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 ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفايات الطالب األساسية    
 بككالة الغكث الدكلية, كتـ تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

 ما مدل تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفايات الطالب األساسية بككالة الغكث

 الدكلية ؟ 

كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو ليذه الدراسة, كقد تمثمت عينة الدراسة في     
كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لمصفكؼ ) األكؿ, الثاني, الثالث ( األساسي, كالمطبقة في فمسطيف 

ستخدمت الباحثة ـ لمفصميف األكؿ كالثاني, بكاقع ست كتب مدرسية , كا2016/2017العاـ الدراسي 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استمارة تحميؿ قامت بتطكيرىا مف نمكذج تحميؿ إطار المنياج بككالة الغكث 
الدكلية, كقامت بحساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة التي 

 كانت كالتالي:

ـ  2017/ 2016ات لممرحمة األساسية لمعاـ الدراسي أظيرت نتائج الدراسة تضمف كتب الرياضي     
بنسب كفايات الطالب األساسية بنسب متفاكتة, حيث أف  كفاية العمؿ البنائي كانت في المرتبة األكلى 

%, ك 26,89كفي المرتبة الثانية كفاية التكاصؿ بنسب تتراكح بيف %,32,58% , 27,39تراكحت بيف 
ك % 20,21د بنسب مئكية تراكحت بيف كفاية التفكير اإلبداعي كالناق % ,  كفي المرتبة الثالثة30,91
% , 12,39% , 10,56% , بنما في المرتبة الرابعة كفاية المكاطنة بنسب مئكية تراكحت بيف 22,52

 %.9,44% ك   7,37كجاءت كفاية التعاكف في المرتبة الخامسة كاالخيرة بنسب مئكية تراكحت بيف 

 إلى التكصيات التالية:كقد تكصمت الدراسة 

 , كالقائميف عمى تخطيط محتكل كتب الرياضياتضركرة إطبلع المختصيف بالمناىج الدراسية .1
عاة تكامميا في المناىج الدراسية, ككضع معايير كتطكيرىا عمى كفايات الطالب األساسية , مف أجؿ مرا

 األساسية.محددة لمنسب المئكية المناسبة لكؿ كفاية مف كفايات الطالب 

تشجيع معممي الرياضيات في المراحؿ المختمفة عمى االطبلع عمى تحميؿ الكتب الدراسية  .2
 شاركة في تحميميا.األساسية, كالمفي ضكء كفايات الطالب 

ضركرة تطكير دليؿ لممعمـ أك مادة مساندة لمحتكل منياج الرياضيات , لسد الثغرات في  .3
 الكفايات التي يظير قصكر فييا. بعض



 ث

 

Abstract 
The study aims at examining whether the Mathematics books for the 

elementary stage include UNRWA's competencies for students. Therefore, 

the main question of the study is:  

To what extent do the Mathematics books for the elementary stage 

include students' competencies of UNRWA?  

The researcher uses the descriptive analytical approach which suits the 

study. The sample of the study is the Mathematics books of the first and 

second terms for the first, second and third grades  which applied in 

Palestine for the scholastic year 2016- 2017.  

To achieve the study's goals, the researcher uses an analysis form which 

was built and developed from the curriculum framework analysis model in 

UNRWA.  She calculates the duplicates, percentages and the average 

equations to find out the results which are, The study shows that : 

the Mathematics books for the elementary stage for the scholastic year 

2016 – 2017 include the competencies but in various weights; for example 

the constructive learning competency is mainly on the top and it ranges 

between 27.39% and 32.58%  

 The communication competency comes on the second rank; it ranges 

between 26.89% and 30.91%. Then the critical and creative thinking comes 

on the third rank since it ranges from 20.21% to 22.52%. Later, the 

citizenship competency is on the fourth rank and it ranges from 10.56% to 

12.39%. Finally, the cooperation competency is on the fifth and the last rank 

that ranges from 7.37% to 9.44%.  

 

The study recommends the following:  

1. It's really important that the educational specialists and curriculum  

developers  analyze mathematics curricula and develop them to 

include all the main competencies that students need. 

2. Encourage the math teachers of different grades to participate in 

analyzing the curriculum according to the students' competencies.  

3. Emphasize the importance of looking at the curriculum analysis 

results to enrich the books and use the teaching strategies to 

compensate the lack in some competencies. 

4. Develop a teacher guide or a supporting material to bridge the gap in 

some competencies.  
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 , كالعمؿ بوإلى معمـ البشرية الخير , المعمـ األكؿ الذم دعا إلى االجتياد في طمب العمـ

 سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ. 

إلى ركح كالدم الطاىرة مثمي األعمى في الحياة, الذم عممني كيؼ أعشؽ العمـ, كمنو تعممت أف 
 طمب العمـ ال تحٌده السنكف, فحفظت ما عممني كعممت بو, رحمؾ اهلل يا كالدم .

إلى ركح أمي الحبيبة التي حرمتيا ظركؼ الحرب كاليجرة مف التعميـ, فأصرت أف ال يحـر أحد 
 عممتنا الصبر كالعطاء كشجعتنا عمى العمـ , رحمؾ اهلل يا أمي.أبنائيا منو, 

كا بأنفسيـ فداءن لمكطف حُّ  إلى أركاًح شيداًء ًفمىسطيف الذيف ضى

إلى زكجي الغالي الذم دعمني كساندني في كؿ مراحؿ تعميمي, ككفر لي كؿ سبؿ الراحة , كتحمؿ 
 انشغالي عنو برضى كصمت.

أدعك اهلل أف يكفقو كيكمؿ مسيرتو التعميمية  بنجاح, كيككف امتدادان لي   إلى ابني الحبيب براء ...الذم
 في حب العمـ كالسعي إليو.

 إلى إخكتي كأخكاتي األحبة نكر قمبي ,  كبمسـ ركحي, الذيف قدمكا لي كؿ الدعـ كالمساندة.

اني, كيشارككنني إلى أيخكتي الذيف غيَّبتيـ الغربةي عف حضكًر فرحتي, لكنَّيـ يعيشكف في قمبي ككجد
 فرحتي مف بعيد.

إلى  أىمي كأحبابي, إلى صديقاتي كزمبلئي كزميبلتي الذيف شجعكني كما زالكا يشجعكنني عمى 
 مكاصمة  طريقي التعميمي.

 إلى زمبلئي في الدراسات العميا في جامعتي الغراء الجامعة اإلسبلمية.

 إليكم جميعًا أىدي بحثي المتواضع

 الباحثة



 خ

 

 السالميآمال 

 وتقديرٌ شكٌر 

الحمد هلل حمدان كثيران مباركان فيو, الحمد هلل كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو, الذم قاؿ 
ذََّن َربُُّكۡه " في محكـ آياتو: 

َ
زِيَدهَُّكۡهۖۡ َومَئِن َكَفۡرتُۡه إِنَّ َعَذاِِب لََشِديد  ِإَوذۡ تَأ

َ
 " "مَئِن َشَكۡرُتۡه َۡل

 (7)إبراىيـ:

اهلل أكالن كآخران الذم أعانني عمى إتماـ رسالتي العممية , داعيةن اهلل أف ينفع بيا , كأف أشكر 
يجعؿ جيدم في إتماميا في ميزاف حسناتي, كانطبلقان مف قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "ال يشكر اهلل 

فرصة إكماؿ  مف ال يشكر الناس", فإنني اتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الجامعة اإلسبلمية التي ىيأت لي
دراستي العممية, كأخص بالذكر كمية التربية, قسـ الدراسات العميا متمثمة بجميع العامميف فييا عميدان 
كككبلء كرؤساء أقساـ  كأعضاء ىيئة التدريس , كأخص أساتذتي في قسـ المناىج كطرؽ التدريس, 

 لما قدمكه مف جيد متكاصؿ , كعمؿ مستمر لما فيو خير الجميع.

أتقدـ بالشكر الجزيؿ لؤلستاذ الدكتكر محمد عسقكؿ لتفضمو باإلشراؼ عمى رسالتي كما 
العممية, كلما بذلو مف جيد كتشجيع , كلما قدمو لي مف نصح  كتكجيو, مما ساعدني عمى إتماـ 

نجازىا بيذه الصكرة, فمو مني كؿ الشكر كالتقدير, كمتعو  بصحتو , كزاده رفعة كشرفان. اهلل دراستي كا 

كٌؿ مف األستاذ الدكتكر إبراىيـ األسطؿ مناقشان داخميان, اتكجو بشكرم كتقديرم إلى  كما
لتفضميما بالمكافقة عمى مناقشة دراستي العممية , كلما  كاألستاذ الدكتكر خالد الٌسر مناقشان خارجيان,

 قدمكه لي مف تكجييات كمبلحظات.

ذه الدراسة, كأخص بالذكر أعضاء كال يفكتني اف أشكر  كؿ مف ساعدني كساندني إلتماـ ى
, األستاذة صابريف أبك ليمة, كاألستاذة كاسمة خميفة لجنة التحكيـ ألداة الدراسة, كلزميبلتي العزيزات

كلمعممات المرحمة الدنيا في منطقة غرب خاف يكنس التعميمية البلتي شاركف في التحقؽ مف صدؽ 
 أداة التحميؿ كثباتيا.

ؿ لكؿ مف قدـ لي العكف كالمساندة كالتشجيع, حتى الدعاء مف  أىؿ كما اتقدـ بالشكر الجزي
 كأصدقاء كزمبلء , كلكؿ مف ساىـ كساعد في إتماـ ىذه الدراسة , جزاىـ اهلل عني خير الجزاء.
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة:
اإلنساف , كتشكؿ محكران أساسيان في تشكيؿ  كسيمة كأداة المجتمعات في إعداد التربية عدُّ تي 

عداده لمكاجية التحديات, كبنائو عمى أسس سميمة, كراسخة, ليصبح قادران عمى  حياتو , كا 
ممارسة دكره المنكط بو, في التكيؼ مع بيئتو, كمكاكبة التطكرات العممية كالثقافية كالتكنكلكجية 

ة بالغة في حياة المجتمع اإلنساني, لما ليا مف دكر المتسارعة, لقد اكتسبت التربية كال تزاؿ أىمي
مؤثر في تككيف شخصية الفرد, كميكلو , كتحديد أنماط تفكيره, ك تحقيؽ النمك  المتكازف في 

  .جميع المجاالت , العقمي كالجسمي كاالجتماعي كاالنفعالي

العمـك ككؿ ما يحدث مف تطكرات ىك نتاج تطكر العمكـ المختمفة, كلعؿ مف أىـ ىذه 
الرياضيات, كالتي ال يستغني عنيا اإلنساف سكاء في حياتو اليكمية البسيطة منيا كالمعقدة, 
حيث تشكؿ الرياضيات عبر الخطكات المنطقية المنظمة, كحؿ المشكبلت , أداة التربية لتعزيز 

اراتيـ التطكر العممي, كالتخطيط المستقبمي, كقد استخدـ العمماء الصيغ الرياضية لتكضيح ابتك
 بدقة, ككضع التنبؤات المستندة عمى ابتكاراتيـ كتحميبلتيـ الرياضية.

( أف  الرياضيات :" ىي مجمكعة مف االنظمة الرياضية, 17صـ, 2015كترل دياب) 
كتطبيقات ىذه األنظمة في جميع نكاحي الحياة العممية, كالتخصصات العممية, كما تيتـ 

ما أف الرياضيات بدراسة مكضكعات عقمية, إم ا أف  يتـ ابتكارىا كاألعداد كالرمكز الجبرية, كا 
تجرد مف العالـ الخارجي كاألشكاؿ أك العبلقات القائمة بينيا كبيف أجزائيا, كقد ساىمت 
الرياضيات في ظؿ االنفجار المعرفي كالتطكر العممي كالتكنكلكجي ,  كبمحتكاىا كتنظيميا 

المعاصر,  ك اكتساب الفف الراقي , لمكاكبة الجديد , بقدر معقكؿ  مف اإلنتاج الفكرم 
 التطكرات العممية كالتكنكلكجية الحديثة  في شتى مناحي الحياة.."

مف أىـ  فَّ إ(."  2صـ, 2002(. المشار إليو في أبك سمطاف) ـ2009كيذكر عبد اهلل)
القدرات  ما يميز مادة الرياضيات أنيا تعد مف مجاالت المعرفة التي تسيـ بدكر كبير في تنمية

ك غير مباشرة, في مكاقؼ الحياة اليكمية, مما أف تطبيقات مباشرة, العقمية لدارسييا, لما ليا م
أكسبيا مكانة بارزة بيف المكاد الدراسية , كمما ضاعؼ مف أىمية الرياضيات أنو  لـ يعد 

جراء العمميات الحسابية, ىك اليدؼ األساس ي مف إكساب التبلميذ المعمكمات الرياضية, كا 
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تعميميا, حيث أصبحت اآللة الحاسبة تؤدم ىذه العمميات بدقة كسرعة, كبذلؾ أصبح مف أىـ 
 االىداؼ لتدريسيا التركيز عمى الفيـ, كتنمية طرؽ التفكير, كالقدرة عمى حؿ المشكبلت."

( "أف االتجاه المعاصر في التربية كالتعميـ ال يركز  120صـ, 2006كيرل محمكد )
نما بنكع المعمكمات التي تقدـ لوعمى كثرة المعم  ,كمات كالمعارؼ  التي يزكد بيا الطالب, كا 

كقدرتو عمى اإلفادة منيا في حياتو, كما دامت درجة االنتفاع بيذه الحقائؽ كالمعمكمات تعكد إلى 
لى قدرتو عمى تكظيفيا, كاختيار المبلئـ منيا لكؿ حالة ,أصبح اليدؼ المطركح مف  حياتو كا 

ك أم معرفة نقدـ, ككيؼ يمكف أف نتعامؿ مع , الكقت الحاضر ىك:   "كيؼ نفكر" التعميـ في 
 نظـ المعمكمات المتاحة ؟".

( أنو عمى مر العصكر كاف السعي لتحقيؽ  33صـ, 2008كقد أكضحت البيكمي ) 
ففي منتصؼ القرف العشريف ؛ الجكدة في تعميـ الرياضيات مف خبلؿ نظريات كمبادرات متجددة

حركة األىداؼ السمككية, كتمت ذلؾ حركة نكاتج التعمـ, ثـ ظيرت ثقافة المعايير, , جاءت 
كتسابقت المؤسسات التربكية المختمفة في كضع معايير لما يجب أف يعرفو المتعمـ مف 

 كفي مسيرة مراحؿ تعميمو كتعممو حتى تخرجو. ,الرياضيات, كذلؾ منذ طفكلتو

مي , بما يتضمنو مف غايات كبنية) مراحؿ كنكعيات كيعد المنياج جزءان مف النظاـ التعمي
التعميـ كنظـ االلتحاؽ بيا( كنظـ اإلدارة كالتمكيؿ, كعممية تككيف المعمـ, كحركة البحث العممي , 

 كمصادر التعمـ ...

"كيعد الكتاب المدرسي كاحدان مف المصادر التعميمية لممتعمـ, كىك مرجعو األساسي الذم 
معارفو كخبراتو, كىك أحد أىـ مصادر أم منياج , كالذم يفترض أف يسيـ  يعتمد عميو في إثراء
 .(227ـ, ص2007" ) مقابمة كالعمراني, ة فاعمية عمميتي التعميـ كالتعمـبشكؿ فعاؿ في زياد

كمنذ تأسيس منياجنا الكطني الذم تـ تطبيقو منذ عشر سنكات باعتباره المنياج 
طكيمة مف التعميـ, مف خبلؿ مناىج كمقررات دكؿ  الفمسطيني الكطني الذم جاء بعد عقكد

جرت عميو العديد  ـ2005/2006عربية أخرل, كمنذ إطبلؽ ىذا المنياج كنسخة تجريبية عاـ 
لـ تجر عميو  مف الدراسات لتقييمو في ضكء معايير عالمية, كفي ضكء متغيرات مختمفة, لكنو 

 .ضكء كفايات الطالب األساسيةأية عممية تقييـ 

صبلح النظاـ التربكم , كمف خبلؿ سعي كزارة  كانطبلقان مف ركح المبادرة كقيادة التغيير كا 
التربية كالتعميـ مف أجؿ تحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ, كالكصكؿ إلى منياج فمسطيني كطني 
يمبي كافة الطمكحات, كيحقؽ الغايات المنشكدة, كاالستفادة مف التجارب كالخبرات العربية 
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يمانان منيا بضركرة تكظيؼ اإلمكانات كالطاقات , بغية الكصكؿ إلى منياج عصرم كالعا لمية, كا 
, ككنو مف أىـ القضايا الشاغمة الىتماـ القطاعات المجتمعية المختمفة, كمف خبلؿ إدراؾ جميع 
دارييف كمعمميف كخبراء مدل الحاجة إلى تغيير  العامميف في السمؾ التعميمي مف مسؤكليف كا 

ثرائو, كتكفير منياج مميز ينسجـ مع المعايير الدكلية كاإلقميمية, كيعزز المسؤكلية المني اج كا 
االجتماعية, كيتكافؽ مع أسس المنياج الفكرية كالفمسفية كالنفسية كاالجتماعية, ككثيقة االستقبلؿ 

ة كالتعميـ كالقانكف األساسي الفمسطيني, قامت الكزارة بتشكيؿ لجنة مف العامميف في كزارة التربي
كبمشاركة خبراء تربكييف مف أساتذة الجامعات, كخبراء مف منظمات المجتمع المدني, كبعد 
االطبلع عمى تجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ التعميـ, كفي ضكء المعايير العالمية , كاالستفادة 

ضة مف التغذية الراجعة مف المعمميف كمديرم المدارس كالطبلب, تـ  كضع الخطكط العري
ـٌ البدء بتأليؼ المنياج الجديد لمصفكؼ مف األكؿ حتى الرابع األساسي , كتـ  ,لممنياج الجديد ث

 ـ.2016/2017البدء بتنفيذه خبلؿ العاـ الدراسي 

ثرائيا,  حيث أف كتب  كقد كاف منياج الرياضيات مف ضمف المناىج التي تـ تطكيرىا كا 
متغيير, كاالنتقاؿ مف التركيز عمى  الفيـ الرياضيات المدرسية مف أكثر الكتب استجابة ل

 كالتطبيؽ إلى التركيز عمى التحميؿ كالتفكير.

كألف مساعدة الطمبة عمى امتبلؾ الكفايات األساسية  , يتطمب تزكيد الطمبة بخبرات 
متنكعة كمتعمقة, مف خبلؿ مكضكعات أك نشاطات تحقؽ ذلؾ, مف خبلؿ إدخاؿ تعديبلت أك 

المقررة لمطمبة العادييف, حتى تتبلءـ مع احتياجاتيـ في المجاالت إضافات عمى المناىج 
 المعرفية كاإلبداعية كاالنفعالية كالميارية.

عداد المناىج كفؽ , لذا قاـ المسؤكلكف عمى المناىج كتطكيرىا  بتطكير المناىج الدراسية كا 
عداد المنياج المبني عمى الكفايات , كالذم  ييدؼ إلى تمكيف الطالب برنامج إصبلح التعميـ, كا 
 مف الكفايات األساسية التي تعده لممستقبؿ, كمكاجية متطمبات الحياة.

كمف ىنا  برزت الحاجة إلى تحميؿ مكضكعات الرياضيات  , كتقكيميا بيدؼ تطكيرىا , 
بحيث أصبحت ضركرة ممحة , إذا أردنا لمناىجنا أف تؤدم الدكر المنكط بيا, فبل شؾ أف 

المستمر لممناىج مفيدة لكؿ مف يعنيو أمر التطكير التربكم لممناىج , ككؿ مف  عمميات التقكيـ
يعنيو اإلفادة مف التطكير بالشكؿ المناسب كالفعاؿ , كلذا فمف الضركرم االخذ برؤية 

 .(8ص ـ,2006المتخصصيف كذكم الخبرة كالكفاءات عند إجراء عممية التقكيـ ") الكالي, 
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كمف منطمؽ الحرص عمى تكامؿ المناىج الدراسية, كغياب الدراسات التي تتناكؿ كفايات 
, مثؿ:  الطالب األساسية, حيث اقتصرت الدراسات عمى كفايات المعمـ, ككفايات الطالب المعمـ 

ـ( التي تناكلت الكفايات البلزمة لمعممي الدراسات اإلجتماعية كالكطنية, 2017دراسة) بشناؽ, 
ـ( التي تناكلت الكفايات البلزمة لتدريس مقرر الرياضيات المطكر 2010ة) العمرم, كدراس

ـ( التي  ىدفت إلى تحديد 2009لمصؼ األكؿ المتكسط , كدراسة ) الركابي كعبد الرزاؽ, 
, كبالرغـ مما جرل مف الكفايات التدريسية البلزمة لمطالبات المدرسات مف كجية نظرىف 

مثؿ  الدراسات التي تناكلت  كتقييـ المناىج في ضكء معايير عالمية دراسات لتحميؿ المحتكل
ـ(  2015مثؿ دراسة كؿ مف ) دياب,  NCTM تقييـ محتكل الرياضيات في ضكء معايير 

في مكضكع اإلحصاء كاالحتماالت لممرحمة الثانكية NCTM التي تناكلت مدل تكفر معايير
التي تناكلت مدل تضمف كتب الرياضيات  ـ(2014بفمسطيف, كدراسة )الزعبي كالعبيداف, 

, أك تحميؿ الكتب في ضكء  NCTMلمصؼ الرابع في المممكة العربية السعكدية لمعايير
ـ(, أك تقييـ الكتب في ضكء معايير 2015مثؿ دراسة) بدر  CFBT المعايير البريطانية 

TIMSS  ل في إطار إال أف الحاجة ممحة لتحميؿ المحتك  ,ـ(2015مثؿ دراسة ) الحمامي
 , لمعرفة مدل تضمف الكتب المدرسية لكفايات الطالب األساسية.المنياج المبني عمى الكفايات

الكتب كمف خبلؿ عمؿ الباحثة كمختص تربكم لمتعميـ األساسي, كاالطبلع عمى  
الدراسية بصفة  الكتبكلى, كمف أجؿ الكقكؼ عمى مستكل تضمف األالدراسية لممرحمة األساسية 

بيذه الدراسة ,  قامت الباحثةالرياضيات بصفة خاصة لكفايات الطالب األساسية,  كتبعامة, ك 
الرياضيات لصفكؼ المرحمة األساسية ) األكؿ, الثاني, الثالث ( األساسي, كما  كتب  كاختارت 

اختارت التحميؿ المبني عمى الكفايات المتضمنة في إطار المنياج , كالتي تبنتيا ككالة الغكث 
, اإلبداعيالناقد ك  ة ضمف برنامج إصبلح التعميـ,  كالتي شممت الكفايات التالية: ) التفكيرالدكلي

 التعمـ البنائي,  التكاصؿ, كالتعاكف , كالمكاطنة (, كمجاالت لتحميؿ المنياج.

كذلؾ لدراسة المدل الذم تدعـ بو مكاد المنياج الكفايات الخمس لدل الطمبة, كالتي 
ة التي يجب أف يمتمكيا الطمبة مف أجؿ نمك متكازف ليـ في جميع تشكؿ الجذكر األساسي

 المجاالت,  كمف ىنا برزت مشكمة الدراسة. 
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 مشكمة الدراسة:

 كقد حددت الباحثة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما مدى تضمن كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفايات الطالب األساسية بوكالة الغوث 
 الدولية ؟

 ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

ما كفايات الطالب األساسية التي يجب أف تتضمنيا  كتب الرياضيات في ضكء إطار  .1
 المنياج بككالة الغكث الدكلية؟ 

ما مدل تضمف كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ األساسي  لكفايات الطالب األساسية   .2
 ؟(, التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنةكاإلبداعيالناقد )التفكير 

 ما مدل تضمف كتب الرياضيات لمصؼ الثاني األساسي لكفايات الطالب األساسية  .3
 ؟(, التعمـ البنائي , التكاصؿ, التعاكف, المكاطنةالناقد كاإلبداعي) التفكير     

 ات الطالب األساسية ما مدل تضمف كتب الرياضيات لمصؼ الثالث األساسي لكفاي .4
 ؟(, التعاكف, المكاطنة , التعمـ البنائي, التكاصؿ الناقد كاإلبداعي) التفكير 

 أىداف الدراسة:

 ىذه الدراسة إلى: ىدفت
  التعرؼ إلى مدل تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفايات الطالب األساسية) التفكير

التكاصؿ, التعاكف, المكاطنة( المتضمنة في إطار المنياج , التعمـ البنائي, الناقد كاإلبداعي
 بككالة الغكث الدكلية.

       التعرؼ إلى مستكل تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكؿ كفاية مف الكفايات
, التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنة(, المتضمنة في الناقد كاإلبداعيالخمسة ) التفكير 

 ياج  بككالة الغكث الدكلية ) كؿ كفاية عمى حدة(.إطار المن
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 أىمية الدراسة:

 تتكقع الباحثة أف تفيد ىذه الدراسة كؿ مف:

 المعممين من حيث: -
, التعمـ الناقد كاإلبداعيتعرؼ المعمميف عمى الكفايات األساسية الخمسة ) التفكير  .1

المنياج بككالة الغكث البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنة( المتضمنة في إطار 
 الدكلية.

مشاركة المعمميف في تحميؿ منياج الرياضيات مف حيث تكافر كفايات الطالب   .2
, التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, الناقد كاإلبداعي) التفكير  األساسية الخمسة

 المكاطنة(.
ف أجؿ تبصير المعمميف بأىمية ىذه الكفايات في بناء شخصية الطالب المتكاممة م  .3

 مساعدتيـ في إدارة العممية التعميمية بما يحقؽ ىذه الكفايات.
 :ن والمختصون بالمناىج الدراسيةوالمشرفون والمختصون التربوي -

قد تفيد ىذه الدراسة شريحة كبيرة مف المشرفيف التربكييف , كالمختصيف بتقكيـ كتطكير 
تضمف منياج الرياضيات  المناىج الدراسية مف خبلؿ إعطائيـ صكرة حقيقية عف مستكل

 لكفايات الطالب األساسية مما يساعدىـ في:

 عقد كرشات عمؿ لتحميؿ المناىج الدراسية األخرل في ضكء إطار المنياج.  .1

الناقد تقكيـ المناىج الدراسية مف حيث مستكل تضمنيا لكفايات الطالب األساسية ) التفكير  . 2
 التعاكف, المكاطنة(., التعمـ البنائي, التكاصؿ, كاإلبداعي

 إثراء المناىج الدراسية , في الكفايات التي يتضح كجكد قصكر فييا. .3
التركيز عمى كفايات الطالب األساسية عند القياـ بتطكير المناىج الدراسية مستقببلن , . 4

 لممراحؿ الدراسية المختمفة.

 الباحثون والدارسون: -

أداة تحميؿ الكفايات , في تحميؿ مباحث دراسية  قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف في استخداـ
 أخرل, كدراسات أخرل.
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 حدود الدراسة:

سكؼ تقتصر الدراسة  عمى كتب الرياضيات  لممرحمة األساسية في فمسطيف ) األكؿ, 
 ـ لمفصميف األكؿ كالثاني.2016/2017الثاني, الثالث األساسي( لمعاـ الدراسي 

تب الرياضيات مف حيث تضمنيا لمكفايات الخمسة) سكؼ يقتصر التحميؿ عمى تحميؿ ك
 (. , التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنةالناقد كاإلبداعيالتفكير 

 سكؼ يتضمف التحميؿ المقرر الدراسي بما يشممو مف أنشطة, تدريبات, صكر, تقكيـ.

 مصطمحات الدراسة: 

 كتب الرياضيات:
كؿ كالثاني( ة كالتعميـ الفمسطينية بجزأييا ) الفصؿ األىي الكتب التي أقرتيا كزارة التربي

 ـ  لمبحث الرياضيات, كما تحتكيو مف كحدات كأنشطة .2016/2017لمعاـ الدراسي 
 مرحمة التعميم األساسي :

مرحمة   التعميـ األساسي ) اإللزامي( كالتي تشمؿ المرحمة التي يبدأ فييا بدخكؿ الطالب 
لصؼ العاشر , ( أشير , كتستمر حتى ا6( سنكات ك) 5عمر ) كؿ االساسي مف لمصؼ األ

 .أم لمدة عشر سنكات
 :الدنياالمرحمة األساسية 

تشمؿ مرحمة التعميـ  اإللزامي التي تبدأ مف الصؼ األكؿ  الدنياساسية كالمرحمة األ 
 األساسي  . الثالثاألساسي حتى 

 :كفايات الطالب األساسية  
المعرفة كالميارات كاالتجاىات , التي يكظفيا المتعممكف في  تعتبر الكفايات مزيجان مف

مختمؼ المكاقؼ في المدرسة كالعمؿ كالحياة بشكؿ عاـ, كيعد تطكير الكفايات جانبان أساسيان في 
المنياج, حيث أنو مف خبلؿ اكتساب مجمكعة مف الكفايات يستطيع الطمبة االستفادة مف 

 تعمميـ في الحياة اليكمية.
كفايات الطالب المتضمنة في تحميل إطار المنياج :  بكفايات الطالب األساسيةلباحثة وتقصد ا

 , التعمم البنائي, التواصل, التعاون, المواطنةالناقد واإلبداعيالتفكير  وىي:
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 الفصــل الثاني

 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

كقد , محكر الرياضيات ك محكر الكفايات تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ محكريف ىما:
تناكلت في محكر الرياضيات :طبيعة الرياضيات, تعريؼ الرياضيات, الرياضيات المعاصرة, 

امة خصائص الرياضيات, أىمية الرياضيات, الرياضيات كالمناىج الدراسية, األىداؼ الع
عريؼ الكفاية, أنكاع الكفايات, بينما تناكلت في محكر الكفايات: ت, لرياضيات المرحمة االبتدائية

 تصنيؼ الكفايات, مصادر اشتقاؽ الكفايات, كفايات الطالب, التعريؼ بكؿ كفاية مف الكفايات
 .() التفكير الناقد كاإلبداعي, التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنة

 المحور األول : الرياضيات:

 The Nature Of Mathematicsطبيعة الرياضيات: 

تمعب الرياضيات دكران ىامان في حياتنا, كتعتبر عممان بالغ العراقة, تمتد جذكره عبر 
التاريخ, كقد حظيت الرياضيات كما تزاؿ حتى اليكـ باىتماـ شديد مف الرياضييف كالتربكييف 
,  كفي ذات الكقت تككف خادمتيا, فالرياضيات عمـ  كالفبلسفة, كتعتبر الرياضيات ممكة العمـك

مف إبداع العقؿ البشرم, تعتمد عمى التفكير المجرد, كحؿ المشكبلت, كتمثؿ  نظامان تجريدم 
مستقبلن مف المعرفة كالطرائؽ لمتعامؿ مع االنماط كالعبلقات, كيتضمف عمميات االكتشاؼ 

 كالمناقشة كالترتيب كالتصنيؼ كالتعميـ كاالستقراء كاالستنتاج كغيرىا.
لرياضيات, كيككف مصاحبان لتطكرىا, كذلؾ نتيجة لتزايد "كما اف تطكر العمـك يعتمد عمى ا

اعتماد العمكـ عمى األساليب الرياضية, كما أف ليا دكر ممحكظ في الصحكة العممية 
 .(12ص ـ,2004) باركد, كلكجية التي يعيشيا العالـ اآلف"كالتكن

إلى كلمعرفة الطبيعة الخاصة بالرياضيات, كما حدث فييا مف تغيير, يمكف الرجكع 
التطكر التاريخي ليا. لقد أدت االكتشافات الرياضية إلى التغيير في بنيتيا, كىذا أدل بدكره إلى 
تغيير كاضح في طبيعة الرياضيات, فبعد اف كانت الرياضيات تستخدـ األسمكب االستداللي في 

لى اليندسة فقط, أصبحت تستخدمو في كافة فركعيا, كبذلؾ فإف البحث في الرياضيات اتجو إ
تحميؿ طبيعة الرياضيات ذاتيا, كالبحث عف حمكؿ رياضية لمشكبلت رياضية أك ما يسمى 
بالرياضيات مف أجؿ الرياضيات, كفي ىذا اإلطار يعتمد بناء الرياضيات عمى االستدالؿ 
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المعرفة كالتعاريؼ, كنقطة البدء لمتكصؿ إلى  منطمقان مف المسممات كالمصطمحات غير
الخاصة بنظاـ رياضي معيف, كلعؿ ىذه النظرة الشكمية إلى الرياضيات قد العبلقات) النظريات( 

أكسبتيا كحدتيا, كما تعدد فركعيا إال لتعدد مككنات تمؾ النظـ الشكمية, كالمجمكعة المستخدمة 
ات كتعاريؼ  كأصؿ ) أعداد, نقط, متغيرات, إلخ(,  كالتركيب الرياضي بما يتضمنو مف  مسمم

 .(64 – 60ص  ـ, ص2004د, ) أحم لمعمـك األخرل
كلمرياضيات استخدامات عديدة في مجاؿ الحياة اليكمية, فيي تساعد في التعرؼ عمى 
مشكبلت األفراد, كتسيـ في كضع حمكؿ ليذه المشكبلت, كىي طريقة لمبحث تعتمد عمى 
 المنطؽ كالتفكير العقمي, مستخدمة سرعة البديية كسعة الخياؿ, كدقة المبلحظة, كتساعد في

ر التفكير كحؿ المشكبلت تطكير القدرات العقمية مف خبلؿ المسائؿ كالمشكبلت, كما كتطك 
 .كاإلبداع

سياميا المميز في ألكاف الحياة المختمفة, حيث لـ تعد النظرة لعمـ  كلمرياضيات دكرىا كا 
 الرياضيات كمجرد فرع مف فركع العمكـ الطبيعية فحسب, بؿ ينظر إلييا كأصؿ لمعمـك االخرل,

 .(9ص ـ,2005فيي تستخدـ في معظـ العمـك الطبيعية كاإلنسانية) عطكاف, 
كيكمف جكىر الرياضيات في الترابط الكاضح فييا, كىي خاصية مف المؤكد أنيا تكجد في 

 .(19ص ـ,2003نظـ معرفية أخرل كثيرة, لكنيا تكجد في الرياضيات بشكؿ أساسي) بدكم, 
كال تزاؿ الرياضيات مناط الثقة كاليقيف عند معظـ المفكريف, بما تمتاز بو مف دقة 
كصرامة, فأصبحت بمنيجيا االستنباطي مثبلن يحتذل لكؿ تفكير, كلكؿ مفكر يبغي الدقة كالثقة 

 .(19ص ـ,2012, , السر, أحمد, كالخزندارفي تفكيره) عفانة 
نساف منذ القدـ  كحتى كقتنا الحاضر, في كما ساعدت الرياضيات بفركعيا المختمفة اإل

دراسة كتحميؿ العبلقات بيف الظكاىر الطبيعية المختمفة, كبالتالي في التعرؼ عمى بعض القكانيف 
) سعيد,  مف كقت آلخر ار التي يكشؼ عنيا التقدـ العمميالتي تحكـ الككف المميء باألسر 

 .(13ص ـ,2006
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( أىـ التغيرات التي حدثت في طبيعة 22-21ص ص ـ,1996 )كيمخص عبيد كزميبله
 الرياضيات فيما يمي: 

كانت الرياضيات تستخدـ رمكزان كلغة معينة لكؿ فرع مف فركعيا , ثـ أصبحت تستخدـ  -1
 لغة مكحدة ىي لغة المجمكعات.

كانت الرياضيات تستخدـ التعميـ كالتجريد في نطاؽ محدكد,. ثـ أصبحت تستخدمو  -2
 عمى نطاؽ كاسع.

 كانت الرياضيات ال تستخدـ قكاعد المنطؽ الصكرم في معالجة قضاياىا. -3

 كاف لمرياضيات فركع منفصمة ثـ تكحدت تحت التراكيب الرياضية. -4

كانت المعارؼ الرياضية صادقة صدقان مطمقان, ثـ أصبح صدقيا نسبي لتعدد األنظمة  -5
 الرياضية.

سة فقط, ثـ أصبحت تستخدمو كانت الرياضيات تستخدـ األسمكب االستداللي في اليند -6
 في كافة فركعيا.

كقد أطمؽ عمى الرياضيات لقب " ممكة العمكـ", كذلؾ عمى أساس أف الرياضيات ىي 
نصافان بالعقمية الخالصة,  تمثؿ الشكؿ إنيا أكثر العمكـ دقة كيقينان, كعمكمية, كاكتفاءن ذاتيان, كا 

العممية, أك عمى أقؿ تقدير تككف المفاىيـ التي المثالي الذم يجب أف تتجو إليو كؿ المعرفة 
تشكميا ضركرية لمنمك الكامؿ لفركع العمـ األخرل, حيث أف كماؿ النظرية العممية في التعبير 

" في ذاتياعنيا بصيغة رياضية, فبذلؾ تككف الر   ـ,1997) إبراىيـ, ياضيات ىي "لغة العمـك
 .(157ص

 تعريف الرياضيات: 

( الرياضيات بأنيا: عمـ ذك طبيعة تركيبية, تبدأ مف البسيط 9ص ـ,1995يعرؼ المفتي)
إلى المركب, فمف مجمكعة المسممات تشتؽ النظريات عف طريؽ السير بخطكات استداللية 

ف أر بناء استداللي في جكىرىا, كما تحكميا قكانيف المنطؽ, كالرياضيات بيذه الطريقة تعتب
المسممات ال تحتمؿ معنى معيف, بؿ تكتسب معناىا  فأجريد يصبغ الرياضيات بطابعو, أم الت

 مف الجزء الذم تستخدـ فيو.
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بأنيا: بناء استداللي تساعد عمى تنظيـ كتطكير  (26ص ـ,2003كتعرفيا المشيراكم) 
 أساليب التفكير العممي, كما تكظؼ كأداة لفيـ البيئة المحيطة, كالتعامؿ معيا.

لتجريد مف القيكد  كالمحسكسات كاالتجاه نحك ( بانيا : ا4ـ, ص1995كيعرفيا عفانة) 
 التجريد, كالعمؿ عؿ انطبلؽ الفكر الرياضي , منشأ النظريات الحديثة  .  

( الرياضيات بانيا: طريقة الفرد في التفكير, كدراسة 23ـ, ص2006كعرؼ اليكيدم) 
ه البنى, حيث أف نماط بما تتضمنو مف أعداد كأشكاؿ كرمكز, كدراسة البنى كالعبلقات بيف ىذاأل

 البنية عبارة عف مجمكعة مف العناصر, كتستخدـ لغة الرمكز كتعابير محددة ككاضحة.

(  أف:  الرياضيات نظاـ مستقؿ, كمتكامؿ مف المعرفة 13ص ـ,1999كيرل أبك سؿ )
كالطرائؽ المتنكعة, لتناكؿ أنماط كعبلقات معينة, مف خبلؿ الرمز كالشكؿ, كما أنيا طريقة في 

ير, كلغة عالمية تساعد عمى نقؿ المعمكمات بطريقة محكمة, كمعبرة, كتكضح الظكاىر التفك
 المادية كاالجتماعية, كالتنبؤ بيا, كممارسة االكتشاؼ كالمناقشة, كاالستنتاج كالبرىاف المنطقي.

 ( أنو يمكف النظر إلى الرياضيات أنيا: 48ص ـ,2013كيرل أبك عطا) 

 ردة, كتستخدـ تعابير كرمكز محددة.لغة تتعامؿ مع الكميات المج  -

 تستخدـ المنطؽ كالتدكيف الرياضي.  -

 طريقة في التفكير, كتقرر نسبة احتماؿ صحة فرضية ما.  -

 تساعد في تنمية التفكير.  -

 تتصؼ بالدقة كالمكضكعية.     -

 الرياضيات المعاصرة:     

تدريس الرياضيات المعاصرة أصبح ضركرة مف ضركريات عصر ثكرة المعمكمات,  إف
حيث تنكعت الميارات كالمعارؼ, بعد أف تداخمت الرياضيات في جميع العمكـ الطبيعية, كحتى 
العمكـ اإلنسانية, فمكال الدقة كاإلبداع في الرياضيات, ككفاءتيا اليائمة لـ تصؿ العمكـ إلى ما 

 . كصمت إليو اآلف

ككانت النظرة التقميدية لمرياضيات تقكـ عمى أساس أنيا مقسمة إلى أربعة فركع منفصمة, 
ىي: الحساب, الجبر, اليندسة, كالتحميؿ, ثـ ظيرت مجمكعة مف العمماء نادت بكضع دراسة 
شاممة عف الرياضيات, كأف الرياضيات انتقمت مف الحساب البسيط إلى أعمى المستكيات 
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ر كاليندسة كالتحميؿ, كيمكف تكامميا, ككضعيا بإيجاز, كأنيا دراسة الثنائي المجردة في الجب
المرتب) المجمكعة كالبنية(, كبذلؾ أصبح ينظر إلى الرياضيات ككياف متكامؿ, كأف النظرة 
المعاصرة نحك الرياضيات, تعتبرىا بناءن فكريان كاحدان متناسقان, يشد بعضو بعضان, أساسو مفيـك 

 .(22ص ـ,2000) عقيبلف, ر البناء فيو ىك مفيـك البنيةكحجالمجمكعة, 

فالرياضيات المعاصرة ىي مادة عممية جديدة, دخمت المنيج المدرسي , فجعمتو عصريان 
يبلئـ التطكر المعاصر, كيكضح األفكار العممية التي يسكدىا مفيكـ الرياضيات المعاصرة مف 

ط مادة تصاغ بمغة جديدة, ذات مصطمحات المنظكر التربكم, فالرياضيات المعاصرة ليست فق
حديثة, أك مكضكعات جديدة في الرياضيات, بؿ إف مفيكميا يشمؿ تطكر األىداؼ, كالمحتكل, 
كطريقة التدريس أيضان, في كؿو متكامؿ يؤثر بعضو في البعض اآلخر, كيتأثر بو, كليذا فإف 

د الجديد قيمتو, كيقمؿ  مف ؼ, يفقتناكؿ الجديد بنفس األسمكب القديـ , كبنفس النظرية كاألىدا
 .(26ص ـ,2006) الطنة, أثره

 ( أف الرياضيات المعاصرة تيدؼ إلى :23ص ـ,2000كيرل عقيبلف) 
مسايرة العصر كفيـ تطكراتو العممية, كالتقنية, كاالقتصادية, مف خبلؿ دراسة لغة   -1

 عالمية. العصر, بما فييا مف مصطمحات كمفاىيـ كرمكز, كممارستيا كأداة اتصاؿ

استخداـ االفكار كالمفاىيـ, كالمبادئ العامة التي تعمؿ عمى تكضيح ميداف الرياضيات,  -2
 كربط فركعو بعضيا ببعض.

 ممارسة لغة االقتصاد مف خبلؿ تكفير الكقت كالجيد. -3

 ولقد أثبتت الدراسات أن إدخال الرياضيات المعاصرة في المناىج الدراسية الجديدة عممت عمى
   :(17ص ـ,1999) أبك سؿ, 

 تكامؿ المعرفة في مجاؿ الرياضيات,  -
 تمبية احتياجات الصناعة المعاصرة, كحؿ كثير مف مشكبلتيا. -
 المساعدة في تطكير البحكث العممية كالتربكية في مختمؼ المجاالت . -
 ياضية.استخداـ اآللة ) كاآللة الحاسبة كالحاسبات اآللية كغيرىا ( في إجراء العمميات الر  -
 تحقيؽ األىداؼ التربكية بصكرة أفضؿ. -
 مسايرة ركح العصر كفيـ ما يحدث فيو مف تطكرات عممية كتقنية. -
 استخداـ المفاىيـ كالمبادئ العامة في مجاؿ الرياضيات بصكرة متكاممة. -
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تحسيف أساليب التدريس لتكفير الجيد كالكقت في مساعدة المعمميف عمى اكتساب المفاىيـ  -
 لعامة في الرياضيات.كالمبادئ ا

 التركيز عمى الفيـ كاستثارة التفكير كحب االكتشاؼ. -

 خصائص الرياضيات المعاصرة:

المشار إليو  ( ,15ص م,1997تميزت الرياضيات المعاصرة بعدة مظاىر ىي:) أبو زينة, 
 :(31ص م,2013أبو عطا, )في
حكليا مفاىيـ الرياضيات تمثؿ مفاىيـ الفئة, الزمرة, كالمجاؿ مفاىيـ جكىرية تستقطب  -1

 في أنظمة رياضية.
تعد الرياضيات معرفة منظمة في بنية ليا أصكليا كتنظيميا, كتسمسميا بدءان  -2

 بمصطمحات مٌعرفة كغير معٌرفة, إلى أف تتكامؿ كتصؿ إلى نظريات كتعميمات كنتائج.
جمكعة تمثؿ الرياضيات طريقة في التفكير, تقـك عمى تطبيؽ االستنتاج العقمي عمى م -3

مف البديييات لمكصكؿ إلى قاعدة أك تعميـ, فالتفكير االستنتاجي ) االستداللي( ىك النمط 
 المقبكؿ في الرياضيات, كالذم يدلنا عمى صحة فرضية أك نظرية ما.

تتجو الرياضيات المعاصرة نحك التجريد , كالتخمص مف قيكد المحسكسات, التي تعيؽ  -4
 ترتبط بعناصر حسية, فالمسممات كالمصطمحات ال تحمؿ انطبلؽ الفكر الرياضي, أم أنيا ال

معنى, بؿ تكتسب معناىا مف الجزء الذم تستخدـ فيو, إف خاصية التجريد أكسبت الرياضيات 
 قكة إلى قكتيا.

