم تحميل   :منهج الدراسة

 كتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي في ضوء معايير سنغافورة.

الواردة في محتوى كتب الرياضيات الفمسطينية المطورة المطبقة في تمثمت عينة الدراسة في الموضوعات  عينة الدراسة:

 لمصف الثاني األساسي وعددىا كتابين. ٣٠٠٢-٣٠٠٢العام الدراسي 

لتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحثان أداة لتحميل المحتوى تم إعدادىا في ضوء معايير سنغافورة   أداة الدراسة:

 كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي. الخاصة بكل وحدة من وحدات محتوى

تحديد مدى توافر محتوى كتب الرياضيات الفمسطينية لمصف الثاني األساسي التي تم تطبيقيا في العام  : هدف التحميل

 لمعايير سنغافورة . ٣٠٠٢-٣٠٠٢الدراسي 

الثاني األساسي والتي تم تمثمت عينة التحميل من جميع موضوعات محتوى كتاب الرياضيات لمصف  : عينة التحميل

 بالفصمين األول والثاني والبالغ عددىا كتابان . ٣٠٠٢-٣٠٠٢تطبيقيا في العام الدراسي 

 تعتبر فئات التحميل في ىذه الدراسة ىي معايير سنغافورة . : فئات التحميل

 اعتمد الباحثان الفقرة كوحدة تحميل واحدة لمالءمتيا موضوع الدراسة. : وحدات التحميل
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ىي أصغر جزء في محتوى المادة الدراسية التي ستخضع لمتحميل من قبل الباحثين ويتم إخضاعيا  : وحدة التسجيل

 لمعد والقياس ويعتبر غيابو أو ظيوره لو داللة معينة في نتائج البحث وقد اعتمد الباحثان الفقرة كوحدة تسجيل .

يد ال بد من ضوابط تحكميا وقد حدد الباحث الضوابط ضوابط عممية التحميل : ولكي تتم عممية التحميل بشكل ج .٠

 التالية :

شممت عممية التحميل جميع الموضوعات الواردة في محتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي بجزأيو األول  -

 . ٣٠٠٢-٣٠٠٢والثاني والتي قررت في بداية العام 

 لمكتابين . لن تشتمل عممية التحميل دليل المعمم أو نشرات ممحقة -

 تم استثناء مقدمة الكتاب والفيرس والغالف من عممية التحميل . -

 اشتمل التحميل األنشطة واألسئمة والتمارين والمسائل في كل درس ونياية كل وحدة دراسية . -

( ٢ – ٣ – ٠تم اعتبار كل ما يتفرع من السؤال أو النشاط أو التمرين من بنود فرعية كتكرار إذا وجدت عمى شكل ) -

 وىكذا .

 صدق أداة التحميل وثباته : 

تم تقدير صدق أداة التحميل من خالل عرضيا بصورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين بعد ترجمتيا من اإلنجميزية 

إلى العربية، وقام المحكمون بتعديل بعض الكممات المترجمة وذلك لتوظيفيا الصحيح في كتاب الرياضيات لمصف 

ساسي، وبعد االنتياء من عممية التحميل،  فقد قام محمل آخر بإجراء التحميل عمى نفس المعايير الرئيسة الثاني األ

 %(.٣٢والفرعية، وقد تم استخدام معامل الثبات )ىولستي(، والتي أشارت إلى توافق التحميمين بنسبة )

 المعالجات اإلحصائية :

ي ىذه الدراسة لتحميل البيانات وعد األمثمة واألفكار الرياضية التي تم استخدم الباحثان عددا من األساليب اإلحصائية ف

 جمعيا وىي التكرارات والنسب المئوية .

