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تقييم كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع 
البتدائي يف اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء درا�صة

التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم
)TIMSS-2015(

د. منى �صعد الغامدي
جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

م�صتخل�ص:
تهدف الدرا�صة احلالية اإىل تقييم كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول 
حتى الرابع البتدائي يف اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء متطلبات درا�صة التوجهات الدولية 
الريا�صيات  كتب  جميع  من  الدرا�صة  عينة  تكونت   .)TIMSS-2015(والعلوم للريا�صيات 
املطورة بجزاأيها الأول والثاين وكتب التمارين، وذلك لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
يف اململكة العربية ال�صعودية. وتكونت اأداة الدرا�صة من بطاقة حتليل لكتب الريا�صيات املطورة 
ا�صتخدام  مت  الدرا�صة  اأ�صئلة  عن  وللإجابة  املعرفية،  والعمليات  واحل�صاب،  املحتوى  بعد  يف 
درا�صة  مبتطلبات  قائمة  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  ولقد  احل�صابية.  واملتو�صطات  التكرارات 
التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات)TIMSS-2015(، كما اأظهرت النتائج اأن املتو�صطات 
احل�صابية جلميع كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
يف بعد املحتوى ح�صلت على متو�صطات ح�صابية تراوحت بني )0: 2،35(، اأما يف بعد احل�صاب 
املعرفية على )0: 2،35(، ويف  العمليات  بعد  كما ح�صلت يف  بني )0: 1،39(،  تراوحت  فقد 
�صوء نتائج الدرا�صة ، ُقّدمت جملة من التو�صيات التي قد ت�صهم يف تطوير مناهج الريا�صيات 

للمرحلة البتدائية يف اململكة العربية ال�صعودية.
*.)TIMSS الكلمات املفتاحية:)تقييم، كتب الريا�صيات، درا�صة

* البحث مدعوم من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�صيات - جامعة امللك �صعود.
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مقدمة:
عندما يراد القرتاب من ال�صورة الواقعية لع�صر اليوم وهو ع�صر التغّيات ال�صريعة     
لهذا  الرئي�صة  ال�صمة  اأن  يت�صح  �صوف  الثالثة؛  التكنولوجية  الثورة  وع�صر  العميقة  والأحداث 
هذه  اأثرت  وقد  وتكنولوجيًا.  ومعرفيًا  اجتماعيًا  واأ�صكاله  �صوره  بجميع  التغي  هي  الع�صر 
التغيات والتطورات املعرفية والتكنولوجية التي طراأت على نواحي احلياة املختلفة دون اأدنى 
التغّيات من حيث  ا�صتجابة الرتبية لهذه  والتعليم من جانبني هما: جانب  �صك على الرتبية 
اأهمية اإعداد املتعلم ملواجهتها من خلل املناهج والأن�صطة املدر�صية املختلفة، وجانب ا�صتفادة 
النظم التعليمية من هذه التطورات وخا�صة التكنولوجية منها يف تطوير جوانب العملية التعليمية 
املختلفة. ولقد �صعى العديد من دول العامل اإىل اإ�صلح التعليم وال�صتفادة من هذه التطورات 
يف تقدمي تعليم ممّيز يتم فيه اإعداد املتعلم للتغيات والتحديات املختلفة؛ لذا جند اأن هناك 
نظمًا تعليمية تتميز باجلودة والكفاءة �صواء يف ال�صرق اأو يف الغرب. بينما جند يف املقابل نظمًا 
اإىل بذل جهد  العربية، ل زالت بحاجة  الدول  التعليم يف  تعليمية، ومنها بطبيعة احلال نظم 
اأكرب يف تطوير التعليم فيها، وال�صتفادة من الدول املتقدمة يف ذلك مبا يتنا�صب وثقافة البلد 
)اأمبو �صعيدي واملزيدي، 2013(. الأمر الذي يفر�ض على القائمني بر�صم ال�صيا�صات التعليمية 
املهارات  وتنمية  حتدياته  مع  التعامل  وكيفية  التغّي،  توقع  على  الإن�صان  بتدريب  الهتمام 

والقدرات الكفيلة له بتحقيق ذلك.
ونتيجة لذلك، فاإن موؤ�ص�صات التعليم يجب اأن تعيد النظر يف مناهجها التعليمية والتي من 
اأهمها مناهج الريا�صيات يف �صوء حاجات املجتمع املتجددة. )اأبو زينة، 1994امل�صار اإليه يف 
القحطاين، 1433(. حيث تعدُّ الريا�صيات اأ�صا�ض العلوم، واملعرفة الريا�صية متثل موؤ�صرًا ملدى 
اهتمام املجتمع بالتعليم وبناء الإن�صان القادر على مواجهة التحديات املعا�صرة )يحيى، 2009(. 
اإذ توؤدي الريا�صيات دورًا بارزًا يف حياة الأمم وال�صعوب، كما تعدُّ من اأكرث املجالت املعرفية 
اأهمية وفائدة، كما تعدُّ اأي�صًا مقيا�صًا لتطور الأمم ورقيها واحتللها ملوقع متقدم على ال�صعيد 
اأن ت�صهم يف تلبية احتياجات املجتمعات وتطويرها والرتقاء  العاملي؛ حيث ميكن للريا�صيات 
بها اإىل م�صاف الدول املتقدمة، فاكت�صاب اأفراد املجتمع للمهارات الريا�صية اللزمة ي�صهم يف 
خلق اأفراد موؤهلني وعلى درجة علمية رفيعة، الأمر الذي ي�صهم يف التغلب على امل�صكلت التي 
تواجههم،  ويف حتقيق درجة عالية من التميز يف تخ�ص�صاتهم، وهو ما يعني امل�صاهمة يف تطور 

املجتمع ورقيه يف جوانبه كافة.)ال�صيخي،   2012(.
وبالنظر اإىل اأهمية املناهج الرتبوية ب�صكل عام ومناهج الريا�صيات ب�صكل خا�ض واعتبارها 
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اأحد املقومات الأ�صا�صية للعملية الرتبوية؛ لذا فمن ال�صروري املراجعة امل�صتمرة ل�صيا�صة التعليم 
ونظامه وحمتواه وتطويره وتقوميه وجتديده وجتويده، حيث اأ�صبحت النظم الرتبوية م�صوؤولة 
القحطاين،   يف  اإليه  امل�صار  )اأحمد،2001  وم�صتقبله  للإن�صان  ال�صاملة  التنمية  اإحداث  عن 
1433(. و يعدُّ حمتوى الكتاب املدر�صي من اأهم عنا�صر املنهج واأكرثها تاأثيًا وفعالية؛ اإذ يجب 
اأن يتنا�صب حمتوى الكتاب مع النمو العقلي واملعريف للطالب ومنا�صبته كذلك للمرحلة العمرية 

والت�صل�صل املنطقي يف عر�ض املعلومات( القحطاين، 1433(.
اأثر وا�صح وفعال فيه،  له من  العملية الرتبوية ملا  الكتاب املدر�صي مكانة رئي�صة يف  ويحتل 
حلقة  ي�صّكل  وهو  ال�صامل  للمنهج  اأ�صا�صية  ركيزة  يعّد  لأنه  عنه،  واملتعلم  للمعلم  غنى  ل  حيث 
واخلرو�صي،  اجلهوري  يف  اإليه  امل�صار   2009 عنزة،  )اأبو  واملتعلم  التعليمية  املادة  بني  الو�صل 

.)2010
من  �صل�صلة  الأخية  الثلثة  العقود  يف  الريا�صيات  مناهج  �صهدت  العربي  امل�صتوى  وعلى 
حماولت التغيي بق�صد التحديث والتطوير يف غالبية املدار�ض العربية وميكن ر�صد املراحل 

الآتية يف تطوير مناهج الريا�صيات )التليني،2013(.
تعّد الختبارات الدولية وا�صعة النطاق اإحدى احللقات التقوميية التي تزود الدول ببيانات 
اإذ  اأداء طلبتها باأداء الطلبة يف بلدان اأخرى )الرب�صان وتيغزة، 2012(.  متكنها من مقارنة 
العامل بهدف ف�صح  اأنحاء  تعترب هذه الختبارات درا�صات ت�صرتك فيها دول كثية من جميع 
املجال اأمام عقد مقارنات بني حت�صيل الطلب من الدول املختلفة يف جمالت املعرفة املختلفة. 
بالإ�صافة اإىل ذلك تتيح نتائج هذه الدرا�صات عقد املقارنات بني الأو�صاط واجلماعات املختلفة 
يف املجتمع يف داخل كل دولة ت�صرتك يف البحث، ومن خلل هذه املقارنات ميكن التعرف على 
العلقة بني التح�صيل وبني العوامل املختلفة مثل ن�صبة م�صاركة الطلب، ومواقفهم من املدر�صة 
ومن التعلم، وكذلك على التاأثيات الجتماعية والقت�صادية والثقافية للدولة التي يجري فيها 

البحث )يحيى، 2009(.
ومن اأبرز هذه الختبارات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم املعروفة اخت�صارًا 
بـ TIMSSالتي يتم اإجراوؤها ب�صكل وا�صع يف العامل؛ اإذ اإنها تتناول التح�صيل يف الريا�صيات 
والعلوم بالإ�صافة اإىل جمعها بيانات عن الأنظمة الرتبوية مبا يف ذلك خ�صائ�ض املدار�ض من 
حيث اإدارتها ومعلمو مادتي الريا�صيات والعلوم والأن�صطة التي ينفذونها، وكذلك الطلبة وما 
يرتبط بهم من بيانات موؤثرة يف العملية التعليمية التعلمية )الرب�صان وتيغزة، 2012(. حيث 
اأحدثت هذه الدرا�صة يف العقد الأخي نقلة نوعية مهمة يف تقييم برامج الدول يف كل من العلوم 



104

الغامدي : تقييم كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من االأول حتى الرابع االبتدائي ...