تستخدـ الرياضيات لغة عالمية , يفيميا الرياضيكف في جميع انحاء العالـ ,فيي  -5
بدقة كمكجزة, تسيؿ التكاصؿ الفكرم بيف الرياضييف, إذ تستخدـ تعبيرات ك رمكزان محددة, معرفة 

 أنيـ يستخدمكف المغة نفسيا, كيفكركف بالطريقة نفسيا.
, فيي المغة األساسية في كؿ حضارة, لذا فيي جديرة   -6 تمثؿ الرياضيات ممكة العمـك

 باالىتماـ في كؿ حضارة  كفي كؿ كقت.
نب كاسعة مف المعرفة الرياضية تناسب الرياضيات الطريقة العممية , حيث أف جكا -7

 ابتكرت لخدمة أغراض عممية.
تتمتع الرياضيات بجماؿ في تناسقيا, كترتيب كتسمسؿ أفكارىا, لذا فاف الرياضييف  -8

 المحترفيف الميرة يشعركف بسركر في الرياضيات إذا ما فتح ليـ كشؼ جديد.
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لذم يبتكر باستمرار, كما أف الرياضيات فف, كالرياضيكف فنانكف, ألف نشاط الرياضي ا -9
 كلديو القدرة عمى التعميؿ الصحيح, يحمؿ في طياتو تشابيان ألكجو نشاط الفناف.

 أىمية الرياضيات:

يتطمب مجتمع المعرفة بعالمو الكاسع العريض, الكعي الذكي, كاالستخداـ الفعاؿ لمعمكـ, 
ليا مف مكقع متميز عمى كالمعمكمات المتكفرة حاليان تحت أيدينا, كمف أىميا الرياضيات, لما 

, كلدكرىا األ كيد في التقدـ العممي ذاتو, كلفاعمية استخداماتيا المتقدمة في شتى خريطة العمـك
 .(66ص ـ,1997) إبراىيـ, ياديفالمجاالت كالم

فالرياضيات مف أعظـ ما حققتو الركح اإلنسانية, ألف قضاياىا تعد قضايا ضركرية, 
كصادقة صدقان مطمقان, كيقينية يقينان ال يمكننا حيالو إال أف نسمـ بو, كذلؾ دفع المتخصصيف 
كالعامة عمى حد سكاء التسميـ بأف الرياضيات ىي العمـ الدقيؽ, كبانيا المثاؿ الذم ينبغي 

, كترل الباحثة أف  النظر (13ص ـ,1997االحتذاء بو في كؿ تفكير يقيني) إبراىيـ, االىتداء ك 
نيا صادقة صدقان مطمقان يجانبو الصكاب, فكـ مف نظريات كمفاىيـ عمى أ إلى الرياضيات 

 نظرية إطار ففي: ياضية أثبت العمـ الحديث أنيا غير صحيحة, كتـ تعديؿ الكثير مناير 
 يعتقد, كاف كما مطمقا صدقا صادقة ليست" الجزء مف كبرأ الكؿ" البدييية أف ظير المجمكعات

 كذلؾ ظيرت كما,  الكؿ مف كبرأ يككف أف أك لمكؿ مساكيان  يككف أف يمكف الجزء أف ظير إذ
 منيج ظيكر إلى أدل كمو كىذا المعادالت بعض إلييا أدت كالتي ( ت)  الخيالية األعداد بعض
 كاألسس المبادئ إلى ينظر يعد لـ, ففيو  االستنتاجي الفرضػػػي المنيج ىك الرياضيات في جديد
 فقط تعتبر أصبحت ,بؿ صادقة غير أك صادقة أنيا عمى الرياضي البرىاف عمييا يقكـ التي
 عف مستقمة تككف فأك  االختبلؼ إثارة كعدـ الكضكح منيا شركط لعدة تخضع فرضيات مجرد

 . البعض بعضيا

الرياضيات اليكـ دكران ىامان في حياة اإلنساف, إذ ال غنى عنيا كما يرل ) أبك سؿ,  كتمعب
نو يستخدميا في تنظيـ مختمؼ نشاطاتو اليكمية كالبيع كالشراء, أحيث   .(12ص ـ,1999

لكجيا, كمختمؼ االعماؿ استثمار الكقت كاالقتصاد, كاستخداماتيا الكاسعة في العمكـ كالتكنك 
اننا عف طريؽ الرياضيات نستطيع كضع المكازنات المالية, كاستخداميا في كما ,كالنشاطات

اإلدارة المالية كالمصرفية,  كما نعتمد عمييا في الحسابات الفمكية, كتحديد األكقات كاألزمنة, 
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كتدخؿ الرياضيات في عمـ الحاسكب, كعمـ الفيزياء الحركية كالساكنة, كالحسابات اليندسية 
 كغيرىا. كعمـك االتصاالت,

 الرياضيات والمناىج الدراسية:

يعد المنياج جزءان مف النظاـ التعميمي, بما يتضمنو مف غايات كبنية) مراحؿ كنكعيات 
التعميـ كنظـ االلتحاؽ بيا( كنظـ اإلدارة كالتمكيؿ, كعممية تككيف المعمـ, كحركة البحث العممي, 

 كمصادر التعمـ .

لمصادر التعميمية لممتعمـ, كىك مرجعو األساسي الذم "كيعد الكتاب المدرسي كاحدان مف ا
يعتمد عميو في إثراء معارفو كخبراتو, كىك أحد أىـ مصادر أم منياج , كالذم يفترض أف يسيـ 

 .(227ص ـ,2007" ) مقابمة كالعمراني, ي التعميـ كالتعمـبشكؿ فعاؿ في زيادة فاعمية عمميت

مف  حكلنا ىك سمة العصر, لـ يعد مف المقبكؿ " كلما كاف التغير السريع في كؿ األمكر 
أف تنعزؿ المناىج الدراسية عف مجريات األمكر مف حكليا, كىكذا فقد شيدت المناىج كمنيا 
مناىج الرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ في السنكات االخيرة تطكرات عديدة عالميان كمحميان, فعمى 

, مراجعة برامج تدريس الرياضيات مراجعة شاممةالمستكل العالمي بدأت معظـ الدكؿ المتقدمة 
تكاكب متطمبات القرف الحادم كالعشريف, كبدأ االىتماـ  بغرض تطكيرىا كاالرتقاء بيا حتى

بتطكير مناىج الرياضيات لتحقيؽ أىدافيا األساسية في تنمية قدرة التفكير المنظـ, كالبحث 
كاالستقصاء لدل التبلميذ لمساعدتيـ عمى التكيؼ مع المتغيرات المستجدة في مجتمعيـ 

عميمي مف نكاتج اـ بتنشيط التفكير كمنتج تالتي تكاجييـ, كاالىتم كالتصدم لحؿ المشكبلت
 .(21-14ـ, ص ص 200) دياب,  تعميمنا المعاصر"

( أف التطكرات اليائمة في مجاؿ تطكير مناىج 175ص ـ,2003كيرل بدكم) 
الرياضيات قد أفرزت رؤل كتكجيات جديدة لما يجب أف يككف, كاىتمامان رئيسيان في تعميـ كتقكيـ 

الرؤل كالتكجيات, كالتي تـ تكثيقيا في عدة كثائؽ عالمية, لعؿ مف تعمـ الرياضيات, كىذه 
أىميا معايير المنيج, كالتقكيـ, كالمعايير كالمستكيات, حيث ركزت ىذه المعايير عمى أىداؼ 
كغايات كبيرة لتنمية القدرات الرياضية, كىي: فيـ المفاىيـ, كالمعرفة اإلجرائية, كحؿ 

كساب الطمبة المق درة الرياضية, إضافة إلى االىتمامات المنصبة عمى مجاالت المشكبلت, كا 
المحتكل الرياضي الخمس) الحس العددم, خكاص األعداد كالعمميات عمييا, القياس كاليندسة 
كالحس الفراغي, تحميؿ البيانات كاإلحصاء كاالحتماالت, الجبر كالدكاؿ الجبرية(, كبالتالي فإف 
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ؾ حاجة إلعادة النظر في أىداؼ تعميـ الرياضيات, كعميو الكثائؽ السابقة تؤكد عمى اف ىنا
 حددت خمسة أىداؼ ينتظر مف الطالب بمكغيا تتمثؿ في :

 تقدير الرياضيات. .1

مكانياتو  في الرياضيات. .2  ثقة المتعمـ بقدراتو كا 

 التمكف مف حؿ المشكبلت. .3

 التكاصؿ بمغة الرياضيات كأفكارىا. .4

  أساليب التفكير الرياضي المنطقي. استخداـ .5

كتيدؼ الخطكط العريضة لمنياج الرياضيات في مرحمة التعميـ األساسي إلى مبادئ 
عامة يسترشد بيا في بناء مناىج الرياضيات, كاختيار الخبرات المناسبة ليا, كانطمقت ىذه 

ية كالتعميـ, الخطكط العريضة مف تكجيات عامة  لتدريس الرياضيات في ضكء فمسفة الترب
ـ في عٌماف, كالخطكط 1987كتكصيات المؤتمر الكطني لمتطكير التربكم الذم عقد عاـ 

 العريضة لمرحمة التعميـ األساسي, كخبرات المتخصصيف في مجاؿ الرياضيات.

 األىداف العامة لرياضيات المرحمة البتدائية:

كالتي  ـ1993عقد في العاـ  لقد حدد المؤتمر القكمي  لتطكير التعميـ االبتدائي, كالذم
(  أىداؼ الرياضيات في المرحمة االبتدائية 258 – 257ص ص ـ,2006صالح)  ا ذكرتي

 فيما يمي:

 إدراؾ مفاىيـ الرياضيات , كتعميماتيا كمياراتيا. -1

 إدراؾ بعض المفاىيـ اليندسية األساسية. -2

 التعرؼ عمى بعض المجسمات. -3

 العبلقات القائمة فيما بينيا. التعرؼ عمى كحدات القياس, كفيـ -4

 تنمية ميارة حؿ المشكبلت, في حدكد العمر العقمي لمتمميذ. -5

 تنمية القدرة عمى استخداـ أساليب التفكير. -6

 اكتساب الميارات اآلتية كتكظيفيا في المكاقؼ الحياتية, كفي المكاد األخرل:  -7

  جراء  العمميات عمييا.قراءة األعداد) الطبيعية كالكسرية(, ككتابتيا, كا 
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 .استخداـ األدكات اليندسية في رسـ بعض األشكاؿ اليندسية البسيطة 

 .استخداـ كحدات القياس, كالتحكيؿ مف كحدة ألخرل 

 .استخداـ رمكز الرياضيات, كمصطمحاتيا, قراءة ككتابة 

 .قراءة البيانات الكمية, تفسيرىا 

 تنمية االتجاه اإليجابي نحك الرياضيات. -8

 اء لمكطف.تنمية االنتم -9

 .(80ص ـ,2009م, تر اكتساب قيـ كاتجاىات خمقية, كاجتماعية سميمة) الع -10

كيعكد االىتماـ بكضع منياج فمسطيني لمتعميـ العاـ, إلى حرماف الشعب العربي 
الفمسطيني مف تقرير مصيره التربكم, فقد كاف التعميـ كاإلشراؼ عميو حنى قدكـ السمطة الكطنية 

كؿ صممت مناىجيا لخدمة مجتمعاتيا في ضكء فمسفتيا التربكية الفمسطينية, مسؤكلية د
الخاصة, كحيث أف المنياج الذم كاف معمكالن بو ال يتناسب مع البيئة الفمسطينية, كجب عمى 
الشعب الفمسطيني أف يضع منياجان خاصان يمبي احتياجاتو المختمفة, كيركز عمى اإلنساف 

عادة التككيف الكطني, كقد ركز  الفمسطيني, كينقمو مف التبعية كالتشتت إلى الريادية كاإلنتاجية, كا 
المنياج الفمسطيني عمى أربعة أبعاد رئيسة ىي: البيعد الكطني, كالبيعد الديني, كالبيعد القكمي, 

 كالبيعد الدكلي.

عداد مناىج كطنية فمسطينية تستقي  لذا حرصت السمطة الكطنية الفمسطينية عمى بناء كا 
فة العامة لممجتمع العربي الفمسطيني, كتستمد مبادئيا مف تراثو, كدينو, كقيمو, أسسيا مف الفمس

كعاداتو كتقاليده, كمف كثيقة استقبلؿ دكلة فمسطيف, كطمكح الشعب الفمسطيني تجاه المستقبؿ, 
 كدكر التربية في المحافظة عمى ىذا المجتمع , كتحقيؽ ازدىاره. 

ـٌ بنائيا ضمف خطة المنياج الفمسطيني كمنياج الرياضيات أحد المناىج االساس ية التي ت
 األكؿ.

لقد جاءت األىداؼ العامة لتدريس الرياضيات  في فمسطيف حسب ما اشتممت عميو خطة 
, كما يمي:) عفانة ـ 2000المنياج الفمسطيني األكؿ, الذم بدأ العمؿ عمى تنفيذه في العاـ 

 .(61 – 60ص ص ـ,2012السر, أحمد, كالخزندار
 اكتساب معارف و ميارات أساسية في فروع الرياضيات. -1
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 اكتساب معارف رياضية كافية لمتابعة دراستو المستقبمية. -2

اكتساب معارف وميارات تساعد اإلنسان في احتياجاتو في الحياة العممية وتنمية  -3
 المجتمع وتشمل:

 ىمية تطكير الحس العددم, كالقدرة عمى إجراء الحسابات بكسائؿ مختمفة, كفيـ أ
 النتائج.

  اكتساب معارؼ كميارات تساعد اإلنساف في تمبية احتياجاتو في حياتو العامة, كتفيـ
 بيئتو المادية كاالجتماعية, كتكاصمو مع المجتمع.

 اكتساب معرفة رياضية ضرورية لفيم أنظمة معرفية أخرى مثل العموم والتكنولوجيا. -4

 :الطبيعة البنيوية لمرياضيات وتكوينيا وتشمل تعرف -5

 .تعرؼ الحدس الرياضي, كأىميتو في تككيف الرياضيات 

 .ممارسة االكتشاؼ الرياضي مف خبلؿ نماذج مبلئمة في مجاالت المحتكل 

 .تعرؼ بعض البنى الرياضية, كتجسيدىا بصكر متعددة, كالعبلقات القائمة بينيا 

 بلؿ خبرات حسية, كأخرل مجردة, مثؿ العمؿ عمى تنمية القدرة عمى التخيؿ مف خ
 المجسمات كالتحكيبلت.

 .تنمية الفيـ لطبيعة الرياضيات التجريدية 

 تنمية التفكير المنطقي وتشمل: -6

  اكتساب القدرة عمى التفكير االستقرائي, كالتعميـ, كمبلحظة األنماط, كاكتشاؼ قاعدة
 النمط.

 .اكتساب القدرة عمى التفكير االستنتاجي 

 .اكتساب القدرة عمى استخداـ أساليب البرىاف المختمفة 

 .اكساب الدقة في التفكير 

 تنمية القدرة عمى حل المشكالت وتشمل: -7

  ,اكتساب أسمكب معالجة المشكبلت بصكرة عامة, بما في ذلؾ أسمكب التجريب
 كالمبلحظة العممية, كعمؿ التخمينات أك الفرضيات.
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 حؿ المسائؿ الكبلمية, كالمشكبلت غير الركتينية, ضمف مجمكعات  تنمية القدرة عمى
 المحتكل المختمفة.

 .اكتساب استراتيجيات متنكعة لحؿ المشكبلت 

  تنمية التفكير اإلبداعي, مف خبلؿ أنشطة غير مألكفة, كصياغة مشكبلت مف أكضاع
 كاقعية, كالتعبير عنيا بنماذج رياضية.

 ت والحاسوب وتشمل:اكتساب ميارات استخدام الحاسبا -8

  اكتساب ميارة استخداـ الحاسبة في إجراء العمميات الحسابية, كخاصة المعقدة منيا
 لحؿ مسائؿ الرياضيات كالعمكـ.

 .استخداـ برمجيات حاسكب جاىزة في تعميـ الرياضيات 
 تنمية قيم واتجاىات إيجابية وتشمل: -9

 اتجاىات إيجابية نحك  اكتساب الثقة بالنفس في مكضكع الرياضيات, كتطكير
 المكضكع.

  كاالستدالؿ. كالتماثبلت  تذكؽ القضايا الجمالية في الرياضيات, مثؿ األنماط 

  اكتساب قيـ كاتجاىات إيجابية مثؿ: استقبللية التفكير, كعدـ التسرع, كالمثابرة, كالمبادرة
 لمبحث, كتثميف اإلجابة الصحيحة , كتحقيؽ الذات.

 دكر الرياضيات في التقدـ العممي, كالتطكر االجتماعي, كاتخاذ القرارات في  تثميف
 الحياة.

 .تثميف دكر العمماء العرب كالمسمميف في تطكير الرياضيات 

 :كفايات الطالبالمحور الثاني: 

لقد دخؿ مفيكـ الكفايات إلى األدب التربكم في ستينات  القرف الماضي, فقد ظيرت 
رد فعؿ لفشؿ ك  Competency - Based Education مة عمى الكفاياتحركة التربية القائ
 يسد النقص الذل يشعر بو المتعمـ فتحقيؽ أىدافيا بشكؿ سمككي إجرائي ك  يالتربية التقميدية ف
 . تدريبو عمى األداء



11 

 

يرم أتباع المدخؿ القائـ عمى الكفايات أف المعرفة عبارة عف كفايات غير مترابطة يمكف ك 
كتقكيميا بصكرة منفصمة , ككاف اليدؼ الذل سعى إليو مؤيدك ىذه الحركة ىك تقنيف تدريسيا 

صكرة كفايات كأنشطة أساسية  ي, مف خبلؿ تحديد مخرجات لمتعمـ فالمنيج كزيادة فاعميتو
 ينبغي أف يتدرب المعممكف عمى إتقانيا.

ذا كاف مفيكـ الكفاية ارتبط في بداية ظيكره بمجاالت التشغيؿ كالم يف كتدبير المكارد كا 
البشرية في المقاكالت, فإننا نبلحظ اليكـ اتساع ىذا المفيكـ ليغطي كافة التغييرات التي 
ستصيب ليس فقط العماؿ كالمينييف في المقاكالت, بؿ كرجاؿ التعميـ أيضا في المدارس كمف 

دخؿ الكفايات قاصران بينيـ المشرفيف التربكييف  كالمعمميف, بؿ كحتى التبلميذ أنفسيـ , فمـ يعد م
عمى إعداد األطر المينية, بؿ سيتحكؿ إلى أداة لتنظيـ المناىج كتنظيـ الممارسات التربكية في 

 المنظكمة التعميمية برمتيا. 

فالكفايات ىي قدرات مكتسبة تسمح بالسمكؾ كالعمؿ في سياؽ معيف, كيتككف محتكاىا 
مركب. كما يقكـ الفرد الذم اكتسبيا, مف معارؼ كميارات كقدرات كاتجاىات مندمجة بشكؿ 

 بإثارتيا كتكظيفيا, بقصد مكاجية مكقؼ أك مشكمة ما كحميا في كضعية محددة.

" لقد جاء مفيكـ الكفايات إلى مجاؿ التربية ليعمؿ عمى تحسيف البرامج التعميمية لكافة 
اد المعمـ مستكيات المؤسسات التربكية بصفة عامة, مف خبلؿ التركيز عمى الكيؼ في إعد

كتدريبو عمى تنمية المعمكمات كالميارات كاالتجاىات المختمفة لدل الطبلب إلى درجة عالية مف 
اإلتقاف, كقد عرفت البرامج التي بنيت كفؽ ىذا المفيكـ بالبرامج القائمة عمى الكفايات" ) قنديؿ, 

 (.4ص ـ,2000

أىـ ما ينبغي التنبيو إليو اآلف بخصكص ىذا التعريؼ كالذم يحتـ عمينا الخركج مف  إف
منظكر األىداؼ إلى منظكر جديد, ىك أف مفيكـ الكفاية يدكر حكؿ فكرة النشاط الذم يتـ داخؿ 
سياؽ معيف) مكقؼ أك مشكمة...(. كبتعبير آخر, لكي نعرؼ كنحدد الكفايات كندبرىا, ينبغي 

كىذا ما يحدث بالفعؿ في  ـ طبيعة الشخص كخصائصو كطبيعة الميمة كأىدافيا.أف نفي أكالن 
المحظة التي يتكجب عمى الفرد فييا أف يكاجو مكقفا أك يحؿ مشكمة, أك أف ينجز نشاطان 
كيستعمؿ ك يكظؼ كفاياتو. فالكفايات ال تظير خارج سياؽ النشاط ك العمؿ.. كىذا األمر 

نو إذا كاف فرد ما يتكفر لديو كفايات فإنو سيستخدميا ال محالة. يتضمف افتراضا ضمنيا مؤداه أ
 إف امتبلؾ كفايات ىك في حد ذاتو نكع مف الضماف بأف النشاط سيتـ ك العمؿ سينجز بالفعؿ.
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 تعريف الكفاية:

ـٍ يىٍكؼً  الكفاية لغوياً   لى  : مف كفى يكفي كفاية إذا قاـ باألمر, كمعنى الكفاية في قكلو تعالى: " أىكى
مىى كيؿِّ شىٍيءو شىًييده " ) فصمت بِّؾى أىنَّوي عى (, أم أنو قد بيف ليـ ما فيو كفاية, في الداللة 53 :ًبرى

 عمى تكحيده, كالكيفية بالضـ ما يكفيؾ مف العيش.

كفي . كفاؾ ىذا األمر أم حسبؾ ككفاؾ ىذا الشيء :كيقاؿ: استكفيتو أمرا فكفانيو. كيقاؿ
البقرة في ليمة كفتاه أم أغنتاه عف قياـ الميؿ كقيؿ: إنيما  ف آخر سكرةالحديث: مف قرأ اآليتيف م
في قياـ الميؿ كقيؿ: تكفياف الشٌر كتقياف مف المكركه. كفي الحديث:  أقؿ ما يجزلء مف القراءة

 .عميكـ كيكفيكـ الٌمو أم يكفيكـ القتاؿ بما فتح عميكـ سيفتح الٌمو
. ككفاه ما أىٌمو كفاية ككفاه مؤكنتو كفاية ككفاؾ  يقكمكف بالخدمة كالكيفاة: الخدـ الذيف جمع كاؼو

بو.  أبك زيد: ىذا رجؿ كافيؾ مف رجؿ كناىيؾ مف رجؿ كجازيؾ مف  الشيء يكفيؾ كاكتفيت
بمعنى كاحد. ككفيتو ما أىٌمو. ككافيتو: مف المكافاة كرجكت  رجؿ كشرعؾ مف رجؿ كمو

 .مكافاتؾ
 .)94: ص  منظكرككفٌي: )لساف العرب البف  كرجؿ كاؼ

 ككممة كفى تدؿُّ عمى كفاية الشيء يكفيو كفاية أم: سد حاجتو كجعمو في غنى عف غيره.

  .(27ص ـ,2003كيقاؿ أيضان : كفى بو عالمان, أم أنو بمغ مبمغ الكفاية في العمـ) الفتبلكم,

 والكفاءة: التفريق بين الكفاية

كالشرؼ, كالكؼء: القكم القادر  المماثمة في القكة :"ىياءة كما عرفيا المعجـ الكسيط بأنيكالكفا

 . تصريؼ العمؿ كجمعو أكفاء   عمى

( بأنيا : "قدرة المعمـ عمى القياـ بعممو بميارة 137ص ـ,2002كما يعرفيا خطابية) الكفاءة

تقاف".   كسرعة  كا 

عمى تكفير المناخ  قادران  :"المعمـ الكؼء ىك مف يؤدم دكره بكفاءة عالية كيككفكذكر أيضان 

 . كالنفسي كاالجتماعي الذم يشجع عمى التعمـ"   المادم
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 الكفاية اصطالحًا:

تعتبر الكفاية مزيجان مف المعرفة كالميارات كاالتجاىات التي يستطيع المتعمـ تطبيقيا في 
ف الكفايات أعمؿ أك في الحياة بشكؿ عاـ, كما مكاقؼ عدة, سكاء في المدرسة أك في مكاف ال

ي عبارة عف الميارات كاالتجاىات الضركرية لتكظيؼ المعرفة كالفيـ المكتسب, كيعد تطكير ى
الكفايات جزءان أساسيان في المنياج حيث انو مف خبلؿ اكتساب الكفايات يستطيع الطالب 

 .(8ص ـ,2013) األكنركا, دة مما تعممو خبلؿ حياتو اليكميةاالستفا

( الكفاية بأنيا" القدرة عمى إنجاز النتائج المرغكبة , مع اقتصاد في   GOODيرل جكد) 
 الجيد كالكقت كالنفقات" .

كيذىب درة في تعريؼ الكفاية في التدريس أنيا: تىمٌمؾ القدرة المتكاممة التي تشمؿ مجمؿ  
المياـ مف مفردات المعرفة, كالميارات كاالتجاىات البلزمة ألداء ميمة ما, أك جممة مترابطة 

 .( 28ص  ـ,2003)  الفتبلكم , المحددة بنجاح كفاعمية

( أنيا:" قدرات نعبر عنيا 29ص ,2003في حيف عرفت الفتبلكم الكفاية إجرائيٌا) 
بعبارات سمككية تشمؿ مياـ ) معرفية , ميارية, كجدانية( تككف االداء المتكقع إنجازه بمستكل 

 مبلحظتيا كتقكيميا بكسائؿ المبلحظة المختمفة"   معيف مرضو مف ناحية الفاعمية, كالتي يمكف

(  73ـ, ص2005,( كالكارد تعريفو في) سكر كالخزندارـ2005 ,يعرؼ) الحمبي كسبلمة
أنيا: مجمكعة المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي يمتمكيا المعمـ   Competenciesالكفايات 

 داء ميامو كمسؤكلياتو.أكتمكنو مف 

يمكف حصرىا كتقييميا انطبلقان مف سمككيات قابمة لممبلحظة كذلؾ مف خبلؿ  كالكفاية"
المؤشرات كمعايير التقكيـ, أم مف خبلؿ ما يقكـ بو الفرد مف إنجازات, كالتي تصير مؤشران 

 ."في نفس الكقت كمعيار لمحكـ عميو عمى امتبلؾ الكفاية كتحققيا, كتصمح

 .(273ص ـ,2005,) سكر كالخزندار                                                

 Robert - B – Howsam & Robert Houstonيعرؼ كؿ مف ىاكسـك كىكستكف) 

 ( الكفاية عمى انيا " القدرة عمى عمؿ شيء أك إحداث نتاج متكقع".

الكفايات إلى كفايات معرفة كتذكر  ( Gordon  Lourenceكقد صنؼ جكردف لكرانس )
 (21ص ـ,2013,ايات أداء, ككفايات نتاجات.) مرعيككفايات فيـ ككف
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( في تقرير ىاـ أعدتو عف حركة تربية المعمميف Patricia M . Kayتقكؿ باتريسيا ) 
القائمة عمى الكفايات:" إف الكفايات ما ىي إال األىداؼ السمككية المحددة تحديدان دقيقان كالتي 
تصؼ كؿ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي يعتقد أنيا ضركرية لممعمـ إذا أراد أف يعمـ 

التي تعكس الكظائؼ المختمفة التي عمى المعمـ أف يككف  تعميمان فعاالن, أك أنيا األىداؼ العامة
 .(23ص ـ,2013 ,قادران عمييا" ) مرعي

كيرل الدسكقي أف الكفاية مجمكعة مف القدرات, كما يرتبط بيا مف ميارات يمتمكيا المعمـ 
مى كفاءة العممية , كتجعمو قادران عمى أداء ميامو كادكاره, كمسؤكلياتو بكفاءة, بما ينعكس ع

 (.19ص ـ,1995) الدسكقي, التعميمية ككؿ

أما المكلك فعرفت الكفاية إجرائيان بأنيا:" قدرة الطالب المعمـ عمى أداء سمكؾ معيف بمعايير 
% فما فكؽ( كيظير ذلؾ مف خبلؿ سمككو الذم يتضمف المعارؼ كالميارات 80إتقاف ) 

لؾ مف خبلؿ استخداـ أدكات كاالتجاىات, مف خبلؿ مركره ببرنامج أك برامج محددة, كيظير ذ
 (.60ص ـ,2001قياس خاصة) المكلك, 

( الكفايات التعميمية أنيا: "مجمكعة المعمكمات 12ص ـ,2004)  كيعرؼ حمادنة
كالخبرات كالميارات كاألنشطة كأنماط السمكؾ المختمفة التي يمتمكيا المعممكف, كالتي يفترض أف 

 .كقياسيا"يؤدكىا في أثناء التدريس, كيمكف مبلحظتيا 

 ن ىناك ُبعدين في معظم التعريفات لمكفايات:   أكما ترى باتريسيا: 

 البعد األكؿ: كيتمثؿ في المحتكل الذم يجب اف تحتكم عميو الكفايات.

 البعد الثاني: كيتمثؿ في درجة تحديد ىذه الكفايات.

المتمثؿ في المحتكل المعارؼ أك الميارات أك االتجاىات كنتاجات  البعد األولكيشمؿ 
تعميمية , أك يشتمؿ عمى خميط منيا كميا, إف بعض مصممي البرامج القائمة عمى الكفايات, 

, أك Tasks ))أك المياـ  Skills)  أخذكا الثبلثة معان, كالبعض اآلخر قصرىا عمى الميارات ) 
عمى المعمـ أف يمتمكيا, أك يقـك بيا أك يؤدييا, كفي حالة قصر  (, التي Functionالكظائؼ ) 

الكفايات عمى الميارات كالمياـ  قد استنبطت مف أىداؼ البرامج القائمة عمى الكفايات أك 
األداء, كأنيا تشكؿ خمفية جيدة, كالمعممكف الجيدكف يمتمككف تمؾ المعارؼ كتمؾ االتجاىات 

 كيكظفكنيا.
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المتمثؿ في درجة تحديد الكظائؼ كالمياـ التي تشتمؿ عمييا الكفايات, ك  البعد الثانيأما 
فقد يككف  تحديدان تفصيميان سمككيان, كعمى شكؿ نتاجات تعميمية, كقد يككف كصفان عامان, كفي 

 .(24ص ـ,2013الحالتيف ىناؾ مجاؿ لسكء الفيـ ينتج عادة عف التعبيرات المغكية) مرعي, 
 بقة , والتي أجمعت عمى ان الكفاية تتضمن :وفي ضوء التعريفات السا 

 القدرة عمى أداء الميارات المطمكبة.  -
 احتكاءىا عمى مياـ معرفية كميارية ك كجدانية.  -
 مركر المعمـ, الطالب المعمـ ببرنامج تعميمي محدد.  -
 تحتكم عمى مستكل معيف مف اإلتقاف يمكف قياسو.  -

 أنواع الكفايات :

أكدت الكثير مف األبحاث كالدراسات عمى تنكع الكفايات التعميمية, كيجمع الباحثكف عمى كجكد  
 .(13ص ـ,2010أربع أنكاع مف الكفايات كما يرل الحكلي) 

كتشير إلى المعمكمات, كالعمميات المعرفية, كالقدرات العقمية الكفايات المعرفية:  .1
نشطة المتصمة لفرد لميامو في شتى المجاالت كاألا كالميارات الفكرية الضركرية ألداء ,كالكعي

 بيذه المياـ.
: تشير إلى كفايات األداء التي يظيرىا الفرد, كتتضمف الميارات الكفايات األدائية .2

النفس حركية, كالميارات المتصمة بالتككيف البدني كالحركي, كتعتمد ىذه الميارات عمى ما 
 حصمو الفرد سابقان مف كفاءات معرفية.

: تشير إلى آراء الفرد كاستعداداتو, كميكلو كاتجاىاتو, كقيمو الكفايات الوجدانية .3
 كمعتقداتو ,سمككو الكجداني الذم يؤثر عمى أدائو لعمؿ ما.

 .تشير إلى أثر أداء الطالب لمكفايات السابقة في الميداف: الكفايات اإلنتاجية .4
 

 تصنيف الكفايات: 

يقصد بالتصنيؼ ىنا تحديد المحاكر التي تدكر حكليا الكفايات باعتبارىا كفايات   
يجب أف   األمر شركط  رئيسية, ثـ تحكيميا إلى مجمكعة مف الكفايات الثانكية, كلمثؿ ىذا

تراعى, كأىمية ينبغي أف تقدر. فأما شركطو, فتتمخص في ضركرة االتفاؽ مع أىداؼ الدراسة 
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مة تصنيؼ مطمؽ, كما ينبغي لمتصنيؼ أف يستفيد مف غيره مف التصنيفات كطبيعتيا, فميس ث
مارات متفقا مع مبادئيا العامة, ككاقعيا يمكف لمبرنامج تنفيذه كالباحثيف كالمشرفيف ترجمتو إلى است

 (.28, صـ1999) طعيمة, مبلحظة كتقكيمية لممعمميف
 عمى التصنيفات التالية : وتكاد تجمع الدراسات التي تناولت الكفايات التعميمية  

 :التصنيف األول -1
كفيو تصنيؼ الكفايات إلى ثبلثة محاكر رئيسية ككؿ محكر كرفاقو,  في ضكء تصنيؼ بمكـ 

 يتضمف محاكر فرعية كىذه المحاكر ىي :

كتتمثؿ في أنكاع المعارؼ كالمعمكمات  Cogniyive Competencies:الكفايات المعرفية -أ
 بيا المعمـ.كالمفاىيـ التي يتزكد 

كتتمثؿ في الميارات الحركية  Psychomotor  Competencies: كفايات نفس حركية -ب
التي تمزمو لممشاركة في مختمؼ أكجو النشاط التربكم المناسب لمعممية التعميمية التي ينخرط 

 فييا.  

كتتمثؿ في االتجاىات التي يجب أف   Affective Competencies:  كفايات وجدانية -ج
أف يتمتع بيا يتبناىا المعمـ كالقيـ التي يجب أف يؤمف بيا, كأشكاؿ التذكؽ التي يفضؿ 

 .(28, ص1999)طعيمة,

 التصنيف الثاني:  -2
كىناؾ مف الباحثيف مف ال يقتصر عمى ىذا التصنيؼ الثبلثي بؿ يضيؼ إليو ما يترتب عمى 

عنيا مف خبرة  ففي  كؿ مف المجاؿ المعرفي كالكجداني كالنفس حركي مف آثار كما ينتج
 R.Rothقدـ ركبرت ركث  ـ1975االجتماع السنكم لرابطة البحث التربكم األمريكية سنة 

 تصكران لتصنيؼ الكفايات مقسمان إياىا إلى خمس مجاالت ىي:

 Knowledje domainمجاؿ المعرفة:  -

 Behavior domainمجاؿ السمكؾ:  -

 Attitude domainمجاؿ االتجاىات:  -

 Conseq uences domainالنتائج ك اآلثار:  مجاؿ -

 Experience domainمجاؿ الخبرة:  -
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كىناؾ تصنيفات أخرل لمكفايات, فمف الباحثيف مف صنفيا في ضكء مستكل تعقدىا, 
 كمنيـ مف صنفيا مف تصكره ألدكار المعمـ مع طبلبو, كما أف كمية التربية بجامعة بستبرج
بأمريكا صنفت الكفايات إلى ست مجاالت رئيسية, ككؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت يضـ كفايات 
تفصيمية, كالكفايات التفصيمية بدكرىا قسمت إلى قسميف ىما: كفايات التخطيط, ككفايات 
التنفيذ, بينما كمية التربية بجامعة عيف شمس صنفت الكفايات إلى تسع كفايات أساسية, كىكذا 

 .(30- 28ـ,ص1999طعيمة,  )ع حسب الباحث كالدراسة كأىدافيانيؼ الكفايات تنك نرل أف تص

 مصادر اشتقاق الكفايات :

 تكجد عدة مصادر الشتقاؽ الكفايات منيا: 
  استطبلع آراء كؿ مف لو عبلقة بالعممية التعميمية كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف

 كأساتذة الجامعات كمديرم المدارس.
  األدب التربكم كمراجعة قكائـ الكفايات السابقة.االطبلع عمى 
 .الخبرة الشخصية 
  االطبلع عمى مناىج الدكؿ المجاكرة, كالمناىج العربية كالعالمية كتحميميا , كتحميؿ

 عممية التدريس.
  االطبلع عمى االختبارات الدكلية مثؿ اختبار TIMS  . كالمعايير العالمية لممناىج , 

 الدراسية إلى كفايات أساسية ككفايات فرعية.ترجمة المقررات 
أنو لكي يستعد الطالب ويتييأ لممستقبل سيكون ( 276ص ـ,2005كيرل  سكر كالخزندار)  

 بحاجة إلى :
 قدر مناسب مف المعمكمات كالمعارؼ, كميارة كضع كتحديد االىداؼ. .1
 ة.لديو ميارات االتصاؿ الشفيية كالكتابية, كميارات االستماع كالمحادث .2
 ميارات التفكير الناقد كحؿ المشكبلت. .3
 ميارات القراءة الناقدة كالقيـ. .4
 القدرة عمى ضبط الذات كتحمؿ المسؤكلية , كااللتزاـ بالمبادئ األخبلقية . .5
 ميارة إقامة عبلقات إنسانية مع اآلخريف, كالتكيؼ كالمركنة. .6
 ميارة التفاكض كالقدرة عمى اتخاذ القرار .  .7
 البحث كتطبيؽ البيانات.القدرة عمى إجراء  .8
 القدرة عمى استخداـ الحاسكب , كالتقنيات الحديثة كاالستفادة منيا.  .9
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 تبني االتجاه نحك العمؿ الجماعي في المدرسة كالمجتمع. .10

 كفايات الطالب:

عداد الطبلب لمحياة  كمكاطنيف صالحيف فاعميف  إف تحسيف مخرجات العممية التعميمية كا 
األمة, مكاكبيف لمتطمبات العصر كمكاجية مشكبلت الحياة, مسؤكلية  كمشاركيف في مستقبؿ ىذه

الجامعات كاإلدارات التعميمية كالقائميف عمى إعداد المناىج التعميمية كالمعمميف, كبالرغـ مف 
أىمية دكر المعمـ , كضركرة امتبلكو لمكفايات المختمفة التي تؤىمو لمدكر المنكط بو, لتتبلءـ مع 

تعامؿ ككيفان في كؿ مف المنياج كالمحتكل التعميمي, كاستراتيجياتو كتقنياتو, كلم المتغيرات كمان 
, كمكاكبة مستجدات العصر ككؿ اآلثار المترتبة عميو, كاف البد مف ةمع أطراؼ العممية التعميمي

بناء منياج يساعد كؿ مف المعمـ كأطراؼ العممية التعميمية  إلكساب الطالب الكفايات األساسية 
عداد طالب يمتمؾ  المعمكمات كالمعارؼ المختمفة,  البل زمة لمساعدتو عمى مكاجية الحياة  , كا 

كالميارات المتنكعة مف ميارات يدكية كعقمية كاجتماعية كميارات االتصاؿ المختمفة, كلديو 
نو عمى التنبؤ كاإلبداع, منتـو لكطنو كدي كمزكد بأنماط التفكير المختمفة, قادره  ,اتجاىات عممية

كشعبو, معتز بكطنيتو, قادر عمى ضبط الذات كتحمؿ المسؤكلية كحؿ المشكبلت ك منافسة 
 أقرانو في المجتمع العربي كالعالمي لتحقيؽ أفضؿ النتائج.

إف الطبلب ىـ مف سيككنكف  العمماء كالمفكريف  كالمبتكريف كقادة المستقبؿ, كألف 
كتزكدىـ بالمعرفة كالميارات كالمكاقؼ التي  الكفايات تساعد ىؤالء الطبلب عمى حؿ المشكبلت,

يحتاجكنيا في حياتيـ اليكمية, كما تساعدىـ عمى رسـ ما يعرفكنو كالبناء عميو كتطكيره,  فقد 
ـ الكفايات التالية التي يجب تطكيرىا 2013حدد منيج ألبرتا   بناء عمى القرار الكزارم عاـ 

عدادى  :ـ(2013) ألبرتا, ـ لممستقبؿلتحقيؽ إمكاناتيـ الكاممة كمتعمميف كا 

  CRITICAL THINKINGالتفكير الناقد   .1
 PROBLEM SOLVINGحؿ المشكبلت     .2
   COMMUNICATIONالتكاصؿ   .3
  COLLABORATIONالتعاكف     .4
 MANAGING INFORMATIONإدارة المعمكمات   .5
 CULTURAL AND GLOBAL CITIZENSHIPالمكاطنة الثقافية كالعالمية   .6
 CREATIVITY AND INNOVATIONبتكار    اإلبداع كاال .7
 PERSONAL GROWTH AND WELL-BEINGالنمك الشخصي كالرفاىية   .8
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"إف الكفايات التي تطرؽ إلييا إطار العمؿ باألكنركا ىي تمؾ التي تعد ضركرية كجكىرية 
 إليجاد مكاطنيف معتمديف عمى أنفسيـ, كعمى قدر مف الكعي االجتماعي, كالتي تـ اشتقاقيا مف
الكفايات السابقة كىي: ) التفكير الناقد كاإلبداعي, التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنة( 
كيعد اكتساب الطمبة لتمؾ الكفايات أمران جكىريان ضمف رؤية اإلصبلح كتتمخص ىذه الكفايات 

 في:
ير كتطكير : تتعمؽ ىذه الكفاية بقدرة الطمبة أنفسيـ عمى التفكالتفكير الناقد واإلبداعي .1

أفكارىـ إليجاد طرؽ لحؿ المشكبلت, كمف الممكف تطكير ىذه الكفاية في مختمؼ المكضكعات, 
تختمؼ  دكلكف قد تختمؼ طرؽ تطبيقيا في محتكل المكضكعات الدراسية,  فعمى سبيؿ المثاؿ ق

طبيعة المشكبلت التي يتعيف حميا في مادة الرياضيات عف تمؾ المكجكدة في مادة التربية 
لكطنية, كما قد تماثؿ عممية التفكير الناقد عممية التفكير اإلبداعي حيث إف كمتا العمميتيف ا

متشابيتاف كال تتعارضاف, كعمى مكاد المنياج اف تكفر لمطمبة الفرص إليجاد الحمكؿ بأنفسيـ, 
أكد كتطكير أفكارىـ الخاصة كاستخداـ كسائؿ جديدة بشكؿ إبداعي, كاتخاذ الخطكات المبلئمة لمت

 مف فعالية أفكارىـ  كالحمكؿ التي اقترحكىا.
دراؾ التعمم البنائي .2 : تتعمؽ ىذه الكفاية بقدرة الطمبة عمى المشاركة في عممية التعمـ كا 

قدرتيـ عمى تحمؿ المسؤكلية في تطكير أنفسيـ, كلف يحدث ىذا األمر إال إذا امتمؾ الطمبة 
دة في الكتب المدرسية ليصبحكا متعمميف الفرصة لمتفكير فيما أبعد مف التعميمات المكجك 

متفاعميف, لذا يجب أف تتكفر في مكاد المنياج الفرص لمطمبة لمعمؿ باستقبللية, كتحديد أىداؼ 
التعمـ الخاصة بيـ ضمف متطمبات المكضكعات الدراسية, كمناقشة أعماليـ مع اآلخريف, 

 كالتأمؿ في مدل نجاحيـ إلنجاز تمؾ األعماؿ.
ميع جبر كفاية التكاصؿ جكىر عممية التعميـ كالتعمـ, حيث أف : تعتالتواصل .3

المكضكعات الدراسية تتيح الفرص أماـ الطمبة لتطكير قدراتيـ عمى التكاصؿ بطرؽ مختمفة, مع 
اختبلؼ الفئة المستيدفة فعادة ما تمتمؾ المكضكعات الدراسية نماذجيا كطرقيا الخاصة المتعمقة 

ىذه الكفاية معرفة ميارات االتصاؿ  ؿعمميا الطمبة, كتشمف يتبالتكاصؿ , كالتي يجب أ
االساسية" التحدث كاالستماع كالقراءة كالكتابة", باإلضافة إلى مجمكعة مف كسائؿ االتصاؿ 
االلكتركنية كالبصرية, لذا يجب عمى مكاد المنياج أف تكفر لمطمبة الفرص لمناقشة اعماليـ 

ابة كطرح أفكارىـ الخاصة حكؿ المكضكع الذم تمت شفكيان, كتقديـ الحجج كالمبررات, ككت
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دراستو, كاستخداـ مجمكعة كاسعة مف كسائؿ التكاصؿ كالتعبير خبلؼ الكتابة, كقراءة كتقييـ 
 مجمكعة مف المكاد غير الكتب المدرسية, كالتفكير بشكؿ ناقد حكؿ محتكل ما يقرؤكنو.

عات الدراسية الفرص أماـ الطمبة جميع المكضك  تتيح تتعمؽ كفاية التعاكف بأفالتعاون:  .4
لمعمؿ بشكؿ تعاكني كتشاركي, بحيث تكفر مكاد المنياج الفرص لمطمبة لمعمؿ بشكؿ ثنائي ك 
في مجمكعات, كالعمؿ كجزء مف الفريؽ في دكر محدد, كالتفاكض حكؿ طرؽ العمؿ كالبحث 

 عف حؿ لممشكبلت.
في السياؽ االجتماعي  : تتعمؽ كفاية المكاطنة بكضع كؿ مكضكع دراسيالمواطنة .5

األكسع, كاستخدامو لتطكير إدراؾ الطمبة لعضكيتيـ في المجتمع عمى المستكل المحمي 
كاإلقميمي كالعالمي, كيشمؿ ىذا األمر إدراكيـ بأف تصرفاتيـ ستؤثر عمى اآلخريف بشكؿ مباشر 

تعتبر جزءان ال  أك غير مباشر ككيؼ أف الحقكؽ تتكازف مع المسؤكليات, كأف معتقداتيـ كثقافتيـ
يتجزأ مف السياؽ العالمي األكسع, لذا يجب أف تكفر مكاد المنياج الفرص لمطمبة لكضع 
المكضكع الدراسي ضمف السياؽ االجتماعي, كتشجع  كيفية تأثير التصرفات عمى النطاؽ 

 األكسع, كتكفير الفيـ المتعمؽ بالبيئة المحيطة.
صمة, كلكنيا تدرس معان ضمف سياؽ إف تدريس ىذه الكفايات ال يتـ بصكرة منف

مكضكعات المنياج, كالممارسات اليكمية في الصؼ كالمدرسة, فالمكضكعات الدراسية تكفر 
الجانب المعرفي لمكفايات, بينما يقكـ سياؽ المكضكع بتطكيرىا, كمف ناحية أخرل تتطكر 

تقديـ المعرفة المكجكدة الميارات كاالتجاىات لدل الطمبة مف خبلؿ الطريقة التي يتـ فييا شرح ك 
 في مناىج الدكؿ المضيفة.