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 نتائج السؤال األول ومناقشتها :

 ما معايير سنغافورة لمحتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي؟
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االطالع عمى معايير محتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي في  تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل

ضوء معايير سنغافورة، وترجمتيا لغويا وتدقيقيا تربويًا، وتوظيفيا في سياق كتاب الرياضيات الفمسطيني، ويشير الجدول 

 افورةلمحتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي في سنغ( إلى المعايير الرئيسة والفرعية ٠)

 ( المعايير الرئيسية والفرعية لمحتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي في سنغافورة٠جدول )

 المعايير الفرعية  المعايير الرئيسية 

 ٠٠٠٠. األعداد حتى ٠

 

 العشرات والواحدات

 العد بالعشرات أو الواحدات 

 مقارنة العشرات والواحدات 

 ت المئات والعشرات والواحدا

 القيمة المنزلية 

 مقارنة المئات والعشرات والواحدات 

 العد بالمئات والعشرات والواحدات 

 استراتيجية الجمع  ٠الجمع والطرح 

 استراتيجية الطرح 

 الجزء والكل 

 مقارنات عددية 

 إضافة دون تجميع  ٣الجمع والطرح 
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 طرح دون تجميع 

 إضافة بتجميع الواحدات

 ضافة بتجميع العشرات إ

 إضافة بتجميع الواحدات والعشرات 

 الطرح بتجميع العشرات 

 الطرح بتجميع المئات 

 الطرح بتجميع منزلتين 

 الطرح بتجميع صفر 

 السنتيمترات  الطول

 تقدير الطول بالسنتيمترات 

 المتر 

 تقدير الطول بالمتر 

 االنش

 استخدام القوانين 

 لقدم ا

 الغرام  الوزن 
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 الكيمو غرام 

 الباوند 

 ٠الضرب  الضرب والقسمة

 ٣الضرب 

 ٠القسمة 

  ٣القسمة 

 القسمة والضرب

 2جدول الضرب لمعدد  ٠٠و  2و  ٣الضرب والقسمة في 

 2حقائق الضرب لمعدد 

 ٣جدول الضرب لمعدد 

 ٣حقائق الضرب لمعدد 

 ٠٠جدول الضرب لمعدد 

 ٣القسمة عمى 

 ٠٠و  2القسمة عمى 

 حل المشكالت

 جمع الواحدات ذىنياً  الجمع العقمي
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 جمع العشرات ذىنياً 

 تكوين مئة

 ٤٤،  ٤٣،  ٤٢الجمع مع األعداد 

 طرح الواحدات ذىنياً 

 طرح العشرات ذىنياً 

 ٤٤،  ٤٣،  ٤٢الطرح مع األعداد 

 ٢لمعدد  جدول الضرب ٢و  ٢الضرب والقسمة في 

 ٢حقائق الضرب لمعدد 

 ٢القسمة عمى العدد 

 ٢جدول الضرب لمعدد 

 ٢حقائق الضرب لمعدد 

 ٢القسمة عمى العدد 

 النقود

 

 

 

 تكوين دوالر

 الدوالر والسنت

 يحدث تغير )التحويل(

 مقارنة النقود
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 جمع النقود

 طرح النقود

 الكسور

 

 النصف والربع

 ر كوحدةكتابة الكس

 الكسور

 الكسور التي تكّون واحد

 مقارنة الكسور 

 اختبار الوقت الوقت

 الوقت كفترة

 صباح مساء

 مقارنة السعة السعة

 وحدات السعة 

 الصور البيانية  الرسوم 

 الرسوم البيانية 

 خطوط ومنحنيات  األشكال

 المضمعات 
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 أنصاف وأرباع الدوائر 

 أنماط رسم 

 األشكال الصمبة

 

( إلى تشابو عدد من معايير محتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي بين سنغافورة، إال أن ٠يشير الجدول )

كتاب الرياضيات في سنغافورة يتضمن عددا أكبر من المعايير الرئيسة، وكذلك توسعًا في المعايير الفرعية لممحتوى، 

 والقياس. إضافة إلى اختالف وحدات النقد

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها :  

 ما مدى توافر معايير سنغافورة في منياج الرياضيات من حيث المحتوى؟

قام الباحثان بتطبيق أداة تحميل المحتوى ومن ثم القيام بحساب التكرارات والنسبة المئوية لكل معيار رئيسي لمعرفة مدى 

 (٣ات الفمسطينية لمصف الثاني األساسي وكانت النتائج كما في الجدول )توافر معايير سنغافورة في كتب الرياضي

 ( : نتائج تحميل كتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي في ضوء معايير سنغافورة ٣جدول )

 النسبة المئوية % التكرارات  المعايير 

 16.1 93 ٠٠٠٠األعداد حتى 

 9.34 54 ٠الجمع والطرح 

 14.18 82 ٣الجمع والطرح 

 4.33 25 الطول

 0 0 الوزن 
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 6.92 40 الضرب والقسمة 