والريا�صيات، فدرا�صة TIMSS هي الدرا�صة الأوىل من نوعها من حيث حجم امل�صاركة الدولية 
يف املناف�صة واملقارنة )martin، et.al ،2007 امل�صار اإليه يف بلفقيه 2009(.

حيث يعترب TIMSS م�صطلحًا خمت�صرًا لدرا�صة اأجريت عن التوجهات العاملية يف العلوم 
والريا�صيات، وهي اأداء اختبارات عاملية لتقييم التوجهات يف مدى حت�صيل الطلب يف العلوم 
الثامن. وهي درا�صة عاملية  الرابع وال�صف  والريا�صيات ويتم فيها تقييم الطلب يف ال�صف 
التعليمية، ودرا�صة فعالية املناهج املطبقة وطرق  ال�صيا�صات والنظم  اإىل الرتكيز على  تهدف 
تدري�صها والتطبيق العملي لها، وتقييم التح�صيل وتوفي املعلومات لتح�صني تعليم الريا�صيات 
والعلوم،  وتتم هذه الدرا�صة حتت ا�صراف الهيئة الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي IEA)يحيى،   

.)2009
    ويعود تاريخ اإجراء اأول درا�صة دولية يف مادة الريا�صيات للعام  1964 م وهي الدرا�صة 
التي عرفت با�صم)FIMS(، كما مت تقومي اأداء الطلب يف مادة العلوم �صمن �صت مواد اأخرى 
البحوث  وتركيز  اهتمام  حمل  والعلوم  الريا�صيات  من  كل  وظلت  عامي1970م-1971م،  يف 
ويف  التوايل  على  الأعوام1980م-1982م-1983م-1984م  يف  نّفذت  التي  الكربى  الرتبوية 
الثانية للعلوم)SISS( مب�صاركة )24( دولة،     العام1983م-1984م قّدمت الدرا�صات العاملية 
بتقومي  القيام  الرتبوي  التح�صيل  لتقييم  الدولية  للجمعية  العام  الجتماع  عام1995قرر  ويف 
اأداء الطلب يف مادتي الريا�صيات والعلوم معًا على نحو دوري كل اأربع �صنوات،  و�صّكل ذلك 
القرار بدرا�صة الدرا�صات الدولية املو�صعة لقيا�ض اجتاهات اأداء الطلب، ليبداأ اإجراء الدولية 
يف الريا�صيات والعلوم املعروفة با�صم)TIMSS( والتي مت تنفيذها لأول مرة يف عام1995م 
حيث �صارك فيها)26( دولة يف ال�صف الرابع البتدائي و)41( دولة يف ال�صف الثامن، وتكرر 
ال�صف  يف  دولة   )38( فيها  �صارك  حيث  عام1999م  يف  �صنوات  اأربع  كل  ذلك  بعد  اإجراوؤها 
الثامن ومل يتم تطبيق الدرا�صة على ال�صف الرابع البتدائي يف هذه الدورة، ثم يف عام2003م 
و�صارك فيها)25( دولة يف ال�صف الرابع البتدائي و )46( دولة يف ال�صف الثامن،    ثم يف 
عام2007 م حيث �صارك فيها)36( دولة يف ال�صف الرابع البتدائي و)48( دولة يف ال�صف 
الثامن،    ثم يف عام 2011م حيث �صارك يف ال�صف الرابع )52( دولة وبال�صف الثامن )45( 
درا�صة  وت�صرف على   . دولة )مو�صى،   2012؛القحطاين،   1433(.واأخيا يف عام  2015م 
مبثابة  الدرا�صة  هذه  تعّد  حيث   .)IEA(التعليمي الإجناز  لتقومي  الدولية  الهيئة   TIMSS
م�صابقة دولية ت�صارك فيها الدول طواعية بهدف تقييم كل دولة لإجنازات طلبها يف العلوم 
والريا�صيات مبراحل التعليم العام املختلفة )عبد ال�صلم وقرين واأبو العز واأبو �صامة، 2007(.
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الدول  يف  الطلبة  حت�صيل  درجات  تقي�ض   TIMSS درا�صة  اأن  املبدئي  النطباع  ويعطي 
املختلفة،    والواقع اأن درجات التح�صيل تعدُّ و�صيلة لغاية اأكرب وهي تطوير املنظومة التعليمية 
يعطي  لكي  وذلك  املنهج  م  تقوِّ لكي  اأ�صا�صًا  �صممت   TIMSS اإن  القول  ميكن  ولذلك  برمتها 
الفر�صة للقائمني على العملية الرتبوية لتحليل العلقات بني املتغّيات التي توؤثر على العملية 
اأربع  التعليم)بلفقيه،   2009(؛ حيث جترى الدرا�صة ب�صورة دورية كل  التعليمية وخمرجات 
�صنوات،    فقد بداأت دورتها الأوىل يف عام1995م ،    وتبعها دورات اأخرى يف الأعوام  1999م،  
الرتبوي  التح�صيل  لتقومي  الدولية  الهيئة  عليها  واأ�صرفت  2011م،    2007م،    2003م،   

IEA)اأمبو �صعيدي واملزيدي،   2013(،    كما اأجري اآخرها يف عام2015م.
ومن اأهداف درا�صة TIMSS ب�صفة عامة تنمية الجتاهات لدى التلميذ نحو تعلم   
العلوم والريا�صيات وفيما يلي بع�ض اأهداف هذا امل�صروع )martin et،al،2003 امل�صار اإليه 

يف الغريب، 2012؛ال�صهري،   2010(:
العلوم  مادتي  تعليم طلبها يف  نوعية  على حت�صني  العامل  اأنحاء  الدول يف جميع  1-م�صاعدة 

والريا�صيات باعتبارهما مكمن تقّدم وقوة اأي دولة.
ال�صماح  خلل  من  وذلك  املعريف  التقدم  يف  العامل  دول  بني  العدالة  �صيا�صة  مبداأ  2-حتقيق 
ملناطق التقدم يف العامل مب�صاعدة الدول الأقل تقدمًا من اأجل حت�صني م�صتوى التعليم لديها 

والو�صول به اإىل م�صتوى اجلودة املن�صود.
3-لفت انتباه احلكومات لأهمية التعليم بهذا امل�صروع ومنحه القوة ال�صرعية التي ت�صاعد على 

تنفيذه بطريقة �صحيحة.
4-البعد عن جمرد القيا�ض الكمي لتح�صيل التلميذ يف مادتي العلوم والريا�صيات، والو�صول 
ملقيا�ض دويل عاملي لقيا�ض الجتاهات وال�صلوكيات واملعارف واملهارات يف جميع املجالت 

ب�صفة عامة ويف تعليم العلوم والريا�صيات ب�صفة خا�صة.
5-توفي بيانات مرجعية ت�صاعد يف اإجراء حتليلت متقدمة متكن �صانعي ال�صيا�صات الرتبوية 

من التزود مبوؤ�صرات ت�صهم يف حت�صني نوعية تعليم وتعلم الريا�صيات والعلوم.
6-التعّرف على كيفية قيام املعلمني بالتدري�ض يف املدار�ض امل�صاركة يف الدرا�صة.

والو�صائل  الأن�صطة  وا�صتخدام  التعليمية  املمار�صات  يف  الدول  اختلف  مدى  على  7-التعّرف 
التعليمية.