قد تتطرؽ بعض المكضكعات أك الكحدات الدراسية إلحدل الكفايات بشكؿ كاضح أكثر 
مف غيرىا, بينما ستكفر جميع تمؾ المكضكعات سياقان مبلئمان إلحدل الكفايات, حيث يقـك 

كمف ناحية أخرل قد ال تتكافر  الطمبة باستخداـ ميارة التفكير كالتكاصؿ في أغمب األحياف,
الفرص بشكؿ متكرر لمكضكعات التعاكف أك المكاطنة , كعمى المربيف تكفير الفرص لتطكير 
جميع الكفايات مع مركر الكقت, كما تكجد فرصة لمكازنة ىذا األمر خبلؿ فصؿ دراسي اك سنة 

 دراسية.
في استخداـ استراتيجيات كما ينطكم تطكير الكفايات عمى تفعيؿ التعمـ النشط كالتنكع 

التعميـ كالتعمـ, كبذلؾ سيقكـ الطمبة بتطكير الكفايات التي تفيدىـ في حياتيـ, كالتي ترتقي 
 .(9ص ـ,2013" ) األكنركا, ل البعيد, مما يعزز تعميـ الطمبةبعممية التعمـ عمى المد



11 

 

مختمؼ في  لقد تـ التطرؽ إلى ما تنطكم عميو الكفايات بشكؿ عاـ, كلكنيا تطبؽ بشكؿ
كؿ مرحمة أك صؼ, فعمى سبيؿ المثاؿ قد يقكـ الطمبة" بالقراءة بطبلقة كبشكؿ ناقد" أك " العمؿ 
بشكؿ تعاكني" في الصؼ األكؿ كفي الصؼ التاسع أيضان, كلكف ضمف سياؽ عمؿ مختمؼ, 
ففي الصؼ األكؿ يقكـ الطمبة بقراءة نصكص بسيطة كمباشرة كلكف في الصؼ التاسع سيتعامؿ 

طمبة مع نصكص أكثر تطكران كأشد تعقيدان, كينطبؽ األمر نفسو عند قياـ الطمبة بالعمؿ بشكؿ ال
 تعاكني, حيث يصبح العمؿ في مجمكعات أك العمؿ التعاكني أكثر تعقيدان.

 مف التفصيؿ: يءكسنتطرؽ إلى ىذه الكفايات بش

 كفاية التفكير الناقد واإلبداعي:

 أوًل: التفكير اإلبداعي:

إف اليدؼ األساسي لمتربية ىك تربية العقكؿ المفكرة المبدعة التي تعمؿ جاىدة لمكصكؿ      
لمجديد النافع في كؿ مياديف الحياة, كتحقيؽ التقدـ العممي كالتقني الذم ال يمكف تحقيقو بدكف 

 تطكير القدرات اإلبداعية عند اإلنساف.

رة لككادر تممؾ المكاىب المبدعة, بتأكيده كقد أشار جيمفكرد في دراسة لو إلى الحاجة الكبي     
 عمى القيمة االقتصادية الضخمة لؤلفكار الجديدة, كعمى ضركرة تمييز أكلئؾ الذيف تكمف فييـ

 .(63ص ,ـ2012) رياف, القدرة عمى اإلبداع كاالختراع

يمثؿ العصر الحديث الذم نعيش فيو قمة التطكر التكنكلكجي , ذلؾ التطكر الذم يمثؿ      
خبلصة إنتاج العقكؿ البشرية المبدعة, كمف ىنا كاف البد مف االىتماـ باإلبداع , كليذا فقد بذؿ 
عمماء النفس كالتربية قدران مف االىتماـ بدراسة التفكير اإلبداعي منذ بداية الخمسينات مف القرف 

مجتمعات , العشريف باعتبار أف ىذا النكع مف التفكير يمثؿ حاجة مف الحاجات الميمة لدل ال
 .تكقدراتيـ الكامنة في شتى المجاالمف اجؿ التنمية كاالزدىار كاستثمار طاقات أبنائيا 

 .(15ص ـ,2009) عبداهلل,                                                               
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 مفيوم التفكير اإلبداعي:

 مف عدـ, كىك أخص مف الخمؽ.:  اإلبداع عند الفبلسفة: إيجاد الشيء اإلبداع لغة

بداع  مف الفعؿ بدع , ىك مصدر الفعؿ أبدع, ففه فيو إبداع: اإلتياف بشيء ال نظير لو, فيو  كا 
تقاف.  جكدة كا 

مف عدـ, كتعددت معاني الفعؿ أبدع , لكننا نختار منيا : أبدع اهلل الككف: أم خمقو كأكجده  
جاد, كأبدع الشاعر: أم جدد كجاء بالبديع مف القكؿ, أبدع الشيء: أكأبدع الصانع: أم أتقف ك 
 أنشأه. ) المعجـ الكسيط (

 : فقد كردت فيو مجمكعة مف التعاريؼ لعدد مف الباحثيف : منيـ رايت) اإلبداع في الصطالح
D.S.Write  التي ترل أف اإلبداع: حالة خاصة مف سمكؾ حؿ المشكبلت مع التأكيد عمى )

 حؿ كقيمتو.أصالة ال

( اإلبداع: تعبير عف تفاعؿ مركب بيف التفكير الكاقعي كالتفكير  P.Mc Kellerكماكمير) 
 الخيالي.

يعرؼ اإلبداع بأنو الذم يشير إلى عممية إدراؾ الثغرات كالعناصر   (orrance )تكرانس
انب المفقكدة, كمحاكلة صياغة فرضيات جديدة, كالتكصؿ إلى نتائج محددة بشأنيا , إلى ج

 .(65ص ـ,2009اختبار الفرضيات كتعديميا في ضكء نتائج االختبار) رياف, 

(: بأنو عممية عقمية يمر فييا الطالب بمراحؿ متتابعة, 79ـ, ص1996كيعرفو المقاني كالجمؿ) 
بيدؼ إنتاج أفكار جديدة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ, مف خبلؿ تفاعمو مع المكاقؼ التعميمية 

قة في المناىج, كتتـ في مناخ يسكده االتساؽ كالتآلؼ بيف مككناتو, فالتفكير اإلبداعي يعد مالمتع
عممية عقمية تتصؼ بخركجيا عف المألكؼ مف التفكير, حيث يتيح لمفرد أكبر قدر مف الطبلقة 

 كالمركنة كاألصالة التي تساعد عمى حؿ المشكمة. 

درة التي تنتمي بصكرة منطقية كاضحة إلى كبشير جيمفكرد إلى اإلبداع مف خبلؿ سمات الق
اإلبداع, مثؿ: طبلقة التفكير كمركنة التفكير إضافة إلى األصالة كالصياغة في ىيئة مجمكعة 

 .(66ص ـ,2009) رياف, رات التفكير اإلبداعي االفتراقيمف قد
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ـ, 2005( , كالمشار إليو في ) حبش,ـ2001في حيف أف التفكير اإلبداعي :تعرفو قطامي) 
( .أنو: "نشاط عقمي مركب كىادؼ, تكجيو رغبة قكية في البحث عف حمكؿ, أك التكصؿ 26ص

 إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة أك مطركحة مف قبؿ".
فيعرفو بأنو: "أسمكب مف أساليب ( 66ص ـ,2009) رياف, أما العيسكم  المشار إليو في

اكتشاؼ عبلقات جديدة , أك يصؿ إلى حمكؿ التفكير المكجو الذم يسعى مف خبللو الفرد إلى 
جديدة لممشكمة, أك يخترع أك يبتكر مناىج أك أجيزة معينة, أك ينتج مكضكعات أك صكران فنية 
جميمة, أك بمعنى آخر إنتاج أم شيء يككف أساسان جديدان إيجابيان, كيحدث عندما يككف الفرد 

 مثاران ذاتيان أكثر مف ككنو مقمدان".

بأنو: نشاط عقمي ىادؼ, تكجيو رغبة  (67ص ـ,2009) رياف, مة المشار إليو فيكيعرفو الحي 
قكية في البحث عف حمكؿ, أك التكصؿ إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة سابقان, يتميز بالشمكلية 
كالتعقيد, ألنو ينطكم عمى عناصر معرفية كانفعالية كأخبلقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة, 

 يارات الطبلقة كالمركنة كاألصالة كالحساسية لممشكبلت كالتخيؿ كاإلفاضة .كيتككف مف م

كتزداد حاجتنا لتككيف اتجاه إبداعي في ميداف التربية لتككيف نظاـ تعميمي يتجو نحك إثارة 
الطاقات اإلبداعية كتشجيعيا, كذلؾ بما تفرضو الحاجة لمتغير االجتماعي كالحضارم في فترة 

كيسرع, كتشتعؿ فييا شرارة التطكر في كؿ مجاؿ: سكاء اجتماعي, أك إنساني  يتبلحؽ فييا النمك
 أك تكنكلكجي .

ف مف أىـ الحاجات التي يشبعيا التفكير اإلبداعي تمؾ الحاجات المتعمقة بالتعبير عف النفس,  كا 
مداده باألماف,  كالقدرة عمى تحمؿ المصاعب, كالتحفيز العقم ي كتحقيؽ الذات, كتنمية الفرد كا 

نمي حاجتيـ كقد بينت الدراسات أف الطبلب قد فضمكا الدراسة  في جك يستثير فييـ اإلبداع , كي
 .( 172- 170ـ, ص ص2010) العمرية, الخبلقة في نمك العمـ
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 ثانيًا: التفكير الناقد:

الكثير مف يعد التفكير الناقد نمطان مف أنماط التفكير اليامة التي يمجأ إلييا الفرد في تعاممو مع 
دبية المكاقؼ كالمثيرات المعقدة, كيدخؿ ىذا التفكير في الكثير مف المجاالت الفكرية كالعممية كاأل

كالتربكية, كمف خبلؿ استعراض التعريفات المنشكرة في أدبيات التفكير الناقد, نبلحظ أف 
ؼ مناحي الباحثيف الباحثيف يختمفكف في تحديد مفيكـ التفكير الناقد , كقد يرجع ذلؾ إلى اختبل

لى تعدد جكانب   .ىذه الظاىرة كتعقدىا مف جية أخرلكاىتماماتيـ العممية مف جية , كا 

 (195ص ـ,2012) جميؿ.                                                              

 مفيوم التفكير الناقد:

نقد الشعر كنقد النثر في" المعجـ الكسيط"؛ بمعنى: أظير ما فييما مف عيب  يقاؿ : الناقد لغة:
 ."بمعنى مٌيز الدراىـ كأخرج الزيؼ منيا كما كرد الفعؿ" نقد "في "لساف العرب ,  سفك حي أ

 (.425) ابف منظكر,
: ىك مفيكـ مركب لو ارتباطات بعدد محدد مف السمككيات في عدد والتفكير الناقد اصطالحاً 

ر محدكد مف المكاقؼ كاألكضاع, كىك متداخؿ مع مفاىيـ أخرل كالمنطؽ كحؿ المشكمة غي
 كاتخاذ القرار, كلذلؾ فقد اختمؼ الباحثكف في تعريفو كتحديد مفيكمو.

عبارة عف عممية تبني قرارات كأحكاـ قائمة عمى  ( بأنو:54ص ـ,2003يعرفو عبيد كعفانة)
المبلحظة, كالتي يتـ مناقشتيا بأسمكب عممي بعيدان عف أسس مكضكعية تتفؽ مع الكقائع 

تمؾ الكقائع أك تجنبيا الدقة أك تعرضيا إلى تدخؿ  رالتحيز أك المؤثرات الخارجية التي تفس
 محتمؿ لمعكامؿ الذاتية.

: مجمكعة العمميات العقمية االستداللية بأنو( 80المشار إليو في) ريان, ص وعرفو الخزام 
تي تزكد الفرد بميارات مف أجؿ تقرير حقيقة المعرفة كدقتيا كفحصيا كتقكيميا, كاالكتشافية ال

كالتحميؿ المكضكعي ألم ادعاء معرفي أك اعتقادم في ضكء الدليؿ الذم يدعمو , كصكالن إلى  
 . استنتاجات  سميمة بطريقة منطقية كاضحة بدالن مف القفز إلى النتائج

تأممي ىادؼ محككـ بقكاعد المنطؽ كاالستدالؿ, كىك نتاج بأنو: تفكير  أما الدردور فقد عرفو
لمظاىر معرفية كشخصية معان, تتضمف الدقة في فحص الكقائع كاالستدالؿ كاالستنتاج كتقكيـ 
الحجج  كالمناقشات, كالتفريؽ بيف الرأم كالحقيقة كالتصنيؼ, إضافة إلى بعض الجكانب 
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االتجاه نحك الجديد مف األفكار كالمركنة في الشخصية ممثمة برؤية الكجو اآلخر لؤلحداث, ك 
 .( 22ـ, ص2001, تناكؿ األحداث)الدردكر

 ميارات التفكير الناقد:

 ـ,2001تعددت تصنيفات الباحثيف كالمفكريف لميارات التفكير الناقد  كقد حدد قطامي) 
 ميارات التفكير الناقد فيما يأتي:( 10ـ, ص2005المشار إليو في ) حبش,  ( 188ص
 صياغة الفكرة التي طكرىا المعمـ بعد مركره بالخطكات التمييدية. -
 مبلحظة العناصر المختمفة في النص. -
 تحديد العناصر البلزمة كغير البلزمة كفؽ معايير مصاغة. -
 طرح أسئمة تحاكـ العناصر البلزمة. -
 ربط العناصر بركابط كعبلقات. -
 ية.كضع األفكار المتضمنة عمى صكرة تعميمات في جمؿ خبر  -
 كضع األفكار في كحدات تضـ: مقدمة كفرضية. -
 اقتراح بدائؿ ممكنة مكجكدة, كتحديد معايير لفحص البدائؿ المتاحة. -
 صياغة استنتاجات. -
 التمييز بيف االستنتاجات الصحيحة كاالستنتاجات الخطأ. -
 التريث في قبكؿ األحكاـ كالتسميـ بيا. -
 تكليد معافو جديدة اعتمادان عمى التعميمات. -
 ناء تكقعات جديدة تتجاكز الخبرة التي يتضمنيا النص.ب -

الخطوات التي يمكن أن يسير بيا المتعمم كي تتحقق  ( 197ص م,2012ويحدد) جميل, 
 لديو ميارات التفكير الناقد عمى النحو التالي :

 جمع سمسمة مف الدراسات كاألبحاث كالمعمكمات كالكقائع المتصمة بمكضكع الدراسة. -1
 استعراض اآلراء المختمفة المتصمة بالمكضكع.   -2
 مناقشة اآلراء المختمفة لتحديد الصحيح منيا كغير الصحيح. -3
 تمييز نكاحي القكة كنكاحي الضعؼ في اآلراء المتعارضة. -4
 تقييـ اآلراء بطريقة مكضكعية بعيدة عف التحيز كالذاتية. -5
 ـ المكافقة عميو.البرىنة كتقديـ الحجة عمى صحة الرأم أك الحكـ الذم تت -6
 الرجكع إلى المزيد مف المعمكمات إذا ما استدعى البرىاف كالحجة ذلؾ.                  - 7
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  يان لمتفكير اإلبداعي كاالبتكارمكأخيران يعد التفكير الناقد بما يشممو مف ميارات ضركر. 
 (85ص ـ,2009) رياف,                                                           

كمف ىنا جاء ارتباط التفكير اإلبداعي كالناقد  ضمف كفاية كاحدة مف كفايات الطالب 
 .األساسية لتداخؿ الميارات فييا مثؿ القدرة عمى اإلحساس بالمشكبلت كالتخيؿ كالتنظيـ كالتقكيـ

بشكؿ حيث يتعمـ الطمبة ضمف كفاية التفكير الناقد كاإلبداعي كيفية استخداـ عقكليـ 
إبداعي كمستقؿ كفعاؿ لحؿ المشكبلت بشكؿ منطقي كلطرح أفكار جديدة, حيث يقكـ الطمبة 
بالتخطيط كالقياـ بعممية البحث كالتحقيؽ باستخداـ مجمكعة متنكعة مف المصادر لمحصكؿ عمى 
المعمكمات, كتصنيؼ كتحميؿ المعمكمات لمكصكؿ إلى االستنتاجات, كاقتراح كتطكير حمكؿ 

 . ة, كتقييـ مختمؼ الحمكؿ المقترحةباستخداـ الخياؿ إليجاد طرؽ جديدلممشكبلت 
 .(10ص ـ,2013) األكنركا, 

 كفاية التعمم البنائي:

إف مف جيكد اإلصبلح التي أخذت مكانيا في حركات إصبلح التربية العممية كمناىجيا 
لذا تعد دراسة كبحث   Constructivist Teachingكتدريسيا ىك التحكؿ باتجاه التعميـ البنائي

الجانب النظرم, كفيـ األسس النظرية لمبنائية  ميمة كضركرية لمقادة التربكييف كالمعمميف مف 
جية كمصممي المناىج كالتربكييف كمتخذم القرارات كالسياسات التربكية, كالمعمميف كطمبة 

 الدراسات العميا كمف ييمو االمر مف جية أخرل.

منظـ في التربية العممية كتدريس العمـك إلى تغيير المحتكل كييدؼ اإلصبلح التربكم ال
,كاالستراتيجيات التدريسية,  كالممارسات التعميمية البنائية في صفكؼ العمكـ كدركسيا, قصد 
منيا طرح كتحقيؽ تحديات جديدة في استراتيجيات التدريس, كتحسيف تعمـ الطبلب, كفي ىذا 

كؿ التميز كاإلبداع في التعميـ كالتعمـ, كالتجديد في أدكار تقكد البنائية إلى معتقدات جديدة ح
المعمميف كالطمبة في عممية التعميـ كالتعمـ, ففي صفكؼ التعمـ البنائي يككف الطبلب نشيطيف 

 .(23-22ص ص ـ,2007بدالن مف ككنيـ سمبييف) زيتكف, 
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 تعريف التعمم البنائي:

و كثير مف الباحثيف بصيغ مختمفة, فعرفو ال يكجد تعريؼ محدد لمتعمـ البنائي, فقد عرف
(" بانو ذلؾ النكع مف التعمـ الذم يبني فيو كؿ فرد معرفتو عف العالـ 46ص ـ,2007المطرفي) 

 بطريقة ذاتية تعطي لو معنى".

نو عممية قائمة عمى الفمسفة البنائية التي تؤكد أ(" ب25ص ـ,2015كما عرفو حبيب) 
كلمكصكؿ إلى ذلؾ عمى المتعمـ أف يستخدـ كؿ معارفو كتجاربو  أىمية أف يككف التعمـ ذا معنى,

السابقة المكجكدة في بنيتو المعرفية, ليتمكف مف فيـ المعارؼ الجديدة كبنائيا, كيتـ في ىذا 
 التعمـ مساعدة الطبلب عمى بناء مفاىيميـ كمعارفيـ العممية".

ى, مف حيث أف التعمـ المعرفة السابقة ميمة بالدرجة األكل Activatingإف تنشيط 
الجديد يعتمد كلو عبلقة مباشرة بما يعرفو الطالب المتعمـ أصبلن, كيمكف تنشيط المعرفة السابقة 

طرح أسئمة حكؿ ما يعرفو الطالب مسبقان, كىكذا بمجرد تعرض  منيا: بطرائؽ كأساليب عدة,
تبدأ  Understanding  Knowledgeالطالب لممعرفة الجديدة فإف عممية فيـ المعرفة 

ك المساندة في ذلؾ, كتطكيره مف خبلؿ تزكيد الطبلب أكيمكف لممعمميف المساعدة  ,مباشرة
بالخبرات التي تدفعيـ الستكشاؼ ىذه المعرفة الجديدة مف جية, كالتكاصؿ مع اآلخريف لتكصيؿ 

 ىذا الفيـ مف جية أخرل.

ف عمى الطمبة أضركرم كأساسي لمفيـ, كما  Communicatingإف االتصاؿ المعرفي 
تنشيط معارفيـ السابقة لغرض التكسع في المعرفة كصقميا, كلعؿ اكثر االنشطة فاعمية 

ـ, 2007, ) زيتكفقصاء المكجو كأنشطة حؿ المشكبلتالستخداـ المعرفة ىي أنشطة االست
 .(25ص

 عناصر التعمم البنائي:

كتدفعيـ نشطة تشجع الطبلب إف مثؿ ىذه األ "(.26ـ, ص2007كيرل زيتكف )  
لبلستمرار في البناء عمى المعرفة, كاستقباؿ التغذية الراجعة , كمراجعة الطمبة لما تعممكه, 
كالتأمؿ في ما تعممو الطمبة , كفي ىذا كمو تسترشد البنائية كالتعمـ البنائي كممارساتو التعميمية 

 التعممية بخمسة عناصر ىي:
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 . Knowledge Activating Prior تنشيط المعرفة السابقة  -1
 .  Acquiving  Knowledgeاكتساب المعرفة   -2
 Uderstanding  Knowledgeفيـ المعرفة  -3
 Using Knowledgeاستخداـ المعرفة  -4
 Reflecting Knowledge االنعكاس كالتأمؿ في المعرفة . -5

كتنظر البنائية إلى التعمـ كنتيجة لبناء عقمي, فالطبلب يتعممكف مف خبلؿ تنظيـ  
المعمكمات الجديدة مع المعمكمات الحالية المكجكدة التي يعرفكنيا مسبقان, كما أف كمكاءمة  

عطائيـ الفرصة لمبناء عمى  التفكير البنائي يتأثر بالسياؽ كالمعتقدات كاالتجاىات لمطالب, كا 
 .(29ـ, ص2007,المعرفة المسبقة ليـ) زيتكف

المعرفة عممية بناء نشط مف  فأالبنائية الفردية تقكـ عمى مبدأ كنستخمص مما سبؽ أف 
قبؿ فرد مفكر تستقبؿ بشكؿ إيجابي مف  خبلؿ الحكاس, أك مف خبلؿ أم شكؿ مف أشكاؿ 
االتصاؿ, كبالتالي ليست شيئان يمكف نقمو مف فرد آلخر, لكنيا تبنى مف قبؿ الفرد مف خبلؿ 

تكيفية, كما أف خبراتو كبناء تعمـ ذم معنى في معرفتو, كما تتميز المعرفة بأنيا كظيفية ك 
التفاعبلت االجتماعية بيف األفراد المتعمميف أساسية في بناء المعرفة مف قبؿ األفراد, كفي ىذا 
كمو فإف بناء المعرفة ذات المعنى ميمة شاقة ,كتستمر مدل الحياة, كتأخذ كقتان ,إال أنو يمكف 

 تسييميا كتيسيرىا بالتدريس ككنتيجة لمتدريس.

 :خصائص التعمم البنائي

 ( خصائص التعمـ البنائي فيما يمي:26ص ـ,2015كيمخص حبيب) 

 التأكيد عمى بناء المعرفة كليس إعادة إنتاجيا. -1
بناء المعرفة ينبغي أف يتـ في سياقات فردية مف خبلؿ المناقشة كالتعاكف كالخبرة  -2

 االجتماعية.
المعرفة كالمعتقدات كاالتجاىات السابقة لممتعمـ يجب أف تؤخذ في االعتبار عند  بناء -3

 بناء عممية المعرفة.
 التأكيد عمى ميارات التفكير كحؿ المشكبلت. -4
 تقديـ الرؤل المتعددة كتمثيبلت المفاىيـ كالمحتكيات كالتشجيع عمييا. -5
 لمناقشة مع المعمـ.اشتقاؽ األىداؼ الرئيسة كالفرعية بكاسطة المتعمـ أك في ا -6
 يعمؿ المعممكف كمكجييف كمشرفيف كقادة. -7
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نشطة كاألدكات كالبيئات لتعزيز القدرات فكؽ المعرفية كالتحميؿ تكفير الفرص كاأل -8
 كالتنظيـ البنائي.

 قياـ الطالب بالدكر المركزم في ضبط عممية التعمـ. -9
 التقكيـ يككف صادقان كممزكجان بالعممية التعميمية. -10

تحدد , التعمـ البنائي يجب أف تصاغ األىداؼ التعميمية في صكرة أىداؼ عامةكفي 
بصكرة إجرائية, مف خبلؿ التفاكض االجتماعي بيف المعمـ كالمتعمـ, بحيث تتضمف ىدفان عامان 
لميمة التعمـ يسعى جميع الطبلب لتحقيقو, كما يجب أف يعرض محتكل التعمـ في صكرة مياـ 

ف يكظؼ أقية ذات صمة بكاقع الطبلب كحياتيـ, كعمى المعمـ محددة, أك مشكبلت حقي
استراتيجيات تدريس تعتمد عمى مكاجية الطالب بمكقؼ مشكؿ حقيقي في محاكلة إليجاد حمكؿ 

 لو.

إف المكاد التعميمية التي تستند إلى البنائية يجب أف تمكف المتعمميف مف استكشاؼ 
رفتيـ السابقة, كتمكنيـ مف معرفة آرائيـ قبؿ المعرفة الجديدة ,مف خبلؿ كضع كصبلت مع مع

اف يحققكا المعمكمات الجديدة, كتغذم فضكؿ المتعمميف مف خبلؿ التعمـ, كما اف ىذه المكاد 
التعميمية يجب اف تشمؿ بعض المصطمحات التي تكجو الطبلب إلى التقدـ في عممية التعمـ, 

نكعة, كتتضمف خبرات كحقائؽ مف كاقع كتدعـ التقكيـ الذاتي , كتكجييـ لمبحث في مصادر مت
الحياة, كتعطي إجابات عف األسئمة مثؿ: كيؼ تتعمـ؟ كماذا تتعمـ؟ , مف خبلؿ استراتيجيات 
التعمـ المختمفة مثؿ التعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت, كدراسات الحالة, كالتعمـ القائـ عمى 

 .(41ص ـ,2015,المشركع كالتعمـ التعاكني) حبيب

 واصل:كفاية الت

 التصال:

كتأخذ ميارات  يعتمد التكاصؿ الفعاؿ عمى إجادة ميارات اإلرساؿ كميارات االستقباؿ ,
اإلرساؿ أشكاالن كثيرة, كمف ميارات االستقباؿ: االستماع الجيد, إشعار الطبلب بأىميتيـ كبأنيـ 
ظيار االىتماـ  مقبكلكف كيحترمكف, إعادة صياغة األفكار, إبداء الرأم كتمخيص األفكار, كا 

 بأنشطة الطبلب.
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 التصال التعميمي:

ى إحداث التعمـ, حيث يسعى المعمـ دائمان إلى التعميـ ىك عممية اتصاؿ منظـ تيدؼ إل
زيادة التفاعؿ بينو كبيف المتعمـ مف خبلؿ المكاقؼ االتصالية, التي يرسـ ليا أىداؼ جزئية, أم 

 يصمميا كينفذىا كيقكميا.

 التصال التعميمي في المنياج: 

ككجدانية لممتعمميف, بحيث تنمي شخصية  ييدؼ إلى نقؿ خبرات متنكعة معرفية كميارية
 المتعمـ بجكانبيا المختمفة العقمية كالجسمية, كالنفسية كالدينية, االجتماعية كالفنية.

كتتعدد كسائؿ االتصاؿ خاصة في عصر ثكرة االتصاالت, كعصر الكمبيكتر كاالنترنت 
 كاألقمار الصناعية, كالتقدـ اليائؿ في عمـ االتصاؿ.

ربكيكف أىمية استعارة المفاىيـ المختمفة لعمـ االتصاؿ في ميداف التعميـ لذلؾ رأل الت
 لممساعدة في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية .

كأطمؽ عمى كسائؿ االتصاؿ : كسائؿ اتصاؿ تعميمية أك كسائؿ تعميمية, كأصبحت تشكؿ 
صر أك المككنات عنصران ميمان مف عناصر المنظكمة التعميمية, يتأثر كيؤثر في بقية العنا

 األخرل, كتمثؿ أيضان كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ أم الجانب التطبيقي العممي لتكنكلكجيا التعميـ.

 مفيوم التصال و التواصل: 

: تشتؽ كممة اتصاؿ مف الفعؿ الثبلثي كصؿ, كالمضارع منو يصؿ, كيقاؿ التصال لغة
 ليو.كصؿ الشيء أك كصؿ إلى الشيء كصكالن أم بمغو كانتيى إ

"عممية تفاعؿ بيف طرفيف  بأنو: (31ـ, ص2011) تعرفو طافش: التصال اصطالحاً 
حكؿ رسالة معينة, أم مفيـك أك فكرة أك رأم, أك مبدأ أك ميارة أك اتجاه, إلى أف تصير الرسالة 

 مشتركة بينيما".

( بأنو:" العممية أك الطريقة التي يتـ عف طريقيا انتقاؿ  ـ2001كيعرفو حسيف الطكبجي) 
لمعرفة مف شخص آلخر حتى يصبح مشاعان بينيما, كتؤدم إلى التفاىـ بيف ىذيف الشخصيف 
أك أكثر, كبذلؾ يصبح ليذه العممية عناصر كمككنات, كليا اتجاه تسير فيو كىدؼ تسعى 

 لتحقيقو , كمجاؿ تعمؿ فيو ك يؤثر فييا".
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ـ كالجمع كاإلببلغ كاالنتياء آ: ىك االقتراف كاالتصاؿ كالصمة كالترابط كااللتالتواصل لغةً 
ديقىاًف, أم كاصؿى أىحديىما  رساؿ كتبادؿ, كتكىاصؿى الصَّ كاإلعبلـ, كتعني إنشاء عبلقة ترابط كا 

اًئدى  ٍكؿى اٍلمى ؿى الحديثي حى : أم تىكىالىى, كتكاصمًت ةً اآلخرى ًفي اتِّفىاؽ ككئاـ: اٍجتمىعا, اتَّفىقا, كتكاصى
 تنقطع. كلـ تتابعت أم ,األشياء

ىك عممٌية نقؿ لؤلفكار كالتجارب كتبادؿ المعارؼ بيف األفراد كالجماعات,  التواصل اصطالحًا:
كقد يككف التكاصؿ ذاتيان بيف اإلنساف كنفسو أم حديث النفس, أك جماعيان بيف اآلخريف, كىك 
مبنيٌّ عمى المكافقة, أك المعارضة كاالختبلؼ, كما كييعدُّ جكىر العبلقات اإلنسانٌية كىدؼ 

كجد كظيفتاف رئيسيتاف لمتكاصؿ: كظيفة معرفٌية متمثمة في نقؿ الرمكز الذىنٌية تطكيرىا؛ لذلؾ ي
كتكصيميا بكسائؿ لغكٌية, كغير لغكٌية, ككظيفة كجدانٌية تقكـ مف خبلؿ تقكية العبلقات 

 اإلنسانٌية. 

 Mathematical Communicationعريف التواصل الرياضي: ت

 ( NCTM ,2009لوليات المتحدة المريكية) و المجمس القومي لمعممي الرياضيات باعرف
قدرة الفرد عمى استخداـ مفردات كرمكز كبنية الرياضيات في التعبير عف األفكار  :"بأنو

 ي: القراءة كالكتابة كالتحدث كاالستماع كالتمثيؿ".ىكالعبلقات كفيميا, كتتضمف خمس ميارات 

استخداـ لغة الرياضيات كبنيتيا ( بأنو: مقدرة الفرد عمى 31ـ, ص2011كتعرفو طافش) 
 ,في التعبير عف االفكار, ككصفيا في أشكاؿ , كتكضيح العبلقات كفيميا, كتكضيحيا لآلخريف

 قراءة ككتابة كتمثيبلن."

(:" ىك نبادؿ االفكار كالمعمكمات, كاآلراء 144ـ, ص2008كقد عرفو) مراد كالككيؿ, 
عف طريؽ التحدث كاالستماع, كالقراءة كالكتابة الرياضية لممعمـ كتبلميذه, كالتبلميذ انفسيـ 

 كالتمثيؿ".
 ككفاية من كفايات الطالب األساسية في إطار المنياج باألونروا تعني أن:  والتواصل" 

يتعمـ الطمبة التكاصؿ بأشكاؿ كسياقات مختمفة مع مجمكعة مختمفة مف األشخاص حيث يقـك 
الطمبة بالقراءة بطبلقة كبشكؿ ناقد لجميع النصكص المكتكبة كالمرئية, كالتحدث بكضكح كثقة 
كاإلصغاء باىتماـ كبأدب لآلخريف, ككتابة كعرض مجمكعة مف األفكار ضمف أشكاؿ مختمفة 
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يف االعتبار اختبلؼ األشخاص المعنييف, كاستخداـ كسائؿ ككسائط  متنكعة مف مع األخذ بع
 .(10ص ـ,2013كسائؿ االتصاؿ لمتعبير عف أفكارىـ" ) األكنركا, 

 ميارات التواصل الرياضي: 

أف  ميارات التكاصؿ الرياضي ىي: ميارات  ( 272ص, ـ2007يرل سمماف كفارس) 
 بة حيث تتضمف الجكانب التالية:القراءة ك االستماع كالتحدث كالكتا

دراؾ الطالب لمعنى  -1 قراءة الرياضيات كالتحدث بما تتضمنو مف تفسير النصكص, كا 
 المغة المكتكبة كفيميا كالتحدث بيا.

 كتابة الرياضيات بما تتضمنو مف أنشطة رياضية كتابة سميمة. -2
 لمدرس أك الطالب.االستماع إلى الرياضيات بما تتضمنو مف االستماع الجيد لما يقكلو ا -3
 تمثيؿ الرياضيات بما تتضمنو مف تمثيبلت متعددة بالمغة كالرمكز لمكاقؼ رياضية. -4

كتعرؼ الباحثة التكاصؿ الرياضي بأنو: القدرة عمى تكظيؼ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ 
في الرياضيات بما تتضمنو مف  القراءة كالكتابة الكاضحة لمرمكز كالمصطمحات, كالتمثيبلت 
الرياضية, كاستعماؿ كسائؿ التعميـ المحسكسة كاإلجراءات العممية  كمجمكعة مف كسائؿ 

لقاء األسئمة  ؿاالتصا لمشاركة األفكار لتكضيح  المعرفة الرياضية, ككضكح المناقشات كا 
 كاالستماع إلى إجاباتيا , كالتحدث بكضكح كثقة. 

 (  Cooperative Learningكفاية التعمم التعاوني ) 

إف فكرة التعمـ التعاكني قديمة قدـ البشرية ذاتيا, حيث يمثؿ ىذا األسمكب القكة الدافعة 
التي لعبت دكران بارزان في اإلبقاء عمى أنكاع البشرية المختمفة, كقد أشار أحد العمماء قديمان إلى 

يحدد رفيقو ىذه الفكرة مف خبلؿ مقكلة أطمقيا" لكي يتعمـ الفرد بشكؿ أفضؿ, يجب عميو أكالن أف 
 الذم يعاكنو في التعمـ". 

كمف جية أخرل فقد الـز التعاكف االنطبلقة الكبرل لمديف اإلسبلمي منذ بزكغو إلى 
البشرية في القرف السابع الميبلدم, حيث ذكر اهلل سبحانو كتعالى ىذا األمر في القرآف الكريـ 

مىى اٍلًبرِّ كىالتٍَّقكىل كىالى  نيكا عى تىعىاكى ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف ") المائدة حيف قاؿ:" كى مىى اإٍلً نيكا عى  (. 2 : تىعىاكى
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 تطور التعمم التعاوني:

لقد تطكرت فكرة التعمـ التعاكني في المؤسسة التربكية عمى يد كثير مف المربيف, ككاف 
 مف أكثر المربيف تأثيران منذ بداية القرف العشريف الفيمسكؼ األمريكي المشيكر جكف ديكم

 (John Dewey   كالذم كاف يعتقد بأف التربية ,) ,ف المدارس أتمثؿ طريقة أك أسمكبان لمحياة
تقع عمييا مسؤكلية استحكاذ اىتماـ األطفاؿ مف أجؿ تكسيع مداركيـ كآفاقيـ, كمساعدتيـ 

 لبلستجابة لؤلفكار الجديدة كالمؤثرات المختمفة.

حيكية, كتقكـ في األساس عمى دعـ أما عف التعمـ فكاف يرل ديكم أنو: عممية نشطة ك 
رغبة األطفاؿ لبلطبلع الحقيقي عمى العالـ الذم يحيط بيـ, بحيث يككف ىذا التعمـ متمركزان 

, كزمبلؤه حكؿ الطفؿ كمستجيبان لمدل التطكر في اىتماماتو كأنشطتو االجتماعية.") سعادة
 (.37ص ـ,2008

فة يشجع األطفاؿ كيساعدىـ في الحصكؿ "فالتفاعؿ اإليجابي بيف أفراد المجمكعات المختم
مبلئمة مف  يةعمى تغذية راجعة  عف األنشطة التي يقكمكف بيا , كأنيـ يتعممكف أنماطان سمكك

الناحية االجتماعية , كانيـ يفيمكف جيدان المطمكب منيـ القياـ بو خبلؿ العمؿ كخبلؿ التعاكف 
عبلقات كدية لدل الطمبة, كتترؾ أثران  كما أف عممية التعاكف في المدرسة تثمر ,مع اآلخريف

إيجابيان عمى نمكىـ العقمي كاالجتماعي, كعمى عافيتيـ كىدكء باليـ كنجاحيـ كصحتيـ النفسية, 
 .(54ص ـ,2005 ,) األغاكرم تعمـ ىذه الميارات بشكؿ قصدمإذا كاف مف الضر 

اء في تعاكني كبنٌ " كفي إطار المنياج باألكنركا يتعمـ الطمبة العمؿ مع اآلخريف بشكؿ 
حيث يقكمكف بالعمؿ بشكؿ تعاكني لتحقيؽ األىداؼ العامة, كاحتراـ مختمؼ  , مختمؼ المكاقؼ

كجيات النظر كقادريف عمى التسامح مع اآلخريف, كيقكمكف بتكييؼ سمككياتيـ تبعان لممكاقؼ 
ؿ النزاعات المختمفة, كالتفاكض كاحتراـ حقكؽ ككاجبات اآلخريف كاستخداـ االستراتيجيات لح

 .(10ص ـ,2013كالمشكبلت" ) األكنركا, 

: ميارة القيادة كممارستيا, كالتفاعؿ االجتماعي بيف أعضاء كمف أىـ الميارات التعاكنية 
الجماعة, كتقديـ األفكار كالمقترحات , كتشجيع اآلخريف بطريقة لفظية اك غير لفظية, كميارة 

ع اآلخريف, كالمحافظة عمى الجماعة في سبيؿ االستماع كالتمخيص كالشرح كمراجعة الفيـ م
أداء الميمة, ككضع مخطط لمجماعة كاألفراد, كتقبؿ مساعدة اآلخريف بصكرة لفظية أك غير 

 لفظية.
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كما يتضمف أيضان: ميارة استخداـ األدكار كتكزيعيا بيف أعضاء الجماعة كتبادليا, كالثقة 
بلت كاالنتماء صاؿ كالتعبير كالتشاكر كحؿ المشكبالنفس كالقدرة عمى المشاركة كالتفاىـ , كاالت

 .(212ص ـ,2005 ,) الديبلمجماعة

 كفاية المواطنة:    

يشكؿ مفيكـ المكاطنة البنية األساسية لمبناء الديمقراطي, كالمكاطنة ىي الكصؼ الجامع 
قكـ عمى نيا تألؤلفراد كالجماعات الذيف تتشكؿ منيـ الجامعة السياسية كتقكـ بيـ الدكلة, كما 

ص  ـ,2012,) خاطرة في النشاط العاـ بينيـ جميعان معيار التسكية بيف المكاطنيف, كالمشارك
302). 

("أف المكاطنة ىي عممية تفاعؿ بيف اإلنساف المكاطف 303ـ, ص2012كيرل  خاطر) 
كالكطف الذم يعيش فيو, كينتمي إليو, كما انيا عبلقة تفاعؿ بيف المكاطنيف عمى أرض ىذا 

, كيترتب عمى عممية التفاعؿ ىذه مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات, مع عدـ التمييز في الكطف
الحقكؽ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية بيف أفراد الكطف الكاحد بسبب المكف أك الطبقة أك 
االعتقاد, مع تحقيؽ التكامؿ االجتماعي بيف المكاطنيف مما يجعؿ األمة كالشعب يمثبلف جسدان 

 " . كاحدان 

" كتعني كفاية المكاطنة في إطار المنياج في األكنركا أف يتعمـ الطمبة كيؼ يككنكف 
مكاطنيف فمسطينييف صالحيف في البمداف المضيفة, كفي دكؿ العالـ كبكصفيـ مكاطنيف صالحيف 

افات ىمية تراثيـ كثقافتيـ , باإلضافة إلى الثقأيتعممكف كيفية العناية بالبيئة, كما يتعممكف تقدير 
لممساىمة  كالمعتقدات األخرل, حيث يقكـ الطمبة بمعرفة حقكقيـ ككاجباتيـ االجتماعية, كالحاجة

لى التصرؼ بمسؤكلية نحك البيئة, كتقدير كاحتراـ ثقافتيـ كمعتقداتيـ إفي المجتمع, باإلضافة 
 .(10ص ـ,2013) األكنركا, يـ األمـ المتحدة كحقكؽ اإلنسافكثقافات اآلخريف, كاحتراـ ق

إف رسالة اإلسبلـ تقكـ عؿ التعارؼ بيف البشر, كالتعارؼ بيف األمـ كالشعكب, فالثقافة 
اإلسبلمية ثقافة منفتحة عمى اآلخر, كال يكجد فييا إقصاء أك تحريض عمى كراىيتو كاالنتقاص 

لتنظيـ شؤكف الحياة  ) صمى اهلل عميو كسمـ(مف حقكقو, كتعد كثيقة المدينة التي كضعيا الرسكؿ
 في المدينة أكؿ عيد مدني في التاريخ.

"لقد كفؿ اإلسبلـ حؽ المكاطنة الكاممة لممسمميف كغير المسمميف في المجتمع اإلسبلمي , 
فمغير المسمميف ما لممسمميف كعمييـ ما عمييـ, كأساس المكاطنة لغير المسمميف ىي الكالء لمدكلة 
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حؽ المكاطنة ال يستمـز كحدة العقيدة, كال كحدة العصر,  اإلسبلمية عف طريؽ العيد, ألف
كدستكر المدينة قرر المكاطنة المتساكية لمييكد كغيرىـ مف المسمميف تحت لكاء الدكلة 

 .ان كماالن كعرضان بحكـ مكاطنتيـ"اإلسبلمية, يعيشكف معصكميف دم

 .(305ص, ـ2012 ,) خاطر

 الوطنية والمواطنة:

لمكاطنة(, )ا( أف ىناؾ فرؽ بيف الكطنية كالمكاطنية99-98ص ص, ـ2009يرل بدراف) 
ىبلن, كالسعي إلى أف الكطنية ظاىرة نفسية اجتماعية مركبة ,قكاميا حب الكطف أرضان ك أحيث 

خدمة مصالحو,, كما أنيا فردية كاجتماعية تدكر عمى التعمؽ بالجماعة الكطنية كأرضيا 
 كمصمحتيا كتراثيا كاالندماج في عصرىا. 

التربية الكطنية تعنى بتنمية الشعكر الكطني كحب الكطف, كاالعتزاز بو كبتغذية  أف اكم
الكالء الكطني في نفكس أفراد الجماعة الكطنية كفئاتيا, كتشمؿ كؿ النشاطات التربكية كااللتزاـ 

 الكطني كالعمؿ الكطني بطبيعة مضمكنيا.

الفرد مف حيث ككنو عضك مشارؾ بينما المكاطنة) المكاطنية(  ىي ظاىرة مركبة محكرىا 
في الجماعة الكطنية, كفي الدكلة, حيث أنو خاضع لنظاـ محدد مف الحقكؽ كالكاجبات, كمف 
ىنا تيدؼ المكاطنة إلى تشكيؿ كتنشئة الفرد كتنميتو انطبلقان مف  تصكر فمسفي معيف لماىية 

كحيث ككنو عضك في  المكاطف, كمف كاقع التجربة في الجماعة الكطنية ككجكدىا السياسي, 
 دكلة كطنية , كىك بيذه الصفة فرد ضمف نظاـ محدد مف الحقكؽ كالكاجبات .

 المواطنة والمناىج الدراسية:

 ىناؾ اتجاىاف نحك تعميـ التربية المكاطنية في المناىج الدراسية:

 االتجاه األكؿ : يأخذ بضركرة كجكد مقرر دراسي مستقؿ بيذا االسـ.

أف تؤسس المناىج الدراسية كتبنى عمى مفاىيـ التربية المكاطنية كالتربية  االتجاه الثاني: ىك
 الكطنية, حيث تتحكؿ مف خبللو إلى سمكؾ كممارسة فعمية في الكاقع المعاش كىك األفضؿ.

 (101ـ, ص2009) بدراف ,
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كتيبنى المناىج الفمسطينية عمى كجكد مادة منفصمة لمتربية الكطنية كالحياتية لمصفكؼ 
كؿ كالثاني االبتدائي كالتنشئة الكطنية  كاالجتماعية لمصفيف الثالث كالرابع االبتدائي , األ

باإلضافة إلى بناء المناىج  الدراسية المختمفة عمى مفاىيـ المكاطنة, كىذا ىك األفضؿ مف 
كجية نظر الباحثة, حيث أف بناء المناىج الدراسية عمى أساس كفايات الطالب األساسية, كالتي 

شكؿ المكاطنة محكران أساسيان ككفاية أساسية مف كفايات الطالب الخمسة, حيث عمد القائميف ت
عمى بناء المناىج الدراسية كتطكيرىا عمى تضمف ىذه المناىج لمفاىيـ المكاطنة بنسب مختمفة 
حسب طبيعة المادة الدراسية , كحسب المرحمة العمرية لمفئة المستيدفة مف ىذه المناىج, كىي 

مؿ جنبان إلى جنب مع مادة التربية كالتنشئة الكطنية كاالجتماعية, كبالتكامؿ األفقي كالرأسي تع
 بيف المناىج  الدراسية.