 16.78 97 ٠٠و  2و  ٣الضرب والقسمة في 

 0 0 الجمع العقمي 

 12.46 72  ٢و  ٢الضرب والقسمة في 

 0 0 النقود

 4.67 27 الكسور 

 3.11 18 الوقت 

 0 0 السعة 

 2.25 13 الرسوم 

 9.86 57 األشكال 

 100 578 المجموع 

( إلى تحقق بعض معايير سنغافورة في محتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني ٣تشير نتائج التحميل في جدول )

األساسي كانت بدرجات متفاوتة وقد لوحظ من خالل عممية التحميل أن بعض العناوين المتوفرة في كتاب الرياضيات 

كمال النمط والعدد الزوجي والفردي وكتابة لمصف الثاني األساسي غير متوفرة في معايير سنغافورة مثل خط  األعداد وا 

العدد بالصورة الموسعة وخواص عممية الجمع بينما المعايير المتوفرة في كتب الرياضيات الفمسطينية لمصف الثاني 

(، الطول، الضرب والقسمة، الضرب والقسمة ٣(، الجمع والطرح )٠، الجمع والطرح )٠٠٠٠األساسي مثل األعداد حتى 

 ( ، الكسور،الوقت، الرسوم، األشكال.٢،٢(، الضرب والقسمة في) ٣525٠٠في) 
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أيضا لوحظ وجود بعض معايير سنغافورة ولم تتواجد في كتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي مثل أجزاء من كل، 

ل المشكالت، الجمع (، ح٣الطرح بتجميع مئات، الطرح بتجميع صفر،اإلنش، استخدام القوانين، القدم، الوزن، الضرب )

 العقمي، المعياري، مقارنة الكسور، السعة.

ويتضح من الجدول السابق أن تحميل كتاب الرياضيات لمصف الثاني في ضوء معايير سنغافورة أن درجة توفر المعايير 

انت وك ٠٠&2&٣كانت بنسب متفاوتة وكانت عمى النحو التالي كانت أعمى درجة توفر لمعيار الضرب والقسمة في 

٥( ثم ٠٢5٠٣وكانت النسبة ) ٥٣(  ثم الجمع والطرح ٠٢5٠وكانت النسبة) ٥٠٠٠٠( ثم األعداد حتى ٠٢5٢٣النسبة )

 ٥٠( ثم الجمع والطرح ٥٤.٣٢( ثم األشكال وكانت النسبة )٠٣5٢٢( وكانت النسبة )٢و  ٢الضرب والقسمة في )

٥( ثم الطول ٥٢5٢٢( ثم الكسور وكانت النسبة )٥٢5٤٣(  ثم الضرب والقسمة وكانت النسبة )٤5٢٢وكانت النسبة )

٥( ولم تتواجد بعض ٥٣5٣2( ثم الرسوم وكانت النسبة )٥٢5٠٠( ثم الوقت وكانت النسبة )٢5٢٢وكانت النسبة )

 المعايير مثل الوزن والجمع العقمي والسعة.

 ( إلى المعايير الفرعية لرياضيات الصف الثاني وتكراراتيا٢ويشير الجدول )

 ( المعايير الفرعية في سنغافورة لرياضيات الصف الثاني وتكراراتيا في الكتاب الفمسطيني٢دول )الج

 التكرارات المعايير الفرعية

 22 العشرات والواحدات

 18 العد بالعشرات أو الواحدات 

 12 مقارنة العشرات والواحدات 

 17 المئات والعشرات والواحدات 

 15 القيمة المنزلية 

 15 نة المئات والعشرات والواحدات مقار 
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 9 العد بالمئات والعشرات والواحدات 

 22 استراتيجية الجمع 

 22 استراتيجية الطرح 

 0 الجزء والكل 

 7 مقارنات عددية 

 27 إضافة دون تجميع 

 27 طرح دون تجميع 

 18 إضافة بتجميع الواحدات

 6 إضافة بتجميع العشرات 

 4 حدات والعشرات إضافة بتجميع الوا

 6 الطرح بتجميع العشرات 

 0 الطرح بتجميع المئات 

 2 الطرح بتجميع منزلتين 

 0 الطرح بتجميع صفر 

 8 السنتيمترات 

 8 تقدير الطول بالسنتيمترات 
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 5 المتر 