9-اإعطاء اأحكام �صادقة حيادية ل�صلبيات واإيجابيات الو�صع الراهن لكل نظام تعليمي للدول 
امل�صاركة.
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الدرا�صات  على  بناًء  حيث  للمنهج،   TIMSS TIMSSمنوذج  درا�صة   حيثيات  اأبرز  ومن 
الأوىل جلمعية)IEA( يف حت�صيل الريا�صيات والعلوم فاإنها ترى املنهج مفهومًا عامًا �صامًل 
ملدى اإمكان توفي الفر�ض الرتبوية التي يزود بها الطلب والعوامل التي يف على كيفية ا�صتغلل 
الطلب لهذه الفر�ض، وبذلك فهي تعمل على درا�صة البيئة املحيطة بعملية التعلم �صواء طرق 
املدر�صية... الإدارة  اأو  واملعامل  والأجهزة  امل�صتخدمة  واملعينات  الو�صائل  اأم  املتبعة  التدري�ض 

اإليه يف  امل�صار  يلي )العرابي،  2005  للمنهج كما  مُتّيز بني ثلثة م�صتويات  التي  وبذلك فهي 
التليني،   2013؛ املهيزع،   2005 امل�صار اإليه يف التليني،   2013؛ حممد،   2014(:

اأو  املجتمع  يتمناه  كما  املتوقع  اأو  املاأمول  امل�صتوى  وهو  املق�صود(  )املنهج  الأول  1-امل�صتوى 
الكيانات الرتبوية اأي املنهج املراد حتقيقه.

2-امل�صتوى الثاين )املنهج املنفذ( وهو م�صتوى املنهج املنفذ وهو ما يتم تدري�صه وما يقوم به 
املدر�صون داخل حجرات الدرا�صة.

3-امل�صتوى الثالث )املنهج املكت�صب( وهو م�صتوى املنهج املتحقق وهو ما ميثله خمرجات التعلم 
للطلب �صواء كانت معرفة اأو قدرات اأم �صمات �صخ�صية.

 mullis &( 2015 لل�صف الرابع البتدائي TIMSS وبالن�صبة للمجالت التي تقي�صها درا�صة
martin،2013( فهي: 

والأ�صكال  الأعداد،  هي:  رئي�صة  مو�صوعات  ثلثة  وتت�صمن  الريا�صي،  املحتوى  1.جمالت 
الهند�صية والقيا�صات، وحتليل البيانات.

وفيما يلي تف�صيل لكل منها:
هي:  رئي�صة  مو�صوعات  بثلثة  املتعلقة  واملهارات  الفهم  الأعداد  حمتوى  جمال  يت�صمن  اأ- 
مئوية  بن�صبة  والع�صرية  العادية  الك�صور   ،)%25( مقدارها  مئوية  بن�صبة  الكلية  الأعداد 

مقدارها )15%(والتعابي واملعادلت الب�صيطة والعلقات بن�صبة مئوية )%10(.
ب- الأ�صكال الهند�صية والقيا�صات: يت�صمن النقاط، اخلطوط والزوايا، الأ�صكال ذات البعدين 

وذات ثلثة الأبعاد.
ج-حتليل البيانات: ويت�صمن قراءة، تف�صي، ومتثيل البيانات.

ويت�صمن   ،2015  TIMSS درا�صة  يف  املجال  هذا  ا�صتحداث  مت  وقد  احل�صاب:  2-جمالت 
ثلثة جمالت رئي�صة هي: الأعداد الكلية بن�صبة مئوية مقدارها )50%(، والك�صور العادية 
مئوية  بن�صبة  والقيا�صات  الهند�صية  والأ�صكال   ،)%15( مقدارها  مئوية  بن�صبة  والع�صرية 

مقدارها )%35(.



107

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )1( 1439/ 2018

احلقائق  وتت�صمن  املعرفة:  رئي�صة هي:  ثلثة جمالت  ويت�صمن  املعرفية،  العمليات  3-جمال 
واملفاهيم والإجراءات التي يجب اأن يعرفها الطلبة، والتطبيق: ويت�صمن قدرة الطلبة على 
تطبيق املعرفة وال�صتيعاب املفاهيمي حلل امل�صكلت اأو الإجابة عن الأ�صئلة، وال�صتدلل: 

تت�صمن حل امل�صكلت غي املاألوفة، املحتوى املركب، امل�صائل املتعددة اخلطوات.
وبالنظر اإىل هذه الأهمية العاملية لدرا�صة TIMSS فقد �صاركت اململكة العربية ال�صعودية 
لنتائج  امل�صتقرئ  ولعل  العام 2003م،  بدءًا من  والعلوم  الريا�صيات  لكل من  الدرا�صة  يف هذه 
الختبارات على  اأنها ح�صلت على مراكز متدنية جدًا يف هذه  الدرا�صة يجد  اململكة يف هذه 
وثيقة  والريا�صيات. ولعل  العلوم  الوطني يف تطوير مناهج  ال�صعيد  الرغم من الهتمام على 
»اآراء امللك عبد اهلل لتطوير التعليم يف دول اخلليج«، والتي ركزت ب�صكل اأ�صا�صي على اإ�صلح 
تعليم العلوم والريا�صيات بالإ�صافة اإىل التو�صع يف التعليم الإلكرتوين، لأكرب دللة على الوعي 
باأهمية هذا املجال، الذي هو منطلق التقدم التقني والعلمي واحل�صاري. وما »م�صروع امللك عبد 
اهلل لتطوير التعليم العام« و»م�صروع تطوير مناهج الريا�صيات والعلوم« اإل دليل على الرغبة 
ال�صادقة نحو التطوير الذي ياأمل اأن يراه كل م�صوؤول ومواطن على حد �صواء واقًعا نعي�صه يف 

مدار�صنا وجمتمعنا �صعًيا لبناء جمتمع مثقف علمًيا قادر على اإنتاج املعرفة وا�صتثمارها.
اأما بالن�صبة للدرا�صات ال�صابقة التي اأجريت يف جمال الدرا�صة احلالية، فقد لوحظ   
قلة الدرا�صات الأجنبية والعربية –يف حدود علم الباحثة -التي بحثت يف تقومي املناهج يف �صوء 
اأجريت يف  التي  والدرا�صات  البحوث  �صيعر�ض يف هذا اجلزء عينة من  لذا   TIMSS درا�صة 
جمال TIMSS مع الرتكيز على الدرا�صات التي بحثت يف تقومي املناهج والكتب الدرا�صية يف 
�صوء متطلبات TIMSS، �صيتم ا�صتعرا�ض الدرا�صات العربية والأجنبية مرتبة ح�صب الت�صل�صل 

التاريخي.
املنخف�ض  للأداء  الكبية  الأمل  خيبة  يف  بحثت  درا�صة   )2004،Ramirez(اأجرى  
املنخف�ض،  للأداء  املوؤدية  الأ�صباب  ول�صتق�صاء  والعلوم.  الريا�صيات  يف  الت�صيلني  للطلب 

هدفت هذه الدرا�صة اإىل ما يلي:
1-مقارنة بني اأداء الطلب الت�صيلني مع ثلث دول وواحدة لها ظروف اقت�صادية م�صابهة ولكن 

اأداء طلبها متفوق يف الريا�صيات.
للطلب  حت�صب  اأن  ميكن  الت�صيلي  الرتبوي  للنظام  املهمة  اخل�صائ�ض  اأن  كيف  فح�ض   -2

منخف�صي التح�صيل يف الريا�صيات.
اأثبتت النتائج اأنه عند املقارنة مع الظروف الجتماعية   للطلب الت�صيلني مع طلب   
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كوريا اجلنوبية، ماليزيا، و�صلوفاكيا، واملدار�ض احلكومية يف مقاطعة ميامي داد، اأن الطلب 
من  يعانون  اأنهم  كما  تعليمًا  الأقل  النا�ض  فئة  من  اآباوؤهم  كان  الثامن  ال�صف  يف  الت�صيلني 
انخفا�ض بامل�صادر التعليمية يف املنزل. اأما يف املدر�صة، فالطلب الت�صيليون در�صوا على اأيدي 
معلمني ي�صعرون باأنهم منخف�صو الأعداد للتعليم، وتلقوا تعليمًا قليًل يف الريا�صيات احلديثة 
باملقارنة مع اأولئك يف الدول الأخرى. كما اأثبتت النتائج، اأن الطلب الت�صيلني مل يكن توزيعهم 
عادًل داخل ال�صفوف الجتماعية، فاملدار�ض يف املناطق ذات امليزة الجتماعية لها م�صادر 
تعليمية اأكرث ومعلمون معّدون اإعدادًا جيدًا، كما اأن هوؤلء املعلمني تلقوا حمتوى ريا�صيًا متقدمًا؛ 
نتيجة لذلك فاملدار�ض التي تلقى معلموها حمتوى ريا�صيًا متقدمًا كان له تاأثي ذو دللة على 
حت�صيل طلبهم املرتفع يف الريا�صيات، وهذه العلقة كانت �صحيحة حتى عند �صبط احلالة 