 تعقيب عمى اإلطار النظرم:
استفادت الباحثة من دراسة اإلطار النظري بما يتضمنو من محاور, في تعميق الفيم 

الولى, كذلك في التعرف عمى كفايات الطالب لمرياضيات وأىدافيا في المرحمة األساسية 
 األساسية , والميارات الفرعية التي تتضمنيا كل كفاية من ىذه الكفايات.

كما استفادت الباحثة من ىذا الفصل في إعداد اداة التحميل, وتوظيفيا في تحميل كتب 
ألول من أسئمة الرياضيات في ضوء كفايات الطالب األساسية, كذلك في اإلجابة عمى السؤال ا

الدراسة والذي يتعمق بتحديد كفايات الطالب األساسية وىي: التفكير لناقد واإلبداعي, التعمم 
 البنائي, التواصل, التعاون والمواطنة.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 محتوى مناىج  دراسات سابقة تناولت مجال تحميلتناولت الباحثة في ىذا الفصل 
 الرياضيات, ودراسات تناولت مجال الكفايات.

 الرياضيات:  محتوى مناىج أوًل مجال تحميل

 (م2016دراسة األسمر )  

ىدفت الدراسة إلى تحديد ميارات التفكير المنتج الكاجب تكافرىا في محتكل مناىج 
الرياضيات لممرحمة األساسية العميا, كمعرفة مدل تكافر ىذه الميارات في محتكل مناىج 

كقد اتبعت الباحثة المنيج الكصفي ا, كمدل اكتساب طمبة الصؼ العاشر ليالرياضيات, 
لدراسة عمى األمثمة كالتماريف كالمسائؿ كالتعميمات الكاردة في محتكل التحميمي, كاشتممت عينة ا

منياج الرياضيات لمصفكؼ الثامف كالتاسع كالعاشر األساسية, كما اشتممت عينة  الدراسة عمى 
طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي بمدينة رفح لمعاـ الدراسي  (110)

 ـ.2014/2015
ة قامت الباحثة بإعداد قائمة بميارات التفكير المنتج, ك التي كلتحقيؽ أىداؼ الدراس

ير, شممت الميارات التالية )االستنتاج, التنبؤ باالفتراضات, تقكيـ الحجج ك المناقشات, التفس
كما أعدت الباحثة أداة تحميؿ محتكل مف أجؿ استخداميا في , األصالة , الطبلقة, المركنة(

تحميؿ محتكل مناىج الرياضيات لمصفكؼ الثامف كالتاسع كالعاشر األساسية في ضكء ميارات 
 قامت بإعداد اختبار لقياس مدل اكتساب الطمبة لميارات التفكير المنتج .ك التفكير المنتج, 

ة: فيما يتعمؽ بتحميؿ المحتكل في ضكء ميارات كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالي
%(, كحصؿ التفكير اإلبداعي عمى 95,45التفكير المنتج فقد حصؿ التفكير الناقد عمى نسبة) 

 %(, كبالنسبة لمميارات األساسية: فقد حصمت ميارة االستنتاج عمى  أعمى نسبة4,54نسبة) 

 %(.1,25)% ( فيما حصمت ميارة األصالة عمى أقؿ نسبة41,95)  

أما فيما يتعمؽ باختبار ميارات التفكير المنتج فقد دلت النتائج عمى أف أداء أفراد العينة 
الختبار ميارات التفكير المنتج في الصؼ العاشر األساسي جاء ضعيفان كدكف المستكل المقبكؿ 
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مناىج كما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التفكير المنتج في محتكل 
الرياضيات تعزل لمجنس, ككانت الفركؽ في التفكير الناقد لصالح الذككر, أما في التفكير 

 اإلبداعي فكانت لصالح اإلناث.
 (م2016)ىـ(  1436)  والغامدي دراسة الخزيم

ىدفت ىذه الدراسة  إلى التعرؼ  عمى درجة تكافر ميارات القرف الحادم كالعشريف في 
العميا لممرحمة  االبتدائية, كقد استخدـ الباحث لمتحقؽ مف ذلؾ  كتب الرياضيات  لمصفكؼ

أداة تحميؿ المحتكل  تـ بناؤىا في ضكء  افالمنيج الكصفي التحميمي , كقد استخدـ الباحث
ميارة, تـ تكزيعيا عمى سبع  (53), كالتي شممت ةات القرف الحادم كالعشريف المحكمميار 

مجاالت  رئيسة, كقد تمثمت عينة الدراسة  في كتب الرياضيات لصفكؼ المرحمة العميا 
إلى النتائج التالية:  اتسقت نتائج  افاالبتدائية ) الرابع, الخامس, السادس(, كقد تكصؿ الباحث

عامة مف حيث تقارب النسب تحميؿ المحتكل لكتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا  بصكرة 
المئكية لتكافر ميارات القرف الحادم كالعشريف, لكؿ مجاؿ مف مجاالت ميارات القرف الحادم 

بدرجة متكسطة, كتكزع بنسب متفاكتة عمى  (%41)كالعشريف, حيث بمغ متكسط النسبة 
ت بنسبة المجاالت  الرئيسية السبعة كىي: ميارات التفكير اإلبداعي كالناقد كحؿ المشكبل

, كميارات االبتكار كاإلبداع بنسبة (%58,6), كميارات المينة كالتعمـ الذاتي (87,3%)
, كميارات (%32,3)%, كميارات ثقافة االتصاالت كالمعمكمات كاإلعبلـ بنسبة بمغت 57,8

, كميارات ثقافة الحكسبة كتقنية المعمكمات كاالتصاؿ (%19,4)فيـ الثقافات المتعددة بنسبة 
 .(%4,3)ة بنسب

 م(2015دراسة الحمامي )

(  8- 5ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ محتكل كتب الرياضيات الفمسطينية لمصفكؼ مف) 
, كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي , كتككنت TIMSS 3122في ضكء معايير 

كتب  (8)( كالبالغ عددىا  8- 5عينة الدراسة مف كتب الرياضيات الفمسطينية لمصفكؼ مف) 
ـ, كقد استخدمت الباحثة اداة تحميؿ المحتكل 2015/  2014كالمقررة خبلؿ العاـ الدراسي 

 معياران مكزعة عمى بعديف ىما : بعد المحتكل كبعد العمميات المعرفية, (142)التي تحتكم عمى 
كاستخدمت الباحثة التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية لئلجابة عمى أسئمة الدراسة, 

في  TIMSS 2011كقد اسفرت الدراسة عف النتائج التالية: بمغت النسبة العامة لمعايير  
%, كىي نسبة مقبكلة إلى حد ما, حيث 58(  8- 5محتكل كتب الرياضيات لمصفكؼ مف) 

 بيف الصفكؼ مف الخامس حتى الثامف.كانت متفاكتة 



51 

 

كىي نسبة ضعيفة, كبمغت النسبة  (%25)بمغت النسبة العامة لمجاالت بعد المحتكل 
, (%56,3)(  8 – 5العامة  لمجاالت بعد العمميات المعرفية في محتكل كتب الصفكؼ مف ) 

  3122كىي نسبة مقبكلة إلى حد ما, كما كاف ىناؾ تفاكت في نسب مجاالت معايير 

TIMSS  كالتطبيؽ (%70)لبعد العمميات المعرفية حيث أف نسبة مجاؿ المعرفة كانت ,
 .(%19,2), االستدالؿ (10,8%)

 م(2015دراسة دياب)   

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل تكافر معايير المجمس القكمي لمعممي 
الثانكية بفمسطيف , ( في مكضكع اإلحصاء كاالحتماالت لممرحمة NCTM ,2000الرياضيات) 

كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتيا لمكضكع الدراسة , حيث قامت 
بتحميؿ  جميع مكضكعات اإلحصاء كاالحتماالت في كتب الرياضيات لمصفيف الحادم عشر 
كالثاني عشر بفرعيو العممي كالعمكـ اإلنسانية المقررة في فمسطيف لمعاـ الدراسي 

ـ,  كقد استخدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتكل في ضكء معايير المجمس القكمي 2013/2014
(, كما استخدمت استبانة بمعايير اإلحصاء كاالحتماالت NCTM ,2000لمعممي الرياضيات)

تـ بناؤىا لقياس مدل تكافر معايير المجمس القكمي لمعممي الرياضيات مف كجية نظر معممي 
استخدمت الباحثة التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات, كما كمشرفي الرياضيات, كقد 

, كقد تكصمت الباحثة T-test  استخدمت معامؿ ارتباط بيرسكف, ألفا كركنباخ, كالكزف النسبي,
إلى  تكافر معايير المجمس القكمي لمعممي الرياضيات في مكضكعات اإلحصاء كاالحتماالت 

 .(%68,2)رة بكزف نسبيلممرحمة الثانكية بفمسطيف بدرجة كبي

 م(2015دراسة بدر )  

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مستكل جكدة مكضكعات اليندسة كالقياس في كتب 
, كقد CFBTالرياضيات الفمسطينية في مرحمة التعميـ االساسية في ضكء المعايير البريطانية  

لباحث بتحميؿ مكضكعات اعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي, حيث قاـ ا
(, كاستخدـ 10 – 1اليندسة كالقياس في كتب الرياضيات لصفكؼ المرحمة األساسية مف)

ف جميع  مكضكعات أ, كتكصمت الدراسة إلى الباحث في ىذه الدراسة التكرارات كالنسب المئكية
ـ تصؿ اليندسة في كتب رياضيات المرحمة األساسية لـ تصؿ إلى مستكل الجكدة, كما أنيا ل

إلى الحد المقبكؿ تربكيان, إال في الصؼ األكؿ األساسي حيث كانت مستكيات الجكدة 



51 

 

, (%66)كؿ رحمة األساسية أعمى نسبة الصؼ األلمكضكعات اليندسة كالقياس في صفكؼ الم
 . (%10 )كأقؿ نسبة الصؼ التاسع

 م(2015دراسة  السر )  

الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات ىدؼ ىذا البحث إلى تحميؿ أنماط التكاصؿ 
الصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع في دكلة فمسطيف لمعرفة درجة تكافرىا, كاستخدـ الباحث  
بطاقة تحميؿ شممت أربعة أنماط لمتكاصؿ الرياضي كىي: القراءة الرياضية, الكتابة الرياضية, 

 فقرة. (42 )راتياالمناقشة كاالستماع الرياضي, التمثيؿ الرياضي, كبمغ عدد فق

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي , كأسمكب تحميؿ المحتكل, كقد تمثمت  
عينة  البحث في كتب الرياضيات بجزأييا األكؿ كالثاني لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع 

ـ, كقد أظيرت النتائج 2015حتى  تطبيؽ البحث عاـ  ـ2001المطبقة في فمسطيف منذ عاـ 
اف أكثر أنماط التكاصؿ الرياضي  تكراران ىك نمط التمثيؿ الرياضي, ثـ الكتابة الرياضية, يميو 
نمط المناقشة كاالستماع, أما نمط القراءة الرياضية فكانت درجة تكافرىا متدنية جدان في كتب 

  المراحؿ الثالثة.

 م(2015حتّام) و نالي زيو دراسة حاتم  
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ السادس االبتدائي, مف 
أجؿ تحديد مدل تكافؽ المحتكل مع النمط المفاىيمي ألىداؼ المنيج التعميمي الكطني اإليراني, 

يؿ صفحات كتحقيقان ليذه الغاية استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي, حيث قامكا بتحم
ـ كالذم يتككف مف ثماني 2013كتاب الرياضيات لمصؼ السادس االبتدائي كالمطبؽ منذ العاـ 

صفحة, كقد استخدـ الباحثكف أدكات جمع البيانات اتي استمدكىا مف  180كحدات دراسية في 
, العمؿ, األخبلؽ’ القائمة المرجعية المعدة استنادان إلى عناصر) التفكير, اإليماف (, العمـك

كمجاالت المفاىيـ التي تضمنت أربعة مجاالت مستمدة مف المناىج التعميمية الكطنية كالتي 
تمثمت في: مجاؿ الصمة بالنفس) الركحية كالعقمية كالجسدية(, كمجاؿ العبلقة مع اهلل, كمجاؿ 

ئكية العبلقة مع الناس, كمجاؿ العبلقة مع الطبيعة, كقد استخدـ الباحثكف التكرارات كالنسب الم
مف  (%50)مف العناصر, ك (%40)ف ألمتكصؿ إلى النتائج التي أظيرت    Zكاختبار 

المؤشرات لـ يمقكا اىتمامان مف كاضعي المناىج, كما أظيرت النتائج التركيز عمى التفكير 
, كلـ يكف أم اىتماـ بعنصرم اإليماف كاألخبلؽ, كنسبة (%95)كالعناصر المعرفية بنسبة 

كما أظيرت النتائج أف تحميؿ منياج الرياضيات لمصؼ  ,ـلعنصرم العمؿ كالعمك  (5%)
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السادس االبتدائي لمخمسة عناصر كالمجاالت األربعة لـ يكف متكافقان مع نمط اليدؼ مف 
المناىج الدراسية الكطنية, كعدـ االىتماـ بعدد العناصر كتكرارىا في محتكل الكتاب المدرسي 

 .رمجيفمقبؿ المؤلفيف كالمب
 م( 2014دراسة الزعبي, والعبيدان ) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء مدل تضميف كتب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي  
,  NCTM في المممكة العربية السعكدية لمعايير المجمس القكمي األمريكي  لمعممي الرياضيات

ع األساسي) الجزئيف ( كالذم كقد تككف مجتمع كعينة الدراسة مف كتاب الرياضيات لمصؼ الراب
في المممكة العربية السعكدية, كقد استخدـ الباحثاف لتحقيؽ أىداؼ ىذه  2009يدرس منذ 

الدراسة أداة تحميؿ قاما بإعدادىا بناء عمى البحكث كالدراسات التي قامت بتحميؿ كتب 
(, كالتي  NCTM, 3111الرياضيات بشكؿ عاـ, كتقكيـ كتب الرياضيات بناء عمى معايير)

تضمنت ستة معايير ىي: معيار المحتكل كتضمف) العدد كالعمميات, معيار اليندسة, معيار 
تحميؿ البيانات كاالحتماالت(, معيار العمميات كتضمف) حؿ المشكبلت, التفكير المنطقي 
كالبرىاف, االتصاؿ(, كاستخدـ الباحثاف حساب التكرارات كالنسب المئكية ألغراض التحميؿ 

صائي كالتكصؿ إلى النتائج , كأظيرت النتائج تكفر معيار العدد كالعمميات  بدرجة كبيرة اإلح
في كتب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي, كتكافر  معايير الرياضيات في اليندسة بدرجة 
كبيرة أيضان, كما أظيرت النتائج  أف معايير البيانات كاالحتماالت جاء أقؿ المظاىر تكراراي في 

ر المحتكل, أما بالنسبة لمعايير العمميات فكانت النتائج مرتبة عمى النحك التالي: البرىاف معيا
 الرياضي كالتفكير المنطقي,   االتصاؿ الرياضي, حؿ المشكبلت  .

 Phonapichat, Wongwanich,Sujivaفونابيتشات, وونغ وانش وسوجيفا)دراسة 
2014) 

 المدارس طبلب لدل رياضيةال مشكمةحؿ ال  في الصعكبات تحميؿ إلى البحث ىذا ييدؼ 
 في الرياضياتمعممي  ك االبتدائية المدارس طبلب مجمكعتيف, إلى العينات كتنقسـ. االبتدائية
معمميف مف معممي الرياضيات  10, كقد تككنت عينة الدراسة مف نانككؾ, تايبلند مدارس 

طالبان  98ثمت عينة الطبلب مف لمصفكؼ الخامس كالسادس, إثناف ذككر كثماني معممات, كتم
, كقد كطالبة مف طمبة الصفكؼ الخامس كالسادس, خمسكف طالبان كثماني كأربعكف طالبة

 استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي كتحميؿ المحتكل.
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. الكتابية المسح كاختبارات الكثائقي, كالتحميؿ منظمة, مقابمة خبلؿ مف البيانات جمع تـ كقد.  
لدل  المشكبلت حؿ في الصعكبات مف العديد ىناؾ أف إلى البيانات تحميؿ كانت نتائج ك 

 ال كبالتالي المشاكؿ, في تظير التي الرئيسية الكممات فيـ في صعكبات لدييـ الطبلبف ,الطمبة
 مف المعمكمات معرفة عمى قادريف غير الطبلب , كما أف الرياضية الجمؿ في تفسيرىا يمكف

, كصعكبة فيـ الكممات الرئيسية كتفسيرىا في الجمؿ الرياضية كتحكيميا إلى رمكز, كال  المشكمة
  تفكير, عممية أم دكف اإلجابة تخميف إلى يميمكف يجيدكف قراءة المسائؿ الطكيمة, كالطمبة 

 كما أف بعض المعمميف يميمكف إلى جعؿ الطمبة يحفظكف الكممات المفتاحية دكف فيـ.

 تفسير باستخداـ كذلؾ المحتكل, كتحميؿ الكصفية اإلحصاءات خبلؿ مف بياناتال تحميؿ تـ كقد
 كالمقاببلت,,  الرياضية الكثائؽ تحميؿ مف الكضع حكؿ استنتاجات الستخبلص المحتكل
 . المسح اختبارات مف كالبيانات

 م(2013دراسة القحطاني ) 

االبتدائية بغرض معرفة ج الرياضيات بالمرحمة اىدفت الدراسة إلى تحميؿ محتكل مني
لمصفكؼ مف  ( TIMSS  3122درجة تمثيميا لمتطمبات الدراسة الدكلية لمعمكـ كالرياضيات)

األكؿ حتى الرابع في المممكة العربية السعكدية, كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي 
كؼ المرحمة , كقد تككنت عينة الدراسة مف كتب الرياضيات المدرسية المقررة عمى صف

االبتدائية مف األكؿ حتى الرابع االبتدائي بجزأيو  كالمطبؽ في المممكة العربية السعكدية لمعاـ 
د ىػ , كما استخدمت الباحثة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  قامت الباحثة بإعدا1432/1433الدراسي 

الكاردة في اختبار  كؿ أداة تحميؿ المجاالت الرئيسية  الثبلثةثبلث نماذج لمتحميؿ , اشتمؿ األ
(3122  TIMSS كىي: األ ) عداد كالعمميات عمييا, األشكاؿ اليندسية كالقياس, عرض

(  TIMSSالبيانات, أما النمكذج الثاني فقد اشتمؿ عمى المستكيات الثبلثة ألسئمة اختبار) 
مة: كىي: المعرفة, التطبيؽ كاالستدالؿ, أما النمكذج الثالث فقد اشتمؿ عمى أشكاؿ األسئ

 مكضكعية كمقالية.

كقد أسفرت الدراسة عف كجكد تركيز كبير عمى مجاؿ األعداد , كتركيز ضعيؼ نسبيان 
عمى مجاؿ األشكاؿ اليندسية كالقياس, كتركيز متكسط عمى مجاؿ عرض البيانات, كما أظيرت 

 النتائج كجكد قصكر في مستكل التطبيؽ كاالستدالؿ , كذلؾ لصالح مستكل المعرفة.
 م(2013القرشي )  راسةد
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ التربكية المتضمنة في كتاب الرياضيات المطكر 
 صؼ الرابع االبتدائي, كدرجة تكافرىا, كبياف تكزيعيا عمى مجاالتيا الرئيسية.مل

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كتككنت عينة الدراسة مف كتاب الرياضيات 
الرابع االبتدائي بجزأيو, كإلجراء الدراسة قاـ الباحث بإعداد بطاقة تحميؿ  المطكر لمصؼ

المحتكل لمتعرؼ عمى القيـ التربكية المتضمنة في الكتاب, كقد استخدـ الباحث حساب التكرارات 
 كالنسب المئكية.

ف مجاؿ القيـ العقمية حصؿ عمى أعمى مجمكع لتكرار أكقد أسفرت نتائج الدراسة عف 
, بينما حصمت مجاالت (%21,8), تبله مجاؿ القيـ العممية بنسبة (%22,1)بنسبة مئكية القيـ 

القيـ الجمالية كالدينية كاالجتماعية عمى الترتيب  الثالث كالرابع كالخامس, كحصمت القيـ البيئية 
كالتركيحية عمى الترتيبيف السادس كالسابع, كأقؿ نسبة مئكية في أدنى القائمة, القيـ الكطنية 

 (.%3,7)بنسبة مئكية 
 م(2013دراسة حسانين والشيري) 

 مصفكؼ مفل فؽ محتكل كتب الرياضيات المطكرةىدؼ البحث إلى استقصاء مدل تكا

 في مجاالت العدد كالعمميات, الجبر  NCTM( بالمممكة العربية السعكدية مع معايير 5 -3) 
كقد شممت عينة البحث محتكل كتب  ,تحميؿ البيانات كاالحتماالتك  اليندسة, القياسك 

ىػ, 1432/1433( بالمممكة العربية السعكدية لمعاـ 5 -3مف) الرياضيات المطكرة  لمصفكؼ 
 لمحتكل كتب الرياضيات بالصفكؼ مف NCTM كلتحقيؽ ذلؾ  تـ إعداد قائمة بمعايير

 افىػ , في ضكء قائمة المعايير, , كقد استخدـ الباحث1432/1433( لمعاـ الدراسي 3-5) 
المترجمة لمغة العربية, كقد  NCTM 3111بطاقة تحميؿ محتكل في ضكء قائمة معايير 

استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي, كقد استخدـ الباحثاف حساب التكرارات كالنسب 
 المئكية.

مع معايير  (%93,7)كأظيرت نتائج البحث أف محتكل كتب الرياضيات تتكافؽ بنسبة  
NCTM يير, بينما لـ مؤشران مف مؤشرات المعا (59), حيث يحقؽ محتكل الكتب  المطكرة

 كذلؾ في المجاالت الخمسة. (%6,3)مؤشرات أم بنسبة  (4)يحقؽ المحتكل 
 م(2013دراسة الشريف )         
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ينية كاإلسرائيمية لمصفكؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة محتكل كتب الرياضيات الفمسط
القكمي ( في ضكء معيارم التمثيؿ كالترابط الرياضي ضمف معايير المجمس  9 -7مف) 

( , كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي   (NCTM,2000لمعممي الرياضيات
طينية التحميمي, حيث قاـ بتحميؿ جميع المكضكعات المتضمنة في كتب الرياضيات الفمس

( مف خبلؿ بطاقتي تحميؿ محتكل كأداة لمدراسة, تـ بناؤىا في 9 - 7كاإلسرائيمية لمصفكؼ) 
(, كقد استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية كمربع كام   (NCTM,2000ضكء معايير

  ≥αكمعالجات إحصائية, كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 
( بيف تكرارات المعايير الفرعية لمعيار التمثيؿ الرياضي لصالح الكتب اإلسرائيمية حيث  0,05

% (, بينما في الكتب اإلسرائيمية بيف)  55,9% ,  8,7طينية بيف ) تراكحت في الكتب الفمس
% (, كما أظيرت النتائج  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 63,7% ك  8,5

α≤  0,05  بيف تكرارات المعايير الفرعية لمعيار الترابط الرياضي لصالح الكتب اإلسرائيمية )
% (, بينما في الكتب اإلسرائيمية  65,4% ,  8,8بيف) حيث تراكحت في الكتب الفمسطينية 

 .% (54% ك  8,8بيف ) 
 م(2012دراسة سميمان )         

ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني كمحتكل كتاب  
الصادرة  NCTMالرياضيات اإلسرائيمي لمصؼ الثامف األساسي, كمعرفة مدل تكافر معايير 

ـ في محتكل كتاب الرياضيات 1989عف المجمس القكمي لمعممي الرياضيات األمريكي عاـ 
الفمسطيني, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد استخدـ الباحث أسمكب الدراسات المقارنة, كالمنيج 
الكصفي التحميمي, حيث تـ تحميؿ محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني لمصؼ الثامف األساسي 

ـ بجزأيو األكؿ كالثاني, كذلؾ بيدؼ قياس مدل تكافر معايير 2006/2007الدراسي  لمعاـ
NCTM  .فيو 

كقد استخدمت الباحثة أداة بحث عمى ىيئة جداكؿ مقارنة بيف المكضكعات الرياضية 
المطركحة في كتب الرياضيات المدرسية لطمبة الصؼ الثامف األساسي الفمسطينية كاإلسرائيمية, 

, قامت بتطبيقيا NCTMأداة لتحميؿ المحتكل تعتمد عمى قائمة المعايير الدكلية  استخدمت اكم
عمى كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي بجزأيو األكؿ كالثاني, كقد بينت نتائج الدراسة 
إلى تراكح األكزاف النسبية لممكضكعات الرياضية المطركحة في كتاب الرياضيات الفمسطيني 

%( حيث يكجد اىتماـ كبير في مجاؿ اليندسة 44,9% ك 6,8اسي بيف ) لمصؼ الثامف األس
عمى حساب المجاالت  الرياضية األخرل , بينما تراكحت األكزاف النسبية لممكضكعات الرياضية 
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المطركحة في كتاب الرياضيات المطركحة في كتاب الرياضيات اإلسرائيمي لمصؼ الثامف 
اىتماـ كبير في مجاؿ الجبر عمى حساب المجاالت %( حيث يكجد 42,1% ك0األساسي بيف) 

 الرياضية األخرل.
كما أظيرت النتائج كجكد تشابو بيف محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني كاإلسرائيمي  في 
المجاالت األربعة ) األعداد, الجبر, اليندسة, اإلحصاء(,لكف المجاؿ الخامس االحتماالت كرد 

لـ يرد في كتاب الرياضيات اإلسرائيمي مع كجكد تفاكت في في كتاب الرياضيات الفمسطيني ك 
 األكزاف النسبية لممجاالت الرياضية في محتكل الكتابيف.

في كتاب الرياضيات الفمسطيني  NCTMكما أظيرت الدراسة تكافر المعايير الدكلية 
كىي نسبة أقؿ مف الكسط لتناكؿ المعايير بشكؿ  (%40,6)لمصؼ الثامف األساسي بنسبة

 ضعيؼ.
 م(2011دراسة الخزيم ) 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تضميف مقرر الرياضيات لمصؼ الرابع االبتدائي 
لميارات التفكير العميا ككؿ مف كجية نظر المعمميف, كأيضان التعرؼ عمى درجة تضمف مقرر 

 –تدائي لميارات التفكير العميا كؿ عمى حدة ) التفكير الناقد الرياضيات لمصؼ الرابع االب
 اتخاذ القرار(. –حؿ المشكبلت  -اإلبداعي

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي, كتككنت عينة الدراسة مف جميع معممي 
معممان, كقد طبقت أداة  (157)الرياضيات لمصؼ الرابع االبتدائي  في مدينة بريدة كعددىـ 

ىػ, كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة 1432/1433الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني 
لمدراسة, كما استخدـ األساليب اإلحصائية التالية: معامؿ ألفا كركنباخ, معامؿ االرتباط, 

 . T.testالتكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية, كتحميؿ التبايف األحادم, 

ككاف مف أىـ  نتائج  الدراسة: أف درجة تضميف مقرر الرياضيات لميارات التفكير العميا 
عمى الميارات أف أاذ القرار(, جاء بدرجة متكسطة, ك ) الناقد, اإلبداعي, حؿ المشكبلت كاتخ

, تضمينان في مقرر الرياضيات لمصؼ الرابع ىي ميارات التفكير اإلبداعي, تمييا حؿ المشكبلت
 ثـ ميارات التفكير الناقد كاخيران ميارات اتخاذ القرار.

 م(2011دراسة عبد المطيف)  

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف مستكل  جكدة محتكل مكضكعات الجبر المتضمنة 
في كتب الرياضيات المدرسية بفمسطيف في ضكء معايير المجمس القكمي لمعممي 
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الجبر, كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الخاصة بمكضكعات  NCTMالرياضيات
الكصفي التحميمي, كقد تمثمت عينة الدراسة بجميع مكضكعات الجبر المتضمنة في الكتب 
المدرسية لمصفكؼ مف السادس حتى الثاني عشر, كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداتيف, 

داة الثانية استبانة بقائمة معايير  تحميؿ(, كاأل تمثمت االداة االكلى في أداة تحميؿ المحتكل) بطاقة
 ات كالنسب المئكية, معادلة ىكلستي كمعادلة ألفامكضكعات الجبر, كقد استخدـ الباحث التكرار 

كركنباخ  كمعامؿ ارتباط بيرسكف لمتكصؿ إلى نتائج الدراسة, كقد تكصؿ الباحث إلى افتقار 
ياضيات المدرسية لمصفكؼ مف السادس حتى محتكل مكضكعات الجبر المتضمنة في كتب الر 

الخاصة بمكضكعات الجبر حيث كاف التركيز عمى الجانب  NCTMالثاني عشر لمعايير  
المعرفي , كعدـ اىتماـ بالجانب التكنكلكجي ,كلـ تتصدل لمميارات العميا مف التفكير كالتطبيؽ 

مفيدة, كالتركيز عمى المستكيات كالتحميؿ كالتركيب كالنقد كاإلبداع كاستخبلص االستنتاجات ال
 المعرفية البسيطة, كما أظير افتقار المنياج لمتكامؿ الرأسي المطمكب.

 ( م2011دراسة أبو العجين )  
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ محتكل مناىج الرياضيات الفمسطينية لمصفكؼ السادس   

رياضييف, في ضكء معايير المجمس كالسابع كالثامف , كذلؾ في ضكء معيارم الترابط كالتمثيؿ ال
,  كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي , NCTMالقكمي لمعممي الرياضيات األمريكي 

كتككف مجتمع كعينة الدراسة مف كتب الرياضيات لمصفكؼ السادس كالسابع كالثامف لمفصميف 
متحميؿ إحداىما خاصة ـ , كقد قاـ بإعداد قائمتيف ل2010/ 2009الدراسييف لمعاـ الدراسي 

بمعيار الترابط الرياضي, كاألخرل خاصة بمعيار التمثيؿ الرياضي , كذلؾ استنادا إلى ما كرد 
كالصادر عاـ  NCTMفي معايير الرياضيات لممجمس القكمي األمريكي لمعممي الرياضيات 

لنتائج التحميؿ, , كاستخدـ الباحث حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتحميؿ اإلحصائي 2000
كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية: تكافر معيار الترابط الرياضي في كتب الرياضيات 
لمصفكؼ السادس كالسابع ك الثامف بدرجة قميمة, كىذا يعطي مؤشران إلى ضركرة إعادة النظر في 

ج إلى تكافر مناىج الرياضيات كتطكيرىا لتتضمف معيار الترابط الرياضي , كما أشارت النتائ
معيار التمثيؿ الرياضي في كتب الرياضيات لمصفكؼ: السادس كالسابع كالثامف بنسب 

مما يعطي مؤشران إلى ضركرة إعادة النظر في مصفكفة المدل في الرياضيات  ,متكسطة
لمصفكؼ السادس كالسابع كالثامف, كاالىتماـ بالترابط األفقي كالرأسي في المنياج, كضركرة 

 ف المعرفة المفاىيمية كالمعرفة اإلجرائية في المحتكل.التكامؿ بي
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 ( Tambychik,Meerah 2010 )دراسة تامبي تشك وميراح 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة صعكبات حؿ المشكبلت في الرياضيات مف كجية نظر 
طبلب , تـ تكزيعيـ عمى ثبلث مجمكعات مف  107الطبلب, كقد طبقت ىذه الدراسة عمى 

سنة,  14عمارىـ حكالي رم سيمبيبلف في ماليزيا, أالمدارس الثانكية الكاقعة في منطقة نيجطمبة 
كقد استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي, حيث استخدـ الباحثكف المقاببلت الجماعية كاالستبياف 
لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة, كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة يفتقركف إلى العديد مف 

الرياضيات التي تساعد في حؿ المشكبلت مثؿ: الميارات البصرية المكانية, ك عدـ  ميارات
% مف الطمبة , كما أف المجمكعات تفتقر إلى 40كجكد ميارات المعمكمات كالقدرة المعرفية لدل 

القدرة بيف الربط بيف المشكمة كالرسـ البياني, كذلؾ مشكمة في قراءة المشكمة كالصعكبة في 
يادؼ في المشكمة مما يؤثر عمى الكفاءة في كؿ مرحمة مف مراحؿ حؿ المشكمة, كقد االتصاؿ ال

 في تحميؿ االستبياف ألفا كركنباخ, كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية.استخدـ الباحثكف 

 (م2008دراسة الشيري)  

في  ىدفت الدراسة إلى تحميؿ األسئمة التقكيمية في كتب  رياضيات المرحمة االبتدائية
, كقد تمثمت  ىػ1429المممكة العربية السعكدية كالمطبقة في العاـ  كفؽ المستكيات المعرفية لبمـك

) الرابع, الخامس,  عينة الدراسة في األسئمة التقكيمية في كتب رياضيات الصفكؼ العميا
نمكذجان, كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي  (12)ىا دكالبالغ عد السادس(

, كما ا لتحميمي , كاستخدـ ألغراض الدراسة بطاقة التحميؿ في ضكء المستكيات المعرفية لبمـك
استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية, كقد تكصمت الدراسة  إلى عدـ كجكد تكازف في عدد 
األسئمة التقكيمية في كتب الرياضيات  لمصفكؼ) رابع , خامس, سادس(, كما اف أسئمة التقكيـ 

%, كفي الصؼ الخامس 22,99حيث بمغ في الصؼ الرابع  زت عمى مستكيات التذكررك
%, كفي 29في الصؼ الرابع  , كالفيـ كالتطبيؽ%11,96%, كفي الصؼ السادس 6,41

, ككاف التركيز أقؿ عمى مستكيات %39,79%, كالصؼ السادس 39,93الصؼ الخامس
%, كقد أكصى الباحث 4,32% ك3,35ف حيث بمغت النسية ما بي التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ

 .بضركرة تكزيع األسئمة التقكيمية في كتب الرياضيات  حسب تصنيؼ يمكـ بنسب متكازنة 
 (:م2008دراسة الطنة ) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ محتكل منياج الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي في 
ضكء مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىايؿ بمدينة غزة, كقد تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة 
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ـ 2006/2007مف طبلب كطالبات الصؼ الثامف األساسي لمعاـ الدراسي  (%5)تمثمت في 
 طالبان كطالبة. (420)بمغ حجـ العينة  لمفصؿ الدراسي الثاني , حيث

كقد اقتصرت الدراسة عمى تحميؿ الكحدة السادسة مف منياج الرياضيات لمصؼ الثامف 
األساسي, كالتي تحتكم عمى مكضكعات اليندسة, كما اقتصرت عمى طمبة الصؼ الثامف 

قد استخدمت ك , ـ2006/2007تربية كالتعميـ لمعاـ األساسي في المدارس التابعة لكزارة ال
حيث تـ تحميؿ محتكل منياج الرياضيات لمصؼ الثامف  ,الباحثة المنيج الكصفي التحميمي

األساسي في ضكء مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىايؿ, كقد استخدمت الباحثة أداة تحميؿ 
المحتكل, كاختبار في التفكير اليندسي, كقد تكصمت الباحثة إلى أف مستكل ميارات التفكير 

%, كتكصمت 60يندسي لدل طمبة الصؼ الثامف في غزة ال يصؿ إلى حد الكفاية كىك ال
ير في مستكيات التفك( α ˃ 0,01)الباحثة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

كجكد , النكع االجتماعي لصالح الطالبات األساسي تعزل إلى اليندسي لدل طمبة الصؼ الثامف
في مستكيات التفكير اليندسي لدل طمبة ( α ˃ 0,01) ة عند مستكلفركؽ ذات داللة إحصائي

  الصؼ الثامف األساسي لصالح مرتفعي التحصيؿ في مادة الرياضيات . 
 م(2008دراسة العايدي ) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة كتب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي في فمسطيف 
 Contentىدؼ الدراسة منيج تحميؿ المحتكل)كاألردف كمصر, كقد اتبع الباحث لتحقيؽ 

Analysis كتب الرياضيات الفمسطينية لمصؼ التاسع األساسي  (, كقد تمثمت عينة الدراسة في
 ككتب الرياضيات, ـ بنسختيو التجريبية كالمعدلة2002/2003كالمطبقة في العاـ الدراسي 
ـ, كقد اشتممت الدراسة 2001/2002كالمطبقة منذ العاـ  مصرلمصؼ التاسع في األردف ك 

عمى الخطكط العريضة كالتفصيمية  لممناىج, كأدلة المعمميف, كقد استخدـ الباحث قكائـ رصد 
ىداؼ الخاصة بيذه لمناىج في الدكؿ الثبلث, كذلؾ األالتي أقرتيا ا شممت محتكل الكتب
, كقد استخدـ ا المكضكعات كتحميميا لباحث حساب إلى مستكياتيا المعرفية حسب تصنيؼ بمـك

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية , كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج 
مجمكع الكحدات المتفقة بيف المنياج الفمسطيني كاالردني كحدتاف مف أصؿ ثبلث  التالية:

, كذلؾ الكحدات المتفقة بيف المنياج األردني كالمصرم  كحدتاف مف (%40)كحدات أم بنسبة 
, بينما كانت الكحدات المتفقة بيف المنياجيف الفمسطيني (%40)أصؿ خمس كحدات أم بنسبة 

 .(%20)كالمصرم ىك كحدة كاحدة مف أصؿ خمس كحدات أم بنسبة 
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كية لممكضكعات كما أظيرت النتائج كجكد تبايف في معدالت مستكل األىداؼ الترب
الدراسية المطركحة في مناىج الرياضيات لمصؼ التاسع في كؿ مف فمسطيف كمصر كاألردف, 

, بينما كاف مستكل التحميؿ نسبةحيث أف مستكل الفيـ كاالستيعاب في المنياج األردني أعمى 
تائج في المنياج المصرم أعمى مف نظيريو في المنياجيف األردني كالفمسطيني, كما أظيرت الن

ا كاف معدكمان في كجكد تكافؽ في مستكل التركيب في المنياجيف الفمسطيني كاألردني, بينم
, إال أنو في المنياج العميا ظير تدني كاضح في معدالت المستكيات, ك المنياج المصرم

 الفمسطيني كاف أعمى منو في المنياجيف األردني كالمصرم. 
 (Fan&ZHU, 2007دراسة فان وزو )  

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ تسعة كتب دراسية في مادة الرياضيات لممستكيات الدنيا 
بالمدارس الثانكية في الصيف كسنغافكرة كالكاليات المتحدة األمريكية, كقد تـ تحميؿ إجراءات حؿ 
المشكبلت في مستكييف االستراتيجيات العامة التي اعتمدت نمكذج بكليا لحؿ المشكبلت المككف 

استدالالن مختمفان لحؿ المشكبلت  (17)أربع مراحؿ, كاستراتيجيات محددة كالتي تتألؼ مف مف 
مثؿ: " التصرؼ بيا", " البحث عف نمط", " العمؿ إلى الكراء", ككشؼ أكجو الشبو كاالختبلؼ 
في تمثيؿ إجراءات حؿ المشكبلت في الكتب المدرسية كالمقارنة بينيا, ككظؼ الباحثاف في ىذه 

سة المنيج الكصفي التحميمي, كاستخدما أسمكب تحميؿ المحتكل, كذلؾ تـ بناء إطار عمؿ الدرا
مفاىيمي عف إجراءات حؿ المسائؿ, كتككنت عينة الدراسة مف كتب الرياضيات في المستكيات 

ـ في الدكؿ الثبلثة, كقد 2006/2007الدنيا مف المرحمة الثانكية كالمطبقة في العاـ الدراسي 
احثاف النسب المئكية كالمتكسطات لتحميؿ النتائج, كقد أظيرت النتائج بأف السمسمة استخدـ الب

الصينية اتبعت الطريقة األكثر كضكحان كتحديدان, بينما أظيرت السمسمة السنغافكرية درجات أقؿ 
لمتمييز بيف المراحؿ المختمفة لحؿ المسائؿ, بينما كاف تقديـ كعرض الكسائؿ التعميمية في 

لدراسية بسنغافكرة كاف أكثر كضكحان, كما أظيرت النتائج أنو نادران ما تكجد أربع مراحؿ الكتب ا
لحؿ المشكبلت في الدكؿ الثبلث, حيث أنو في السمسمة اآلسيكية تضمنت اثنيف أك ثبلثة مف 
مراحؿ حؿ المشكمة, بينما في السمسمة األمريكية تضمنت اثنيف عمى األقؿ مف مراحؿ  حؿ 

تمثيؿ الحمكؿ لممشكمة, كفيما يتعمؽ بكؿ مرحمة مف المراحؿ كاف أكبر فرؽ في المشكمة في 
تمثيؿ مرحمة " النظر إلى الكراء" في مشكمتيـ في كتب الدكؿ الثبلث, كجميع السبلسؿ المدرسية 
أظيرت مجمكعة مف مشاكؿ االستدالؿ في تمثيؿ حمكؿ المشكبلت,   كقد قدمت الدراسة 

 ف تمثيؿ حؿ المشكبلت في الكتب المدرسية.اقتراحات حكؿ كيفية تحسي
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 (م2005دراسة عمي)  

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ 
المشكبلت في تدريس اليندسة لتبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم, كعمى تحصيميـ المعرفي , 

ذه الدراسة المنيج التحميمي , كالمنيج شبو كمستكيات التفكير لدييـ, كاستخدـ الباحث في ى
التجريبي, حيث قاـ بتحميؿ كحدة الزكايا كاألقكاس مف مقرر اليندسة لمصؼ الثالث اإلعدادم, 
ثـ استخدـ المنيج شبو التجريبي ذم المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية, كالذم يعتمد 

لبعدم, كاستخدـ الباحث أداة تحميؿ عمى مقارنة درجات تبلميذ المجمكعتيف في التطبيؽ ا
المحتكل, كما استخدـ اختباران تحصيميان في اليندسة, حيث طبؽ الدراسة عمى فصميف مف 
فصكؿ الصؼ الثالث اإلعدادم بمدرسة المراغة اإلعدادية القديمة إلجراء الدراسة, كاستخدـ 

ذات داللة إحصائية , كقد تكصؿ الباحث إلى كجكد فركؽ SPSSالباحث البرنامج اإلحصائي 
بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ المعرفي عند 
مستكل الفيـ كالتطبيؽ  لصالح المجمكعة التجريبية, كما أظيرت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ 

التصكر, التحميؿ ذات داللة إحصائية في القياس البعدم الختبار التفكير اليندسي عند مستكل) 
 جرد( لصالح المجمكعة التجريبية. شبو االستداللي, االستدالؿ الم

 األول ) تحميل الرياضيات(: جالالتعقيب عمى الدراسات السابقة الخاصة بالم

مف خبلؿ استعراض الباحثة لدراسات المحكر األكؿ كالتي تناكلت مجاؿ تحميؿ 
 يمكف إجماؿ النقاط التي تكصمت إلييا الدراسات فيما يمي:  الرياضيات ,

 أوًل: موضوع الدراسة وأىدافيا:
الشريؼ , ـ(2011)أبك العجيف, ـ(2014)الزعبي كعبيدافتناكلت دراسة كؿ مف: 

, حسانيف كالشيرم ـ(2011)عبد المطيؼ , ـ(2012)سميماف , ـ(2015)دياب , ـ(2013)
بدر  األمريكية, بينما دراسةNCTM يات في ضكء معايير تحميؿ محتكل الرياض ـ(2013)
, كدراسة   CFBTتناكلت تحميؿ محتكل الرياضيات في ضكء المعايير البريطانية  ـ(2015)

تناكلت تقكيـ محتكل الرياضيات في ضكء  ـ(2013)كالقحطاني ـ(2015)الحمامي كؿو مف:
تناكلت تكافر ميارات القرف الحادم  ـ(2016كالغامدم) الخزيـ , بينما دراسة  TIMSSمعايير 

ياضي تحميؿ أنماط التكاصؿ الر  ـ(2015)السر في كتب الرياضات, كتناكلت دراسة كالعشريف 
تناكلت تحميؿ األسئمة التقكيمية في كتب  ـ(2008)الشيرمفي كتب الرياضيات, كدراسة 

, كدراسة الريا ير العميا في لتفكتناكلت ميارات ا ـ(2011)الخزيـضيات كفؽ مستكيات بمـك
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الطنة كير المنتج في الرياضات, كدراسة رات التفامي ـ(2016)األسمر الرياضيات, كدراسة 
الرياضيات لمصؼ الثامف,  تناكلت مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ في منياج ـ(2008)

 كدراسةتناكلت القيـ التربكية في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع,  ـ(2013)القرشي كدراسة 
 إلسرائيمية, بينما تناكلت دراسة سميماف تناكلت مقارنة محتكل كتب الرياضيات الفمسطينية كا

 ـ(2005)عميفي فمسطيف كاألردف كمصر, كدراسة مقارنة كتب الرياضيات  ـ(2008)العايدم
تناكلت أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز عمى حؿ المشكبلت في تدريس اليندسة, 

تناكلت تحميؿ الرياضيات في ضكء النمط المفاىيمي  ـ(2015)حاتـ كزينالي كحتٌاـة اسكدر 
تناكلت تقكيـ كتب  ـ(2007)فاف كزك تعميمي الكطني اإليراني, كدراسة ألىداؼ المنيج ال

, بينما دراسة كؿو مف كرة كالكاليات المتحدة األمريكيةالرياضيات في كؿ مف: الصيف كسنغاف
ـ ( تناكلت 2014ـ(, كفكنايتشات كككنغ تاتش كسيجيفا ) 2010) تامبي تشؾ كميراح 

 صعكبات حؿ المشكمة في الرياضيات مف كجية نظر المعمميف كالطمبة.
كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إعداد استمارة التحميؿ, كتحميؿ محتكل كتب 

 الرياضيات لممرحمة األساسية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
 ثانيًا: المنيج المستخدم في الدراسة:

عمي  لكصفي التحميمي, باستثناء دراسةاتفقت معظـ الدراسات في استخداـ المنيج ا
التي استخدمت المنيج شبو التجريبي باإلضافة إلى المنيج التحميمي, كدراسة الخزيـ  ـ(2005)
سميماف  يج الكصفي المسحي, كدراسة كؿ مف التي استخدـ الباحث فييا المنـ( 2011)
التي استخدمت أسمكب الدراسات المقارنة باإلضافة إلى  ـ(2007)فاف كزك كدراسة ـ(2012)

 المنيج الكصفي التحميمي.
 كقد اتفقت الباحثة مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي .

 ثالثًا: أدوات الدراسة:
مستخدمة في الدراسات السابقة, مف استمارة تحميؿ , كاستبانات , تنكعت األدكات ال

 .TIMSكنماذج المعايير العالمية االمريكية كالبريطانية كمعايير 
ة إلى استمارة اختباران في التفكير المنتج باإلضاف ـ(2016)األسمربينما استخدمت 

سة باإلضافة إلى أداة تحميؿ اختباران تحصيميان في كحدة اليند ـ(2005)عميالتحميؿ, كاستخدـ 
 المحتكل.

كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إعداد استمارة التحميؿ كالتحقؽ مف صدقيا 
 كثباتيا.
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 رابعًا: مجتمع وعينة الدراسة: 
الدراسات في اختيار مجتمع كعينة الدراسة مف كتب الرياضيات, كاختمفت  معظـاتفقت 

, باستثناء ك الكحدات التي يتناكليا التحميؿأالدراسة , أك المستكل الدراسي,  مف حيث المرحمة
التي (  ـ2014)  كسيجيفا تاتش كككنغ كفكنايتشات(, ـ2010)  كميراح تشؾ تامبيدراسة 

 تمثمت عينة الدراسة في الطمبة كالمعمميف.
كؿ كالثاني الصفكؼ األيات لممرحمة األساسية) كقد تناكلت الدراسة الحالية كتب الرياض
, حسانيف ـ(2008)الشيرم , ـ(2015)بدر  ف: كالثالث االبتدائي( كقد اتفقت مع دراسة كؿو م

في اختيار كتب الرياضيات لممرحمة األساسية, كاختمفت معيا في مجاالت  ـ(2013)كالشيرم 
 تحميؿ المحتكل .

 
 خامسًا: نتائج الدراسة:

تكصمت الدراسات السابقة إلى تقاكت نسب تضمف كتب الرياضيات في المراحؿ المختمفة 
لممعايير كالمجاالت التي تمت الدراسة بيدفيا, كما أظيرت نتائج الدراسات السابقة مكاضيع 

 فمسطيف كدكؿ أخرل مكضكع الدراسة.تشابو كاختبلؼ بيف محتكل كتب الرياضيات في 

 المحور الثاني: الكفايات

 دراسات سابقة تناولت موضوع الكفايات: 
 م(2017دراسة بشناق) 

مدل أىمية الكفايات البلزمة لمعممي كمعممات  إلىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
الدراسات االجتماعية كالكطنية بإدارة التعميـ بمحافظة النماص مف كجية نظرىـ, كمدل تكفرىا 
لدييـ, كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي, عمى عينة الدراسة كىي جميع 

ة في محافظة النماص التعميمية في المممكة معممي  كمعممات الدراسات االجتماعية كالكطني
ق , حيث تـ تطبيؽ 1438/ 1437العربية السعكدية  في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي 

استبانة الكتركنية تـ إعدادىا مف الباحثة , كتـ إرساليا إلى مجتمع الدراسة بالبريد االلكتركني, 
ة المتعمقة بالتاريخ كالجغرافيا كالتربية يالمعرفلمينية إلى أف أىمية الكفايات ا كقد تكصمت الباحثة 

الكطنية كانت بدرجة عالية مف كجية نظر المعمميف, ككانت الكفايات المينية المعرفية المتعمقة 
(, بينما حصمت الكفايات المينية 3,84بالتربية الكطنية متكفرة بدرجة عالية بمتكسط حسابي)

( أم بدرجة تكفر متكسطة, أما الجغرافيا فحصمت 3,19متكسط) المعرفية المتعمقة بالتاريخ عمى
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دريسية ( أم بدرجة تكفر متكسطة, أما بالنسبة لمكفايات المينية السمككية كالت3,13عمى متكسط)
ىمية عالية, كقد استخدمت الباحثة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ أفقد حصمت عمى درجة تكفر ك 

 المعيارم لمناقشة نتائج ىذه الدراسة. 
 م(2017اسة مرشود ومشايخ ) در 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ برنامج تدريبي مقترح لتحسيف كفايات معممي ككالة الغكث 
ستخدـ الباحثاف المنيج شبو في التعميـ المدمج في شماؿ الضفة الغربية, كمف اجؿ ذلؾ ا

التجريبي ذك المجمكعتيف, بقياس قبمي كقياس بعدم, كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي 
منطقة نابمس التعميمية التابعة لككالة الغكث الدكلية, أما عينة الدراسة فيي عينة عشكائية مؤلفة 

, ية تعرضكا لمبرنامج التدريب( معممان كمعممة عينة تجريبي22كمعممة, منيـ) ( معممان 44مف )
( معممان كمعممة عينة ضابطة لـ يتعرضكا لمبرنامج التدريبي, كما قاـ الباحثاف بتصميـ 22ك)

اختبار عممي كصحيفة الزيارة الصفية لتقييـ البرنامج التدريبي المقترح, كمف اجؿ معالجة 
يرت نتائج الدراسة كجكد (, كأظSPSSالبيانات استخدـ الباحثاف برنامج الرزمة اإلحصائية )

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقييـ كفايات المعمميف كالمعممات في التعميـ المدمج 
التجريبية كالضابطة تبعان لمتغير البرنامج التدريبي لصالح المجمكعة التجريبية, كما  لممجمكعتيف

 المعمميف كالمعممات.أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ تبعان لمتغير الجنس بيف 
 م(2012دراسة أبو مطمق ) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ ممؼ اإلنجاز االلكتركني عمى تنمية 
الكفايات التدريسية لدل الطالبات المعممات بكمية التربية في جامعة األقصى بغزة, كقد اتبعت 

عينة الدراسة بالطريقة العشكائية الطبقية كالبالغ الباحثة المنيج شبو التجريبي , حيث تـ اختيار 
الرياضيات(, كلتحقيؽ  تعميـك تعميـ المغة العربية ,  طالبة معممة مف تخصص) (30)عددىـ

اإلنجاز  ممؼ أىداؼ الدراسة تـ إعداد بطاقة مبلحظة لمكفايات التدريسية, كبطاقة تقييـ
 نجاز االلكتركني, كقد أسفرت النتائج عف :االلكتركني, كدليؿ الطالبة المعممة إلعداد ممؼ اإل

( بيف درجات عينة البحث α≤ 0,05كجكد فركؽ دالة إحصائياى عند مستكل داللة) 
%( مف الدرجة الكمية لبطاقة  تقييـ الممؼ االلكتركني لمطالبات 75كالدرجة المختارة لئلتقاف) 

لنتائج عف كجكد فركؽ دالة المعممات بكمية التربية في جامعة األقصى بغزة, كما أسفرت ا
( في بطاقة تقييـ ممؼ اإلنجاز االلكتركني تعزل α≤ 0,05إحصائياى عند مستكل داللة) 

 لمتخصص لصالح تخصص تعميـ الرياضيات.
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( بيف متكسطات درجات α≤ 0,05كذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائياى عند مستكل داللة)  
لتدريسية لمطالبات المعممات في كمية التربية الطالبات المعممات في بطاقة مبلحظة الكفايات ا

في جامعة األقصى بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم. كقد استخدمت الباحثة عددان مف األساليب 
,  T.testاإلحصائية منيا: المتكسطات الحسابية, االنحراؼ المعيارم, النسب المئكية, اختبار 

 إيتا. رتبطتيف, حجـ التأثير مربعاختبار ت لعينتيف م
 م(2012دراسة خّيو ) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى األدكار الجديدة  لممعمـ ككفاياتو في ظؿ متغيرات 
كالكفايات التي تمكنو مف أداء  ,القرف الحادم كالعشريف, كتعرؼ متطمبات التككيف الميني لممعمـ

أدكاره في ظؿ متغيرات القرف الحادم كالعشريف, كما ىدؼ البحث إلى تحديد درجة أىمية 
كفايات المعمـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعات دمشؽ كحمب كالبعث, 

ت الباحثة كاعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي في دراستيا, كلتحقيؽ أىداؼ البحث قام
عداد استبانة رأم  بإعداد قائمة بكفايات المعمـ في ضكء أدكاره في القرف الحادم كالعشريف, كا 
مكجية ألعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في جامعات ) دمشؽ, كحمب كالبعث(, كقد 

فردان مف أعضاء ىيئة التدريس مف الجامعات الثبلث, كما شممت  (82)شممت عينة البحث 
 كفاية مكزعة عمى أحد عشر دكرن مف ادكار المعمـ في القرف الحادم كالعشريف, (74)ستبانة اال

بندان تراكحت أىميتيا بيف  (74)كقد أشارت النتائج إلى أحد عشر دكران مف أدكار المعمـ شممت 
بنكد عمى  (4)بندان عمى درجة عالية جدان مف االىمية, ك (70)عالية جدان كعالية, حيث حصؿ 

كتحميؿ التبايف األحادم كاختبار شيفيو  T.testرجة عالية, كقد استخدمت الباحثة اختبار د
لممقارنات المتعددة لتحديد أىمية كفايات المعمـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعان 
لممتغيرات ) التخصص العممي, الجنس, الخبرة, الدرجة العممية, الجامعة(, كقد أظيرت النتائج 

( فيما يتعمؽ بدرجة أىمية كفايات α≤0,05فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) كجكد 
المعمـ في ضكء أدكاره في القرف الحادم كالعشريف تعزل لمتغير التخصص العممي , كعدـ 

( فيما يتعمؽ بدرجة أىمية كفايات α≤0,05كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) 
جة العممية, ي القف الحادم كالعشريف تعزل لمتغيرات الجنس, الدر المعمـ في ضكء أدكاره ف

 الجامعة , الخبرة(. 
 م(2011دراسة العجرمي ) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فعالية برنامج تدريبي لتطكير الكفايات المينية لدل الطمبة 
, كقد استخدـ الباحث 2008معممي التعميـ األساسي في ضكء استراتيجية إعداد المعمميف 
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طالبان  (120)المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج شبو التجريبي, كقد تككنت عينة الدراسة مف 
بالتساكم إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة, كقد استخدـ الباحث برنامجان تدريبيان  كطالبة قسمت

أسبكعان, كما استخدـ اختبار تحصيمي كبطاقة مبلحظة األداء التي  (24)تـ تطبيقو في فترة 
أعدىا الباحث كفؽ الكفايات المينية , ككاف مف أبرز النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

عدم بت طمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة  في القياس الفي متكسط درجا
عمى االختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية, كما أسفرت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ 
ذات داللة إحصائية في متكسط درجات الطمبة في المجمكعتيف في القياس البعدم عمى بطاقة 

ة التجريبية , كخمصت الدراسة إلى كجكد فاعمية لمبرنامج التدريبي المبلحظة لصالح المجمكع
  المقترح لدل أفراد عينة الدراسة.

 

 (   Kuijpers&  Meijers& Gundy  2011دراسة كويجرز, ميجرز, غوندي )

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف بيئة التعمـ كالكفايات المينية لمطبلب في 
كركزت الدراسة عمى جكانب البيئة التعميمية التي تيدؼ إلى تعزيز التعمـ كالحياة التعميـ الميني, 

 – 12)عمارىـ بيف ألمينية بيف الطبلب الذيف تتراكح المينية, بما يتكافؽ مع تطكير الكفاءات ا
عامان, كالمسجميف في التعميـ الميني , كالميني الثانكم في ىكلندا, كقد تككنت عينة  (19

مدرسان, كاستخدـ  (144)مدرسة, ك (34)فصبلن في  (226)طالبان مف  (3499)ف الدراسة م
الباحثكف استبيانان يشمؿ ثبلث كفايات مينية ىي: التفكير الكظيفي) السمكؾ العاكس(, التشكيؿ 
الكظيفي ) السمكؾ االستباقي(, الشبكات ) السمكؾ التفاعمي(, كاحدان لممعمميف, كآخر لمطبلب,  

نظمتو منصة  مر بشأف التكجيو كاإلرشاد المينيدارس المينية في ىكلندا إلى مؤتكما دعيت الم
ىمية الحكار مع الطالب حكؿ أية التكجيو الميني في المدرسة, ك بيتا,  كأظيرت النتائج أىم

سيامو بدرجة كبيرة في ك  جكد الكفايات المينية تجارب مممكسة كالتي تركز عمى المستقبؿ, كا 
كاف متكسط درجات الطمبة ال يختمؼ كثيران بيف التخصصات المختمفة, كما اف لدل الطبلب, 

التفكير الكظيفي يحدث في الغالب في الثانكية العامة أكثر مف التعميـ قبؿ الميني, بينما 
التشكيؿ الكظيفي كالشبكات تحدث في الغالب في التعميـ الميني,  كقد استخدـ  الباحثكف تحميؿ 

االنحدار , كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم , كألفا كركنباخ  الختبار التبايف , كمعدؿ 
 فرضيات البحث.
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 م(2010دراسة العمري ) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد الكفايات البلزمة لتدريس مقرر الرياضيات المطكر لمصؼ 

حث بطاقة األكؿ المتكسط, كالتعرؼ عمى درجة تكافرىا لدل المعمميف, حيث استخدـ البا
مبلحظة لمتعرؼ عمى درجة تكافر الكفايات البلزمة لتدريس مقرر الرياضيات المطكر لدل 
معممي الرياضيات, كقد طبقت أداة الدراسة عمى عينة مف معممي الرياضيات لمصؼ األكؿ 

 (79)معممان, كتكصؿ الباحث في ىذه الدراسة إلى تكافر  (18)متكسط بمحافظة المخكاة بمغت 
زمة لتدريس مقرر الرياضيات المطكر اتفؽ عمييا المحكميف مكزعة عمى النحك التالي: كفاية ال

كفاية لمحكر  19كفاية لمحكر كفايات التنفيذ,  39كفاية لمحكر كفايات التخطيط,  (21)
كفايات التقكيـ, كتراكحت نسبة أىمية ىذه الكفايات ما بيف مرتفعة إلى مرتفعة جدان, بينما تكافرت 

 بدرجة متكسطة.  التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ لدل معممي الرياضيات بمحافظة المخكاةكفايات 
( بيف  α≤ 0,05كما خمصت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) 

متكسطي درجات أفراد العينة حكؿ درجة تكافر الكفايات البلزمة لتدريس مقرر الرياضيات يعزل 
مة, الدكرات التدريبية, عدد طبلب الفصؿ, كعد ـ كجكد فركؽ فركؽ دالة لمتغير سنكات الخد

( بيف متكسطي درجات أفراد العينة حكؿ درجة تكافر  α≤ 0,05إحصائيان عند مستكل داللة ) 
 الكفايات البلزمة لتدريس مقرر الرياضيات يعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

 م(2010دراسة مومني, خزعمي) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل امتبلؾ معممات المرحمة األساسية الدنيا في  المدارس 
الخاصة التابعة لمنطقة إربد األكلى باألردف لمكفايات التدريسية مف كجية نظرىف في ضكء 
متغيرات المؤىؿ العممي, كسنكات الخبرة, كالتخصص, كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة تـ اختيار 

مدرسة خاصة في محافظة إربد, كقد قاـ الباحثاف  (30)معممة يعممف في  (168)عينة مف 
كفاية تدريسية لقياس مدل امتبلكيف  (38)بتصميـ أداة الدراسة ) استبياف(, كالتي تضمنت 

فقرات لمجاؿ التقكيـ, (  9)فقرة لمجاؿ التنفيذ,  (14)فقرة لمجاؿ التخطيط,  (15)لمكفايات منيا 
 دراسة أف أبرز الكفايات التدريسية التي تمتمكيا المعممات ىي: كقد أظيرت نتائج ال

استغبلؿ كقت الحصة بفاعمية, استخداـ األسمكب المبلئـ في التدريس, صياغة األسئمة 
 التقكيمية بطريقة كاضحة, جذب انتباه الطمبة كالمحافظة عمى استمراريتو.

( في درجة α≤ 0,05داللة ) كما أظيرت النتائج عدـ فركؽ دالة إحصائياى عند مستكل 
امتبلؾ المعممات لمكفايات التدريسية تعزل لمتغيرم المؤىؿ العممي كالتخصص, كـ أظيرت 
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في درجة امتبلؾ المعممات  (α≤ 0,05النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائياى عند مستكل داللة) 
 سنكات. (6)مف  لمكفايات التدريسية تعزل لسنكات الخبرة لصالح المعممات ذكات الخبرة أكثر

كقد استخدـ الباحثاف عددان مف األساليب اإلحصائية منيا معامؿ ارتباط بيرسكف,  معامؿ 
 ألفا كركنباخ, المتكسط الحسابي كالنسب المئكية كاالنحراؼ المعيارم.

 (2009دراسة  الركابي, عبد الرزاق) 
ات المدرسات مف كجية ىدفت ىذه الدراسة  إلى تحديد الكفايات التدريسية البلزمة لمطالب

مدل حاجتيف ليذه الكفايات التدريسية التي ينبغي امتبلكيا لتحقيؽ  إلى نظرىف ,كذلؾ لمتعرؼ
طالبة مف كمية التربية /جامعة بغداد/  (100)االىداؼ المنشكدة, اشتممت عينة البحث عمى 

فقرة خماسية  (43)قسـ التاريخ, كاستخدـ الباحثاف استبانة كأداة بحث, كتككنت االستبانة مف 
مقسمة عمى ثبلث مجاالت ىي: )التخطيط لمتدريس, تنفيذ الدرس, تقكيـ الدرس (, كتكصؿ 

ىمية تبلىا كفاية التنفيذ ثـ  كلى مف حيث األفاية التخطيط كانت في المرتبة األالباحثاف إلى أف ك
,كما أظيرت النتائج اكثر الكفايات البلزمة لمطالبات المعممات في كفاية التخطيط  التقكيـكفاية 

ىي: أف تتقف تحديد مصادر المعرفة المختمفة التي تتيحيا شبكة االنترنت, أف تتقف التعامؿ مع 
ىدافو, ككاف مف أىـ الكفايات أيتفؽ مع عقيدة كفمسفة التعميـ ك  المستجدات كالمتغيرات بما

في مجاؿ التنفيذ ىي: أف تتمكف مف تنمية ميارات حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات لدل البلزمة 
الطمبة, أف تتقف إعداد كسائؿ تنمية حب االستطبلع في نفكس الطمبة كاستخداميا, أما في 
مجاؿ التقكيـ فقد كانت أىـ الكفايات البلزمة : ىي أف تتمكف مف تعميـ طمبتيا التقكيـ الذاتي, 

 أنكاع التقكيـ المختمفة ) التمييدم, البنائي, التراكمي(. أف تستخدـ
كاستخدـ الباحثاف عددان مف الكسائؿ اإلحصائية منيا: معامؿ ارتباط بيرسكف, المتكسط 

 الحسابي, الكسط المرجح, الكزف المئكم. 
 (م2005دراسة الخزندار وسكر) 

المعمـ في ضكء مستجدات ىدؼ البحث إلى إعداد قائمة بأىـ الكفايات البلزمة إلعداد 
العصر, كالتعرؼ إلى المستكيات المعيارية المبلئمة لمحكـ عمى مدل امتبلؾ المعمـ لتمؾ 

فردان مف الخبراء  (60)الكفايات, كاستخدـ الباحثاف أسمكب دلفي, كتـ التطبيؽ عمى عينة مف 
ف عمى الطمبة كالميتميف مف أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية, كالمشرفيف التربكيي

المعمميف في كمية التربة بجامعة األقصى بغزة, كقد استخدـ الباحثاف استبياف مفتكح لتحديد 
كفايات األداء البلزمة لممعمـ, كما استخدـ الباحثاف استبيانان ضـ الكفايات كالمعايير المقترحة, 

ا استخدـ الباحثاف لتحديد درجة أىمية كؿ مف الكفايات كمستكياتيا المعيارية المقترحة, كم
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) التكرارات, النسب المئكية كالكزف النسبي( لتحديد درجة أىمية  SPSSالرزمة اإلحصائية 
الكفايات كالمستكيات المعيارية المقترحة, كمف أىـ نتائج ىذا البحث أف  درجة األىمية لمكفايات 

األغراض كاألبعاد, كفاية  الرئيسية جاءت مرتبة كالتالي: كفاية إدارة الصؼ, كفاية التقكيـ متعدد
المشاركة التفاعمية كالتكاصؿ, كفاية المعرفة العممية كتكظيفيا لخدمة البيئة كالمجتمع, كآخرىا 

 كفاية استخداـ كتكظيؼ مصادر المعرفة المتعددة.

 م(2004دراسة حمادنة ) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل امتبلؾ معممي المغة العربية كمعمماتيا الكفايات  
التعميمية البلزمة لتدريس النصكص في المرحمة الثانكية, كمدل ممارستيا مف كجية نظرىـ في 
ضكء متغيرات الجنس, المؤىؿ العممي, الخبرة التعميمة , كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج 

مجاالت,  كطبؽ  (8)فقرة مكزعة في  (83)حميمي, كاستخدـ استبانة مككنة مف الكصفي الت
معممة( ,  37معممان,  37معممان كمعممة )  (74)الباحث دراستو عمى عينة الدراسة المككنة مف 

كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية لمتكصؿ إلى نتائج الدراسة: األكساط الحسابية, 
يارية, تحميؿ التبايف, معامؿ ارتباط بيرسكف, كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج االنحرافات المع

( بدرجة 5( بدرجة متكسطة ك)2( كفاية تعميمية بدرجة كبيرة ك)76التالية:  يمتمؾ المعممكف )
( بدرجة 4( بدرجة متكسطة ك)3( كفاية تعميمية بدرجة كبيرة ك)76يمارس المعممكف ), ضعيفة
( في درجتي   =0,05كؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  )عدـ كجكد فر  ,ضعيفة

كجكد ارتباط  ,االمتبلؾ كالممارسة تعزل لمتغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة التعميمية
مكجب كداؿ إحصائيان بيف امتبلؾ الكفايات التعميمية كممارستيا عند معممي المغة العربية في 

 المرحمة الثانكية.

 ( Kathleen& Simpson, 1995دراسة كاثمين , سمبسون) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف كفايات التدريس لدل أعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ 
رأم الخبراء باستخداـ نمكذج دلفي باالستعانة برأم الخبراء كلجنة مف القادة  الكطنييف عمى 

كفاية مف كفايات التدريس ألعضاء ىيئة التدريس,  (27)مستكل الكمية, لمتحقؽ مف أىمية 
, عمى (0,4)كفايات تـ اقتراحيا رغـ تصنيؼ أىميتيا أنيا بدرجة قميمة أقؿ مف متكسط  (7)ك

أساس أىميتيا ضمف سياؽ معيف, كفي ىذه الدراسة تـ استخداـ طريقة دلفي لمحصكؿ عمى فيـ 
تمثمت عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس أغنى لؤلبعاد األساسية لمتعميـ أكثر مف غيرىا, ك 

 في الكمية , كالذيف يداكمكف دكامان كامبلن , كيشارككف في تعزيز التميز التعميمي.
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مف الكفايات تـ تصنيفيا مف قبؿ فريؽ مف الخبراء أنيا  (26)كقد أفادت الدراسة  أف
عمى مستكل الكمية حيث ميمة في إعداد مساعدم التدريس, كتمثؿ متطمبات أساسية لممعمميف 

تشمؿ كفايات فردية كجماعية , كاستخدـ الباحثكف نمكذج دلفي لمقارنة نتائج االستبانة التي 
تعتمد عمى رأم الخبراء كالممارسكف في التعميـ العالي  , كمف خبلؿ إخضاع النتائج لبرامج 

 ـ الفعاؿ.دلفي  تـ التحقؽ مف التكافؽ في اآلراء بشأف الكفايات األساسية لمتعمي

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة الخاصة بالمحور الثاني ) الكفايات(:

ي كالتي تناكلت مجاؿ الكفايات , يمكف نراض الباحثة لدراسات المحكر الثامف خبلؿ استع
 إجماؿ النقاط التي تكصمت إلييا الدراسات فيما يمي: 

 أوًل: موضوع الدراسة وأىدافيا:
, ـ(2009), الركابي كعبد الرزاؽ ـ(2012)خٌيكدار كسكر, الخزنتناكلت دراسة كؿ مف: 

ت الطالب المعمـ,  الكفايات البلزمة لممعمـ, ككفايا ـ(2017), بشناؽـ(2010)مكمني كخزعمي
ص تناكلت كفايات معممي المغة العربية البلزمة لتدريس النصك  ـ(2004)حمادنة بينما دراسة 

دريس مقرر تناكلت الكفايات البلزمة لت ـ(2010)مرملعا كمدل مماستيـ ليا, بينما دراسة
تناكلت فعالية برنامج تدريبي لتطكير الكفايات  ـ(2011)العجرميالرياضيات  , كدراسة  

تناكلت فعالية  ـ(2012)أبك مطمؽالتعميـ األساسي, بينما دراسة المينية لدل الطمبة معممي 
معممات بكمية يات التدريسية لدل الطالبات الاستخداـ ممؼ اإلنجاز االلكتركني في تنمية الكفا

تناكلت العبلقة بيف بيئة التعمـ كالكفايات المينية  ـ(2011)ككيجرز كغكندمالتربية, كدراسة 
تناكلت كفايات التدريس لدل ـ( 1995)طبلب في التعميـ الميني, كدراسة  اكاثميف, سمبكفلم

, بينما تناكلت دراسة  مرشكد ـ نمكذج دلفيأم الخبراء باستخداأعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ ر 
ـ( فعالية برنامج تدريبي لتحسيف كفايات معممي ككالة الغكث في التعميـ 2017كمشايخ)
 المدمج.

 , كقد اتفقت الباحثة في مكضكع الدراسة مع الدراسات السابقة  في تناكؿ مكضكع الكفايات
كفايات المعمـ ككفايات المعمـ الطالب , بينما كاختمفت الدراسة مع الدراسات السابقة التي تناكلت 

 ىذه الدراسة تناكلت كفايات الطالب األساسية, كالتي لـ تجد الباحثة أم دراسة سابقة تناكلتيا.
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 ثانيًا: المنيج المستخدم في الدراسة:
 لكصفي التحميمي, باستثناء دراسة اتفقت معظـ الدراسات في استخداـ المنيج ا

التي استخدمت المنيج شبو التجريبي باإلضافة إلى المنيج التحميمي, كدراسة  ـ(2011)العجرمي
, كذلؾ دراسة مرشكد التي استخدـ الباحث فييا المنيج شبو التجريبيـ( 2012)أبك مطمؽ
الخزندار  , كدراسة كؿ مف ـ( التي استخدـ فييا الباحثاف المنيج شبو التجريبي2017كمشايخ)
التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي  ـ(1995)يف كسمبسكفكاثم كدراسةـ( 2005)كسكر

 باستخداـ أسمكب دلفي.
 كقد اتفقت الباحثة مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي .

 ثالثًا: أدوات الدراسة:
تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة ,  حيث استخدـ كؿو مف " الخزندار 

 , ـ(2009)ركاب كعبد الرزاؽ, ـ(2010)مكمني كخزعمي , ـ(2012)خٌيك , "ـ(2005)كسكر
 ـ(1995), كاثميف كسمبسكفـ(2004) حمادنة, ـ(2017)بشناؽ ,ـ(2011)ككيجرز كغكندم 

 ـ(1995)كاثميف كسمبسكف, ـ(2005)لخزندار كسكرااستبيانان, مع مبلحظة أف كؿو مف: 
استخدـ بطاقة مبلحظة,  ـ(2011)استخدمكا استبيانان باستخداـ نمكذج دلفي,  بينما العجرمي

أبك مطمؽ  دـبطاقة مبلحظة, كما استخ ـ(2010)العمرم كاستخدـ كاختباران تحصيميان, 
, كاستخدـ" مرشكد قة تقييـ ممؼ اإلنجاز االلكتركنيبطاقة مبلحظة كبطا ـ(2012)

 اختباران عمميان, كصحيفة مبلحظة زيارة صفية. (ـ2017)كمشايخ
كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة مف خبلؿ التعرؼ عمى كفايات المعمـ, 
ككفايات المعمـ الطالب, كالربط بينيا كبيف كفايات الطالب األساسية التي تناكلتيا ىذه الدراسة, 

عداد أداة الدراسة بناء عمى ىذه الكفايات.  كا 
 ًا: مجتمع وعينة الدراسة: رابع

اتفقت جميع الدراسات في اختيار مجتمع كعينة الدراسة مف المعمميف , كالطمبة المعمميف, 
كأعضاء ىيئة التدريس كالخبراء, بينما تمثمت عينة الدراسة في ىذه الدراسة في كتب الرياضيات 

 لممرحمة األساسية األكلى. .
 خامسًا: نتائج الدراسة:

سات السابقة إلى أىمية كفايات المعمـ ككفايات المعمـ الطالب كالتي اتفقت تكصمت الدرا
عمى أىمية كفاية التخطيط ككفاية التنفيذ ككفاية التقكيـ, مع كجكد فركؽ في درجة أىمية كؿ 
كفاية, إلى جانب العبلقة بيف كفايات المعمـ كمتغيرات أخرل مثؿ الجنس, الخبرة, الدكرات 
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 دار ما تناكلت دراسة كؿ مف: " الخزنالمؤىؿ العممي,  الجامعة, ك التدريبية, التخصص,
تـ تصنيؼ الكفايات مف حيث األىمية مف خبلؿ  ـ(1995)كاثميف كسمبسكف, "ـ(2005)كسكر

تـ تصنيؼ الكفايات  ـ(2017)بشناؽرأم الخبراء باستخداـ نمكذج دلفي, بينما في دراسة 
 كممارستيا في المكاد االجتماعية حسب فركع المبحث  بدرجة كبيرة أك متكسطة,  أما في دراسة

كفاية بدرجة كبيرة,  (76)فقد أظيرت النتائج امتبلؾ المعمميف كممارستيـ  ـ(2004)حمادنة
أبك سة يرات الدراسة,  كما أظيرت دراكعدـ كجكد فركؽ في درجة الممارسة تبعان لمتغ

, كجكد أثر عمى تنمية الكفايات التدريسية لدل الطالبات المعممات البلتي ـ(2012)مطمؽ
إلى فعالية  (ـ2017)كتكصمت دراسة مرشكد كمشايخاستخدمف ممؼ اإلنجاز االلكتركني, 

كذلؾ  البرنامج التدريبي المقترح في تنمية كفايات المعمميف كالمعممات في التعميـ المدمج,
فعالية البرنامج التدريبي المستخدـ في الدراسة في تطكير إلى  (2011)اسة" العجرميتكصمت در 

كفايات الطمبة معممي التعميـ األساسي المينية في ضكء استراتيجية إعداد المعمميف, كما 
أىمية التكجيو الميني, كالحكار مع الطالب في  (2011)أظيرت نتائج دراسة" ككيجرز كغكندم

 المينية لدل طمبة التعميـ الميني.تنمية الكفايات 

 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:

بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة الحظت الباحثة أف ىناؾ نقاط اتفاؽ كاختبلؼ بيف 
دراستيا كالدراسات السابقة , حيث أنيا اتفقت مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي 

منياج الرياضيات لممرحمة االساسية االكلى , كاستخداـ استمارة تحميؿ التحميمي, كتناكؿ  
محتكل, كتناكؿ مكضكع الكفايات, كذلؾ استخداـ األساليب اإلحصائية التكرارات كالنسب 

 المئكية كالمتكسطات الحسابية.
 لكنيا اختمفت مع الدراسات السابقة أنيا تناكلت كفايات الطالب األساسية) التفكير الناقد
كاإلبداعي, التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنة( مف حيث تكافرىا في كتب الرياضيات 
لممرحمة األساسية األكلى كنسبة كؿ كفاية  مف الكفايات الخمسة فييا, كنسبة كؿ مؤشر مف 
المؤشرات مقارنة مع الكفاية التي ينتمي إلييا,  كما اختمفت مع بعض الدراسات التي استخدمت 

كما اختمفت مع بعض الدراسات التي استخدمت  كاالختبار العممي, االستبياف كبطاقة المبلحظة,
 المنيج شبو التجريبي.
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 وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فيما يمي:
 إثراء اإلطار النظرم بما يخدـ الدراسة. .1
 اختيار منيج الدراسة . .2
 كثباتيا.إعداد أداة الدراسة , كالتحقؽ مف صدقيا  .3
 تحديد كفايات الطالب األساسية. .4
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة. .5
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

يقدـ ىذا الفصؿ تكضيحان مفصبلن  لئلجراءات كالخطكات التي اتبعتيا الباحثة لئلجابة عف 
أسئمة ىذه الدراسة ك التي تتمثؿ في منيج الدراسة, كمجتمع كعينة الدراسة, كأدكات الدراسة 

كخطكات الدراسة المستخدمة لجمع البيانات كالتكصؿ إلى النتائج, كصدؽ أداة الدراسة كثباتيا,  
 كاألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

 منيج الدراسة:

 بصكرة يصؼ أسمكب كىك , التحميمي الكصفي المنيج الدراسة ىذه في الباحثة استخدمت
 مف عدد عمى اعتمادنا صبلحيتيا عمى لمحكـ كالكثائؽ كالكتب الظاىرة المدركسة كمية
يؿ المحتكل بأنو: أسمكب ييدؼ إلى كصؼ المحتكل ـ( تحم2003يرات, كيعرؼ بدكم)المتغ

 التعميمي كصفان مكضكعيان كمنيجيان, بما يؤدم إلى تحديد العناصر األساسية لمتعمـ". 

 ساسية مفرحمة األقامت الباحثة بتحميؿ محتكل كتب الرياضيات لصفكؼ الم كقد

, باستخداـ اداة تحميؿ الكفاياتلؾ , كذتحميؿ المحتكل ) األكؿ حتى الثالث(, باستخداـ أسمكب 
الستخراج كفايات الطالب األساسية) التفكير الناقد كاإلبداعي, التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, 
المكاطنة( المتضمنة في كتب الرياضيات المطبقة في فمسطيف في العاـ الدراسي 

 ـ.2016/2017

 مجتمع الدراسة: 

) مف األكؿ حتى ة الدنياساسيات لممرحمة األي كتب الرياضييتمثؿ مجتمع الدراسة ف
ـ ) لمفصميف األكؿ 2017/ 2016في فمسطيف في العاـ الدراسي  ة( كالمطبق الثالث األساسي

 كتب. (6)كالثاني ( كعددىا 
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 عينة الدراسة:

لرياضيات لمصفكؼ مف كتب ا  في مجتمع الدراسة كالتي تشمؿ تمثمت عينة الدراسة 
كؿ حتى الثالث األساسي , لمفصميف الدراسييف) األكؿ كالثاني( كالمطبقة في فمسطيف لمعاـ األ

 كتب. (6)ـ كعددىا 2016/2017الدراسي 

 الدراسة: أدوات 

قامت الباحثة باالطبلع عمى استمارة تحميؿ المحتكل) تحميؿ  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
(, كتطكير أداة تحميؿ الكفايات 1الكفايات( الخاصة بإطار المنياج في األكنركا) ممحؽ رقـ 

عداد استمارة التحميؿ التي تضمنت الكفايات الخمسة, كمؤشراتيا, كالتكرارات كالنسب المئكية  كا 
 (.2) ممحؽ رقـ .

 :الكفاياتقائمة  أوًل: 

كالتي , استمارة تحميؿ الكفايات  التي استخدمتيا في كفاياتقامت الباحثة بإعداد قائمة ال
تضمنت خمسة مجاالت تمثؿ كفايات الطالب األساسية ىي: التفكير الناقد كاإلبداعي, التعمـ 

تـ تحميؿ كتب  مؤشران  (31)البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنة, كما اشتممت االستمارة عمى 
) ممحؽ رقـ شكاؿ كانشطة كتدريبات في ضكئياأضيات بما تحتكيو مف محتكل كصكر ك الريا
 الخطكات التالية: القائمة, كقد اتبعت الباحثة إلعداد ىذه (3

 االطبلع عمى األدب التربكم ك دراسات سابقة  تناكلت تحميؿ محتكل الرياضيات. -
أداة تحميؿ المنياج المبني عمى ك  بككالة الغكث الدكلية.االطبلع عمى إطار تحميؿ المنياج  -

 ( .1الكفايات ) ممحؽ رقـ 
مؤشران,  بحيث تككف أكثر كضكحان كاكثر تفصيبلن  (30)تطكير أداة تحميؿ الكفايات  تشمؿ  -

 (.2لممؤشرات الخاصة بكؿ كفاية مف الكفايات الخمس) ممحؽ رقـ 
مف ذكم كأساتذة الجامعات يف التربكييف عقد كرشة عمؿ لعدد مف المشرفيف كالمختص  -

العبلقة بالمناىج كتحميميا كتـ عرض استمارة التحميؿ المطكرة عمييـ , كبعد مناقشتيا 
حسب  ( 3 رقـ ممحؽ)  مؤشران  31 فأصبحتيا تـ إضافة مؤشر إلى االستمارة كمراجعت

 .(5الكاردة أسماءىـ في الممحؽ رقـ )  رؤية و أعضاء لجنة التحكيـ
   .صدؽ األداة كمناسبتيا ثـ قياسداة في صكرتيا النيائية إعداد األ -
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 التحميل: داةأللصورة النيائية ا

ـٌ بعد اتفاؽ المحكميف  في صكرتيا النيائية كالمتضمنة خمس  قائمة التحميؿ إعدادت
, التعمـ البنائي, الناقد كاإلبداعيمجاالت تمثؿ كفايات الطالب األساسية الخمسة كىي: التفكير 

 (3) ممحؽ رقـ  مؤشران مكزعة كما يمي: (31)التكاصؿ, التعاكف كالمكاطنة, كتضمنت 

 مؤشرات. (8 )التفكير الناقد كاإلبداعي 
 مؤشرات. (7 )التعمـ البنائي 
  مؤشرات. (7)التكاصؿ 
  مؤشرات. (4)التعاكف 
 مؤشرات. (5)المكاطنة 

 :التحميل إجراءاتثانيًا: 

 من التحميل:تحديد اليدف  -1
حيث تيدؼ عممية التحميؿ إلى تحديد مدل تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية 

ـ لكفايات الطالب األساسية الخمسة) التفكير الناقد 2017/ 2016كالمطبقة خبلؿ العاـ الدراسي
 كاإلبداعي, التعمـ البنائي, التكاصؿ , التعاكف, المكاطنة(.

 تحديد عينة التحميل: -2
تمثمت عينة التحميؿ بجميع المكضكعات الدراسية المتضمنة في كتب الرياضيات 

 ـ2016/2017لمصفكؼ األساسية ) األكؿ, الثاني, الثالث ( , كالمطبقة خبلؿ العاـ الدراسي 
 .) الفصميف الدراسييف األكؿ كالثاني (

 تحديد فئات التحميل: -3
كفايات الطالب األساسية كالمتضمنة حيث اعتبرت الباحثة فئات التحميؿ في ىذه األداة 

في إطار تحميؿ المنياج باألكنركا كىي) التفكير الناقد كاإلبداعي, التعمـ البنائي, التكاصؿ, 
 التعاكف, المكاطنة(.

 تحديد وحدة التحميل: -4
 تـ اعتماد الفقرة ككحدة تحميؿ لمناسبتيا لمكضكع الدراسة.
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 تحديد وحدة التسجيل: -5

أصغر جزء في المحتكل يعتمده الباحث كيخضعو لمعد كالقياس,  تمثؿ كحدة التسجيؿ
كيعتبر لغيابو أك ظيكره  أك تكراره  داللة معينة في نتائج التحميؿ, كقد اعتمدت الباحثة الفقرة 

 ككحدة تسجيؿ.
 ضوابط عممية التحميل: -6

كي تتـ عممية التحميؿ بشكؿ جيد, البد مف كجكد ضكابط لعممية التحميؿ, كقد حددت 
 الباحثة الضكابط التالية:

 تـ استثناء مقدمة الكتاب  كالفيرس كالغبلؼ مف عممية التحميؿ. -
 لمصفكؼشممت عممية تحميؿ المحتكل كتاب الرياضيات بجزأيو ) األكؿ كالثاني(  -

 ـ.2016/2017الدراسية األكؿ كالثاني كالثالث االبتدائي كالمطبقة في فمسطيف العاـ الدراسي 
األنشطة كالصكر كالرسكمات كاألشكاؿ المتضمنة في كتب الرياضيات اشتمؿ التحميؿ  -

 كؿ كالثاني.( االبتدائي بجزأييا األ3-1فكؼ ) لمص
 اشتمؿ التحميؿ أسئمة التقكيـ المتضمنة نياية كؿ درس كنياية كؿ كحدة دراسية. -

 التحميل: أداة صدق -7
كقد تـ تقدير صدؽ يقصد بصدؽ أداة  التحميؿ  أف تقيس األداة ما كضعت لقياسو, 

األداة مف خبلؿ عرض األداة في صكرتيا األكلية  عمى مجمكعة مف المختصيف في المناىج  
كطرؽ التدريس كالمختصيف التربكييف, كالمختصيف في الرياضيات, كتـ تكضيح اليدؼ مف ىذه 

صدؽ األداة كاليدؼ مف التحميؿ, كمف خبلؿ مراجعة بنكد استمارة التحميؿ تـ التأكد مف ال
جراء التعديبلت المطمكبة.  الظاىرم لؤلداة كا 

التحميؿ أف نتائج التحميؿ تعبر تمامان عف اليدؼ الذم نجرم بسببو  أداة كيقصد بصدؽ
عممية التحميؿ, كلمتحقؽ مف صدؽ التحميؿ  تـ عقد كرشة عمؿ  لعدد مف معممي الصؼ الثاني 

مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني ـ  لتحميؿ الكحدة  السابعة 2017/ 3/ 9االبتدائي يكـ 
, لتجريب األداة كالتأكد مف  (999)االبتدائي) الجزء الثاني( جمع األعداد كطرحيا ضمف

 .( 6, كقد أرفقت الباحثة أسماء المعمميف المشاركيف في كرشة العمؿ في) ممحؽ رقـ صدقيا
ثـ عرضت الباحثة نتائج تحميؿ الكحدة الدراسية عمى مجمكعة مف مشرفي الرياضيات 
كمديرم المدارس كالمختصيف التربكييف, مف أجؿ إبداء الرأم في مدل مطابقة األداة  كنتائج 
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مناسبة  التحميؿ مع اليدؼ مف التحميؿ, كقد أشارت آراؤىـ إلى تكفر درجة عالية مف االتفاؽ في
 , كبذلؾ تـ  التحقؽ مف صدؽ التحميؿ. ئجيا لميدؼ المحدداألداة كنتا

 :التحميلأداة ثبات  -8
التحميؿ: الحصكؿ عمى نفس نتائج  التحميؿ عند تكرار القياس بنفس   أداة كيقصد بثبات

 األداة إذا اختمؼ الزماف كالمكاف , إذا تـ التحميؿ في نفس الظركؼ كاإلجراءات كالقكاعد.
التحميؿ عف طريؽ إعادة التحميؿ مف قبؿ المحمؿ نفسو بعد فترة مف كيتـ حساب ثبات 

الزمف لحساب االتساؽ بيف المحمؿ كنفسو) االتساؽ عبر الزمف(, أك عف طريؽ قياـ أكثر مف 
 ـ,2004) أحمد, لحساب االتساؽ بيف أكثر مف محمؿ شخص بتحميؿ نفس المحتكل

 .(103ص
 

 بالطريقتين :وقد قامت الباحثة بحساب ثبات التحميل 
 حساب التساق عبر األفراد: .1

 مختصتيف تربكيتيف حيث قامت الباحثة بتحميؿ كحدة مف كؿ مرحمة دراسية , كطمبت مف 
القياـ بتحميؿ نفس الكحدات مف كتابيف مف الكتب الستة, كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ 

 (.226ص, ـ2004) طعيمة,كما يمي    Holstiمعادلة ىكلستي
 

معامؿ االتفاؽ بيف المحمميف لمحتكل المنياج  ر=  
 ـ
1ف  ف 

 

ر= 
  عدد المفردات المتفؽ عمييا

مجمكع المفردات الكمي
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 كالمحمميف كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي: ةكقد كاف معامؿ الثبات بيف الباحث
 والمحممين ة(  معامل الثبات بين تحميل الباحث4.1)جدول 

الكتاب 
الذي تم 
 تحميمو

مجموع  الوحدة
تكرارات 
تحميل 
 الباحثة

مجموع 
تكرارات 
المحمل 
 األول

مجموع 
تكرارات 
المحمل 
 الثاني

عدد 
المؤشرات 
المتفق 
 عمييا

مجموع 
 المؤشرات

 الكمي
 لمتحميمين

ثبات التحميل 
باستخدام 
معادلة 
 ىولستي

الصؼ 
 األكؿ 

 (1ج )

الرابعة 
الجمع 
ضمف 
 9العدد 

244 247 --- 28 62 90,32% 

الصؼ 
 الثالث

 ( 2ج  )

التاسعة 
 الكسكر

310 --- 315 27 62 87,10% 

كقد  كانت النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة لنسبة االتفاؽ بيف المحمميف مرتفعة حيث 
 % , كىي نسبة مطمئنة الستخداـ األداة.90,32% ك 87,1تراكحت بيف 

 التساق عبر الزمن: .2
حيث قامت , ؿ زمني بينيماكىك قياـ الباحث بالتحميؿ بنفسو لنفس الكحدة مرتيف بفاص 

زء الثاني( اليندسة الباحثة بتحميؿ الكحدة الحادية عشرة مف كتاب الصؼ الثاني االبتدائي) الج
عادت التحميؿ بعد شير مف التحميؿ األكؿ, كتـ حساب الثبات بيف التحميميف أكالقياس, ثـ 

 كقد كانت كالتالي:    Holstiمعادلة ىكلستي  باستخداـ
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الكتاب 
الذي تم 
 تحميمو

مجموع  الوحدة
تكرارات 
تحميل 
الباحثة 
 األول

مجموع 
تكرارات 
تحميل 
الباحثة 
 الثاني

عدد 
المؤشرات 
المتفق 
 عمييا

مجموع 
 المؤشرات

 الكمي
 لمتحميمين

 ثبات
 التحميل
 باستخدام
 معادلة
 ىولستي

الرياضيات 
لمصؼ 
الثاني 

االبتدائي 
 2الجزء 

الحادية 
عشرة 

اليندسة 
 كالقياس

174 181 29 62 93,54% 

 
 
 

 %93,54معامؿ الثبات =                          = 
 

, كاف معامؿ الثبات يتراكح بيف  كبعد حساب معامؿ الثبات بتطبيؽ معادلة ىكلستي
%(  كىك معامؿ ثبات مرتفع يطمئف الباحثة الستخداـ أداة تحميؿ 93,54% ك 87,10)

المحتكل لتحقيؽ أىداؼ الدراسة , كبذلؾ أصبحت األداة  جاىزة لبلستخداـ  لتحديد مستكل 
ر في تحميؿ إطاتضمف كتب الرياضيات لممرحمة االساسية لكفايات الطالب األساسية كالمتضمنة 

 المنياج بككالة الغكث الدكلية.
 إجراءات التحميل:

سار تحميؿ كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لمصفكؼ ) األكؿ, الثاني, الثالث( 
 االبتدائي في ضكء كفايات الطالب االساسية , كباستخداـ أداة التحميؿ المعدة كما يمي:

( كالمطبقة في فمسطيف 3-1عمى أحدث طبعة مف كتب الرياضيات لمصفكؼ )  الحصكؿ .1
 كتب. (6)ـ كعددىا 2016/2017العاـ الدراسي 

 أداة التحميؿ كمؤشراتيا. مراجعة  .2

1×19 

61 
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كؿ كالثاني, كمراجعتيا عدة مرات, لكؿ يات لممرحمة األساسية بجزأييا األقراءة كتب الرياض .3
ما جاء فييا مف أنشطة كأشكاؿ كصكر كتدريبات, كحدة مف الكتب عينة الدراسة, كتأمؿ 

عدـ تضمنيا لكؿ مؤشر مف مؤشرات  لمبدء بعممية التحميؿ, لمكشؼ عف تضمنيا أك
 كفايات الطالب األساسية الخمسة.