 5 تقدير الطول بالمتر 

 0 االنش

 0 استخدام القوانين 

 0 القدم 

 0 الغرام 

 0 الكيمو غرام 

 0 الباوند 

 9 ٠الضرب 

 8 ٣الضرب 

 14 ٠القسمة 

 17  ٣القسمة 

 0 القسمة والضرب

 13 2جدول الضرب لمعدد 

 13 2حقائق الضرب لمعدد 

 12 ٣جدول الضرب لمعدد 
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 12 ٣حقائق الضرب لمعدد 

 18 ٠٠جدول الضرب لمعدد 

 9 ٣القسمة عمى 

 14 ٠٠و  2القسمة عمى 

 0 المشكالت

 0 حدات ذىنياً جمع الوا

 0 جمع العشرات ذىنياً 

 0 تكوين مئة

 0 ٤٤،  ٤٣،  ٤٢الجمع مع األعداد 

 0 طرح الواحدات ذىنياً 

 0 طرح العشرات ذىنياً 

 0 ٤٤،  ٤٣،  ٤٢الطرح مع األعداد 

 13 ٢جدول الضرب لمعدد 

 13 ٢حقائق الضرب لمعدد 

 5 ٢القسمة عمى العدد 

 18 ٢جدول الضرب لمعدد 
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 18 ٢ئق الضرب لمعدد حقا

 5 ٢القسمة عمى العدد 

 0 تكوين دوالر

 0 الدوالر و السنت

 0 يحدث تغير )التحويل(

 0 مقارنة النقود

 0 جمع النقود

 0 طرح النقود

 12 النصف والربع

 2 كتابة الكسر كوحدة

 12 الكسور

 1 الكسور التي تكّون واحد

 0 مقارنة الكسور 

 7 اختبار الوقت

 7 وقت كفترةال

 4 صباح مساء
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 0 مقارنة السعة

 0 وحدات السعة 

 11 الصور البيانية 

 2 الرسوم البيانية 

 14 خطوط ومنحنيات 

 28 المضمعات 

 1 أنصاف وأرباع الدوائر 

 1 أنماط رسم 

 13 األشكال الصمبة

القدر الكافي من المواضيع اليامة في  وبناءًا عمى ما سبق كشفت النتائج عن تدني اىتمام واضعي المناىج بإيراد

الرياضيات باإلضافة إلى شح األمثمة واألسئمة والتمارين والمسائل واألمثمة الواردة في المحتوى والتي تتطمب من المتعمم 

 استنتاج عالقة جديدة بناءًا عمى ما تعممو بصورة محدودة عبر الوحدات الدراسية. 

ليا المحتوى في معالجتو لصياغة المواضيع الواردة فيو بشكل يراعي ترابط  وكشفت النتائج عن جوانب لم يتطرق

 المحتوى مع معايير سنغافورة من نجل تسييل تنظيمو وطرق عرضو لتحقيق أفضل النتائج.

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي كشفت عنيا الدراسة الحالية يوصي الباحثان ما يمي:   

 اني األساسي بحيث تناسب االتجاىات الحديثة في بناء المناىج.تطوير كتب الرياضيات لمصف الث.٠

األخذ بعين االعتبار المعايير غير المتوفرة حسب نتائج البحث والتي ظيرت بنسب متدنية ومحاولة تضمينيا في .٣

 كتب الرياضيات 
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 إجراء تحميل دوري ومستمر لكتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي..٢

 لمناىج الدراسية عمى معايير سنغافورة لتطوير المناىج. ضرورة اطالع المختصين با.٢

 ضرورة إعادة النظر في مواطن الفقر والضعف  في كتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي. .2

 عقد دورات وورش عمل بيدف اطالع المعممين والمتخصصين عمى معايير سنغافورة..٢

 المراجعقائمة 

 المغة العربيةالمراجع ب

، العدد مجمة الفتح. NCTM(. تحميل كتب الرياضيات لمصف الرابع العممي في ضوء معايير ٣٠٠٢جواد، سمر ).٠

  .٢2٢_  ٢٢٢( الجامعة المستنصرية، كمية التربية األساسية العراق، ص ٢٣)

(. تقويم محتوى مناىج الرياضيات لممرحمة المتوسطة في ضوء ميارات التفكير البصري. ٣٠٠٢شوييي، جاسر ) .٣

 .191-180 ،(5)،ية لمعموم ونشر األبحاثالمجمة العرب

(. تحميل أسئمة كتاب الرياضيات لممرحمة الثانوية في فمسطين في ضوء نظرية التعمم ٣٠٠٢عبد القادر، خالد ) .٢

  .81-66.(2)25 ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةالمستند إلى جانبي الدماغ. 