القت�صادية والجتماعية ونوع املدر�صة )حكومية، خا�صة(.
كما اأجرى )امل�صاعفة، 2005( درا�صة هدفت اإىل حتليل كتب الريا�صيات املدر�صية لل�صفوف 
)من الرابع وحتى الثامن( يف الأردن، وذلك بغر�ض معرفة درجة متثيلها للمفاهيم الرئي�صة 
ولتحقيق  والريا�صيات.  للعلوم  الثالثة  الدولية  الدرا�صة  يف  الواردة  الأ�صئلة  وم�صتويات  ول�صكل 
هدف الدرا�صة مت تطوير ثلثة مناذج للتحليل: ا�صتمل الأول على املفاهيم الرئي�صة ال�صتة التي 
�صملها يف درا�صة TIMSS-Rوهي )الأعداد والعمليات عليها، واجلرب، والهند�صة، والقيا�ض، 
والإح�صاء والحتمالت، والن�صبة والتنا�صب(، اأما النموذج الثاين فقد ا�صتمل على امل�صتويات 
واإجراءات  ب�صيطة،  روتينية  واإجراءات  وهي)املعرفة،   TIMSS-R درا�صة  لأ�صئلة  الأربعة 
درا�صة  لأ�صئلة  الثلثة  الأ�صكال  على  ا�صتمل  الثالث  والنموذج  امل�صاألة(،  وحل  معقدة،  روتينية 
اإجابات  ذات  واأ�صئلة  ق�صية،  اإجابات  ذات  واأ�صئلة  متعدد،  من  )اختيار  وهي   TIMSS-R
طويلة(. وقد اأثبتت النتائج اأن املفهوم الرئي�ض "الأعداد والعمليات عليها" كان الأكرث متثيًل يف 
كتب الريا�صيات لل�صفوف من الرابع وحتى الثامن من املفاهيم الأخرى، يليه مفهوم الهند�صة 
والحتمالت. كما  البيانات  واأخيًا حتليل  والتنا�صب  الن�صبة  وبعد ذلك  ثم اجلرب  القيا�ض  ثم 
اأظهرت النتائج اأن الأ�صئلة والتمارين املوجودة يف كتب الريا�صيات لل�صفوف من الرابع وحتى 
الثامن كانت م�صتوياتها على النحو التايل: املعرفة، اإجراءات روتينية ب�صيطة، اإجراءات روتينية 
معقدة، حل امل�صاألة. كما اأثبتت النتائج اأن �صكل الأ�صئلة كان على الرتتيب التايل: الأ�صئلة ذات 

الإجابات الق�صية يليها الأ�صئلة ذات الإجابات الطويلة واأخيًا اأ�صئلة الختيار من متعدد.
اختبار  فقرات  طبيعة  ا�صتق�صاء  اإىل  هدفت  كمية  درا�صة   )2008،Wang(واأجرى
الريا�صيات ونوعه وعلقته مبفاهيم الريا�صيات الأ�صا�صية والتطبيقات واملعرفة بحل امل�صائل 
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لدى طلب ال�صف الثامن يف درا�صة TIMSS2003من اأجل حت�صيل فهم للفروق يف الأداء 
لدى الطلب يف الدول التي ح�صلت على اأداء مرتفع مقارنة مع الدول ذات الأداء املنخف�ض. مت 
حتليل البيانات من تقارير درا�صة TIMSS املن�صورة لفقرات الختبار والدرجات، مت ا�صتخدام 
هذا التحليل للإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة. اأثبتت النتائج عدة م�صكلت حول حت�صيل الطلب 
منهج  ومعايي  بالريا�صيات  معلميهم  ومعرفة  الريا�صي  الطلب  تطور  حول  اهتمامًا  واأولت 
الريا�صيات الذي يدر�صونه. اإن وجهة النظر النظرية الرتبوية قد ا�صتخدمت لتف�صي حمتوى 
 ،TIMSS الريا�صيات، تعليم وتعلم والفروق بني دول �صرق اآ�صيا التي كان اأداوؤها مرتفعًا يف

والدول الغربية التي لها وجهات نظر خمتلفة مثل البنائية.
 TIMSS 2008( درا�صة بحثت يف ثلث املراحل لتطبيق درا�صة ، shen& tan( واأجرى
بحيث مت ا�صتخدام بياناتها، حيث هدفت اإىل ا�صتق�صاء العلقة بني حت�صيل طلب ال�صف 
الثامن يف الريا�صيات والعلوم واآرائهم الذاتية حول هاتني املادتني، داخل البلد الواحد، هناك 
لهاتني  حبهم  مقدار  كم  الذات:  لآراء  املقايي�ض  وثلثة  الطلب  حت�صيل  بني  اإيجابية  علقة 
املادتني، والكفاءة الذاتية املدركة يف املادتني، وال�صهولة املدركة لهاتني املادتني. ومع ذلك، فاإن 
درا�صة الفروق بني البلدان فاإن العلقة عك�صية، بالتحديد عندما مت جتميع ثلثة املقايي�ض على 
م�صتوى الدولة هناك علقة �صلبية بني الآراء حول الذات والتح�صيل، هذه النتائج كانت نف�صها 
.TIMSS على مادتي العلوم والريا�صيات على البيانات امل�صتقاة من ثلثة التطبيقات لدرا�صة

ذات  التعلم  توقعات  حتليل  ا�صتهدفت   )2009،jung-chih& wang-ting( واأجرى 
العلقة بال�صفوف من1-8 يف فرع اجلرب يف عدة مقاطعات اأمريكية والدول التي اأحرزت اأداء 
مرتفعًا يف TIMSS يف اآ�صيا ومن �صمنها �صنغافورة، تايوان، واليابان. من اأجل حتديد وتركيز 
النتائج  اأثبتت  الر�صمي  املنهج  وثائق  بالعتماد على  واحد فقط،  ال�صتق�صاء مت معاجلة فرع 
اأن حمتوى الريا�صيات وموقع ال�صف وامل�صتوى املعريف لتوقعات التعلم ذات العلقة باملحتوى 
التعلم كانت  توقعات  نتائج  الوثائق. هذه الختلفات يف  ب�صكل ملحوظ خلل  اختلف  املختار 

لفتة للنظر يف فر�ض الطلبة للتعلم.
واأجرى )ال�صهري،  2010( درا�صة هدفت اإىل بناء قائمة مبتطلبات الدرا�صة الدولية للعلوم 
املتو�صطة  باملرحلة  الريا�صيات  منهج  حمتوى  يف  توافرها  الواجب   )TIMSS(والريا�صيات
الريا�صيات  منهج  حمتوى  ت�صمني  درجة  على  التعرف  وكذلك  الريا�صي  املحتوى  جمالت  يف 
الريا�صي.  املحتوى  جمالت  يف   )TIMSS(الدولية الدرا�صة  ملتطلبات  املتو�صطة  باملرحلة 
الدرا�صة  نتائج  .اأظهرت  الباحث  اإعداد  من  املحتوى  لتحليل  اأداة  من  الدرا�صة  اأدوات  تكونت 
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وجود تفاوت يف درجة ت�صمني حمتوى منهج الريا�صيات باملرحلة املتو�صطة ملتطلبات الدرا�صة 
متحققة(،كما  غي  �صعيفة،  متو�صطة،  بني)كبية،  الريا�صي  املحتوى  الدولية)TIMSS(يف 
املحتوى  جمالت  ت�صمني  درجات  متو�صطات  بني  اإح�صائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت 
و)الثاين  املتو�صط(  الأول  بني)ال�صف  الفروق  وكانت  الدرا�صي  ال�صف  باختلف  الريا�صي 
املتو�صط( ل�صالح )الأول املتو�صط(،وبني)ال�صف الأول املتو�صط( و)الثالث املتو�صط( ل�صالح 
)ال�صف الأول املتو�صط( يف حني ل يوجد فروق دالة اإح�صائيًا بني متو�صطات درجات الت�صمني 

باختلف ال�صف الدرا�صي يف جمال)الهند�صة(.
املدر�صية  الريا�صيات  كتب  حتليل  اإىل  هدفت  درا�صة   )1433 )القحطاين،  واأجرت 
درجة  ملعرفة  وذلك  ال�صعودية،  العربية  باململكة   ) الرابع  وحتى  الأول  لل�صفوف)من 
للعلوم  الدولية  الدرا�صة  يف  الواردة  الأ�صئلة  وم�صتويات  ول�صكل  الرئي�صة  للمفاهيم  متثيلها 
املقررة  املدر�صية  الريا�صيات  كتب  من  الدرا�صة  جمتمع  وتكون   .)TIMSS(والريا�صيات
الدرا�صة  اأهداف  ولتحقيق  بجزاأيها،  البتدائي  الرابع  وحتى  الأول  من  ال�صفوف  طلبة  على 
قامت الباحثة باإعداد ثلثة مناذج للتحليل: ا�صتمل الأول على املفاهيم الرئي�صة الثلثة وهي 
)الأعداد، الأ�صكال الهند�صية والقيا�ض، عر�ض البيانات(، اأما النموذج الثاين فقد ا�صتمل على 
امل�صتويات الثلثة للأ�صئلة )املعرفة، التطبيق، ال�صتدلل( والنموذج الثالث ا�صتمل على اأ�صكال 
الأعداد،  تركيز كبي على جمال  النتائج وجود  واأظهرت  الأ�صئلة وهي:)مو�صوعية، مقالية(. 
وتركيز �صعيف ن�صبيًا على جمال الأ�صكال الهند�صية والقيا�صات، وتركيز متو�صط على جمال 
عر�ض البيانات يف جمال املفاهيم الرئي�صة. كما اأظهرت النتائج اأن هناك ق�صورًا يف م�صتوى 