كضع عبلمة ) / ( في خانة التكرارات  أماـ المؤشر إذا تضمنت  كحدة التحميؿ ىذا     .4
 المؤشر.

عدد التكرارات لكؿ مؤشر, ثـ حساب عدد التكرارات لكؿ  تفريغ نتائج التحميؿ بحساب .5
مجاؿ ) كفاية مف كفايات الطالب(, كحساب النسبة المئكية لكؿ مجاؿ بالنسبة لممجمكع 
الكمي لمتكرارات, ثـ حساب النسبة المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات  كؿ كفاية مقارنة مع 

 مجمكع تكرارات المجاؿ.

 خطوات الدراسة: 

دراسة الحالية تحديد مدل تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفايات استيدفت ال
 الطالب األساسية بككالة الغكث الدكلية كلتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بما يمي:

االطبلع عمى األدب التربكم بما بتعمؽ بتحميؿ المحتكل, كاالطبلع عمى إطار تحميؿ  .1
 المنياج  ) تحميؿ الكفايات(.

 لتحميؿ بصكرتيا النيائية , كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا.إعداد أداة ا  .2
تحميؿ كتب الرياضيات عينة الدراسة  لمصفكؼ مف األكؿ حتى الثالث االساسي كالمطبقة   .3

 داة التحميؿ المعدة.أـ , باستخداـ 2016/2017الدراسي  العاـ
 رصد النتائج ك كتحميؿ النتائج كتفسيرىا. .4
صياغة التكصيات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا, كاقتراح بعض الدراسات  .5

 المكممة لمدراسة الحالية.

 المعالجة اإلحصائية:

استخدمت الباحثة عددان مف األساليب اإلحصائية في ىذه الدراسة كىي: حساب التكرارات 
 كالمتكسطات الحسابية كالنسبة المئكية.

 
 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة
 وتفسيرىا
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 لفصل الخامسا

 وتفسيرىا نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة , كتتمثؿ في 
اإلجابة عمى أسئمة ىذه الدراسة  مف خبلؿ استخبلص النتائج التي تـ التكصؿ إلييا  بعد تطبيؽ 

إحصائيان, لتحقيؽ أىداؼ الدراسة المتمثمة في التعرؼ عمى مدل تضمف أدكات الدراسة كتحميميا 
منياج الرياضيات لممرحمة األساسية لكفايات الطالب األساسية بككالة الغكث الدكلية, كفيما يمي 

 عرض لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا كتفسيرىا.
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرىا: أوًل:

ار المنياج الطالب األساسية التي يجب أن تتضمنيا  كتب الرياضيات في ضوء إطما كفايات 
 :ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة باالطالع على بوكالة الغوث الدولية

 .نركا لتحميؿ كتطبيؽ جكدة المناىجإطار عمؿ االك  (1

 .ى مستكل المدارس كمستكل المياديفإطار العمؿ لمتحميؿ عم (2

ثـ االطبلع عمى استمارة التحميؿ الخاصة بتحميؿ المنياج المبني عمى الكفايات, حيث   (3
, كبالتالي تكصمت الباحثة أف كفايات (1) ممحؽ رقـ  انظر  اشتممت عمى خمس كفايات 

الطالب األساسية التي يجب اف تتضمنيا كتب الرياضيات في ضكء إطار المنياج باألكنركا 
 .اإلبداعي , التعمـ البنائي, التكاصؿ, التعاكف, المكاطنة التفكير الناقد كىي: 
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 : وتفسيرىالسؤال الثاني ثانيًا: النتائج المتعمقة با

ما مدى تضمن كتب الرياضيات لمصف األول األساسي  لكفايات الطالب األساسية )التفكير 
 , التعمم البنائي, التواصل, التعاون, المواطنة؟الناقد واإلبداعي

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتطبيؽ استمارة التحميؿ المعدة ليذا الغرض, 
كتحميؿ كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي) الفصميف األكؿ كالثاني (, كحساب التكرارات 
كالنسب المئكية لكؿ مجاؿ مف المجاالت, ثـ حساب المتكسط الحسابي لكؿ كفاية  مف كفايات 

كالجدكؿ  اسية في كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي  لمفصميف األكؿ كالثانيالطالب األس
لمعاـ  نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي) الفصؿ األكؿ( التالي يكضح

 .بناء عمى مدل تضمف الكتاب لكفايات الطالب األساسية ـ2016/2017الدراسي 
 الرياضيات لمصف األول البتدائي ) الفصل األول(نتائج تحميل كتاب ( 5.1جدول )

 م2016/2017لمعام الدراسي 
  

 كتاب الفصل الدراسي األول
  

 
 
 

متوسط النسب 
 المئوية لممجال

 

 
 األولى 

  
  

 
 الثانية
    

 
 الثالثة
  

 
 الرابعة

  

 
 الخامسة

  

 
 السادسة

التفكير الناقد 
 واإلبداعي

 

20,16% 27,16% 22,17% 22,15% 21,33% 13,08% 21 % 

 التعمم البنائي
 

25% 23,27% 20,92% 32,37 % 38% 35,70% 29921% 

 التواصل
 

25,57% 29,28% 28,07% 28,28% 25,33% 36,80% 28,87 % 

 التعاون
 

12,86% 10,82% 10,80% 7,78% 5% 7,24% 9,08 % 

 المواطنة
 

16,41% 9,47% 18,04% 9,42% 10,34% 7,18% 11981 % 

 لالمجا

 الوحدة
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كؿ االبتدائي لمفصؿ أف كتاب الرياضيات لمصؼ األ (5.1السابؽ)يتضح مف الجدكؿ 
األكؿ يتضمف كفايات الطالب األساسية بنسب مختمفة , حيث أف كفاية التعمـ البنائي حصمت 

عمى المرتبة األكلى في كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي) الفصؿ الدراسي األكؿ(,   
ة , تعتمد عمى , كتعزك الباحثة ذلؾ أف الرياضات مادة تراكمية بنائي(% 29,21)بنسبة  مئكية 

التعمـ السابؽ كتعتمد عمى التغذية الراجعة المستمرة كاالستفادة منيا في إجراء التعديبلت, 
 كتشجع عمى العمؿ كالمثابرة.

, كتعزك الباحثة (%28,87)بينما جاءت كفاية التكاصؿ في المرتبة الثانية بنسبة مئكية 
 أشكاليا المختمفة.بت التكاصؿ التي تعتمد عمى ميارا ذلؾ إلى طبيعة مادة الرياضيات

كىك يتفؽ  (% 21)داعي كالناقد بنسبة مئكية كجاء في المرتبة الثالثة كفاية التفكير اإلب
مع األىداؼ العامة لتدريس الرياضيات مف حيث تنمية التفكير المنطقي كالقدرة عمى حؿ 

, كىي (%11,81)مئكيةبينما جاءت كفاية المكاطنة في المرتبة الرابعة بنسبة , المشكبلت
ف تظير جميان في مادة أمناسبة مف كجية نظر الباحثة, حيث أف كفاية المكاطنة ال يمكف 

 الرياضيات مقارنة بالمكاد الدراسية األخرل. 

, كىي نسبة متدنية (%9,05)بينما كانت كفاية التعاكف في المرتبة األخيرة بنسبة مئكية
ثة أف كفاية التعاكف ميمة مف حيث تشجيع الطالب مف كجية نظر الباحثة, حيث ترل الباح

عمى العمؿ الجماعي كالقدرة عمى التفاكض كاالستجابة كاحتراـ آراء اآلخريف  كأفكارىـ, 
 كتساعدىـ في التكيؼ مع اآلخريف كتعد الطالب لمحياة المجتمعية.

َـّ    الثاني, ككانت كؿ االبتدائي, الفصؿ الدراسي تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ األ كما ت
 التالي: نتائج التحميؿ كما ىك مكضح في الجدكؿ

 

 

 

 

 

 



87 

 

لمعام الدراسي  تائج تحميل كتاب الرياضيات لمصف األول البتدائي ) الفصل الثاني(ن( 5.2جدول)
 م 201/2017

الفصل 
 الدراسي

 كتاب الفصل الدراسي الثاني
 

متوسط النسب 
 المئوية لممجال

 

 التاسعة الثامنة السابعة
 
 

الحادية  العاشرة
 عشرة

الثانية 
 عشرة

التفكير الناقد 
 واإلبداعي

11,12% 22,98% 29,19% 20,59% 28,33% 27,93% 23936% 

 التعمم البنائي
 

38,03% 21,79% 21,42% 26,57% 21,68% 23,49% 25950% 

 التواصل
 

34,56% 27,47% 26,52% 29,56% 23,98% 23,18% 27955% 

 التعاون
 

9,62% 10,44% 10,70% 11,34% 8,67% 10,48% 10921% 

 المواطنة
 

6,67% 17,32% 12,17% 11,94% 17,34% 14,92% 13939 % 

( أف كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي) الفصؿ الثاني( 5.2يتضح مف الجدكؿ )
التكاصؿ في كتاب الرياضيات ف كفاية أب مختمفة ,حيث تضمف كفايات الطالب األساسية بنس

لمصؼ األكؿ االبتدائي ) الفصؿ  الدراسي الثاني( , جاءت في المرتبة األكلى بنسبة 
, حيث تضمف الفصؿ الثاني كحدة الكسكر كاليندسة كالبيانات كىذه الكحدات (%27,55)مئكية

 تتضمف مكاضيع تعتمد عمى تكظيؼ ميارات التكاصؿ المختمفة.

, كىذا يرجع (%25,50)التعمـ البنائي في المرتبة الثانية بنسبة مئكيةبينما جاءت كفاية 
, كذلؾ إلى ضركرة تنمية قدرة , إلى طبيعة مادة الرياضيات البنائية في ىذه المرحمة  الدراسية

الطمبة عمى المشاركة في عممية التعمـ, كقدرتيـ عمى تحمؿ المسؤكلية, كالتأمؿ في مدل 
 .اؿنجاحيـ إلنجاز تمؾ األعم

أما ,  (%23,36)داعي كالناقد بنسبة مئكيةكجاء في المرتبة الثالثة كفاية التفكير اإلب
 .(%13,39)كفاية المكاطنة فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة مئكية

 لالمجا

 الوحدة
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بينما كانت كفاية التعاكف في المرتبة الخامسة كاألخيرة حيث حصمت عمى 
 .(%10,21)نسبة

طالب األساسية النسب المئكية لكؿ كفاية مف كفايات الثـ قامت الباحثة بمقارنة متكسط 
 كؿ كالثاني لمصؼ األكؿ االبتدائي كالتي كانت كما ىك مكضح في الجدكؿفي كتب الفصميف األ

 التالي:
 لمصف األول البتدائي   كتب الرياضيات  في ضوء كفايات  الطالب األساسية  خالصة تحميل( 5.3جدول)

 م 2016/2017الثاني ( لمعام الدراسي )  كتب الفصمين األول , 

 المتوسط
 

 المجال 

 
متوسط كتاب الفصل 

 األول
  

 
متوسط كتاب الفصل 

 الثاني

 
المتوسط العام لمكفاية في كتب 

 الفصمين

الناقد التفكير 
 واإلبداعي

21 % 23936% 22918% 

 %27938 %25950 %29921 التعمم البنائي
 % 28921 %27955 %28,87 التواصل
 %9965 %10921 % 9,08 التعاون
 %12960 % 13939 %11981 المواطنة

أف  كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي تضمنت كفايات  الجدكؿ السابؽ يتضح مف
الطالب األساسية بنسب مختمفة, حيث أف كفاية التكاصؿ  في كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ 

, كما نبلحظ أف النسبة في كتاب (%28,21)االبتدائي جاءت في المرتبة األكلى بنسبة مئكية
صؿ الثاني, حيث حصمت في كتاب الفصؿ الفصؿ األكؿ كانت أعمى مف نسبتو في كتاب الف

 .(%27,55), بينما في كتاب الفصؿ الثاني كانت(% 28,87)األكؿ عمى نسبة

لنسبة في , حيث أف ا(%27,38)كفي المرتبة الثانية كفاية التعمـ البنائي بنسبة مئكية
عمى مف نسبتو في كتاب الفصؿ الثاني, حيث كانت في كتاب أكتاب الفصؿ األكؿ كانت 

 .(%25,50)بينما في  كتاب الفصؿ الثاني (%29,21)الفصؿ األكؿ

, (%22,18)أما كفاية التفكير اإلبداعي كالناقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة مئكية
ككانت نسبتو في كتاب الفصؿ الثاني أعمى مف نسبتو في كتاب الفصؿ األكؿ, حيث بمغت 

 .(% 21)في كتاب الفصؿ األكؿ , بينما(%23,36)النسبة في كتاب الفصؿ الثاني
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, ككانت نسبة (%12,60)ككانت كفاية المكاطنة في المرتبة الرابعة بنسبة مئكية 
المكاطنة في كتاب الفصؿ الدراسي الثاني أعمى مف نسبتيا في كتاب الفصؿ األكؿ, حيث بمغت 

 .(%11,81), كفي كتاب  الفصؿ األكؿ( %3,39 )في كتاب الفصؿ الثاني

, كنبلحظ أف (%9,65)التعاكف في المرتبة الخامسة كاالخيرة بنسبة مئكية جاءت كفاية
نسبة كفاية التعاكف في كتاب الفصؿ الثاني أعمى مف نسبتيا في كتاب الفصؿ األكؿ, حيث 

 .(%9,08), بينما في كتاب الفصؿ األكؿ(%10,21)بمغت في كتاب الفصؿ الثاني عمى

مف مؤشرات كؿ كفاية مف الكفايات األساسية, ثـ قامت الباحثة بإيجاد نسبة كؿ مؤشر 
كمتكسط النسبة المئكية في الفصميف, كذلؾ لعرض صكرة كاضحة تساعد القائميف عمى بناء 
المناىج الدراسية كتقكيميا, عمى التحديد الدقيؽ لنقاط القكة كالضعؼ في كؿ كفاية, مف أجؿ  

, ككجكد مرتكز كاضح عن د تطكير مناىج الرياضيات كمقارنتيا إجراء التعديؿ كاإلثراء البلـز
 بالمعايير المكضكعة.

 أوًل بالنسبة لمتفكير الناقد واإلبداعي :

ج تحميؿ مؤشرات كفاية التفكير الناقد كاإلبداعي, كالنسبة المئكية لكؿ ئنتا (5.4)يكضح الجدكؿ
 مؤشر مقارنة بالمجاؿ .

 الناقد واإلبداعيكفاية التفكير في ضوء  نتائج  تحميل كتب الرياضيات لمصف األول البتدائي  (5.4جدول)
 ومؤشراتيا

متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
في كتب 
 الفصمين

كتاب الفصل 
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 
 
 
 
 

التفكير الناقد 
 واإلبداعي

الكتاب المدرسي يتضمف   -1
 أنشطة تصنيؼ كتحميؿ البيانات

11,27% 17,50% 14,38% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في  -2
الكتاب المدرسي التصنيؼ 
 السريع لؤلفكار في فئات

11,27% 13,88% 12,58% 

يتضمف الكتاب  المدرسي  -3
تدريبات  تشجع عمى كضع 

 أكبر عدد مف الحمكؿ

9,76% 10,26% 10,01% 

 %12,04 %11,27 %12,80يساعد الكتاب المدرسي  في  -4
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 تطكير االفكار كاستخداـ الخياؿ
تشجع انشطة  الكتاب   -5

المدرسي   الطالب عمى طرح 
 حمكؿ لمعالجة المشكمة

12,15% 12,07% 12,11% 

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة   -6
 لحؿ المشكبلت

11,27% 10,66% 10,96% 

تتطمب انشطة  الكتاب   -7
المدرسي مف الطالب تقييـ 
 الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

18,22% 11,07% 14,65% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي  -8
عمى  تبنى  العديد مف 
 األساليب االستكشافية

15,40% 13,28% 14,34% 

 (8)اإلبداعي يتضمفالناقد ك  نبلحظ أف  كفاية التفكير (5.4السابؽ) مف خبلؿ الجدكؿ
نشطة  الكتاب  المدرسي مف أتتطمب مؤشرات ,كبتأمؿ نتائج التحميؿ نجد أف المؤشر )  

% بالنسبة 14,65( جاء في المرتبة األكلى بنسبة  الطالب تقييـ الحمكؿ كالنتائج المتكقعة
في كتاب الفصؿ األكؿ,  (%18,22)لممجاؿ ,حيث حصؿ  ىذا المؤشر عمى نسبة

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ضركرة اف يقكـ الطالب  الثاني في  كتاب الفصؿ (%11,07)كنسبة
 .بتقييـ الحؿ , كتكظيؼ التفكير الناقد في الرياضيات كحياتو اليكمية

في المرتبة  يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة تصنيؼ كتحميؿ البيانات (كجاء  المؤشر)
اني , بينما في كتاب الفصؿ الث (%17,50), حيث حصؿ عمى نسبة(%14,38)الثانية بنسبة

, حيث تعتبر ميارتي التصنيؼ كالتحميؿ مف (%11,27)في  كتاب الفصؿ األكؿ  كانت نسبتو
 .الميارات األساسية كاألكلية في الرياضيات, كتعتبر متطمبان سابقان ألنشطة كثيرة الحقة

كجاء المؤشر)تساعد انشطة الكتاب المدرسي عمى تبنى العديد مف األساليب 
, حيث كانت في كتاب الفصؿ األكؿ   %(14,34)المرتبة الثالثة بنسبة االستكشافية( في

 .(%13,28), كفي كتاب  الفصؿ الثاني بنسبة(%15,40)بنسبة

كجاء في المرتبة الثامنة كاألخيرة  المؤشر)يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات  تشجع 
النسبة  في كتاب  , حيث كانت (%10,01)عمى كضع أكبر عدد مف الحمكؿ ( بنسبة مئكية

 .(% 9,76), كفي  كتاب الفصؿ األكؿ(% 10,269)الفصؿ الثاني
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 ثانيًا: كفاية التعمم البنائي:

ئي بالنسبة لممجاؿ ( نسبة كؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التعمـ البنا5.5حيث يكضح الجدكؿ )
العاـ لكؿ  كؿ كالثاني مف كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي, كالمتكسطفي الفصميف األ

 مؤشر.

كفاية التعمم البنائي في ضوء  كتب الرياضيات لمصف األول البتدائي  نتائج  تحميل( 5.5جدول)  
 ومؤشراتيا

متوسط النسبة   لممجال  مننسبة المؤشر   المؤشرات الفرعية المجال
في كتب 
 الفصمين

كتاب الفصل  
 األول

كتاب الفصل  
 الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 

التعمم 
 البنائي

يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد   -1
 األىداؼ

17,53% 20,43% 18,98% 

تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي عمى  -2
 تكظيؼ متطمبات التعمـ السابؽ 

16% 18,62% 17,31% 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   -3
تساعد عمى مراقبة التقدـ الذم أحرزه 

 الطالب

12,96% 15,91% 14,44% 

الكتاب لمدرسي تساعد انشطة   -4
الطالب عمى االستفادة مف التغذية 

جراء التعديبلت  الراجعة كا 

13,72% 15,19% 14,46% 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي  -5
الطالب عمى العمؿ باستقبللية , 

 كطرح حمكؿ فردية

13,41% 11,03% 12,22% 

يشجع محتكل الكتاب المدرسي   -6
الطالب عمى المثابرة كاإلصرار عمى 

 التعمـ

13,11% 12,84% 12,98% 

ينمي  محتكل الكتاب  المدرسي  -7
القدرة عمى التأمؿ في مدل نجاحو 

 إلنجاز عممو

13,11% 11,39% 12,25% 

5.5) السابؽمف خبلؿ الجدكؿ  مؤشرات  (7)نبلحظ  أف كفاية التعمـ البنائي تحتكم (
 :حيث أف
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% , 18,98) تضمف  الكتاب المدرسي تحديد األىداؼ (  جاء في المرتبة األكلى بنسبة مئكية 
 (%17,53), كفي كتاب  الفصؿ األكؿ بنسبة (%20,43)حيث كاف في كتاب  الفصؿ الثاني

 .كىذا مناسب مف الناحية المنطقية ألف تحديد االىداؼ أكؿ خطكة في بناء التعمـ

كجاء المؤشر )تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي عمى تكظيؼ متطمبات التعمـ السابؽ ( في  
, حيث كاف في كتاب  (%17,31)كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ في المرتبة الثانية بنسبة

 .(%16), كفي كتاب  الفصؿ األكؿ(%18,62)الفصؿ الثاني بنسبة

عمى االستفادة مف التغذية الراجعة كجاء المؤشر)تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي الطالب 
جراء التعديبلت ( في كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ في المرتبة الثالثة بنسبة مئكية  كا 

, كفي كتاب الفصؿ (%15,19)%, حيث كانت في  كتاب الفصؿ الثاني14,46
 .(%13,41)األكؿ

سي الطالب كجاء في المرتبة السابعة كاألخيرة  المؤشر )تشجع  أنشطة  الكتاب المدر 
, حيث كانت في  كتاب (%12,22)عمى العمؿ باستقبللية , كطرح حمكؿ فردية ( بنسبة مئكية

 .(% 11,03), كفي  كتاب الفصؿ الثاني(%13,41)الفصؿ األكؿ

 ثالثًا: كفاية التواصل:

ت لمصؼ قامت الباحثة بإيجاد نسبة كؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التكاصؿ في كتب الرياضيا
كؿ كالثاني, ثـ إيجاد متكسط النسبة المئكية لمفصميف, كتحميؿ نتائج االبتدائي لمفصميف األكؿ األ

 ( يكضح ذلؾ.5.6تضمف الكتاب لكؿ مؤشر مف ىذه المؤشرات, كالجدكؿ )

 كفاية التواصل ومؤشراتيافي ضوء  نتائج تحميل كتب الرياضيات لمصف األول البتدائي  (5.6جدول)
متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  الفرعية المؤشرات المجال

في كتب 
 الفصمين

كتاب الفصل 
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 
 
 

 التواصل

يشجع  محتكل الكتاب    -1
 المدرسي عمى القراءة بإتقاف  

16,36% 16,11% 16,24% 

يساعد محتكل الكتاب    -2
المدرسي الطالب عمى التعبير 

بكضكح  عف االمثمة 
 كالتدريبات

15,28% 15,10% 15,19% 
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متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  الفرعية المؤشرات المجال
في كتب 
 الفصمين

كتاب الفصل 
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التواصل

يتضمف  الكتاب المدرسي  -3
أنشطة كتابية تتطمب عرض 

 مجمكعة مف االفكار

9,72% 13,42% 11,57% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى   -4
استخداـ المغة الرياضية لمتعبير 

 عف االفكار الرياضية
 
 

16,20% 15,60% 15,90% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  -5
استخداـ مجمكعة مف كسائؿ 

 االتصاؿ لمشاركة االفكار

10,34% 12,42% 11,38% 

  يتضمف الكتاب  المدرسي  -6
أنشطة تشجع  تحكيؿ العبارات 
 الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح 

15,58% 11,41% 13,50% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى   -7
تقديـ استراتيجيات قائمة عمى 

أشكاؿ كميارات التكاصؿ 
 الرياضي

16,51% 15,94% 12,23% 

مؤشرات  (7)نبلحظ اف : كفاية التكاصؿ تحتكم عمى السابؽمف خبلؿ  تأمؿ الجدكؿ 
حيث جاء المؤشر) يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي عمى القراءة بإتقاف ( في المرتبة األكلى 

, كفي كتاب  الفصؿ (%16,36), حيث كاف في  كتاب الفصؿ األكؿ(%16,24)بنسبة مئكية
 .(%16,11)الثاني

ضية يشجع الكتاب المدرسي عمى استخداـ المغة الرياكجاء في المرتبة الثانية المؤشر)
, حيث كاف في  كتاب الفصؿ األكؿ (%15,90)( بنسبة مئكيةلمتعبير عف االفكار الرياضية 

 .(%15,60), كفي كتاب الفصؿ الثاني(%16,20)بنسبة
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يساعد محتكل الكتاب  المدرسي الطالب عمى التعبير كفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر) 
% , حيث كاف في كتاب الفصؿ 15,19بنسبة مئكية  بكضكح  عف االمثمة كالتدريبات ( 

 .(%15,10), كفي  كتاب الفصؿ الثاني(%15,28)األكؿ

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة تشجع  تحكيؿ العبارات الرياضية بشكؿ مترابط كالمؤشر)
, حيث كاف في كتاب الفصؿ األكؿ (%13,50)ككاضح  ( في المرتبة الرابعة بنسبة مئكية

 .(%11,41), كفي كتاب الفصؿ الثاني(%15,58)بنسبة

كعة يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى استخداـ مجمكجاء المؤشر يتضمف الكتاب المدرسي)
, (%11,38), في المرتبة السابعة كاالخيرة بنسبة مئكيةفكار(مف كسائؿ االتصاؿ لمشاركة األ

 .(%10,34), كفي  كتاب الفصؿ األكؿ (%12,42)حيث كاف في  كتاب الفصؿ الثاني 

 رابعًا :كفاية التعاون:

لتعاكف في كتب الرياضيات قامت الباحثة بإيجاد نسبة كؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية ا
كؿ كالثاني, ثـ إيجاد متكسط النسبة المئكية لمفصميف, كؿ االبتدائي لمفصميف األلمصؼ األ

 يكضح ذلؾ.( 5.7كتحميؿ نتائج تضمف الكتاب لكؿ مؤشر مف ىذه المؤشرات, كالجدكؿ )
 كفاية التعاون ومؤشراتيافي ضوء  نتائج تحميل كتب الرياضيات لمصف األول البتدائي ( 5.7جدول)
متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال

كتاب الفصل  في كتب الفصمين
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 

 التعاون

  يتضمف الكتاب  المدرسي  -1
أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ 

 تعاكني

31,37% 34,70% 33,04% 

يشجع  محتكل  الكتاب   -2
المدرسي عمى التحمي بقيـ 

 التسامح كاالحتراـ

24,51% 19,63% 22,07% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   -3
أنشطة تساعد عمى التكيؼ مع 

 اآلخريف

21,09% 24,66% 22,88% 

يتضمف  الكتاب المدرسي  -4
التفاكض انشطة تتطمب 

 كاالستجابة

23,04% 21% 22,02% 
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 مؤشرات, حيث جاء  4( نبلحظ  أف كفاية التعاكف تتضمف 5.7مف خبلؿ  تأمؿ الجدكؿ)
في المرتبة األكلى  ( المؤشر )يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ تعاكني

كتاب الفصؿ  , كفي (%34,70), حيث كانت في كتاب الفصؿ الثاني(%33,04)بنسبة مئكية
 .(%31,37)األكؿ

كفي المرتبة الثانية المؤشر)  يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة تساعد عمى التكيؼ مع 
, كفي (%24,66), حيث كانت في كتاب  الفصؿ الثاني(%22,88)اآلخريف ( بنسبة مئكية

 .(%21,09)كتاب الفصؿ األكؿ بنسبة

المدرسي عمى التحمي بقيـ التسامح كجاء في المرتبة الثالثة) يشجع محتكل الكتاب 
, كفي (%24,51), حيث كانت في  كتاب الفصؿ األكؿ(%22,07)كاالحتراـ ( بنسبة مئكية

 .(%19,63)كتاب  الفصؿ الثاني بنسبة مئكية

نشطة تتطمب التفاكض كاالستجابة ( في المرتبة أالكتاب المدرسي كجاء المؤشر)يتضمف 
, كفي (%23,04), حيث كاف في  كتاب الفصؿ األكؿ(%22,02)الرابعة كاالخيرة بنسبة مئكية

 .(%21)كتاب  الفصؿ الثاني بنسبة مئكية

 خامسًا: كفاية المواطنة:

قامت الباحثة بإيجاد نسبة كؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية المكاطنة في كتب الرياضيات 
المئكية لمفصميف, لمصؼ االكؿ االبتدائي لمفصميف االكؿ كالثاني, ثـ إيجاد متكسط النسبة 

 يكضح ذلؾ.التالي ر مف ىذه المؤشرات, كالجدكؿ كتحميؿ نتائج تضمف الكتاب لكؿ مؤش
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 كفاية المواطنة ومؤشراتيافي ضوء  كتب الرياضيات لمصف األول البتدائي  تحميلنتائج   (5.8جدول)
متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال

كتاب الفصل  كتب الفصمين في
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب    -1
المدرسي عمى إدراؾ 

 المسؤكليات االجتماعية

17,60 21,63% 19,62% 

تشجع أنشطة  الكتاب  -2
المدرسي  عمى التصرؼ 

 بمسؤكلية تجاه البيئة

20,97% 19,15% 20,06% 

المدرسي  ينمي محتكل الكتاب   -3
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة 

 كقيـ اآلخريف

21,34% 22,69% 22,02% 

يعزز محتكل الكتاب المدرسي   -4
 االنتماء لمكطف

17,23% 12,76% 15% 

يشجع  محتكل الكتاب   -5
 المدرسي احتراـ حقكؽ اإلنساف

22,85% 23,76% 23,31% 

 

 مؤشرات, حيث جاء  5( نبلحظ اف كفاية المكاطنة تحتكم 5.8مف خبلؿ الجدكؿ )
 المؤشر:

) يشجع محتكل الكتاب المدرسي احتراـ حقكؽ اإلنساف ( في المرتبة األكلى بنسبة  
, كفي كتاب الفصؿ (%23,76), حيث كاف في كتاب الفصؿ الثاني(%23,31)مئكية
 .(%22,85)األكؿ

كجاء المؤشر )ينمي محتكل الكتاب المدرسي احتراـ الطمبة لقيميـ الخاصة كقيـ اآلخريف  
, (%272,69)%, حيث كاف في كتاب الفصؿ الثاني22,02( في المرتبة الثانية بنسبة مئكية 

 (.%21,34)كفي  كتاب الفصؿ األكؿ

تصرؼ بمسؤكلية تشجع أنشطة الكتاب المدرسي عمى ال كفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر)
, كفي (%20,97), حيث كاف في كتاب الفصؿ األكؿ(%20,06)تجاه البيئة( بنسبة مئكية

 .(%19,15)كتاب الفصؿ األكؿ
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كجاء في المرتبة الخامسة كاألخيرة )يعزز محتكل الكتاب المدرسي االنتماء لمكطف(  
الفصؿ  , كفي كتاب (%17,23), حيث كاف في كتاب الفصؿ األكؿ(%15)بنسبة مئكية

 .(%12,76)الثاني

 : وتفسيرىا لثلسؤال الثاًا: النتائج المتعمقة باثالث

ما مدى تضمن كتب الرياضيات لمصف الثاني األساسي لكفايات الطالب األساسية) التفكير 
 اإلبداعي والناقد, التعمم البنائي , التواصل, التعاون, المواطنة؟

بتطبيؽ استمارة التحميؿ المعدة ليذا الغرض , كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة 
كتحميؿ كتب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي) الفصميف األكؿ كالثاني(, كحساب التكرارات 
كالنسب المئكية لكؿ مجاؿ مف المجاالت, ثـ حساب المتكسط الحسابي لكؿ كفاية  مف كفايات 

 كؿ كالثاني.تدائي  لمفصميف األبالطالب األساسية في كتب الرياضيات لمصؼ الثاني اال
بتدائي مدل تضمف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني اال (5.9)كيكضح الجدكؿ التالي

 :إطار المنياجفي ضكء  لكفايات الطالب األساسية
 نتائج تحميل كتاب الرياضيات لمصف الثاني البتدائي ) الفصل األول((5.9جدول)  

  م2016/2017لمعام الدراسي 

متوسط  الدراسي األول الفصل
النسب 
المئوية 
 لممجال

 

 األولى 
األعداد ضمن 

100 
  

 الثانية
الجمع دون 
حمل ضمن 

99 

 الثالثة
الطرح 
ضمن 

 99العدد 

 الرابعة
العداد 
ضمن 
999 

 الخامسة
اليندسة 
 1والقياس 

 السادسة
 1البيانات 

التفكير اإلبداعي 
 والناقد

21930% 26902% 1597% 14957% 27922% 21913% 20999% 

 التعمم البنائي
 

44967% 26994% 37943% 47957% 26971% 37911% 36974% 

 التواصل
 

23937% 31996% 33924% 31978% 21937% 21913 27914 % 

 التعاون
 

397% 8922% 4971% 3903% 10917% 14943% 7938% 

 المواطنة
 

6994% 6984% 899% 3903% 1495% 6918% 7973 % 

 الوحدة

 لالمجا
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ؿ النتائج في مُّ أضيات لمصؼ الثاني االبتدائي, كتػالحظت الباحثة بعد تحميؿ كتاب الريا
( أف كفاية التعمـ البنائي جاءت عمى المرتبة األكلى حيث حصمت عمى نسبة 5.9الجدكؿ)
% , كتعزك الباحثة ذلؾ أف الرياضات مادة تراكمية بنائية, تعتمد عمى التعمـ السابؽ 36,74

كتعتمد عمى التغذية الراجعة المستمرة كاالستفادة منيا في إجراء التعديبلت , كتشجع عمى العمؿ 
كألف التكجو في التعميـ إلى الفمسفة البنائية التي تؤكد عمى أف يككف التعمـ ذا معنى, كالمثابرة, 

( أعمى نسبة كذلؾ ألف الطالب لديو معرفة 100ككانت في الكحدة األكلى) األعداد ضمف العدد 
 .(99)سابقة باألعداد ضمف

تعزك الباحثة , ك (%27,14)بينما كانت كفاية التكاصؿ في المرتبة الثانية بنسبة مئكية
, كأىمية ذلؾ إلى طبيعة مادة الرياضيات التي تعتمد عمى ميارات التكاصؿ كأشكاليا المختمفة

تبادؿ االفكار بيف المعمـ كالتبلميذ, كالتبلميذ انفسيـ عف طرم االستماع كالتحدث كالقراءة 
 .كالكتابة كالتمثيؿ

, كىي نسبة متدنية (%7,38)يةبينما كانت كفاية التعاكف في المرتبة األخيرة بنسبة مئك 
مف كجية نظر الباحثة, حيث ترل الباحثة أف كفاية التعاكف ميمة مف حيث تشجيع الطالب 
عمى العمؿ الجماعي كالقدرة عمى التفاكض كاالستجابة كاحتراـ آراء اآلخريف  كأفكارىـ, 

باحثة تدنييا إلى , كتعزك ال كتساعدىـ في التكيؼ مع اآلخريف كتعد الطالب لمحياة المجتمعية
 .أف كفاية التعاكف  ال تككف ظاىرة في المحتكل المعرفي بقدر تكظيفيا في العممية التعميمية

 ( نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي5.10كما يكضح الجدكؿ)

ف , كالنسبة المئكية لكؿ كفاية مفي ضكء كفايات الطالب األساسية) الفصؿ الدراسي الثاني( 
الكفايات الطالب األساسية الخمسة في كؿ كحدة, كمتكسط النسبة المئكية في الكتاب المدرسي 

 لمفصؿ الثاني.
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 نتائج تحميل كتاب الرياضيات لمصف الثاني البتدائي ) الفصل الثاني(( 5.10جدول)

    م2016/2017لمعام الدراسي 
  الفصل الدراسي الثاني

 
متوسط 
النسب 
 المئوية
 لممجال

 

 السابعة
جمع العداد 

وطرحيا ضمن 
999 

  

 الثامنة 
 الضرب

 التاسعة
 القسمة

 العاشرة
 الكسور

الحادية 
 عشرة

اليندسة 
 2والقياس 

الثانية 
 عشرة
 2البيانات 

التفكير 
 اإلبداعي والناقد

17985% 19993% 23998% 15970% 15925% 23981% 19942% 

 البنائيالتعمم 
 

25989% 34926% 22997% 35954% 25998% 25985% 28942% 

 التواصل
 

27997% 27918% 26901% 31940%  
25942% 

21977% 26963% 

 التعاون
 

7944% 12935% 13917% 5978% 12999 10920% 10932% 

 المواطنة
 

20983% 6926% 13985% 11957% 20933% 18937% 15920% 

( نبلحظ اف: كفاية التعمـ البنائي جاءت في 5.10الجدكؿ ) بتأمؿ نتائج التحميؿ في
% , كىذا يرجع إلى طبيعة مادة الرياضيات البنائية في ىذه 28,42المرتبة األكلى بنسبة مئكية 

, ككما ذكرا سابقان إلى أىمية اف يستخدـ المتعمـ معارفو كتجاربو السابقة المرحمة  الدراسية
 .ليتمكف مف فيـ المعارؼ الجديدة كبنائياالمكجكدة في بنيتو المعرفية, 

, حيث اعتمد (%26,63)بينما جاءت كفاية التكاصؿ في المرتبة الثانية بنسبة مئكية
, مما يساعدىـ في كاضعك الكتاب المدرسي عمى تكظيؼ ميارات التكاصؿ بأشكاليا المتعددة

 .لآلخريفاستخداـ لغة الرياضيات في التعبير عف االفكار, كفيميا كتكضيحيا 

, (%10,32)كجاءت كفاية التعاكف في المرتبة الخامسة كاألخيرة حيث حصمت عمى نسبة
  .كذلؾ ألف الكتاب المدرسي لـ يتضمف أنشطة تعاكنية بالقدر المطمكب

 لالمجا

 الوحدة
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ثـ قامت الباحثة بمقارنة نتائج تحميؿ كتب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي, كمدل 
الخمسة, كمتكسط النسبة المئكية لكؿ كفاية مف الكفايات الخمسة, تضمنيا لمكفايات األساسية 
 (.5.11كما ىك مكضح في الجدكؿ)

 كفايات  الطالب األساسيةفي ضوء نتائج تحميل كتب الرياضيات ( 5.11جدول)

 م2016/2017لمصف الثاني البتدائي ) الفصمين األول , الثاني ( لمعام الدراسي 
 المتكسط            

 
 المجاؿو 

 
 متوسط الفصل األول

  

 
 متوسط الفصل الثاني

 
 المتوسط العام لمكفاية

 التفكير اإلبداعي والناقد
 

20999% 19942% 20921% 

 التعمم البنائي
 

36974% 28942% 32958% 

 التواصل
 

27914 % 26963 % 26989% 

 التعاون
 

7938% 10932% 8985% 

 المواطنة
 

7973 % 15920% 11947% 

أف كفاية التعمـ البنائي جاءت في المرتبة األكلى بنسبة  السابؽنبلحظ مف الجدكؿ 
, حيث أف النسبة في كتاب الفصؿ األكؿ كانت أعمى مف نسبتو في كتاب (%32,58)مئكية

, بينما في كتاب (%36,74)الفصؿ الثاني , حيث حصمت في كتاب الفصؿ األكؿ عمى نسبة
 .(%28,42)الفصؿ الثاني كانت

, حيث أف النسبة في كتاب (%26,89)كفي المرتبة الثانية كفاية التكاصؿ بنسبة مئكية
الفصؿ األكؿ كانت اعمى مف نسبتو في كتاب الفصؿ الثاني , حيث كانت في كتاب الفصؿ 

 .(%26,63)بينما في الفصؿ الثاني (%27,14)األكؿ

, (%20,99)ثة بنسبة مئكيةجاءت في المرتبة الثال اإلبداعي الناقد ك أما كفاية التفكير
كؿ أعمى مف نسبتو في كتاب الفصؿ الثاني, حيث بمغت ت نسبتو في كتاب الفصؿ األككان

.                                           (%19,42), بينما في كتاب الفصؿ الثاني(%20,99)النسبة في كتاب الفصؿ األكؿ
, كنبلحظ أف نسبة (%8,85)خيرة بنسبة مئكيةالتعاكف في المرتبة الخامسة كاأل جاءت كفاية
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كفاية التعاكف في كتاب الفصؿ الثاني أعمى مف نسبتيا في كتاب الفصؿ األكؿ, حيث بمغت في 
 .(%10,32), بينما في الفصؿ الثاني (%7,38)الفصؿ األكؿ عمى

المكاطنة كانت نسبة ( %11,47)ككانت كفاية المكاطنة في المرتبة الرابعة بنسبة مئكية
في كتاب الفصؿ الدراسي الثاني أعمى مف نسبتيا في كتاب الفصؿ األكؿ, حيث بمغت في 

 .(%7,73), كفي الفصؿ األكؿ(%15,20)الفصؿ الثاني

ثـ قامت الباحثة بإيجاد نسبة كؿ مؤشر مف مؤشرات كؿ كفاية مف الكفايات األساسية , 
كرة كاضحة لنتائج التحميؿ, مف أجؿ  كمتكسط النسبة المئكية في الفصميف , كذلؾ لعرض ص

, كقد قامت الباحثة بمقارنة مؤشرات كؿ مجاؿ مع نفس المجاؿ  إجراء التعديؿ كاإلثراء البلـز
 كذلؾ إلعطاء تغذية راجعة مناسبة حكؿ ىذه المؤشرات.