محتوى تحميل البيانات واالحتماالت في كتب الرياضيات لمصفوف الرابع حتى (. مدى توافق ٣٠٠2عبد، إيمان ) .٢

  .233-212 ،(2)10    ،مجمة جامعة الخميل لمبحوث. NCTMالسادس في األردن مع معايير الرياضيات العالمية 

رات: تنمية مجمة خب(. نبذة عن تعميم الرياضيات لممرحمة األساسية في المدارس الفنمندية. ٣٠٠٢عريف، ماىر ) .2

 ، جامعة فنمندا، إصدار شير أكتوبر.مينية مستدامة

(. تحميل محتوى موضوعات اليندسة في كتب الرياضيات المدرسية لممرحمة ٣٠٠2عميات، إبراىيم والدويري، أحمد ) .٢

 -العموم التربوية-دراسات. ٣٠٠٠ NCTMاألساسية المتوسطة في األردن في ضوء المعايير العالمية 

 .٢٢2-٢٢٢(، ٢)٢٣  األردن،

(. القيم المتضمنة في كتب الرياضيات لمصفوف األربعة األولى من ٣٠٠٢أبو لوم، خالد والرمامنة، عصري.) .٢

  .(2)44 ،العموم التربوية - دراسات التعميم األساسي في األردن.
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 NCTMر عمميات (. الرياضيات الفمسفية واإلسرائيمية لمصف السابع األساسي في ضوء معايي٣٠٠٢مقاط، محمد.) .٣

 .٣٣٢ -٢2٢(،٢)٠٤مصر،-مجمة تربويات الرياضيات: دراسة مقارنة. ٣٠٠٠

(. تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف األول المتوسط وفق مكونات المعرفة. مجمة ٣٠٠٢بطرس، نضال )  .٤

  .٠٤2 -٠٢2(، 2٠البحوث التربوية والنفسية.)

 ، الكويت:مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.٣لمدرسية وتدريسيا، ط (. مناىج الرياضيات ا٣٠٠٢بو زينة، فريد كامل )ا  .٠٠

(. مدى تمثيل كتب الرياضيات المدرسية لممرحمة األساسية الدنيا في األردن لمعيار حل ٣٠٠2الصباغ، سمية ) .٠٠

م المسألة في ضوء المعايير العالمية لمناىج الرياضيات، الكتاب المدرسي، من مشورات المجمة المبنانية لمعمو 

 .٢٣٠_٣٤٢، ٣التربوية،ط

(.تحميل محتوى القياس وفق ٣٠٠2الرمامنة، عصري؛ وأبو لوم؛ والحياصات، محمد؛ والكريمين، رائد.)  .٠٣

الخاصة بالعمميات في كتب رياضيات المرحمة األساسية من الصف األول إلى الصف الرابع   ٣٠٠٠ NCTM  معايير

  (.فمسطين.٣(، العدد )2، مجمد ) اتمجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسفي األردن. 

(.التقرير الوطني حول نتائج فمسطين ضمن دراسة التوجييات الدولية في ٣٠٠٢وزارة التربية والتعميم العالي )  .٠٢

 ، منشورات االدارة العامة لمقياس والتقويم واالمتحانات، رام اهلل، فمسطين. TIMSSالرياضيات والعموم 

(. المناىج التربوية الحديثة ومفاىيميا وعناصرىا واسسيا ٣٠٠٢محمد محمود )مرعي، توفيق احمدوالحيمة   .٠٢

 ،عمان:دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. ٢وعممياتيا.ط

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.٣(.تحميل المحتوى في العموم االنسانية،ط٣٠٠٢طعيمة، رشدي)  .٠2

 ٠طمحات التربوية المعرفية في المناىج وطرق التدريس، ط(. معجم المص٣٠٠٢المقاني،احمد حسين،الجمل،عمي )  .٠٢

 القاىرة: عالم الكتاب. 

 . القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية. ٠(. المناىج التعميمية صناعتيا وتقويميا. ط٣٠٠٢الضبع، محمود)  .٠٢

 دن. ، دار وائل لمنشر، عمان، االر ٠(.تطويو مناىج الرياضيات المدرسية وتعمميا، ط٣٠٠٠ابو زينة )  .٠٣



 96 لعلوم التربوية والنفسيةالمجلة األكاديمية العالمية في ا

 

(.اثر وحدة تدريسية في ضوء قائمة معايير مشتقة من معايير الرياضيات المدرسية العالمية ٣٠٠٣ماىر ) زنقور،  .٠٤

(NCTMعمى تنمية القوة الرياضية لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي، مجمة كمية التربية بأسيوط )-،(، ٠)٣٢مصر

٣٣٣_٠٣٣. 

مة في التعميم بين مؤشرات التميز واالعتماد:االسس والتطبيقات، (. الجودة الشام٣٠٠٢البيالوي،حسن،اخرون )  .٣٠

 ، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.٣ط

(.تعميم الرياضيات لجميع االطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة التفكير، عمان: دار ٣٠٠٢عبيد، وليم )  .٣٠

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. 

 دار المسيرة لمنشر: عمان.  ٣(. مناىج الرياضيات واساليب تدريسيا، ط٣٠٠٣) عقيالن، ابراىيم  .٣٣

(. تحميل محتوى كتب الرياضيات لمصف الرابع االبتدائي بالمممكة العربية السعودية ٣٠٠٢بدر، بثينة ) .٣٢

  ،(121)31 ،الكويت  -المجمة التربوية  . TIMSSلمتطمبات دراسة التوجييات الدولية  لمرياضيات والعموم   وفقاً 

209- 258  

(. القيم المتظمنة في كتب عموم المدرسة االعدادية في ضوء القدرة العممية المعرفية ٣٠٠٠احمد، صبري باسط )  .٣٢

والتكنولوجية المعاصرة "دراسة تحميمية".المؤتمر العممي الثالث عشر"مناىج التعميم والثورة التكنولوجية المعاصرة" الجمعية 

 .٠٢٣_٠٣٢، كمية التربية، جامعة عين شمس، ص ٣٠٠٠طرق التدريس، يوليو، المصرية لممناىج و 

(. تطوير مناىج الرياضيات لمصف السادس االبتدائي في ضوء ميارات القرن الواحد ٣٠٠2حسن، شيماء )   .٣2

  .٢٢2 - ٣٤٢(،  ٠٣) ٢مصر   _ مجمة كمية التربية ببور سعيدوالعشرين. 

مجمة تربويات .NAGCالرياضيات المطور لألول المتوسط في ضوء معايير  (. تقويم كتاب٣٠٠2الخزيم، محمد )  .٣٢

  .٢٢-٢(، ٠)٠٣مصر،  -الرياضيات

في كتب الرياضيات المقررة عمى طمبة الصف الثامن  TIMSS(. مدى تحقق معايير ٣٠٠2ريان، عادل )  .٣٢

  .٢٢٤-٢٠٤(، ٢)٠٢البحرين،  -مجمة العموم التربوية والنفسيةاألساسي في فمسطين. 

رياضيات الصفوف السابع   (. درجة توافر أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب٣٠٠2السر، خالد )  .٣٣

 .٣٢٢-٣٣٣(، ٣)٠٤سمسمة العموم اإلنسانية،  -مجمة جامعة األقصىوالثامن والتاسع في دولة فمسطين. 
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ة العربية السعودية من وجية (. تقويم كتب الرياضيات لمصف األول المتوسط في المممك٣٠٠٢الشمري، سممان )  .٣٤

جامعة بابل،  -مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانيةنظر المعممين والمعممات في محافظة حفر الباطن. 

(٣٣ ،)٣٤-٢.  

(. تقويم محتوى كتاب الرياضيات لمصف األول الثانوي في المممكة العربية السعودية في ٣٠٠2الشيري، عبد اهلل )  .٢٠

  .٣٣٠-٠٤٠(،٢٣السعودية،) -دراسات عربية في التربية وعمم النفس. NCTMوء معايير ض
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