الأ�صئلة والتمارين يف التطبيق ويف ال�صتدلل. 
واأجرى )Incikabi; Ozgelen; Tjoe،2012( درا�صة هدفت اإىل مقارنة برناجمي   
 ،TIMSSالريا�صيات والعلوم بالرتكيز على جمالت املحتوى )الأعداد، الأحياء( يف متطلبات
واأمريكا.  تركيا  بني  الطلب  حت�صيل  يف  كبية  فجوة   TIMSS اختبارات  اأظهرت  والتي 
اإجراءات  ومتّثلت  واأمريكا.  تركيا  يف  للكتب  املحتوى  حتليل  طريقة  ا�صتخدام  مت  وبالتحديد 
الدرا�صة يف مقارنة الأهداف ملجالت املحتوى للأعداد والأحياء ح�صب ما هو من�صو�ض عليها يف 
TIMSS، وتلك املتوفرة يف برنامج التعليم ملقرري الريا�صيات والعلوم )من ال�صف ال�صاد�ض 
حتى الثامن( يف تركيا ومعايي التعلم واملنهج الر�صمي للعلوم والريا�صيات يف اأمريكا. واأثبتت 
النتائج وجود فروق بني تركيا واأمريكا �صمن وجود وتوزيع وتركيز متطلبات TIMSSللأعداد 

وعلم الأحياء خلل ال�صفوف الدرا�صية.
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واأجرى Incikabi;tjoe،2013(( درا�صة هدفت اإىل فح�ض اأوجه الت�صابه والختلف بني 
ا�صتخدام  مت  واأمريكا.  تركيا  يف  الريا�صيات  كتب  يف  والتنا�صب  الن�صبة  تت�صمن  التي  امل�صائل 
بالن�صبة  وال�صابع(  ال�صاد�ض  ال�صفني  )يف  الكتب  يف  امل�صائل  لتحليل  املحتوى  حتليل  منهجية 
ملتطلبات الأداء واملحتوى. واأثبتت النتائج، اأن كتب الريا�صيات يف تركيا ا�صتملت على: م�صائل 
التطبيق  م�صتوى  يف  والتنا�صب  الن�صبة  م�صائل  من  وكثي  اأقل،  حياتية  وم�صائل  اأكرث  اأ�صا�صية 
وال�صتدلل، والقليل من م�صائل الن�صبة والتنا�صب يف م�صتوى املعرفة. وتركيز على عمليات احلل 
والتو�صيح يف امل�صائل وعدم وجود م�صائل تتطلب ا�صتخدام التكنولوجيا. بينما كتب الريا�صيات 
يف اأمريكا وب�صكل عام ا�صتملت على عدد قليل من امل�صائل التي تتطلب اأكرث من خطوة يف احلل، 

بالإ�صافة اإىل امل�صائل التي ل تتطلب معارف ريا�صية كثية.
ويف �صوء نتائج الدرا�صات ال�صابقة وما حظيت به درا�صة TIMSS من الهتمام من جهة 
والنتائج التي ح�صلت عليها اململكة يف هذه الدرا�صة من جهة اأخرى، يت�صح اأن الأمر يفر�ض 
الوقوف على اأ�صباب تدين النتائج الذي قد يكون اأحد اأ�صبابه املناهج التعليمية والتي من اأبرز 
عنا�صرها الكتاب املدر�صي، وبالنظر اإىل قلة الدرا�صات التي اأجريت يف هذا ال�صدد يف اململكة 
مناهج  تقييم  وت�صهم يف  البحث  ثغرة يف جمال  لت�صّد  الدرا�صة  هذه  برزت  ال�صعودية  العربية 

الريا�صيات بغية تطويرها لكي تواكب التوجهات العاملية.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها:
البتدائي يف  الرابع  ال�صف  ال�صعوديني يف  الطلبة  نتائج  الدرا�صة يف تدين  حتّددت م�صكلة 
يف  امل�صاركة  الدول  يف  نظرائهم  مع  مقارنة   )TIMSS-2011(اختبارات يف  الريا�صيات 
ي�صتوجب  مما  عر�صها؛  وطريقة  املدر�صية  الكتب  اإىل  اأ�صبابه  اأحد  يعزى  قد  والذي  الختبار 
حتليل حمتوى كتب الريا�صيات املطورة يف �صوء متطلبات )TIMSS-2015(، وبالنظر اإىل 
ندرة الدرا�صات يف املجال من ناحية وعدمها من ناحية اأخرى على الفئة امل�صتهدفة من الكتب– 
يف حدود علم الباحثة-التي اأجريت يف جمال تقييم كتب الريا�صيات املطورة يف اململكة العربية 
 ،)TIMSS-2015( الرابع البتدائي يف �صوء متطلبات ال�صعودية لل�صفوف من الأول حتى 
اأتت هذه الدرا�صة لت�صد ثغرة يف جمال البحث ولتجيب عن عدد من الأ�صئلة التي ميكن اأن ت�صهم 
يف تطوير كتب الريا�صيات يف املرحلة البتدائية والذي قد ي�صهم بدوره يف حت�صن التح�صيل يف 

اختبارات)TIMSS( للدورات اللحقة.
وتتحدد م�صكلة الدرا�صة احلالية يف ال�صوؤال الرئي�ض التايل:
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البتدائي  الرابع  حتى  الأول  من  لل�صفوف  املطورة  الريا�صيات  كتب  ت�صمني  مدى  ما 
.)TIMSS-2015( ملتطلبات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم

ويتفرع من هذا ال�صوؤال الرئي�ض، الأ�صئلة الفرعية التالية:
الواجب   )TIMSS-2015(والعلوم للريا�صيات  الدولية  التوجهات  درا�صة  متطلبات  ما 

توافرها يف كتاب الريا�صيات املطور لل�صف الرابع البتدائي بجزاأيه؟
ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
بجزاأيها ملتطلبات)TIMSS-2015( يف بعد املحتوى يف جمالت )الأعداد، الأ�صكال الهند�صية 

والقيا�ض، حتليل البيانات(؟
ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
الك�صور  الكلية،  بجزاأيها ملتطلبات)TIMSS-2015( يف بعد احل�صاب يف جمالت )الأعداد 

العادية والع�صرية، الأ�صكال والقيا�ض(؟
الرابع  حتى  الأول  من  لل�صفوف  املطورة  والتمارين  الريا�صيات  كتب  ت�صمني  مدى  ما 
التطبيق،  )املعرفة،  املعرفية  العمليات  لبعد   )TIMSS-2015(ملتطلبات بجزاأيها  البتدائي 

ال�صتدلل(؟
اأهمية الدرا�صة:

تكمن اأهمية الدرا�صة يف النقاط التالية:
 )TIMSS-2015(1-تتناول الدرا�صة مو�صوع درا�صة التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات
وهو من املو�صوعات البحثية اجلديدة واملهمة من الناحية النظرية والتطبيقية )ال�صهري، 
درا�صة  الريا�صيات يف �صوء متطلبات  اإ�صلح مناهج  ا�صتجابة حلركة  تعّد  كما   ،  )2010

التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات)TIMSS()الزهراين،   2010(.
2-تتناول هذه الدرا�صة الكتاب املدر�صي الذي يعدُّ امل�صدر الأ�صا�صي الذي يرجع اإليه كل من 

املعلم والطالب يف عملية التعليم )القحطاين،  1433(.
3-قد تفيد هذه الدرا�صة خمططي املناهج يف وزارة التعليم يف بناء اخلطط امل�صتقبلية من اأجل 

تطوير حمتوى املنهج وحت�صينه )القحطاين، 1433(.
4-تعّد هذه الدرا�صة –يف حدود علم الباحثة- اأول درا�صة جترى يف اململكة العربية ال�صعودية 
للبحث يف جمال تقييم كتب العلوم والريا�صيات املطورة يف �صوء متطلبات درا�صة التوجهات 

.)TIMSS-2015( الدولية للعلوم والريا�صيات
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حدود الدرا�صة:
تتمّثل حدود الدرا�صة فيما يلي:

 )TIMSS-2015(والريا�صيات للعلوم  العاملية  التوجهات  قائمة مبتطلبات درا�صة  1-اإعداد 
لتحليل حمتوى كتب الريا�صيات يف ثلثة اأبعاد رئي�صة هي: بعد املحتوى وي�صمل )الأعداد 
الكلية،   )الأعداد  وي�صمل  احل�صاب  وبعد  البيانات(،  حتليل  والقيا�ض،  الهند�صية  الأ�صكال 
وي�صمل)املعرفة،  املعرفية  العمليات  وبعد  والقيا�ض(،  الأ�صكال  والع�صرية،  العادية  الك�صور 

التطبيق، ال�صتدلل(.
2-كتب الريا�صيات املطورة بجزاأيها الأول والثاين لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
املقررة من وزارة التعليم حيث �صنة الإ�صدار لل�صفوف )الأول البتدائي، الثالث البتدائي، 
البتدائي  الثاين  لل�صف  الإ�صدار  �صنة  بينما  1435/1434هـ،  هي  البتدائي(  الرابع 