 أوًل: التفكير الناقد واإلبداعي:

 كاإلبداعي كمؤشراتيا.يكضح الجدكؿ التالي  نتائج تحميؿ كفاية التفكير الناقد 

 نتائج تحميل كفاية التفكير الناقد واإلبداعي ومؤشراتيا(5.12جدول)

متوسط  لممجال  مننسبة المؤشر   المؤشرات الفرعية المجال
النسبة 
 لمفصمين

 الفصل الثاني الفصل األول

 
 
 
 
 

التفكير الناقد 
 واإلبداعي  

 
 
 
 
 
 

التفكير الناقد 

الكتاب المدرسي أنشطة  يتضمف  .1
 تصنيؼ كتحميؿ البيانات

17,96% 20,02% 18,99% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في   .2
الكتاب المدرسي التصنيؼ السريع 

 لؤلفكار في فئات

14,49% 13,24% 13,86% 

يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات   .3
تشجع عمى كضع أكبر عدد مف 

 الحمكؿ

9,80% 9,63% 9,72% 

يساعد الكتاب المدرسي  في   .4
 تطكير االفكار كاستخداـ الخياؿ

6,10% 9,04% 7,57% 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي     .5
الطالب عمى طرح حمكؿ لمعالجة 

 المشكمة

13,09% 5,90% 9,49% 

 %11,25 %8,28 %14,22يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة    .6
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متوسط  لممجال  مننسبة المؤشر   المؤشرات الفرعية المجال
النسبة 
 لمفصمين

 الفصل الثاني الفصل األول

 واإلبداعي  
 
 

 لحؿ المشكبلت
تتطمب انشطة  الكتاب  المدرسي   .7

مف الطالب تقييـ الحمكؿ كالنتائج 
 المتكقعة

16,34% 16,15% 16,25% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي   .8
عمى  تبنى  العديد مف األساليب 

 االستكشافية

7,99% 15,67% 11,83% 

مؤشرات   8نبلحظ أف  كفاية التفكير الناقد كاإلبداعي تتضمف  السابؽ مف خبلؿ الجدكؿ 
حيث أف )تضمف الكتاب ألنشطة تصنيؼ كتحميؿ البيانات  ( جاء في المرتبة األكلى 

في الفصؿ الثاني,  (%20,02)حيث حصؿ عمى نسبة بالنسبة لممجاؿ, (%18,99)بنسبة
حيث تضمف الكتاب المدرسي  كجاء التفكير الناقد مف ,في الفصؿ األكؿ (%17,96)كنسبة

, حيث حصؿ (%16,25)أنشطة تتطمب تقييـ الحمكؿ كالنتائج المتكقعة في المرتبة الثانية بنسبة
كجاء تضمف الكتاب  .(%16,15), بينما في الفصؿ الثاني نسبتو(%16,34)عمى نسبة

, (% 13,86)المدرسي ألنشطة التصنيؼ السريع لؤلفكار في فئات عمى المرتبة الثالثة  بنسبة
 .(%13,24), كفي الفصؿ الثاني بنسبة(%14,49)حيث كانت في الفصؿ األكؿ بنسبة

كجاء في المرتبة الثامنة كاألخيرة يساعد الكتاب المدرسي  في تطكير األفكار كالخياؿ 
, كفي الفصؿ (%9,04), حيث كانت في الفصؿ الثاني بنسبة(%7,57)بنسبة مئكية

 .(% 6,10)األكؿ

 :كفاية التعمم البنائيثانيًا: 

قامت الباحثة بحساب النسبة المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات التعمـ البنائي في كتب 
البنائي, كحساب المتكسط  الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي بالنسبة لمجاؿ كفاية التعمـ

ذم ( ال5.13لكؿ مؤشر في كتب الفصميف األكؿ كالثاني كما ىك مكضح في الجدكؿ ) الحسابي
نتائج  تحميؿ  تضمف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي كفاية التعمـ البنائي يشير إلى 
 كمؤشراتيا
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نتائج  تحميل  تضمن كتاب الرياضيات لمصف الثاني البتدائي كفاية التعمم البنائي ( 5.13جدول) 
 ومؤشراتيا

متوسط  لممجال  مننسبة المؤشر   المؤشرات الفرعية المجال
النسبة 
 لمفصمين

 الفصل الثاني الفصل األول

 
 
 
 
 
 
 
 

 التعمم البنائي

يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد   .1
 األىداؼ

13,45% 23,31% 18,38% 

تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي  .2
عمى تكظيؼ متطمبات التعمـ 

 السابؽ 

16,11% 19,61% 17,86% 

أنشطة  يتضمف الكتاب  المدرسي  .3
تساعد عمى مراقبة التقدـ الذم 

 أحرزه الطالب

13,77% 10,40% 12,08% 

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي  .4
الطالب عمى االستفادة مف التغذية 

جراء التعديبلت  الراجعة كا 

13,44% 11,71% 12,58% 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي  .5
الطالب عمى العمؿ باستقبللية , 

 كطرح حمكؿ فردية

15,36% 12,07% 13,71% 

يشجع محتكل الكتاب المدرسي   .6
الطالب عمى المثابرة كاإلصرار 

 عمى التعمـ

14,20% 12,07% 13,14% 

ينمي  محتكل الكتاب  المدرسي  .7
القدرة عمى التامؿ في مدل نجاحو 

 إلنجاز عممو

15,33% 12,34% 13,84% 

مؤشرات, كنبلحظ  7نبلحظ  أف كفاية التعمـ البنائي تحتكم   السابؽمف خبلؿ الجدكؿ 
) تضمف  الكتاب المدرسي تحديد األىداؼ ( جاء في المرتبة األكلى بنسبة مئكية  أف المؤشر
 %.13,45%, كفي الفصؿ األكؿ بنسبة 23,31% , حيث كاف في الفصؿ الثاني 18,38

متطمبات التعمـ السابؽ ( في ك المؤشر )تشجع أنشطة الكتاب المدرسي عمى تكظيؼ 
%, كفي الفصؿ 19,61% , حيث كاف في الفصؿ الثاني بنسبة 17,86المرتبة الثانية بنسبة 

 %.16,11األكؿ 
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كجاء المؤشر) ينمي  محتكل الكتاب  المدرسي القدرة عمى التأمؿ في مدل نجاحو 
الفصؿ األكؿ  %, حيث كانت في13,84المرتبة الثالثة  بنسبة مئكية  إلنجاز عممو (في

 %.12,34%, كفي الفصؿ لثاني 15,33

كجاء في المرتبة السابعة كاألخيرة المؤشر ) يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة تساعد 
% , حيث كانت في الفصؿ األكؿ 12,08عمى مراقبة التقدـ الذم أحرزه الطالب( بنسبة مئكية 

 %.10,40 %, كفي الفصؿ الثاني13,77

 ل:ثالثًا: كفاية التواص

قامت الباحثة بحساب النسبة المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التكاصؿ في كتب 
 التكاصؿ , كحساب المتكسط الحسابيالرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي بالنسبة لمجاؿ كفاية 

( الذم يشير 5.14لكؿ مؤشر في كتب الفصميف األكؿ كالثاني كما ىك مكضح في الجدكؿ )
 تضمف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي لكفاية التكاصؿ كمؤشراتيانتائج  تحميؿ  إلى 

 نتائج  تحميل  تضمن كتاب الرياضيات لمصف الثاني البتدائي لكفاية التواصل ومؤشراتيا(5.14جدول)

 المجال
 
 

متوسط النسبة  لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية
 الفصل الثاني الفصل األول لمفصمين

 
 
 
 
 
 

 التواصل
 
 
 
 
 
 
 

يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي   .1
 عمى القراءة بإتقاف  

19,45% 22,06% 20,75% 

يساعد محتكل الكتاب  المدرسي   .2
الطالب عمى التعبير بكضكح  عف 

 االمثمة كالتدريبات

18,96% 14,58% 16,77% 

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة  .3
مف  كتابية تتطمب عرض مجمكعة

 االفكار

10,82% 8,56% 9,69% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى   .4
استخداـ المغة الرياضية لمتعبير عف 

 االفكار الرياضية

15,47% 14,77% 15,12% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  .5
استخداـ مجمكعة مف كسائؿ 

 االتصاؿ لمشاركة االفكار

7,92% 12,33% 10,13% 
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 المجال
 
 

متوسط النسبة  لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية
 الفصل الثاني الفصل األول لمفصمين

 
 

 التواصل

أنشطة   يتضمف الكتاب  المدرسي  .6
تشجع  تحكيؿ العبارات الرياضية 

 بشكؿ مترابط ككاضح 

16,69% 13,57% 15,13% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى   .7
تقديـ استراتيجيات قائمة عمى 

 أشكاؿ كميارات التكاصؿ الرياضي

10,65% 14,21% 12,43% 

مؤشرات  7(  نبلحظ اف كفاية التكاصؿ تحتكم عمى 5.14مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ) 
حيث جاء المؤشر: " يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي عمى القراءة بإتقاف "  في المرتبة األكلى 

%, كفي الفصؿ األكؿ 22,06% , حيث كاف في الفصؿ الثاني 20,75بنسبة مئكية 
19,45.% 

ككاف في المرتبة الثانية "يساعد محتكل الكتاب  المدرسي الطالب عمى التعبير بكضكح  
%, كفي 18,96% , حيث كاف في الفصؿ األكؿ 16,77االمثمة كالتدريبات" بنسبة مئكية عف 

كفي المرتبة الثالثة "يتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة تشجع  تحكيؿ , %14,58الفصؿ الثاني 
% , حيث كاف في الفصؿ األكؿ 15,13العبارات الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح "بنسبة مئكية 

كجاء  المؤشر  يتضمف  الكتاب المدرسي "أنشطة , %13,57ؿ الثاني %, كفي الفص16,69
كتابية تتطمب عرض مجمكعة مف االفكار ", في المرتبة السابعة كاالخيرة بنسبة مئكية 

 %.8,56%, كفي الفصؿ الثاني 10,82%, حيث كاف في الفصؿ األكؿ 9,69
 رابعًا: كفاية التعاون:

لكؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التعاكف في كتب  قامت الباحثة بحساب النسبة المئكية
 التعاكف , كحساب المتكسط الحسابيالرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي بالنسبة لمجاؿ كفاية 

( الذم يشير 5.15لكؿ مؤشر في كتب الفصميف األكؿ كالثاني كما ىك مكضح في الجدكؿ )
 .ائي لكفاية التعاكف كمؤشراتياإلى نتائج تحميؿ تضمف كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتد
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 نتائج تحميل تضمن كتاب الرياضيات لمصف الثاني البتدائي لكفاية التعاون ومؤشراتيا( 5.15جدول)

متوسط النسبة  لممجال  مننسبة المؤشر   المؤشرات الفرعية المجال
 الفصل الثاني الفصل األول لمفصمين

 التعاون
 
 
 
 
 

المدرسي  يتضمف الكتاب    .1
أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ 

 تعاكني

28,59% 32,34% 30,46% 

يشجع  محتكل  الكتاب   .2
المدرسي عمى التحمي بقيـ 

 التسامح كاالحتراـ

16,55% 24,97% 20,76% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .3
أنشطة تساعد عمى التكيؼ مع 

 اآلخريف

30,07% 23,33% 26,70% 

يتضمف  الكتاب المدرسي  .4
تتطمب التفاكض انشطة 

 كاالستجابة

24,79% 19,35% 22,07% 

مؤشرات , حيث  4نبلحظ  أف كفاية التعاكف تتضمف ( 5.15السابؽ)مف خبلؿ الجدكؿ 
 جاء المؤشر:

أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ تعاكني" في المرتبة األكلى   يتضمف الكتاب  المدرسي" 
%, كفي الفصؿ األكؿ 32,34% , حيث كانت في الفصؿ الثاني 30,46بنسبة مئكية 

28,59.% 

أنشطة تساعد عمى التكيؼ مع اآلخريف"  كفي المرتبة الثانية" يتضمف الكتاب  المدرسي
%, كفي الفصؿ الثاني 30,07%, حيث كانت في الفصؿ األكؿ 26,70بنسبة مئكية 

23,33.% 

كجاء في المرتبة الثالثة "يتضمف  الكتاب المدرسي انشطة تتطمب التفاكض كاالستجابة"  
 %.16,55ألكؿ , كفي الفصؿ ا24,97%, حيث كانت في الفصؿ الثاني 22,07بنسبة مئكية 

كجاء المؤشر "يشجع  محتكل  الكتاب المدرسي عمى التحمي بقيـ التسامح كاالحتراـ " في 
%, كفي 24,97فصؿ الثاني %, حيث كاف في ال20,76المرتبة الرابعة كاالخيرة بنسبة مئكية  

 %.16,55كؿ الفصؿ األ
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 خامسًا: كفاية المواطنة:

قامت الباحثة بحساب النسبة المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية المكاطنة في كتب 
 مكاطنة , كحساب المتكسط الحسابيالرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي بالنسبة لمجاؿ كفاية ال

( كالذم يعرض 5.16لكؿ مؤشر في كتب الفصميف األكؿ كالثاني كما ىك مكضح في الجدكؿ )
 :كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي لكفاية المكاطنة كمؤشراتيا نتائج  تحميؿ  تضمف

 نتائج  تحميل  تضمن كتاب الرياضيات لمصف الثاني البتدائي لكفاية المواطنة ومؤشراتيا( 5.16جدول)

متوسط النسبة  لممجال  مننسبة المؤشر   المؤشرات الفرعية المجال
 الفصل الثاني الفصل األول لمفصمين

 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي   .1
 عمى إدراؾ المسؤكليات االجتماعية

19,45% 20,04% 19,75% 

تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي   .2
عمى التصرؼ بمسؤكلية تجاه 

 البيئة

20,31% 22,97% 21,64% 

ينمي محتكل الكتاب المدرسي   .3
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة كقيـ 

 اآلخريف

25,73% 17,24% 21,48% 

يعزز محتكل الكتاب المدرسي   .4
 االنتماء لمكطف

15,47% 15,65% 15,56% 

يشجع  محتكل الكتاب المدرسي   .5
 احتراـ حقكؽ اإلنساف

18,94% 24,09% 30,98% 

مؤشرات, حيث  5نبلحظ اف كفاية المكاطنة تحتكم  (5.16السابؽ) مف خبلؿ الجدكؿ
المدرسي احتراـ حقكؽ اإلنساف " في المرتبة األكلى بنسبة يشجع  محتكل الكتاب جاء المؤشر:" 

 %.18,94%, كفي الفصؿ األكؿ 24,09% , حيث كاف في الفصؿ الثاني 30,98مئكية 

كجاء المؤشر : )تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي  عمى التصرؼ بمسؤكلية تجاه البيئة ( 
%, كفي 22,97صؿ الثاني %, حيث كاف  في الف21,64في المرتبة الثانية بنسبة مئكية 

كفي المرتبة الثالثة  "ينمي محتكل الكتاب المدرسي  احتراـ  الطمبة ,  %20,31الفصؿ األكؿ 
%, 25,73, حيث كاف في الفصؿ األكؿ  21,48لقيميـ الخاصة كقيـ اآلخريف  " بنسبة مئكية 

" يعزز محتكل كجاء في المرتبة الخامسة كاألخيرة  المؤشر : , %17,24كفي الفصؿ الثاني 
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%, حيث كاف في الفصؿ الثاني 15,56الكتاب المدرسي  االنتماء لمكطف " بنسبة مئكية 
 %.15,47%, كفي الفصؿ األكؿ 15,65

 : وتفسيرىا لرابعلسؤال ارابعًا: النتائج المتعمقة با

ما مدى تضمن كتب الرياضيات لمصف الثالث األساسي لكفايات الطالب األساسية ) التفكير 
 اإلبداعي والناقد, التعمم البنائي, التواصل الرياضي, التعاون, المواطنة (؟

الرياضيات لمصؼ الثالث االبتدائي  كتبلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ 
لمفصميف األكؿ كالثاني, باستخداـ استمارة التحميؿ كحساب التكرارات كالنسب المئكية لكؿ مجاؿ 

كحدة دراسية ثـ في كؿ كتاب مدرسي , كحساب المتكسط الحسابي ككؿ مؤشر , كفي كؿ 
 لمنسب المئكية لمكفايات في كتب الرياضيات  لمصؼ الثالث االبتدائي لمفصميف الدراسييف 

( نتائج التحميؿ لكتاب الفصؿ  الدراسي األكؿ, 5.17) األكؿ كالثاني(, كيكضح الجدكؿ ) 
 الطالب كفايات ضكء في الفصؿ الدراسي الثاني( نتائج التحميؿ لكتاب 5.18كالجدكؿ ) 

.األساسية
نتائجتحليلكتابالرياضياتللصفالثالثاالبتدائي)الفصلاألول((5.17جدول)

   م2016/2017لمعام الدراسي 
  كتاب الفصل الدراسي األول

متوسط النسب المئوية 
 لممجال

 

 

 
 األولى 

 
 الثانية
    

 
 الثالثة
  

 
 الرابعة

  

 
 الخامسة

  
التفكير الناقد و 

 اإلبداعي
24914% 21929% 21963% 13979% 18% 19977% 

 %30997 %23914 %35982 %  35946 %36939 %24906 التعمم البنائي
 %29999 %30985 %39976 %30914 %24975 %24945 التواصل
 %7919 %9943 %5919 %4961 %6919 %10952 التعاون
 %12913 %18957 %5951 %8916 %11938 %17902 المواطنة

( الحظت الباحثة أف كفاية التعمـ البنائي حصمت عمى 5.17) السابؽبتأمؿ الجدكؿ 
% , كتعزك الباحثة ذلؾ أف الرياضات مادة 30,97المرتبة األكلى حيث حصمت عمى نسبة 

التغذية الراجعة المستمرة كاالستفادة منيا تراكمية بنائية , تعتمد عمى التعمـ السابؽ كتعتمد عمى 
, كألف النظرية البنائية تنظر إلى التعمـ في إجراء التعديبلت , كتشجع عمى العمؿ كالمثابرة

 لالمجا

 الوحدة
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كنتيجة لمبناء العقمي, الذم يقكـ فيو الفرد ببنائو مف خبلؿ خبراتو, كمكاءمة المعمكمات الجديدة 
 .مع المعمكمات التي يعرفيا

% , كتعزك الباحثة 29,99كفاية التكاصؿ في المرتبة الثانية بنسبة مئكية بينما كانت 
, كألف ذلؾ إلى طبيعة مادة الرياضيات التي تعتمد عمى ميارات التكاصؿ بأشكاليا المختمفة

المعرفة التي يبنييا الفرد تيستقبؿ بشكؿ إيجابي مف خبلؿ الحكاس, أك مف خبلؿ أم شكؿ مف 
 .أشكاؿ التكاصؿ

, حيث يتعمـ %19,77رتبة الثالثة كفاية التفكير الناقد كاإلبداعي بنسبة مئكية  كفي الم
الطمبة ضمف كفاية التفكير الناقد كاإلبداعي كيفية استخداـ عقكليـ بشكؿ إبداعي كمستقؿ لحؿ 

 .المشكبلت كطرح حمكؿ كأفكار جديدة

, كىي نسبة متدنية % 7,19بينما كانت كفاية التعاكف في المرتبة األخيرة بنسبة مئكية 
مف كجية نظر الباحثة, حيث ترل الباحثة أف كفاية التعاكف ميمة مف حيث تشجيع الطالب 
عمى العمؿ الجماعي كالقدرة عمى التفاكض كاالستجابة كاحتراـ آراء اآلخريف  كأفكارىـ, 

 كتساعدىـ في التكيؼ مع اآلخريف كتعد الطالب لمحياة المجتمعية.
 ميل كتاب الرياضيات لمصف الثالث البتدائي ) الفصل الثاني( نتائج تح(5.18جدول)

 م2016/2017لمعام الدراسي 
  كتاب الفصل الدراسي الثاني

متوسط النسب المئوية 
 لممجال

 

 السادسة
 
 

 العاشرة التاسعة الثامنة السابعة

التفكير الناقد و 
 اإلبداعي

18918% 25927% 27922% 20% 17949% 21963% 

 %30954 %37943 %24984 %27985 %30977 %31982 التعمم البنائي
 %31983 %37999 %35916 %28980 %26992 %30930 التواصل
 %7955 %3982 %10997 % 6901 %7942 %9952 التعاون
 %8999 %6901 %9903 %10913 %9961 %10917 المواطنة

( نبلحظ اف : كفاية التكاصؿ في كتاب الرياضيات لمصؼ 5.18)  السابؽ بتأمؿ الجدكؿ
% 31,83الثالث االبتدائي ) الفصؿ  الدراسي الثاني( , جاءت في المرتبة األكلى بنسبة مئكية 

, حيث تضمف  كتاب الفصؿ الثاني كحدة الكسكر كاليندسة كالبيانات كىذه الكحدات تتضمف 

 لالمجا

 الوحدة
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بينما جاءت كفاية التعمـ البنائي في   مختمفة.مكاضيع تعتمد عمى تكظيؼ ميارات التكاصؿ ال
بنائية في ىذه %,. كىذا يرجع إلى طبيعة مادة الرياضيات ال30,54المرتبة الثانية بنسبة مئكية  

 %.21,63كفي المرتبة الثالثة كفاية التفكير الناقد كاإلبداعي بنسبة مئكية , المرحمة  الدراسية
 % .7,55بة الخامسة كاألخيرة حيث حصمت عمى نسبة بينما كانت كفاية التعاكف في المرت

ثـ قامت الباحثة بمقارنة نتائج التحميؿ لتضمف كتب الرياضيات لمصؼ الثالث االبتدائي 
لمكفايات الخمسة في الفصميف األكؿ كالثاني, كحساب المتكسط الحسابي لمنسب المئكية لمكفايات 

 :(5.19كما ىك مكضح في الجدكؿ )   ةضكء كفايات الطالب األساسيفي  في كتب الفصميف
تحميل كتب الرياضيات  لمصف الثالث البتدائي ) الفصمين األول , الثاني ( لمعام  نتائج( 5.19جدول)

  م 2016/2017الدراسي 

 
 

 المجال

 
متوسط كتاب الفصل 

 األول
  

 
متوسط كتاب الفصل 

 الثاني

 
كتب  المتوسط العام لمكفاية في

 الفصمين

 %20970 %21963 %19977 التفكير  الناقد واإلبداعي 
 %30976 %30954 %30997 التعمم البنائي

 %30991 %31983 %29999 التواصل
 %7937 %7955 %7919 التعاون
 %10956 %8999 %12913 المواطنة

 (  أف كفاية التكاصؿ في كتب الرياضيات لمصؼ الثالث5.19نبلحظ مف الجدكؿ )
% , كما نبلحظ أف النسبة في كتاب 30,91االبتدائي  جاءت في المرتبة األكلى بنسبة مئكية 

الفصؿ الثاني كانت أعمى مف نسبتو في كتاب الفصؿ األكؿ , حيث حصمت في كتاب الفصؿ 
 %.29,99% , بينما في كتاب الفصؿ األكؿ كانت 31,83الثاني عمى نسبة 

%,  حيث أف النسبة في 30,76ـ البنائي بنسبة مئكية كفي المرتبة الثانية كفاية التعم
كتاب الفصؿ األكؿ كانت اعمى مف نسبتو في كتاب الفصؿ الثاني , حيث كانت في كتاب 

 %.30,54% بينما في الفصؿ الثاني 30,97الفصؿ األكؿ 

% , 20,70أما كفاية التفكير اإلبداعي كالناقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة مئكية 
نت نسبتو في كتاب الفصؿ الثاني أعمى مف نسبتو في كتاب الفصؿ األكؿ, حيث بمغت ككا

 %.19,77%, بينما في كتاب الفصؿ األكؿ 21,63النسبة في كتاب الفصؿ الثاني 

 الفصل



111 

 

% , ككانت نسبة 10,56ككانت كفاية المكاطنة في المرتبة الرابعة بنسبة مئكية   
عمى مف نسبتيا في كتاب الفصؿ الثاني, حيث بمغت المكاطنة في كتاب الفصؿ الدراسي األكؿ أ

 %.8,99%, كفي الفصؿ الثاني   12,13في الفصؿ األكؿ 

% , كنبلحظ  7,37ك جاءت كفاية التعاكف في المرتبة الخامسة كاالخيرة بنسبة مئكية  
أف نسبة كفاية التعاكف في كتاب الفصؿ الثاني أعمى مف نسبتيا في كتاب الفصؿ األكؿ, حيث 

 %.7,19% , بينما في الفصؿ األكؿ  7,55مغت في الفصؿ الثاني عمى  ب

ثـ قامت الباحثة بإيجاد نسبة كؿ مؤشر مف مؤشرات كؿ كفاية مف الكفايات األساسية , 
كمتكسط النسبة المئكية في الفصميف , كذلؾ لعرض صكرة كاضحة تساعد القائميف عمى بناء 

في تحديد نسبة كؿ مؤشر مف المؤشرات تحديدان  دقيقان  المناىج الدراسية كتقكيميا, كما تساعد
لنقاط القكة كالضعؼ في كؿ كفاية, مف أجؿ  إجراء التعديؿ كاإلثراء البلـز , كقد قامت الباحثة 
بمقارنة مؤشرات كؿ مجاؿ مع نفس المجاؿ كذلؾ إلعطاء تغذية راجعة مناسبة حكؿ ىذه 

 المؤشرات.

 واإلبداعي:أوًل: كفاية التفكير الناقد 

حيث قامت الباحثة بحساب النسبة المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التفكير الناقد 
كاإلبداعي مقارنة بالنسبة العامة لممجاؿ نفسو, في كؿ كتاب عمى حدة  مف كتب الرياضيات 
لمصؼ الثالث االبتدائي , ثـ متكسط كؿ مؤشر في كتب الفصميف) األكؿ كالثاني( كما ىك 

 : في الجدكؿمكضح 
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كفاية التفكير الناقد في ضوء  نتائج  تحميل  كتب الرياضيات لمصف الثالث البتدائي ( 5.20جدول)
 واإلبداعي ومؤشراتيا

متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
في كتب 
 الفصمين

كتاب الفصل 
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 
 

التفكير الناقد و 
 اإلبداعي  

 
 
 
 
 
 
 

التفكير الناقد و 
 اإلبداعي  

يتضمف  الكتاب المدرسي  .1
 أنشطة تصنيؼ كتحميؿ البيانات

18,84% 12,59% 15,72% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في  .2
الكتاب المدرسي التصنيؼ 
 السريع لؤلفكار في فئات

12,08% 13,36% 12,72% 

 يتضمف الكتاب  المدرسي .3
تدريبات  تشجع عمى كضع 

 أكبر عدد مف الحمكؿ

9% 6,53% 7,77% 

يساعد الكتاب المدرسي  في  .4
 تطكير االفكار كاستخداـ الخياؿ

11,59% 12,88% 12,24% 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي    .5
الطالب عمى طرح حمكؿ 

 لمعالجة المشكمة

8,20% 10,21% 9,21% 

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة   .6
 المشكبلت لحؿ

12,69% 14,70% 13,70% 

تتطمب انشطة  الكتاب   .7
المدرسي مف الطالب تقييـ 
 الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

14,85% 16,64% 15,75% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي  .8
عمى  تبنى  العديد مف األساليب 

 االستكشافية

12,46% 13,13% 12,80% 

 8نبلحظ أف  كفاية التفكير الناقد ك اإلبداعي  يتضمف   السابؽمف خبلؿ الجدكؿ 
نشطة  الكتاب  المدرسي مف الطالب تقييـ الحمكؿ أتتطمب مؤشرات  حيث أف المؤشر: )  

% بالنسبة لممجاؿ ,حيث حصؿ  ىذا 15,75( جاء  في المرتبة األكلى بنسبة  كالنتائج المتكقعة
% في  كتاب الفصؿ 14,85سبة ثاني, كن% في  كتاب الفصؿ ال16,64المؤشر عمى نسبة 

في المرتبة  يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة تصنيؼ كتحميؿ البيانات (كجاء  المؤشر ), األكؿ



111 

 

اب الفصؿ األكؿ , بينما ت% في ك18,84% , حيث حصؿ عمى نسبة 15,72الثانية بنسبة 
رسي " أنشطة لحؿ كجاء تضمف الكتاب المد, %12,59الفصؿ الثاني  كانت نسبتو في  كتاب 

%, حيث كانت في  كتاب الفصؿ الثاني  بنسبة  13,70المشكبلت " في المرتبة الثالثة بنسبة 
كجاء في المرتبة الثامنة كاألخيرة , %12,69كتاب  الفصؿ األكؿ بنسبة  %, كفي14,70

 ( بنسبة يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات  تشجع عمى كضع أكبر عدد مف الحمكؿالمؤشر:  )
, كفي  كتاب الفصؿ  %9 , حيث كانت النسبة  في كتاب  الفصؿ األكؿ  %7,77مئكية 
 .% 6,53الثاني 

 انيًا: كفاية التعمم البنائي:ث

قامت الباحثة بحساب النسبة المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التعمـ البنائي مقارنة   
بالنسبة العامة لممجاؿ نفسو, في كؿ كتاب عمى حدة  مف كتب الرياضيات لمصؼ الثالث 

االبتدائي , ثـ متكسط كؿ مؤشر مف مؤشرات التعمـ البنائي في كتب الفصميف) األكؿ كالثاني( 
 :(5.21) في الجدكؿ كما ىك مكضح

 كفاية التعمم البنائيفي ضوء  نتائج  تحميل  كتب الرياضيات لمصف الثالث البتدائي ( 5.21جدول)
 ومؤشراتيا

متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
كتاب الفصل  في كتب الفصمين

 األول
كتاب الفصل 

 الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنائيالتعمم 

يتضمف الكتاب المدرسي    .1
 تحديد األىداؼ

21,90% 21,99% 21,95% 

تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي  .2
عمى تكظيؼ متطمبات التعمـ 

 السابؽ 

14,04% 14,23% 14,14% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .3
أنشطة تساعد عمى مراقبة 
 التقدـ الذم أحرزه الطالب

15,90% 15,05% 15,48% 

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي  .4
الطالب عمى االستفادة مف 

 لتعديبلتاالتغذية الراجعة إجراء

11,72% 12,10% 11,91% 

 %12,86 %12,58 %13,14تشجع  أنشطة  الكتاب  .5
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المدرسي الطالب عمى العمؿ 
 باستقبللية , كطرح حمكؿ فردية

يشجع محتكل الكتاب   .6
المدرسي الطالب عمى المثابرة 

 كاإلصرار عمى التعمـ

11,98% 12,19% 12,09% 

ينمي  محتكل الكتاب   .7
المدرسي القدرة عمى التاأمؿ في 

 مدل نجاحو إلنجاز عممو

11,25% 12,05%  11,65% 

مؤشرات  7( نبلحظ  أف كفاية التعمـ البنائي تحتكم 5.21مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ )
) تضمف  الكتاب المدرسي تحديد األىداؼ (  جاء في المرتبة األكلى بنسبة  حيث أف المؤشر:

%, كفي كتاب  الفصؿ األكؿ 21,99% , حيث كاف في كتاب  الفصؿ الثاني 21,95مئكية 
يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة تساعد عمى مراقبة التقدـ كجاء المؤشر )  %.21,90بنسبة 

% , حيث كاف في كتاب  الفصؿ األكؿ 15,48في المرتبة الثانية بنسبة  الطالب ( الذم أحرزه 
 %.15,05%, كفي كتاب  الفصؿ الثاني 15,90بنسبة 

(     تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي عمى تكظيؼ متطمبات التعمـ السابؽكجاء المؤشر  )
فصؿ الثاني    %, حيث كانت في  كتاب ال14,14المرتبة الثالثة  بنسبة مئكية  في

جاء في المرتبة السابعة كاألخيرة  بينما  %.14,04%, كفي  كتاب الفصؿ األكؿ 14,23
بنسبة  ينمي  محتكل الكتاب  المدرسي القدرة عمى التأمؿ في مدل نجاحو إلنجاز عممو ()

 %, كفي  كتاب الفصؿ األكؿ12,05% , حيث كانت في  كتاب الفصؿ الثاني  11,65مئكية 
11,25 .% 

 ثالثًا: كفاية التواصل:

قامت الباحثة  بحساب النسبة المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التكاصؿ في كتب   
الرياضيات لمصؼ الثالث االبتدائي ك مقارنتيا بالنسبة العامة لممجاؿ نفسو, في كؿ كتاب عمى 

لث االبتدائي  حدة  , ثـ حساب متكسط كؿ مؤشر في كتب الفصميف) األكؿ كالثاني( لمصؼ الثا
نتائج تحميؿ كتب الرياضيات لمصؼ الثالث : الذم يعرض (5.22) كما ىك مكضح في الجدكؿ

 .كفاية التكاصؿ كمؤشراتيافي ضكء  االبتدائي 
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 كفاية التواصل ومؤشراتيافي ضوء  نتائج تحميل كتب الرياضيات لمصف الثالث البتدائي ( 5.22جدول)
متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال

كتاب الفصل  في كتب الفصمين
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 
 
 
 

 التواصل

يشجع  محتكل الكتاب    .1
 المدرسي عمى القراءة بإتقاف  

20,69% 17,20% 18,95% 

يساعد محتكل الكتاب    .2
المدرسي الطالب عمى التعبير 
 بكضكح  عف االمثمة كالتدريبات

17,32% 13,03% 15,18% 

يتضمف  الكتاب المدرسي  .3
أنشطة كتابية تتطمب عرض 

 مجمكعة مف االفكار

10,20% 9,41% 9,81% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى   .4
استخداـ المغة الرياضية لمتعبير 

 عف االفكار الرياضية

12,84% 17,51% 15,18% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  .5
كسائؿ استخداـ مجمكعة مف 

 االتصاؿ لمشاركة االفكار

12,19% 10,69% 11,44% 

يتضمف الكتاب  المدرسي    .6
أنشطة تشجع  تحكيؿ العبارات 
 الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح 

15,01% 16,75% 15,88% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى   .7
تقديـ استراتيجيات قائمة عمى 

أشكاؿ كميارات التكاصؿ 
 الرياضي

13,72% 15,42% 14,57% 

مؤشرات  7ف كفاية التكاصؿ تحتكم عمى أ( نبلحظ 5.22مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ) 
كلى  القراءة بإتقاف  ( في المرتبة األحيث جاء المؤشر: ) يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي عمى 

%, كفي كتاب  الفصؿ 20,69% , حيث كاف في  كتاب الفصؿ األكؿ  18,95بنسبة مئكية 
 %.17,20الثاني 
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يتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة تشجع  تحكيؿ العبارات ككاف في المرتبة الثانية )
% , حيث كاف في  كتاب الفصؿ 15,88بنسبة مئكية     الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح(

 %.15,01%, كفي  كتاب الفصؿ األكؿ  16,75الثاني بنسبة  

تاب  المدرسي الطالب عمى يساعد محتكل الككفي المرتبة الثالثة  جاء المؤشر   )  
% , حيث كاف في كتاب 15,18بنسبة مئكية  التعبير بكضكح  عف االمثمة كالتدريبات ( 

 %.13,03%, كفي  كتاب الفصؿ الثاني 17,32الفصؿ األكؿ 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى استخداـ المغة الرياضية لمتعبير عف االفكار كالمؤشر )
% , 17,51% , حيث كاف في كتاب الفصؿ الثاني بنسبة 15,18الرياضية ( بنسبة مئكية 
 %.12,84كفي كتاب الفصؿ األكؿ 

كجاء  المؤشر ) يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة كتابية تتطمب عرض مجمكعة مف 
%, حيث كاف في  كتاب الفصؿ 9,81االفكار( , في المرتبة السابعة كاألخيرة بنسبة مئكية 

 %.9,41ؿ الثاني %, كفي  كتاب الفص10,20األكؿ 

 رابعًا: كفاية التعاون:

حيث قامت الباحثة بحساب النسبة المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التعاكف مقارنةن 
بالنسبة العامة لممجاؿ نفسو, في كؿ كتاب عمى حدة  مف كتب الرياضيات لمصؼ الثالث 

مصؼ الثالث االبتدائي, االبتدائي , ثـ متكسط كؿ مؤشر في كتب الفصميف) األكؿ كالثاني( ل
 :الذم يكضح  (5.23) كما ىك مكضح في الجدكؿ
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 كفاية التعاون ومؤشراتيا.في ضوء  نتائج تحميل  كتب الرياضيات لمصف الثالث البتدائي  (5.23جدول)
متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال

الفصل  كتاب في كتب الفصمين
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي    .1
أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ 

 تعاكني

37,31% 34,19% 35,75% 

يشجع  محتكل  الكتاب   .2
المدرسي عمى التحمي بقيـ 

 التسامح كاالحتراـ

22,21% 19,36% 20,79 % 

 يتضمف الكتاب  المدرسي  .3
أنشطة تساعد عمى التكيؼ مع 

 اآلخريف

19,36% 26,79% 23,08% 

يتضمف  الكتاب المدرسي  .4
انشطة تتطمب التفاكض 

 كاالستجابة

21,11% 19,67% 20,39% 

مؤشرات , حيث  4( نبلحظ  أف كفاية التعاكف تتضمف 5.23مف خبلؿ تأمؿ  الجدكؿ )
في المرتبة  ( العمؿ بشكؿ تعاكنييتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة تتطمب  المؤشر:)جاء
%, كفي  كتاب 37,31% , حيث كانت في  كتاب الفصؿ األكؿ  35,75كلى بنسبة مئكية األ

كفي المرتبة الثانية المؤشر )  يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة , %34,19الفصؿ الثاني 
الفصؿ %, حيث كانت في كتاب  23,08تساعد عمى التكيؼ مع اآلخريف ( بنسبة مئكية 

 %.19,36%, كفي كتاب  الفصؿ األكؿ   بنسبة 26,79الثاني  

كجاء في المرتبة الثالثة  )  يشجع  محتكل  الكتاب المدرسي عمى التحمي بقيـ التسامح 
%, كفي 22,21%, حيث كانت في  كتاب الفصؿ األكؿ  20,79كاالحتراـ (  بنسبة مئكية 

 %.19,36كتاب  الفصؿ الثاني بنسبة مئكية 

نشطة تتطمب التفاكض كاالستجابة ( في أالمؤشر  )يتضمف  الكتاب المدرسي جاء ك 
%, حيث كاف في  كتاب الفصؿ األكؿ  20,39المرتبة الرابعة كاالخيرة بنسبة مئكية  

 %.19,67%, كفي كتاب  الفصؿ الثاني بنسبة مئكية  21,11
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 خامسًا: كفاية المواطنة:

مئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات كفاية التفكير الناقد حيث قامت الباحثة بحساب النسبة ال
كاإلبداعي مقارنة بالنسبة العامة لممجاؿ نفسو, في كؿ كتاب  مف كتب الرياضيات لمصؼ 
الثالث االبتدائي , ثـ  حساب متكسط كؿ مؤشر في كتب الفصميف) األكؿ كالثاني( كما ىك 

 :الذم يعرض (5.24) مكضح في الجدكؿ
 كفاية المواطنة ومؤشراتيافي ضوء كتب الرياضيات لمصف الثالث البتدائي  نتائج تحميل  (5.24جدول) 

متوسط النسبة   لممجال مننسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
كتاب الفصل  في كتب الفصمين

 األول
كتاب الفصل 

 الثاني
 
 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب    .1
 المدرسي عمى إدراؾ المسؤكليات

 الجتماعية

14,79% 20,45% 17,62% 

تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي   .2
عمى التصرؼ بمسؤكلية تجاه 

 البيئة

18,58% 15,72% 17,15% 

ينمي محتكل الكتاب المدرسي    .3
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة 

 كقيـ اآلخريف

14,52% 16,40% 15,46% 

يعزز محتكل الكتاب المدرسي   .4
 االنتماء لمكطف

27,11% 19,13% 23,12% 

يشجع  محتكل الكتاب   .5
 المدرسي احتراـ حقكؽ اإلنساف

25% 28,29% 26,65% 

مؤشرات, حيث  5ف كفاية المكاطنة تحتكم أ(  نبلحظ 5.24مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ) 
المؤشر: ) يشجع  محتكل الكتاب المدرسي احتراـ حقكؽ اإلنساف ( في المرتبة األكلى  جاء 

%, كفي كتاب  الفصؿ 28,29% , حيث كاف في كتاب  الفصؿ الثاني 26,65بنسبة مئكية 
 %.25األكؿ 

كجاء  المؤشر  )يعزز محتكل الكتاب المدرسي  االنتماء لمكطف ( في المرتبة الثانية  
%, كفي  كتاب الفصؿ 27,11%, حيث كاف في كتاب الفصؿ األكؿ  23,12بنسبة مئكية 

 %19,13الثاني 



119 

 

نشطة  الكتاب  المدرسي عمى إدراؾ أرتبة الثالثة  جاء المؤشر )تشجع كفي الم
% , حيث كاف في  كتاب الفصؿ الثاني  17,62المسؤكليات االجتماعية(  بنسبة مئكية 

 .%14,79%, كفي كتاب الفصؿ األكؿ 20,45

كجاء في المرتبة الخامسة كاألخيرة )ينمي محتكل الكتاب المدرسي  احتراـ  الطمبة لقيميـ 
%, حيث كاف في كتاب الفصؿ الثاني 15,46الخاصة كقيـ اآلخريف(  بنسبة مئكية 

 %.14,52%, كفي كتاب  الفصؿ األكؿ 16,40
 النتائج العامة لمدراسة:

لرياضيات لمصفكؼ األكؿ كالثاني كالثالث قامت الباحثة بمقارنة نتائج تحميؿ كتب ا
االبتدائي لمفصميف األكؿ كالثاني في ضكء كفايات الطالب األساسية, كالجدكؿ التالي يكضح 

 ذلؾ:
 تحميل كتب الرياضيات لممرحمة األساسية)الصف األول والثاني والثالث(نتائج   (5.25جدول )

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول المجال

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

متوسط 
 الفصمين

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

متوسط 
 الفصمين

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

متوسط 
 الفصمين

التفكير 
الناقد 

 واإلبداعي

21  % 23,3
6% 

22915 
% 

20,99
% 

19,42
% 

20921
% 

19,77
% 

21,63
% 

20970
% 

العمل 
 البنائي

29,21 
% 

25,5
0% 

27936
% 

36,74
% 

28,42
% 

32958
% 

30,97
% 

30,54
% 

30976
% 

 التواصل
 

28,87
% 

27,5
5% 

28921 
% 

27,14 
% 

26,63 
% 

26989
% 

29,99
% 

31,83
% 

30991
% 

 التعاون
 

9,08 
% 

10,2
1% 

9965% 7,38% 10,32
% 

8985% 7,19% 7,55% 7937% 

11,86 المواطنة
% 

13,3
9  % 

12,63
% 

7,73 
% 

15,20
% 

11947
% 

12,13
% 

8,99% 10956
% 

الذم  يشير إلى نتائج تحميؿ كتب الرياضيات لممرحمة األساسية   (5.25)الجدكؿ  بتأمؿ
الرياضيات كتب  تضمف, نجد أف كفايات الطالب األساسية بككالة الغكث الدكليةفي ضكء  
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) التفكير الناقد كاإلبداعي كالتعمـ  لمكفايات األساسية لممرحمة  األساسية  األكلى  المدرسية
 بنسب مختمفة , حيث تشير النتائج إلى ما يمي:جاء  البنائي كالتكاصؿ كالتعاكف كالمكاطنة( 

% (, حيث 22,15%( ك)20,21تراكحت بيف) كفاية التفكير الناقد واإلبداعي:    -1
كبمقارنة نتائج الدراسة بدراسة %, 22,52كانت أعمى نسبة في كتب الصؼ األكؿ االبتدائي 

ف نسبة التفكير الناقد كحؿ المشكبلت في كتب الرياضيات نبلحظ أـ( 2016الخزيـ كالغامدم ) 
%, كىي نسبة مرتفعة جدان بالرغـ مف المرحمة التعميمية العميا, 77,1لممرحمة العميا كانت بنسبة 
بداعي في منياج الرياضيات لمصؼ ـ( حكؿ ميارات التفكير اإل2011بينما في دراسة الخزيـ ) 
عمى نسبة ثـ حؿ المشكبلت ثـ التفكير الناقد, أما في اعي عمى أالرابع حصؿ التفكير اإلبد

ـ( حكؿ ميارات التفكير المنتج حصمت ميارة التفكير الناقد عمى نسبة 2016دراسة األسمر ) 
% , كنبلحظ عدـ كجكد تكازف في انكاع ميارات 4,54% بينما التفكير اإلبداعي 95,45

ترل كبالرجكع إلى نتائج الدراسة الحالية التفكير المنتج في منياج الرياضيات لمصؼ العاشر, 
الباحثة بالرغـ مف أىمية تدريب الطبلب عمى التفكير الناقد كاإلبداعي, كأىمية تنمية قدرات 
الطبلب عمى التفكير إلعدادىـ لممستقبؿ كمكاكبة التطكر التكنكلكجي كالصناعي السريع, 

ترل أف نسبة   يما بعد, إال أف الباحثةكمساعدة الطمبة عمى المنافسة في االختبارات الدكلية ف
تكاجد كفاية التفكير الناقد كاإلبداعي في الصؼ األكؿ االبتدائي مرتفعة , كذلؾ ألف الطالب في 
ىذه المرحمة يحتاج إلى بناء المفاىيـ , كتمكيف الطبلب مف الخكارزميات كالميارات الرياضية 

مة, كما اف كجكد ىذه النسبة مف ميارات بطريقة صحيحة تساعدىـ في التقدـ لممراحؿ القاد
التفكير الناقد كاإلبداعي في الكتاب المدرسي كتقديميا لجميع الطمبة قد يككف ليا أثر سمبي عمى 

 .نظران لصعكبتيا اتجاىات الطمبة نحك مادة الرياضيات
 : تراكحت نسبة تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفاية كفاية التعمم البنائي   -2

%( , كىي نسبة مناسبة مف كجية نظر الباحثة , 32,58%( ك ) 27,36التعمـ البنائي بيف) 
كذلؾ نظران لطبيعة مادة الرياضيات كطبيعة المرحمة الدراسية , كالتي تعتبر أساسان لممراحؿ 

, كألف حركات إصبلح التربية العممية كمناىجيا تتحكؿ باتجاه التعمـ البنائي,  ,دراسية البلحقةال
كالذم يؤكد عمى أىمية أف يككف التعميـ ذا معنى, ككي يصؿ المتعمـ إلى ذلؾ عميو أف يستخدـ 

 كؿ معارفو كخبراتو السابقة في بنيتو المعرفية, ليتمكف مف فيـ المعارؼ الجديدة كبنائيا, 
 كال يكجد دراسات تناكلت تحميؿ كفاية التعمـ البنائي في الكتب الدراسية.