1436/1435هـ للف�صل الدرا�صي الأول، و1434/1433هـ للف�صل الدرا�صي الثاين.
منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

املجتمع والعينة:
تكونت عينة الدرا�صة من كامل جمتمع الدرا�صة وهو عبارة عن جميع الدرو�ض الواردة يف 
الأول  الرابع البتدائي بجزاأيها  الأول حتى  والتمارين املطورة لل�صفوف من  الريا�صيات  كتب 

والثاين لكل �صف درا�صي، املو�صحة تفا�صيلها يف اجلدول رقم )1(:

اجلدول رقم)1( عدد الوحدات والدرو�ص يف كتب الريا�صيات بجزاأيه الأول والثاين 
عدد الدرو�ضعدد الوحداتالف�صل الدرا�صيال�صف

الأول البتدائي
641الأول
743الثاين

الثاين البتدائي
651الأول
753الثاين

الثالث البتدائي
535الأول
637الثاين

الرابع البتدائي
638الأول
642الثاين

49340املجموع
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اأداة الدرا�صة:
والــريا�صيــات  للعلـــوم  الـــدوليــة  التوجهـــات  درا�صـــة  متطلبــات  حتـــديد  ا�صتبانة  اأول- 
)TIMSS-2015(: مت اإعداد قائمة مبتطلبات درا�صة التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات 
للخطوات  وفًقا  املعرفية،  والعمليات  واحل�صاب  املحتوى  هي:  اأبعاد  يف  الريا�صيات  جمال  يف 

التالية:
للعلوم  الدولية  التوجهات  درا�صة  و�صعته  الذي  للتقومي  العملي  الإطار  1-مراجعة 
والريا�صيات)TIMSS-2015(، وكذلك الطلع على الدرا�صات ال�صابقة التي اأجريت يف 

هذا ال�صدد )موقع وزارة الرتبية والتعليم؛ امل�صاعفة،2005؛ يحيى، 2009(.
2-اإعداد ال�صورة الأولية للقائمة بحيث تكونت من ثلثة اأبعاد كما يلي:

اأ-بعد املحتوى وي�صمل )الأعداد، الأ�صكال الهند�صية والقيا�ض، حتليل البيانات(، وت�صمن 
49 عبارة.

ب- بعد احل�صاب وي�صمل )الأعداد الكلية، الك�صور العادية والع�صرية، الأ�صكال والقيا�ض(، 
وت�صمن 34عبارة.

ج-بعد العمليات املعرفية وي�صمل )املعرفة، التطبيق، ال�صتدلل(، وت�صمن 25 عبارة.
3-للتحقق من �صدق القائمة، مت عر�صها على جمموعة من املحكمني تخ�ص�ض )مناهج وطرق 
تدري�ض الريا�صيات(، بغر�ض التاأكد من مدى و�صوح البنود يف كل بعد و�صياغتها �صياغة 
اآرائهم  �صوء  يف  التعديلت  بع�ض  اإجراء  مت  ولقد  التحليل،  اأداة  لتدرج  ومنا�صبة  �صليمة 

واقرتاحاتهم.
لل�صفوف  املطورة  الريا�صيات  كتب  ت�صمني  مدى  ملعرفة  املحتوى:  حتليل  ثانيا-بطاقة 
والريا�صيات  للعلوم  الدولية  التوجهات  درا�صة  ملتطلبات  البتدائي  الرابع  حتى  الأول  من 

)TIMSS-2015(، مت اإعداد بطاقة التحليل باتباع اخلطوات التالية:
كتب  حمتوى  حتليل  اإىل  التحليل  بطاقة  هدفت  التحليل:  بطاقة  من  الهدف  1-حتديد 
درا�صة  متطلبات  �صوء  يف  البتدائي  الرابع  حتى  الأول  ال�صفوف  من  املطورة  الريا�صيات 

.)TIMSS-2015(التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات
2-حتديد وحدة التحليل: مت اعتماد وحدة املو�صوع اأو الفكرة ويعرفها )طعيمة، 2004 امل�صار 

اإليه يف ال�صهري،2010؛ الفهيدي،1432( باأنها جملة اأو اأكرث تدور حول مفهوم معني.
يف  التحليل  م�صتوى  يتحدد   :)1432 الفهيدي،  2010؛  )ال�صهري،  التحليل  م�صتوى  3-حتديد 

اأربعة م�صتويات متتابعة تت�صمن:
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ثلث  �صمن  التحقق  حالة  تو�صف  ومبوجبه  املتطلبات،  حتقق  مدى  وي�صف  التحقق:  اأ-بعد 
درجات )كبية، متو�صطة، قليلة(.

وفيما يلي تو�صيح لكل بعد يف حالة التحقق:
�صريح  ب�صكل  املتطلب  امل�صتهدفة  التحليل  مادة  تتناول  عندما  كبية  التحقق  درجة  -تكون 

وباأ�صلوب تف�صيلي.
- تكون درجة التحقق متو�صطة عندما تتناول مادة التحليل امل�صتهدفة املتطلب ب�صكل �صريح 

وباأ�صلوب موجز.
�صمني  ب�صكل  املتطلب  امل�صتهدفة  التحليل  مادة  تتناول  عندما  قليلة  التحقق  درجة  تكون   -

وباأ�صلوب موجز.
مادة  تخلو  عندما  ويكون  مطلقة:  ب�صورة  التحقق  عدم  حالة  وي�صف  التحقق:  عدم  ب-بعد 

التحليل امل�صتهدفة املتطلبة ب�صورة مطلقة.
وميثل امللحق رقم )1( اأداة الدرا�صة يف �صورتها النهائية.

م�صطلحات الدرا�صة:

تقييم: يعّرف باأنه "عملية اإ�صدار حكم على قيمة ال�صيء، اأي اأنه ينطوي على �صق ت�صخي�صي 
فقط". )�صربي والرافعي، 2005(. 

  ويعّرف اإجرائيًا باأنه عملية اإ�صدار حكم على قيمة كتب الريا�صيات املطورة لل�صفوف من 
التوجهات  ال�صعودية يف �صوء متطلبات درا�صة  العربية  الرابع البتدائي يف اململكة  الأول حتى 

الدولية للريا�صيات والعلوم)TIMSS-2015(، اإذ اإنه ينطوي على جانب ت�صخي�صي فقط.
درا�صية،  مادة   / مقرر  اأهداف  لتحقيق  معّد  مطبوع  اأكادميي  كتاب  هو  الدرا�صي:  الكتاب 
وتقرره ال�صلطات التعليمية على طلب/طالبات فرقة درا�صية معينة وغالبًا ما يكون هو املرجع 

الأ�صا�صي الذي يعودون اإليه لتح�صيل حمتوى املقرر اأو املادة الدرا�صية. )زيتون، 1428هـ(.
  ويعّرف اإجرائيًا باأنه كتب اأكادميية مطبوعة معّدة لتحقيق اأهداف مقرر الريا�صيات والذي 
قررته وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�صعودية على تلميذات ال�صفوف من الأول حتى الرابع 

البتدائي وهي املراجع الأ�صا�صية التي يعدن اإليها لتح�صيل حمتوى مقرر الريا�صيات.
�صممت  عاملية  درا�صة  هي   :)TIMSS( والعلوم  للريا�صيات  الدولية  التوجهات  درا�صة 
الثانوية(  املتو�صطة،  )البتدائية،  العام  التعليم  مراحل  يف  والريا�صيات  العلوم  تعليم  ملقارنة 
التعليمية  املمار�صات  لكثي من  بع�ض  بع�صها من  الدول  ا�صتفادة  اإمكان  اأجل  العامل من  حول 
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تعقد  الدرا�صة  وهذه  مرتفع"،    "اإجناز  م�صتوى  لتحقيق  والريا�صيات  العلوم  مناهج  وتطوير 
ب�صورة دورية منتظمة كل اأربع �صنوات،   وجترى الدرا�صة حتت اإ�صراف الرابطة الدولية لتقومي 

الإجناز الرتبوي)IEA()ال�صهري، 2010؛القحطاين،   1433(.
متطلبات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم)TIMSS-2015(: تعّرف باأنها 
البتدائية  باملرحلة  الريا�صيات  مناهج  ت�صمينها يف حمتوى  اللزم  الأ�صا�صية  املعرفية  البنية 
يف �صوء درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم)TIMSS-2015( والتي ت�صتمل على 

ثلثة جمالت رئي�صة )ال�صهري، 2010(:
1-بعد املحتوى وي�صمل )الأعداد، الأ�صكال الهند�صية والقيا�ض، حتليل البيانات(.

2-بعد العمليات املعرفية وي�صمل )املعرفة، التطبيق، ال�صتدلل(.
3-بعد احل�صاب وي�صمل )الأعداد الكلية، الك�صور العادية والع�صرية، الأ�صكال والقيا�ض(.

اإجراءات الدرا�صة:
للريا�صيات  الدولية  التوجهات  بدرا�صة  العلقة  ذي  الرتبوي  الأدب  على  1-الطلع 

.)TIMSS(والعلوم
.)TIMSS-2015(2- بناء قائمة مبتطلبات درا�صة التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات

3-عر�ض القائمة يف �صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني للتاأكد من �صدقها.
4-اإخراج القائمة ب�صورتها النهائية بناًء على اآراء املحكمني. 

حتى  الأول  من  لل�صفوف  املطورة  والتمارين  الريا�صيات  كتب  حمتوى  لتحليل  بطاقة  5-بناء 
للريا�صيات  الدولية  التوجهات  درا�صة  متطلبات  قائمة  على  بالعتماد  البتدائي  الرابع 
بدرجة  حمقق  كبية،  بدرجة  )حمقق  رباعي  مقيا�ض  وفق  وذلك   )TIMSS(والعلوم

متو�صطة، حمقق بدرجة قليلة، غي حمقق(.
6- اإجراء التحليل لكتب الريا�صيات املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي للف�صليني 
الدرا�صيني الأول والثاين وكتب التمارين ذات ال�صلة بعينة الكتب امل�صتهدفة يف �صوء بطاقة 

التحليل.
7-ح�صاب ثبات التحليل من خلل اإعادة حتليل عينة من الكتب وهي كتاب الريا�صيات لل�صف 
الثالث البتدائي الف�صل الدرا�صي الأول بعد م�صي اأكرث من �صت �صهور من التحليل الأول، 

ومن خلل ح�صاب معامل الثبات من خلل معادلة هول�صتي:
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التفاق. معامل   :CR
2M: �صعف عدد مرات التفاق بني التحليل الأول والثاين.

N1: عدد الفئات التي حللت يف التحليل الأول.
N2: عدد الفئات التي حللت يف التحليل الثاين.

ومنا�صبا  مرتفعا  املعامل  هذا  ويعّد   ،0،86 م�صاويا  كان  بحيث  الثبات  معامل  ا�صتخراج  مت 
لأغرا�ض الدرا�صة احلالية. 

.EXCEL 8- ا�صتخراج نتائج الدرا�صة با�صتخدام برنامج
9-و�صع التو�صيات واملقرتحات يف �صوء نتائج الدرا�صة.

طريقة حتليل البيانات:
للإجابة عن اأ�صئلة البحث، مت ا�صتخدام التكرارات واملتو�صطات احل�صابية.  

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
هدفت هذه الدرا�صة اإىل تقييم كتب الريا�صيات، والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى 
الدولية  التوجهات  درا�صة  متطلبات  �صوء  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  البتدائي  الرابع 
عر�ض  اأثناء  يف  �صوؤال  كل  عن  الإجابة  مناق�صة  ومت   ،)TIMSS-2015(والعلوم للريا�صيات 

الإجابة عليه كما يلي:
الإجابة عن ال�صوؤال الأول:

للريا�صيات  الدولية  التوجهات  درا�صة  متطلبات  ما  على:"  الأول  ال�صوؤال  ين�ض 
الرابع  لل�صف  املطور  الريا�صيات  كتاب  يف  توافرها  الواجب   )TIMSS-2015(والعلوم

حة يف جزء اأداة الدرا�صة. البتدائي؟”، والإجابة عن هذا ال�صوؤال مو�صّ
الإجابة عن ال�صوؤال الثاين: حيث ين�ض على:" ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين 
ملتطلبات)TIMSS-2015( يف  بجزاأيها  البتدائي  الرابع  الأول حتى  لل�صفوف من  املطورة 

بعد املحتوى يف جمالت )الأعداد، الأ�صكال الهند�صية والقيا�ض، حتليل البيانات(؟".
ح اجلدول  واملتو�صطات احل�صابية، ويو�صّ التكرارات  ال�صوؤال، مت ح�صاب  وللإجابة عن هذا 

2M
CR

(N1 + N2)
=

)فتح اهلل امل�صار اليه يف الفهيدي ،1432(
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رقم )2( ذلك. ولت�صهيل تف�صي النتائج ُا�صتخدم الأ�صلوب التايل لتحديد م�صتوى الإجابة عن 
املتطلبات املت�صمنة يف اأداة الدرا�صة حيث مت اإعطاء وزن للبدائل كما يلي )ال�صهري، 2010؛ 

الفهيدي، 1432(:
- تعطى الدرجة )3، 2، 1، 0( لدرجة التحقق )كبية، متو�صطة، قليلة، غي متحققة( على 

الرتتيب.
- ووفقًا للمقيا�ض الرباعي مت ا�صتخدام املعيار التايل للحكم على متو�صط درجة التحقق كما يلي:

املدى = اأكرب درجة – اأقل درجة = 3 – 0 =3

= 0،75     املـــــــــــدى             3          ال�صتجابة فئات عدد            4طول الفرتة =    = 

وبذلك يكون معيار احلكم على قيمة املتو�صط احل�صابي كما يلي:
-قيمة املتو�صط احل�صابي )0- 0،75( تكون غي متحققة.

-قيمة املتو�صط احل�صابي )760،-1،50( تكون قليلة.
-قيمة املتو�صط احل�صابي )1،51-2،25( تكون متو�صطة.

-قيمة املتو�صط احل�صابي )2،26-3( تكون كبية.

اجلدول رقم )2(
املتو�صطات احل�صابية مل�صتوى ت�صمني حمتوى كتب الريا�صيات والتمارين لل�صفوف من 

)TIMSS-2015(الأول حتى الرابع البتدائي يف �صوء متطلبات
 لبعد حمتوى الريا�صيات

املحور

ال�صف الأول 
البتدائي

ال�صف الثاين
 البتدائي

ال�صف الثالث
 البتدائي

ال�صف الرابع 
البتدائي

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

0،370،380،520،360،450،360،540،4الأعداد الكلية

0،0100،040،040،050،040،150،15الك�صور العادية والع�صرية

0،010،010،040،050،170،130،110،06التعابي، املعادلت الب�صيطة، والعلقات

0،010،010،010،020،020،010،030،03النقاط، اخلطوط، والزوايا

0،0100،240،140،550،210،590،22القراءة، التف�صي، التمثيل
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اأنه بالن�صبة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي لكتب  يت�صح من اجلدول رقم)2(، 
 TIMSS لبعد املحتوى وفقًا ملتطلبات درا�صة  تناولت املحاور اخلم�صة  والتمارين قد  الطالب 
"الأعداد  ملحور  بالن�صبة  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  حيث  خمتلفة،  ح�صابية  مبتو�صطات 
تراوحت  التمارين  لكتب  بالن�صبة  اأما     ،)0،54 املدى)0،37:  �صمن  الطالب  لكتب  الكلية" 
العادية  "الك�صور  ملحور  بالن�صبة  اأما     ،)0،4 املدى)0،36:  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات 
اأما    ،)0،15 املدى)0،01:  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  الطالب  لكتب  والع�صرية" 
بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0: 0،15(،   اأما  بالن�صبة 
ملحور "التعابي واملعادلت الب�صيطة والعلقات"  لكتب الطالب تراوحت املتو�صطات احل�صابية 
�صمن املدى)0،01 : 0،17(،  اأما بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن 
املدى)0،01: 0،13(،   اأما  بالن�صبة ملحور "النقاط واخلطوط والزوايا" لكتب الطالب والتمارين 
تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0،01: 0،03(،    اأما  بالن�صبة ملحــــــور "القــــراءة 
والتف�صي والتمثيل" لكتب الطالب تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0،01: 0،59(،    

اأما بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0 : 0،22(.
 TIMSS يت�صح مما �صبق،  وجود تفاوت يف درجة ت�صمني الكتب املدر�صية ملتطلبات درا�صة
عليها  والعمليات  الأعداد  مو�صوع  على  الت�صديد  يت�صح  حيث  املختلفة،  املو�صوعات  ح�صب 
الهند�صية  الريا�صية الأخرى،ويت�صح الق�صور الكبي يف جمال الأ�صكال  اأكرث من املو�صوعات 
والقيا�صات وحتليل البيانات، وميكن اأن يعزى ذلك اإىل الأهمية التي يتمتع بها مفهوم الأعداد 
ا�صتيعاب  عملية  تعدُّ  اإذ  الدرا�صية،  املرحلة  هذه  يف  خا�صة  الريا�صيات  يف  عليها  والعمليات 
ا�صتيعاب  يف  لهم  مفتاحًا  الأعداد  على  احل�صابية  العمليات  اإجراء  على  والقدرة  املفهوم  هذا 
للبناء  الأ�صا�ض  حجر  يعدُّ  عليها(  والعمليات  )الأعداد  املفهوم  هذا  اأن  اأي  اأخرى،  مفاهيم 
من)امل�صاعفة،    كل  درا�صة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   .)1433 املتكامل)القحطاين،    الريا�صي 
لكل من  والعينة  املجتمع  بالرغم من اختلف  2005؛ال�صهري،   2010؛القحطاين،   1433( 
ح اأنه من اأهم اأ�صباب �صعف نتائج  درا�صة )امل�صاعفة،   2005؛ال�صهري،   2010(؛   مما يو�صّ
طلب ال�صف الرابع يف درا�صة TIMSS هو عدم التفاق بني الن�صب املت�صمنة يف الختبار مع 

حمتوى املناهج الدرا�صية للمو�صوعات الريا�صية املتنوعة )القحطاين،   1433(.
الإجابة عن ال�صوؤال الثالث: حيث ين�ض على: "ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين 
املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي بجزاأيها ملتطلبات)TIMSS-2015( يف بعد 
احل�صاب يف جمالت )الأعداد الكلية، الك�صور العادية والع�صرية، الأ�صكال والقيا�ض(؟". وللإجابة 
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ح اجلدول رقم )3( ذلك. عن هذا ال�صوؤال، مت ح�صاب التكرارات واملتو�صطات احل�صابية، ويو�صّ
اجلدول رقم )3( املتو�صطات احل�صابية مل�صتوى ت�صمني حمتوى كتب الريا�صيات 
 )TIMSS-2015(لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي يف �صوء متطلبات

لبعد احل�صاب

املحور

ال�صف الأول 
البتدائي

ال�صف الثاين 
البتدائي

ال�صف الثالث 
البتدائي

ال�صف الرابع 
البتدائي

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

0،270،290،450،420،70،580،690،5الأعداد الكلية

0،0100،020،010،030،020،110،1الك�صور العادية والع�صرية

0،030،030،080،080،180،110،280،14الأ�صكال والقيا�ض

اأنه بالن�صبة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي لكتب  يت�صح من اجلدول رقم)3(، 
 TIMSS درا�صة  ملتطلبات  وفقًا  لبعد احل�صاب  الثلثة  املحاور  تناولت  قد  والتمارين  الطالب 
"الأعداد  ملحور  بالن�صبة  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  حيث  خمتلفة،  ح�صابية  مبتو�صطات 
الكلية" لكتب الطالب �صمن املدى)0،27: 0،7(،  اأما بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت املتو�صطات 
احل�صابية �صمن املدى)0،29: 0،58(،  اأما  بالن�صبة ملحور "الك�صور العادية والع�صرية" لكتب 
لكتب  بالن�صبة  اأما     ،)0،11 املدى)0،01:  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  الطالب 
التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0 : 0،1(،   اأما  بالن�صبة ملحور "الأ�صكال 
اأما      ،)0،28 املدى)0،03:   املتو�صطات احل�صابية �صمن  تراوحت  الطالب  والقيا�ض" لكتب 
يت�صح   .)0،14  : املدى)0،03  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  التمارين  لكتب  بالن�صبة 
مما �صبق،    وجود تفاوت يف درجة ت�صمني الكتب املدر�صية ملتطلبات درا�صة TIMSS ح�صب 
املو�صوعات املختلفة،    حيث يت�صح الت�صديد على مو�صوع  الأعداد الكلية  والعمليات عليها اأكرث 
من املو�صوعات الريا�صية الأخرى، ويت�صح الق�صور الكبي يف جمال الك�صور العادية والع�صرية 
الثاين  ال�صوؤال  نتيجة  يف  اإليه  التو�صل  مت  ما  اإىل  ذلك  يعزى  اأن  وميكن  والقيا�ض،  والأ�صكال 
حيث اإن بعد احل�صاب يرتبط بجميع مو�صوعاته مع مو�صوعات بعد املحتوى، ويعّد ذلك نتيجة 
منطقية ملا مت التو�صل اإليه، وينفرد البحث احلايل يف حتليل الكتب عينة البحث يف هذا اجلانب 
حيث مت ا�صتحداث بعد احل�صاب يف متطلبات درا�صة TIMSS-2015، ومل تتطرق له درا�صة 

TIMSS  يف الأعوام ال�صابقة.
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الإجابة عن ال�صوؤال الرابع: حيث ين�ض على: ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين 
املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي بجزاأيها ملتطلبات)TIMSS-2015( لبعد 
ال�صوؤال، مت ح�صاب  وللإجابة عن هذا  ال�صتدلل(؟".  التطبيق،  )املعرفة،  املعرفية  العمليات 

التكرارات واملتو�صطات احل�صابية،   ويو�صح اجلدول رقم)4( ذلك.

اجلدول رقم)4( املتو�صطات احل�صابية مل�صتوى ت�صمني حمتوى كتب 
الريا�صيات والتمارين لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي يف �صوء 

متطلبات)TIMSS-2015( لبعد العمليات املعرفية

املحور
ال�صف الثاين ال�صف الأول البتدائي

البتدائي
ال�صف الثالث 

البتدائي
ال�صف الرابع 

البتدائي

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

0،110،120،220،190،410،350،380،26املعرفة 

0،10،090،160،190،280،350،250،33التطبيق

0،0400،120،060،160،010،10،02التربير الريا�صي

اأنه بالن�صبة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي لكتب  يت�صح من اجلدول رقم)4(، 
درا�صة  ملتطلبات  وفقًا  املعرفية  العمليات  لبعد  الثلثة  املحاور  تناولت  قد  والتمارين  الطالب 
ملحور  بالن�صبة  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  حيث  خمتلفة،  ح�صابية  مبتو�صطات   TIMSS
تراوحت  التمارين  لكتب  بالن�صبة  اأما   ،)0،41   : املدى)0،11  الطالب �صمن  "املعرفة" لكتب 
املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0،12 : 0،35(، اأما  بالن�صبة ملحور "التطبيق" لكتب الطالب 
تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0،1 : 0،28(، اأما بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت 
الريا�صي"   "التربير  ملحور  بالن�صبة  اأما    ،)0،35 املدى)0،09:  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات 
لكتب  بالن�صبة  اأما  املدى)0،04: 0،16(،  املتو�صطات احل�صابية �صمن  تراوحت  الطالب  لكتب 

التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0: 0،06(.
يت�صح مما �صبق وجود تفاوت يف ن�صب ت�صمني متطلبات درا�صة TIMSS يف بعد العمليات 
املعرفية حيت مت القت�صار يف التحليل على الأ�صئلة والتمارين املت�صمنة يف نهاية الدر�ض، ومل 
يتم التطرق اإىل الختبارات الن�صف ف�صلية والف�صلية ملراعاة وحدة التحليل، وقد يوؤول هذا 
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يتفق  ل  مبا  الريا�صيات  كتب  يف  واملفردات  املفاهيم  توزيع  يف  خلل  وجود  اإىل  اأي�صًا  التفاوت 
مع الن�صب املت�صمنة يف اختبار TIMSS الأمر الذي اأحدث خلًل يف متثيل م�صتويات الأ�صئلة 
درا�صة)القحطاين،    مع  النتيجة  وتتفق هذه  TIMSS)القحطاين،   1433(،    وفقًا لختبار 

1433؛امل�صاعفة،   2005 (.
تو�صيات الدرا�صة:

ت�صمني جمال  يتم  بحيث  البتدائية  باملرحلة  املطورة  الريا�صيات  ملقررات  1-اإجراء مراجعة 
املحتوى وجمال احل�صاب وجمال العمليات املعرفية يف حمتوى هذه املقررات بقدر يتنا�صب 

.TIMSS-2015 مع متطلبات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم
2-مراجعة حمتوى مقررات الريا�صيات وتقوميها ب�صفة دورية، ومن ثم تطويرها لتتوافق مع 

الجتاهات العاملية.
درا�صة  اختبار  يف  متقدمة  مراكز  على  ح�صلت  التي  املتقدمة  الدول  من  3-ال�صتفادة 

TIMSS-2015 يف تطوير مناهج الريا�صيات يف اململكة العربية ال�صعودية.

البحوث املقرتحة:
ا�صتكمال   TIMSS-2015 درا�صة  متطلبات  الكتب يف �صوء  لتطوير  اأخرى  درا�صة  1-اإجراء 

لهذا البحث.
درا�صة2015-  اختبار  يف  متقدمة  مراكز  اأحرزت  التي  الدول  مع  مقارنة  درا�صات  2-اإجراء 
TIMSS للوقوف على اأ�صباب تدين م�صتوى الطلب يف اململكة العربية ال�صعودية يف اختبار 

TIMSS والعمل على علجها.  درا�صة-2015 
 TIMSS- 3-اإجراء درا�صة تقييم كتب الريا�صيات للمرحلة املتو�صطة يف �صوء متطلبات درا�صة

.2015
4-اإجراء درا�صة لبيان اأهم العوامل املوؤثرة يف م�صتوى حت�صيل طلب املرحلة البتدائية مبجال 
.TIMSS-2015 الريا�صيات يف اختبارات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم

.TIMSS-2015 5-بناء وجتريب فاعلية وحدات درا�صية مبنية وفق متطلبات درا�صة
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