: تراكحت نسبة تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفاية كفاية التواصل   -3
الثالث  ككانت أعمى نسبة في كتب الصؼ % (30,91%( ك ) 26,89التكاصؿ بيف ) 
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نماط التكاصؿ ـ( حكؿ أ2015) كبمقارنة ىذه النتائج مع نتائج دراسة السر  , االبتدائي
اسع التي أظيرت كجكد نسب متفاكتة  الرياضي في كتب رياضيات الصفكؼ السابع كالثامف كالت

في أنماط التكاصؿ الرياضي في ىذه الكتب حيث كاف التمثيؿ الرياضي في المرتبة االكلى 
% , بينما الكتابة الرياضية في المرتبة الثانية بنسبة تراكحت بيف 78,5% ك 55تراكحت بيف 

حثة اختبلؼ النتائج إلى % فقط, كتعزك البا2%, أما القراءة فكانت متدنية جدان  28% ك25
اختبلؼ المرحمة التعميمية كاختبلؼ خصائص الطمبة في المرحمة األساسية االكلى , كالطمبة في 

يي  مناسبة مف كجية كبالرجكع إلى نتائج الدراسة الحالية ف , الصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع
كميارات التكاصؿ نظر الباحثة, كذلؾ لطبيعة مادة الرياضيات كما تتضمنو مف أشكاؿ 

كألف الطمبة يتعممكف مف خبلؿ التكاصؿ بأشكاؿ كسياقات مختمفة مع اآلخريف,  المختمفة,
إلى قدرة الطبلب في ىذه المرحمة  ,كعرض األفكار ضمف أشكاؿ مختمفة مف أشكاؿ التكاصؿ

 العمرية مف استخداـ ميارات التكاصؿ مف قراءة ككتابة كتحدث كاستماع .
تراكحت نسبة تضمف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لكفاية التعاكف  كفاية التعاون:  -4

%( , كىي نسبة متدنية مف كجية نظر الباحثة مقارنة بالكفايات 9,65% ( ك ) 7,37بيف ) 
كبمقارنة نتائج  األخرل, حيث كانت أعمى نسبة في كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي,

ظيرت كجكد ميارات التعاكف في ـ( التي أ2016الخزيـ كالغامدم )  ىذه الدراسة بنتائج دراسة
تشير  %, كبالرجكع إلى نتائج الدراسة الحالية35,1كتب الرياضيات لممرحمة العميا بنسبة 
أنشطة تعاكنية ية لمطبلب مف خبلؿ تكظيؼ المعمـ الباحثة إلى إمكانية إكساب ىذه الكفا
كذلؾ  المختمفة االعمؿ التعاكني بأنكاعي تنمية ميارات ىمختمفة, كاستراتيجيات تدريس تشجع عم
يشجع الطمبة كيساعدىـ في الحصكؿ عمى تغذية راجعة  ألف التفاعؿ اإليجابي بيف المجمكعات

 .  عف األنشطة التي يقكمكف بيا, كيترؾ أثران إيجابيان عمى نمكىـ العقمي كاالجتماعي
رياضيات لممرحمة األساسية لكفاية تراكحت نسبة تضمف كتب ال  كفاية المواطنة:  -5

%( , كبالرغـ مف أنيا نسبة متدنية ظاىريان, إال أنيا 12,63%( ك ) 10,56المكاطنة بيف ) 
( كالتي أظيرت 2013نسبة مناسبة مف حيث مقارنتيا بنتاج دراسات أخرل مثؿ دراسة) القرشي 
المممكة العربية السعكدية كجكد قيـ المكاطنة في منياج الصؼ الرابع االبتدائي المطكر في 

ألىمية تنمية الشعكر الكطني كحب الكطف كاالعتزاز بو, كأىمية تعزيز % , كنظران 3,7بنسبة 
, يستطيع المعمـ التغمب الحقكؽ كالكاجبات لتنظيـ العبلقة بيف األفراد , كبينيـ كبيف المجتمع 
اسية األخرل مثؿ التربية عمى ىذا النقص مف خبلؿ تكظيؼ المنحى التكاممي مع المكاد الدر 

 ., كالتربية اإلسبلمية, كتكظيؼ الرياضيات في مكاقؼ كسياقات حياتية الكطنية كالحياتية
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 التوصيات:

ضركرة اطبلع المختصيف بالمناىج الدراسية كتطكيرىا عمى كفايات الطالب األساسية ,  .1
 مف أجؿ مراعاة تكامميا في المناىج الدراسية.

دعكة القائميف عمى تخطيط  كتب الرياضيات كتطكيرىا , إلى كضع معايير محددة  .2
لتضمف الكتب المدرسية لكؿ كفاية مف كفايات الطالب كاألكزاف النسبية  لمنسب المئكية 

 األساسية.
تشجيع معممي الرياضيات في المراحؿ المختمفة عمى االطبلع عمى تحميؿ الكتب  .3

 طالب األساسية, كالمشاركة في تحميميا. الدراسية في ضكء كفايات ال
تكجيو نظر المعمميف إلى أىمية االطبلع عمى نتائج تحميؿ الكتب المدرسية, مف اجؿ  .4

إثراء الكتب, كتكظيؼ استراتيجيات تدريس مختمفة, لسد النقص في بعض الكفايات التي يظير 
   ذلؾ فييا.

نياج الرياضيات , لسد الثغرات ضركرة تطكير  دليؿ لممعمـ أك مادة مساندة لمحتكل م .5
 في بعض الكفايات.  

 مقترحات الدراسة:

 في ضوء أىداف الدراسة الحالية ونتائجيا يمكن اقتراح الدراسات والبحوث التالية:
إعداد دراسات حكؿ تحميؿ الكتب الدراسية في ضكء كفايات الطالب األساسية في  .1

 مباحث أخرل, كمراحؿ تعميمية أخرل.
رة التحميؿ في ضكء الكفايات في تحميؿ كتب مدرسية أخرل لمراحؿ تكظيؼ استما .2

 مختمفة.
مقارنة محتكل كتب الرياضيات الفمسطينية مع محتكل كتب الرياضيات لمدكؿ المجاكرة  .3

 في ضكء كفايات الطالب األساسية.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
 العربية: المراجعأوًل:  

. القاىرة: مكتبة 1ط .أساليب حديثة في تعميـ الرياضياتـ(. 1997إبراىيـ, مجدم عزيز. )
 نجمك المصرية.األ

نمكذج مقترح لتكامؿ مناىج الرياضيات مع المكاد االخرل ـ(. 2004أحمد, منير إسماعيؿ. ) 
غير منشكرة(. جامعة  ) رسالة دكتكراة في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في فمسطيف

 عيف شمس, برنامج الدراسات العميا المشتركة مع جامعة األقصى, غزة.

ميارات التفكير المنتج المتضمنة في محتكل مناىج ـ(. 2016األسمر, آالء رياض.) 
)رسالة ماجستير غير  الرياضيات لممرحمة األساسية العميا كمدل اكتساب الطمبة ليا

 مية, غزة.منشكرة(. الجامعة اإلسبل

استخداـ ممفات اإلنجاز كالتعمـ التعاكني في تنمية ميارات ـ(. 2005األغا, حياة زكريا. ) 
) رسالة دكتكراة غير  التعبير الكتابي اإلبداعي لدل طالبات الصؼ العاشر بفمسطيف

 برنامج الدراسات العميا المشترؾ مع جامعة األقصى, غزة. -منشكرة(. جامعة عيف شمس

فاعمية برنامج محكسب مقترح في الكسكر العادية في تنمية ـ(. 2004مة مصطفى. ) باركد, بس
) رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة  التحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ الثالث األساسي بغزة

 عيف شمس, مصر.

مستكل جكدة مكضكعات اليندسة كالقياس في كتب رياضيات ـ(. 2015)  .بدر, أحمد مطاكع
رسالة ماجستير غير )  CFBTالمرحمة األساسية في فمسطيف في ضكء المعايير البريطانية 

 غزة. ر,جامعة األزى (.منشكرة

. القاىرة: 1. طالتعميـ كالمكاطنة كحقكؽ اإلنساف -التربية المدنيةـ( .2009بدراف, شبؿ. ) 
 المبنانية.الدار المصرية 

. عماف:  1. طاستراتيجيات في تعميـ كتقكيـ تعمـ الرياضياتـ(. 2003بدكم, رمضاف مسعد. ) 
 دار الفكر لمنشر كالتكزيع.
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ـ(. أىمية الكفايات البلزمة لمعممي كمعممات الدراسات 2017بشناؽ, مراـ عبد اليادم. ) 
ية نظرىـ, كمدل تكفرىا ليـ, االجتماعية كالكطنية بإدارة التعميـ بمحافظة النماص مف كج

 .305 -287(, 13)1, المجمة الدكلية التربكية المتخصصة

.عماف: دار المسيرة لمنشر 1. طالمنطؽ كالتفكير الناقدـ(. 2012جميؿ, عصاـ زكريا. ) 
 كالتكزيع كالطباعة.

لمصؼ تحميؿ محتكل كتاب الرياضيات ـ(. 2015حاتـ, سجاد ك زينالي, عمي ك حتٌاـ, ليمى. ) 
 السادس االبتدائي عمى أساس مفيكـ المفاىيمية ألىداؼ المناىج التعميمية الكطنية اإليراني

 كمية التربية, جامعة آزاد اإلسبلمية, أكرميا.) رسالة ماجستير غير منشكرة(, , 

 راـ اهلل: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. د.ط..التفكير اإلبداعيـ(.  2005حبش, زينب. )

كاقع ممارسات التعمـ البنائي لدل معممي مرحمة التعميـ ـ(. 2015عبد الكىاب. ) حبيب, رباح 
 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر, غزة..األساسي بمحافظة غزة

ـ(. تقييـ محتكل كتب الرياضيات 2013حسانيف, حسف شكقي كالشيرم, محمد عمي. ) 
مجمة .  NCTMالمطكرة بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية في ضكر معايير 

 41-1.الجزء األكؿ, المجمد السادس عشر, ص ص  تربكيات الرياضيات
غة العربية كمعمماتيا الكفايات التعميمية ـ(. مدل امتبلؾ معممي الم2004حمادنة, أديب. ) 

البلزمة لتدريس النصكص األدبية بالمرحمة الثانكية, كمدل ممارستيا ليا في محافظة 
 .57 -1ص ص(, 1)13 ,مجمة المنارةالمفرؽ. 

-5تقكيـ محتكل كتب الرياضيات الفمسطينية لمصفكؼ ) ـ(. 2015الحمامي, إيماف جماؿ.) 
 غزة. ,جامعة األزىر (.رسالة ماجستير غير منشكرة ) TIMSS( في ضكء معايير 8

برنامج قائـ عمى الكفايات لتنمية ميارة تصميـ البرامج ـ(. 2010الحكلي, خالد عبداهلل. ) 
 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية, غزة. التعميمية لدل معممي التكنكلكجيا

 مصر:  دار ابف الجكزم.. 1ط . كؽ اإلنسافأزمة حقـ(.  2012خاطر, محمد إبراىيـ. ) 

الكفايات التدريسية لدل  ـ(.2010خزعمي, قاسـ محمد, مكمني, عبد المطيؼ عبد الكريـ.) 
معممات المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الخاصة في ضكء متغيرات المؤىؿ العممي 

 .392 – 353,  (3)26,  مجمة جامعة دمشؽكسنكات الخبرة كالتخصص, 
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ـ(. تحميؿ محتكل كتب الرياضيات 2016الخزيـ, خالد بف محمد ك الغامدم, محمد بف فيـ. ) 
لمصفكؼ العميا لممرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية في ضكء ميارات القرف الحادم 

 .88 -61(, 53,)مجمة رسالة التربية كعمـ النفسكالعشريف. 

رجة تضميف مقرر الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي دـ(.  2011) . الخزيـ, ىاركف بف حمد
جامعة أـ (. ) رسالة ماجستير غير منشكرة لميارات التفكير العميا مف كجية نظر المعمميف

 مكة المكرمة. ,القرل

, عماف: دار 1. طالتربية العممية األسس النظرية كتطبيقاتياـ(. 2002خطابية, ماجد. ) 
 الشركؽ.

كفايات المعمـ في ضكء أدكاره الجديدة في القرف الحادم ـ( . 2012خٌيك, رؤية نٌكاؼ .)
دراسة ميدانية في   -كالعشريف مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية

 سكريا. ,جامعة دمشؽ (.رسالة ماجستير غير منشكرة ) جامعات دمشؽ كحمب كالبعث

ر الناقد لدل طمبة المفاىيمية في تنمية التفكيأثر استخداـ الخرائط  (.2001) . الدردكر, عامر
 .األردف ,جامعة اليرمكؾ (.رسالة ماجستير غير منشكرة ) ساسيألالصؼ السادس ا

برنامج مقترح متعدد الكسائؿ لعمـ التكنكلكجيا في التعميـ ـ(. 1995الدسكقي, محمد إبراىيـ. ) 
 نشكرة(. جامعة المنكفية, مصر.) رسالة دكتكراة غير ماالبتدائي في ضكء كفايات تدريسيا

 NCTMمدل تكافر معايير المجمس القكمي لمعممي الرياضياتـ(. 2015)  .دياب, حنيف بساـ
رسالة ماجستير غير ) في مكضكعات اإلحصاء كاالحتماالت لممرحمة الثانكية بفمسطيف 

 غزة. ,جامعة األزىر (.منشكرة

التفكير كتعمميا في منياج الرياضيات لطمبة تعميـ ميارات ـ(.  2000دياب, سييؿ رزؽ. ) 
 , غزة: مكتبة دار المنارة.1. طالمرحمة االبتدائية العميا

 القاىرة: عالـ الكتب. .1ط.عمـ النفس التعاكنيـ(. 2005الديب, محمد مصطفى. ) 

ـ(. الكفايات التدريسية البلزمة لمطالبات 2009كعبد الرزاؽ, رضاب. )  الركابي, رائد بايش
(, 23,)مجمة البحكث التربكية كالنفسيةالمدرسات في كمية التربية لمبنات مف كجية نظرىف. 

1-32. 

مصر: مكتبة .1ط. التفكير اإلبداعي, ماىيتو, تعميمو كتعمموـ(. 2009رياف, محمد ىاشـ. ) 
 يع.الفبلح لمنشر كالتكز 
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التفكير الناقد كالتفكير االبتكارم تعمميا كتعميميا لمرقي ـ(. 2012رياف, محمد ىاشـ. ) 
 مصر: مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع..1ط. الحضارم كالتقدـ العممي

ـ(. تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ 2014)  الزعبي, عمي محمد, العبيداف, عبداهلل محمد.
, دراسات العمكـ التربكية.  NCTMالرابع في المممكة العربية السعكدية في ضكء معايير 

41, 317- 332. 

كمية  .1ط".النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمكــ(. 02007زيتكف, عايش محمكد. ) 
 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.. األردف: العمـك التربكية, الجامعة األردنية

كرقة عمؿ . (. تصميـ التعميـ مف منظكر البنائيةيكليك 22-21ـ, 2003زيتكف, كماؿ. ) 
, مصر: جامعة مقدمة إلى المؤتمر الخامس عشر, مناىج التعميـ كاإلعداد لمحياة المعاصرة

 عيف شمس. 

ـ(. درجة تكافر أنماط التكاصؿ الرياضي المتضمنة في كتب 2015) .السر, خالد خميس
سمسمة العمـك  –مجمة جامعة األقصى  .رياضيات السابع كالثامف كالتاسع في دكلة فمسطيف

 .267 -222, (2)19, االنسانية

التعمـ ـ(. 2008سعادة, جكدت أحمد كعقؿ, فكاز كأبك عمي, عمي كسرطاكم, عادؿ. ) 
 . عماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.1. طات كتطبيقات كدراساتنظري –التعاكني 

 . عماف: دار الحامد.1, طالرياضيات بيف النظرية كالتطبيؽ(. 2006سعيد, سييمة. ) 

مستكيات معيارية يكليك(.  27-26ـ, 2005سكر, ناجي رجب كالخزندار, نائمة نجيب. ) 
كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر , عصرمقترحة لكفايات األداء البلزمة لمكاجية مستجدات ال

 , مصر: جامعة عيف شمس. العممي السابع عشر, مناىج التعميـ كالمستكيات المعيارية

مقارنة محتكل كتاب الرياضيات الفمسطيني مع ـ(. 2012) . أحمد ياسيف ةسمماف, أمين
في محتكل  NCTMاإلسرائيمي لمصؼ الثامف األساسي , كمعرفة مدل تكافر معايير 

 جامعة النجاح الكطنية, نابمس. (.رسالة ماجستير غير منشكرة) الكتاب الفمسطيني

ـ(.  ميارات التكاصؿ الرياضي لممرحمة 2007سمماف, ميعاد جاسـ كفارس, إلياـ جبار. ) 
 .492 -473(, 50, )مجمة كمية التربية األساسيةالمتكسطة. 
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في تنمية المفاىيـ كالتفكير  K.W.Lثر استخداـ أـ(.2012أبك سمطاف, كميميا كماؿ حسيف. ) 
) رسالة ماجستير غير المنطقي في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية, غزة.

مناىج الرياضيات كأساليب تدريسيا في الصفكؼ ـ(. 1999أبك سؿ, محمد عبد الكريـ. ) 
 عماف: دار الفرقاف..1ط. األكلى مف المرحمة االبتدائية

(.  مقارنة بيف محتكل كتب الرياضيات الفمسطينية كاإلسرائيمية ـ2013) . الشريؼ, ىاشـ زياد
 ( في ضكء معايير عمميات المجمس القكمي لمعممي الرياضيات9-7لمصفكؼ) 

 (NCTM,2000  )(رسالة ماجستير غير منشكرة.) غزة. ,جامعة األزىر 

تحميؿ األسئمة التقكيمية في كتب رياضيات المرحمة ـ(. 2008)  .الشيرم, عمي بف صالح عمي
 ,جامعة أـ القرل (.) رسالة ماجستير غير منشكرة االبتدائية كفؽ المستكيات المعرفية لبمـك

 مكة المكرمة.

القاىرة: دار الفكر  .1ط.االتجاىات المعاصرة في تعميـ الرياضياتـ(. 2006صالح, ماجدة. ) 
 كالتكزيع.لمطباعة كالنشر 

أثر برنامج مقترح في ميارات التكاصؿ الرياضي عمى تنمية ـ(. 2011طافش, إيماف. )
التحصيؿ العممي كميارات التفكير البصرم في اليندسة لدل طالبات الصؼ الثامف 

 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة االزىر, غزة.األساسي بغزة 

. القاىرة:  دار الفكر 1. طياتو, إعداده كتدريبوالمعمـ: كفا (.1999طعيمة, رشدم أحمد. ) 
 العربي. 

تحميؿ محتكل منياج الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي في ـ(. 2008)  الطنة, رباب إبراىيـ.
الجامعة  .) رسالة ماجستير غير منشكرة( ضكء مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ

 غزة. ,اإلسبلمية

مقارنة محتكل مناىج الرياضيات كاألردنية كالمصرية . ـ(2008العايدم, محمكد محمد. ) 
 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة النجاح الكطنية, نابمس.  لمصؼ التاسع

مستكل جكدة محتكل الجبر المتضمنة في كتب ـ(.  2011عبد المطيؼ, أحمد حسني. ) 
 الرياضيات الرياضيات المدرسية بفمسطيف في ضكء معايير المجمس القكمي لمعممي 

NCTM (رسالة ماجستير غير منشكرة.) غزة. ,جامعة األزىر 
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.القاىرة: دكالرس لآلداب 3. طتنمية القدرات اإلبداعيةـ(. 2006عبد اهلل, سعد الديف خميؿ. ) 
 كالفنكف.

. بيركت: مكتبة الفبلح 1. ط التفكير كالمنياج المدرسيـ(. 2003عبيد, كليـ كعفانة, عزك. ) 
 يع.لمنشر كالتكز 

مدل تمكف معممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية ـ(.  2009العترم, ىبلؿ بف مزعؿ.) 
) رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ  بمدينة عرعر مف ميارات االتصاؿ المفظي

 القرل, مكة المكرمة.

فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطكير الكفايات المينية ـ(. 2011العجرمي, باسـ صالح. ) 
غزة في ضكء استراتيجية إعداد المعمميف –لمطمبة معممي التعميـ األساسي بجامعة االزىر 

 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة االزىر, غزة..2008

(.  تقكيـ محتكل مناىج الرياضيات الفمسطينية في ضكء ـ2011)  .أبك العجيف, أشرؼ حسف
) رسالة ماجستير   NCTM بعض معايير عمميات المجمس القكمي لمعممي الرياضيات 

 غزة. ,جامعة األزىر.غير منشكرة(

 (.1972) المعجـ الكسيط

دكرة التعمـ في تدريس الرياضيات لتنمية  أثر تكظيؼـ(. 2013أبك عطا, أحمد عبد القادر. ) 
) رسالة  ميارات التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة

 ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر, غزة.

مدل فاعمية برنامج مقترج قائـ عمى الركابط الرياضية لتنمية ـ(. 2005عطكاف, أسعد. ) 
) رسالة  زمة لتعميـ الفيزياء لدل طمبة الصؼ العاشر بمحافظات غزةالميارات الرياضية البل

 دكتكراة غير منشكرة(. جامعة عيف شمس, مصر.

. الجامعة اإلسبلمية: 1. طالتدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثةـ(. 1995عفانة, عزك. ) 
 غزة.

 . ار, نائمة نجيبالسر, خالد خميس, أحمد, منير اسماعيؿ كالخزند عزك اسماعيؿ, عفانة,

 . األردف: دار الثقافة1. طاستراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحؿ التعميـ العاــ(. 2012) 
 .لمنشر كالتكزيع



111 

 

 . عماف: دار المسيرة.1. طمناىج الرياضيات كأساليب تدريسياـ(. 2000عقيبلف, إبراىيـ. ) 

لمتمركز حكؿ المشكبلت في أثر استخداـ استراتيجية التعمـ اـ(. 2005عمي, طو عمي. ) 
)رسالة  تدريس اليندسة عمى التحصيؿ, كالتفكير اليندسي لدل تبلميذ الحمقة اإلعدادية

 ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية بسكىاج, جميكرية مصر العربية.

الكفايات البلزمة لتدريس مقرر الرياضيات المطكر ـ(. 2010)  .العمرم, محمد بف بمقاسـ
مكة  ,رسالة ماجستير غير منشكرة( . جامعة أـ القرل )تكافرىا لدل المعمميفكدرجة 
 المكرمة.

. القاىرة: مكتبة المجتمع العربي 1. طالتفكير اإلبداعيـ(. 2010العمرية, صبلح الديف. ) 
 لمنشر كالتكزيع.

. داءاأل -التدريب -المفيـك –الكفايات التدريسية ـ(. 2003الفتبلكم, سييمة محسف كاظـ. ) 
 .عماف:  دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع.1ط

تحميؿ محتكل منيج الرياضيات بالمرحمة االبتدائية ـ(. 2013القحطاني, كضحى بنت حمد. ) 
) رسالة ماجستير غير TIMSS في ضكء متطمبات الدراسة الدكلية لمعمكـ كالرياضيات  

 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية, المممكة العربية السعكدية. منشكرة(. جامعة

القيـ التربكية المتضمنة في كتاب الرياضيات ـ(.  2013) . القرشي, عبد الرحمف عكاض ساير
مكة  ,جامعة اـ القرل. ) رسالة ماجستير غير منشكرة( المطكر لمصؼ الرابع االبتدائي

 المكرمة.

عداد المعمــ(.  2000قنديؿ, ياسيف عبد الرحمف. )   .3.ط طرؽ التدريس كا 

 ., ) الجزء الثالث(لساف العرب البف منظكر

(.  معجـ المصطمحات التربكية المعرفة في المناىج ـ2003. ) المقاني, أحمد كالجمؿ, عمي
 . القاىرة: عالـ الكتب.3. ط كطرؽ التدريس

الكفايات عمى النمك الميني أثر برنامج مقترح في ضكء ـ(. 2001المكلك, فتحية صبحي. ) 
) رسالة دكتكراة غير منشكرة(. جامعة عيف شمس,  لطمبة العمكـ بكميات التربية بغزة
 بالتعاكف مع جامعة األقصى, غزة.
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مفيكمات المنيج الدراسي كالتنمية المتكاممة في مجتمع ـ(. 2006محمكد, صبلح الديف عرفة. )
 القاىرة: عالـ الكتب.. 1ط, المعرفة

ـ(.  فعالية برنامج مقترح في  الرياضيات قائـ عمى 2006, محمكد, الككيؿ أحمد. ) دمحمك 
األنشطة التعميمية في تنمية ميارات التكاصؿ كالتفكير الرياضي لدل تبلميذ المرحمة 

, ص  9مج, مجمة تربكيات الرياضيات. الجمعية المصرية لتربكيات الرياضياتاالبتدائية. 
1-42. 

ـ(. تقييـ برنامج تدريبي مقترح لتحسيف كفايات 2017مرشكد, جماؿ كمشايخ, عبد الفتاح. ) 
مجمة جامعة النجاح معممي ككالة الغكث في التعميـ المدمج في شماؿ الضفة الغربية. 

 .942-918ص ص (.6). ع  31مج, لؤلبحاث) العمـك اإلنسانية(

. عماف: دار الفرقاف لمنشر 1. طممعمميفالكفايات التعميمية لـ(. 2013مرعي, تكفيؽ. ) 
 كالتكزيع.

فاعمية برنامج مقترح لتنمية القدرة عمى حؿ المسائؿ (. 2003المشيراكم, عفاؼ محمد. ) 
) رسالة ماجستير يبر منشكرة(. الجبرية المفظية لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة

 الجامعة اإلسبلمية, غزة.

أثر استخداـ نمكذج التعمـ البنائي في تدريس العمـك عمى ـ(. 2007المطرفي, غازم. ) 
) أطركحة دكتكراة غير  التحصيؿ كاالتجاه نحك المادة لدل طبلب الصؼ الثالث المتكسط

 منشكرة(. جامعة أـ القرل, المممكة العربية السعكدية.

ة بعض فاعمية استخداـ ممؼ اإلنجاز اإللكتركني لتنميـ(. 2012أبك مطمؽ, ىناء خميؿ. ) 
) رسالة الكفايات التدريسية لدل الطالبات المعممات بكمية التربية في جامعة األقصى بغزة

 ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر, غزة.

القاىرة,: مكتبة األنجمك  .1ط  .قراءات في تعميـ الرياضياتـ(. 1995المفتي, محمد. ) 
 المصرية.

ـ(. مدل إتاحة محتكل كتب 2007, نصر محمد خميفة كالعمراني, محمد سالـ. ) مقابمة
الرياضيات لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية الكتساب المعمميف ميارات التعمـ 

 (.31)2,  مجمة كمية التربية. الذاتي
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لعيف: دار الكتاب ا. 1ط. أساليب كاستراتيجيات تدريس الرياضياتـ(. 2006اليكيدم, زيد. ) 
 الجامعي.

مستكل جكدة مكضكعات اإلحصاء في كتب رياضيات مرحمة التعميـ ـ(. 2006الكالي , ميا. ) 
) رسالة ماجستير  األساسي بفمسطيف في ضكء معايير المجمس القكمي لمعممي الرياضات

 غير منشكرة(.  الجامعة اإلسبلمية, غزة.

 ماف: األكنركعد.ط . عمؿ األكنركا لتحميؿ المنياجإطار ( .  2013ككالة الغكث الدكلية. )

 
 

 :ألجنبيةالمراجع اثانيًا: 
 Fan, L. & Zhu, Y. (2007). Representation of problem-solving 

mathematics procedures: A comparative look at China, Singapore, 
and textbook. Educational Studies in Mathematics, ( 66) , 61-
75.  

American Association of School Administrators.( 2016).What are 
Competencies, Retrieved: 15Jul 2017. On:  

https://education.alberta.ca/competencies/student- competencies  

University of Nebraska Lincoln wordmark.(2015).21
ST

 CENTUR 

COMPETENCIES. Retrieved: 15Jul 2017.On: 

https://www.moe.gov.sg/education/.../21st-century-competencies 

  

Kathleen S. Smith, Ronald D. Simpson. (1995). Validating teaching 

competencies for faculty members in higher education: A national 

study using the Delphi method. Innovative Higher Education, 19(3), 

223-224. 
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M. Kuijpers, F. Meijers, C. Gundy.( 2011) The relationship between 

learning environment and career competencies of  students in 

vocational education, Journal of Vocational Behavior.78, 21-30. 
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Procedia Social and Behavioral Sciences 8, 142–151. 

 

  Phonapichat, Prathana , Wongwanich, Suwimon  , Sujiva, Siride .( 2014). An 

analysis of elementary school students’ difficulties in mathematical 

problem solving: Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 3169 – 
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 ( إطار عمؿ األكنركا لتحميؿ كتنفيذ جكدة المنياج1محؽ)م

يتضمف ىذا الممحؽ نمكذج تحميؿ الكفايات كالمتضمف في إطار األكنركا لتحميؿ كتنفيذ جكدة المنياج عمى 
المدارس كالمياديف, كالذم ييدؼ إلى التحقؽ مف مدل تكفر كفايات الطالب األساسية في الكتب مستكل 

 المدرسية لجميع المكاد الدراسية كجميع المراحؿ.

 نمكذج تحميؿ الكفايات  إطار عمؿ األكنركا لتحميؿ كتنفيذ جكدة المنياج

     -----الدرس:      -----الوحدة: --------المبحث الفرعي:      ------- المبحث الرئيس:  ------:الصف

 ( 1الممحق رقم) 

 الكفايات
المؤشرات الفرعية  المرتبطة بالكفايات 

 المحورية
متوفرة بشكل 

 كاف
متوفرة بشكل 

 جزئي
غير 
 موجودة

 صفحات
المالحظات / 

 التوصيات

ـــــــــــــــة  كفاي
 (  1رقم)

  التفكيـــــــــــر
و الناقــــــــد 
 اإلبداعي

 

      البيانات كالتحقؽ منيا  تصنيؼ كتحميؿ

     تطكير األفكار كاستخداـ الخياؿ 

     حؿ المشكبلت 

  تقييـ الحمكؿ كالنتائج المتكقعة 
 

  

كفايــة رقــم 
 (2  ) 

الـــــــــــــــتعمم 
 البنائي

 

تحديد األىداؼ كمراقبة مدل التقدـ الذم تـ 
 إحرازه

 
 

  
 

جراء  االستفادة مف التغذية الراجعة كا 
 التعديبلت 

 
 

  

     أخذ زماـ المبادرة كالعمؿ باستقبللية

     المثابرة كاإلصرار عمى التعمـ 

كفايــة رقــم 
 (3  ) 

      القراءة بإتقاف كبأسمكب ناقد 

     التحدث بكضكح كثقة 
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 الكفايات
المؤشرات الفرعية  المرتبطة بالكفايات 

 المحورية
متوفرة بشكل 

 كاف
متوفرة بشكل 

 جزئي
غير 
 موجودة

 صفحات
المالحظات / 

 التوصيات

     كتابة كعرض مجمكعة مف األفكار  التواصل

مجمكعة مف كسائؿ االتصاؿ  استخداـ
 لمشاركة األفكار 

 
 

  
 

كفايــة رقــم 
 (4  ) 

 التعاون 

      العمؿ بشكؿ تعاكني 

     التحمي بقيـ التسامح كاالحتراـ 

     التكيؼ في السمككات مع اآلخريف

     التفاكض كاالستجابة

كفايــة رقــم 
 (5  ) 

 المواطنة

      إدراؾ المسؤكليات االجتماعية 

     التصرؼ بمسؤكلية تجاه البيئة 

     احتراـ قيـ  كمعتقدات كثقافة اآلخريف 

     احتراـ قيـ األمـ المتحدة كحقكؽ اإلنساف 
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 نمكذج استمارة تحميؿ الكفايات المطكرة قبؿ التعديؿ( 2ممحؽ)

 باالستعانة بإطار تحميؿ المنياج باألكنركا قبؿ التعديؿيتضمف ىذا الممحؽ استمارة التحميؿ التي طكرتيا الباحثة 

 .............................. الوحدة:    المادة الدراسية:.............. الصف:.............
النسبة المئوية  التكرارات المؤشرات الفرعية المجال

 لممجال
النسبة المئوية 

 لممؤشر
 
 
 
 
 

التفكير 
الناقد 

 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة تصنيؼ  -1
 كتحميؿ البيانات

   

تتضمف أنشطة الكتاب المدرسي التصنيؼ   -2
 السريع لؤلفكار في فئات

   

يتضمف تدريبات تشجع كضع أكبر عدد مف  -3
 الحمكؿ

   

يساعد المقرر الدراسي في تطكير االفكار   -4
 كاستخداـ الخياؿ

   

تشجع االنشطة الطالب عمى طرح حمكؿ   -5
 لمعالجة المشكمة

   

    يتضمف أنشطة حؿ المشكبلت  -6
تتطمب االنشطة مف الطالب تقييـ الحمكؿ   -7

 كالنتائج المتكقعة
   

تساعد االنشطة  في تبنى األساليب   -8
 االستكشافية

   

 
 
 
 

التعمم 
 البنائي

    يتضمف المقرر الدراسي تحديد األىداؼ  -9
يتضمف أنشطة تساعد في مراقبة   -10

 التقدـ الذم أحرزه
   

تساعد االنشطة الطالب في االستفادة  -11
جراء التعديبلت  مف التغذية الراجعة كا 

   

    تشجع الطالب عمى العمؿ باستقبللية -12
يشجع الطالب عمى المثابرة كاإلصرار   -13

 عمى التعمـ
   

 ينمي القدرة عمى التعمـ الذاتي -14
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النسبة المئوية  التكرارات المؤشرات الفرعية المجال
 لممجال

النسبة المئوية 
 لممؤشر

 
 
 
 
 

 التواصل

    يشجع القراءة بإتقاف كأسمكب ناقد  -15
    يساعد في التحدث بكضكح كثقة  -16
يتضمف أنشطة كتابية كعرض مجمكعة  -17

 مف االفكار
   

يشجع عمى استخداـ المغة الرياضية   -18
 لمتعبير عف االفكار الرياضية

   

يعتمد عمى استخداـ مجمكعة مف  -19
 كسائؿ االتصاؿ لمشاركة االفكار

   

يتضمف أنشطة تشجع نقؿ العبارات   -20
 الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح

   

يحث عمى تقديـ استراتيجيات قائمة   -21
 عمى أشكاؿ كميارات التكاصؿ الرياضي

   

 
 

 التعاون

يتضمف أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ   -22
 تعاكني

   

    تشجع عمى التحمي بقيـ التسامح  -23
في التكيؼ مع  يتضمف أنشطة تساعد  -24

 اآلخريف
   

يتضمف انشطة تتطمب التفاكض  -25
 كاالستجابة.

   

 
 

 المواطنة

تشجع االنشطة إدراؾ المسؤكليات   -26
 االجتماعية

   

تشجع األنشطة التصرؼ بمسؤكلية  -27
 تجاه البيئة

   

ينمي المقرر احتراـ  الطمبة قيميـ   -28
 الخاصة كقيـ اآلخريف

   

    االنتماء لمكطفيعزز المقرر الدراسي   -29
    يشجع احتراـ حقكؽ اإلنساف  -30

  

 

 



119 

 

 نمكذج استمارة تحميؿ الكفايات  المعدؿ ) التكرارات كالنسب المئكية (( 3ممحؽ)

يتضمف ىذا الممحؽ استمارة تحميؿ المحتكل التي طكرتيا الباحثة بعد التعديمبناء عمى تكجييات كمبلحظات 
 السادة المحكميف. 

 الوحدة : .........................    الدراسية:...................   الصف:..............المادة 

النسبة  التكرارات المؤشرات الفرعية المجال
المئوية 
 لممجال

النسبة 
المئوية 
لممؤشر 
 الفرعي

 
 
 
 
 

التفكير الناقد 
 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة تصنيؼ  .1
 كتحميؿ البيانات

   

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في الكتاب المدرسي   .2
 التصنيؼ السريع لؤلفكار في فئات

   

يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات  تشجع عمى  .3
 كضع أكبر عدد مف الحمكؿ

   

يساعد الكتاب المدرسي  في تطكير االفكار   .4
 كاستخداـ الخياؿ

   

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي   الطالب عمى   .5
 طرح حمكؿ لمعالجة المشكمة

   

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة  لحؿ   .6
 المشكبلت

   

تتطمب انشطة  الكتاب  المدرسي مف الطالب   .7
 تقييـ الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

   

تساعد انشطة الكتاب المدرسي عمى  تبنى    .8
 العديد مف األساليب االستكشافية

   

    مجمكع التكرارات 
 
 
 

التعمم 
 البنائي

 
 

    يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد األىداؼ  .9
تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي عمى تكظيؼ  .10

 متطمبات التعمـ السابؽ 
   

المدرسي أنشطة تساعد عمى يتضمف الكتاب    .11
 مراقبة التقدـ الذم أحرزه الطالب

   

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي الطالب عمى  .12
جراء التعديبلت  االستفادة مف التغذية الراجعة كا 
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النسبة  التكرارات المؤشرات الفرعية المجال
المئوية 
 لممجال

النسبة 
المئوية 
لممؤشر 
 الفرعي

 
 
 

التعمم 
 البنائي

 
تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي الطالب عمى  .13

 العمؿ باستقبللية , كطرح حمكؿ فردية
   

يشجع محتكل الكتاب المدرسي الطالب عمى   .14
 المثابرة كاإلصرار عمى التعمـ

   

الكتاب  المدرسي القدرة عمى  ينمي  محتكل .15
 مؿ في مدل نجاحو إلنجاز عمموأالت

 

   

    مجمكع التكرارات 
 
 
 
 
 

 التواصل

يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي عمى القراءة   .16
 بإتقاف  

   

يساعد محتكل الكتاب  المدرسي الطالب عمى   .17
 التعبير بكضكح  عف االمثمة كالتدريبات

   

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة كتابية تتطمب  .18
 عرض مجمكعة مف االفكار

   

يشجع الكتاب  المدرسي عمى استخداـ المغة   .19
 الرياضية لمتعبير عف االفكار الرياضية

   

عمى استخداـ مجمكعة يعتمد  الكتاب  المدرسي  .20
 مف كسائؿ االتصاؿ لمشاركة االفكار

   

يتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة تشجع    .21
 تحكيؿ العبارات الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح

   

يحث  الكتاب  المدرسي عمى تقديـ   .22
استراتيجيات قائمة عمى أشكاؿ كميارات 

 التكاصؿ الرياضي

   

    مجمكع التكرارات 
 
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة تتطمب   .23
 العمؿ بشكؿ تعاكني

   

يشجع  محتكل  الكتاب المدرسي عمى التحمي   .24
 بقيـ التسامح كاالحتراـ
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النسبة  التكرارات المؤشرات الفرعية المجال
المئوية 
 لممجال

النسبة 
المئوية 
لممؤشر 
 الفرعي

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة تساعد عمى   .25
 التكيؼ مع اآلخريف

 

   

يتضمف  الكتاب المدرسي انشطة تتطمب  .26
 التفاكض كاالستجابة.

   

    مجمكع التكرارات 
 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي عمى إدراؾ   .27
 المسؤكليات االجتماعية

   

تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي  عمى التصرؼ  .28
 بمسؤكلية تجاه البيئة

   

ينمي محتكل الكتاب المدرسي  احتراـ  الطمبة   .29
 لقيميـ الخاصة كقيـ اآلخريف

   

    المدرسي  االنتماء لمكطف يعزز محتكل الكتاب .30
يشجع  محتكل الكتاب المدرسي احتراـ حقكؽ   .31

 اإلنساف
   

    مجمكع التكرارات 
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 ( تحكيـ استمارة التحميؿ4ممحؽ ) 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 غزة -الجامعة اإلسبلمية

 الدراسات العميا -كمية التربية

 قسـ المناىج كطرؽ التدريس

 

 : الدكتكر/ األستاذ / ة ...................................... حفظو اهللالسيد / ة 

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 المكضكع: تحكيـ استمارة تحميؿ

" مدى تضمن كتب الرياضيات لممرحمة األساسية  تقـك الباحثة بإجراء دراسة عممية بعنكاف: 
لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية  ولية"لكفايات الطالب األساسية بوكالة الغوث الد

التربية بالجامعة اإلسبلمية, حيث قامت الباحثة بإعداد استمارة تحميؿ محتكل  في ضكء كفايات 
 الطالب األساسية.

كنظران اما تمتعكف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ, كلممساعدة في إنجاز ىذه الدراسة, أرجك مف 
االستمارة مف النكاحي اآلتية: الصياغة المغكية, مناسبتيا لمكضكع سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذه 

 الدراسة ) التعديؿ, الحذؼ, اإلضافة(.

 شاكريف لكـ  حيسف تعاكنكـ

 الباحثة 

 آماؿ مكسى السالمي 
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لذيف قامكا بتحكيـ استمارة التحميؿ بناء عمى الكفايات التي قامت بتعديميا كشؼ بأسماء المحكميف ا( 5ممحؽ)
 الباحثة عمى االستمارة األصمية المتضمنة في تحميؿ إطار المنياج في األكنركا

 الدرجة العممية المسمى الكظيفي االسـ الرقـ
كمية التربية دكتكر في أستاذ   د. إبراىيـ األسطؿأ.  .1

 غزة -بالجامعة اإلسبلمية 
 دكتكراة في المناىج

في الجامعة  عميد كمية التربية د. محمد أبك شقير  .2
 غزة -اإلسبلمية

 دكتكراة في المناىج

منسؽ كحدة الجكدة بككالة الغكث  د. يحيى ماضي  .3
 الدكلية

 دكتكراة في الرياضيات

نائب رئيس برنامج التربية كالتعميـ  أ. فضؿ السمكؿ  .4
 بككالة الغكث الدكلية

ماجستير في أساليب 
 تدريس العمـك

التطكير التربكم بككالة رئيس مركز  أ.محمد عبد اليادم  .5
 الغكث الدكلية

 ماجستير عمـك

منسؽ كحدة المناىج بككالة الغكث  فتحي أبك عكدة. أ  .6
 الدكلية

 ماجستير رياضيات

منسؽ كحدة الجكدة بككالة الغكث  إسماعيؿ أبك شمالة. أ  .7
 الدكلية

 ماجستير عمـك

 ماجستير عمـك منسؽ كحدة الجكدة إسماعيؿ كبلب. أ  .8
مدير منطقة شرؽ خاف يكنس  عصاـ مقداد. أ  .9

 التعميمية بككالة الغكث الدكلية
 ماجستير لغة عربية

مدير منطقة غرب خاف  بأعماؿقائـ  نجاح الحسنات. أ  .10
 يكنس التعميمية بككالة الغكث الدكلية

 ماجستير أصكؿ تربية

منسؽ كحدة التقييـ بككالة الغكث  محمد صياـ. أ  .11
 الدكلية

 بكالكريكس مكاد اجتماعية

مديرة مدرسة بنات خاف يكنس  عكض ريـ. أ  .12
 االبتدائية ب لبلجئيف

 بكالكريكس رياضيات

مديرة مدرسة مصطفى حافظ  ردينة أبك الخير. أ  .13
 االبتدائية المشتركة

 بكالكريكس رياضيات
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 كشؼ بأسماء المعمميف  كالمختصيف المشاركيف في كرشة تحميؿ منياج الرياضيات( 6ممحؽ)

 في ضكء الكفايات
 الصف المدرسة اسم المعمم الرقم

 الثاني البتدائي خان يونس البتدائية المشتركة أ نغم أحمد 1
 الثاني البتدائي خان يونس البتدائية المشتركة ه عبيدة المصري 2
 الثاني البتدائي خان يونس البتدائية المشتركة ج رحاب أبو رياش 3
 الثاني البتدائي بنات المل البتدائية صابرين مقداد 4
 الثاني البتدائي بنات خان يونس البتدائية ا منال حامد 5
 الثاني البتدائي ذكور المل البتدائية ميرفت الزطمة 6
 الثاني البتدائي خان يونس البتدائية المشتركة د ىدى أبو شعر 7
 الثاني البتدائي ذكور خان يونس البتدائية أ سماح ابو رزق 8
 الثاني البتدائي   لمشتركةا مصطفى حافظ البتدائية بسمة الحوراني 9
 الثاني البتدائي بنات خان يونس البتدائية ب ىبة أبو الريش 10

  

اسم المختص  الرقم
 التربوي

 الوحدة التي قام بتحميميا التخصص

الوحدة التاسعة ) الكسور( من كتاب   تعميم أساسي صابرين أبو ليمة 1
 الصف الثالث البتدائي

( 9الوحدة الرابعة) الجمع ضمن العدد  تعميم أساسي واسمة خميفة 2
 من كتاب الصف األول البتدائي 
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) في  كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي ) الفصؿ الدراسي األكؿ( نتائج تحميؿ الكفايات ( 7ممحؽ)
 (  لتكرارات ك متكسط النسب المئكية  لممؤشرات ا

مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 
 

 التفكير 
 الناقد

 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة  .1
 تصنيؼ كتحميؿ البيانات

52 21 % 11,27% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في   .2
الكتاب المدرسي التصنيؼ السريع 

 لؤلفكار في فئات

52  11,27% 

يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات   .3
تشجع عمى كضع أكبر عدد مف 

 الحمكؿ

45  9,76% 

يساعد الكتاب المدرسي  في   .4
 تطكير االفكار كاستخداـ الخياؿ

59  12,80% 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي     .5
الطالب عمى طرح حمكؿ لمعالجة 

 المشكمة

56  12,15% 

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة    .6
 لحؿ المشكبلت

52  11,27% 

تتطمب انشطة  الكتاب  المدرسي   .7
مف الطالب تقييـ الحمكؿ كالنتائج 

 المتكقعة

84  18,22% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي   .8
عمى  تبنى  العديد مف األساليب 

 االستكشافية

71  15,40% 

   471 مجمكع التكرارات
 

التعمم 
 البنائي

 
 

يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد   .9
 األىداؼ

115  17,53% 

تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي  .10
عمى تكظيؼ متطمبات التعمـ 

 السابؽ 

105 29,21% 16% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 

التعمم 
 البنائي

 
 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   .11
تساعد عمى مراقبة التقدـ الذم 

 أحرزه الطالب

85  12,96% 

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي  .12
الطالب عمى االستفادة مف التغذية 

جراء  التعديبلت الراجعة كا 

90  13,72% 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي  .13
 الطالب عمى العمؿ باستقبللية ,

 كطرح حمكؿ فردية

88  13,41% 

يشجع محتكل الكتاب المدرسي   .14
الطالب عمى المثابرة كاإلصرار 

 عمى التعمـ

86  13,11% 

الكتاب  المدرسي  ينمي  محتكل .15
مؿ في مدل نجاحو أالقدرة عمى الت
 إلنجاز عممو

86  13,11% 

   655 مجمكع التكرارات
 
 
 
 
 

 التواصل
 
 
 
 
 
 
 

يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي   .16
 عمى القراءة بإتقاف  

106 28,87% 16,36% 

يساعد محتكل الكتاب  المدرسي   .17
الطالب عمى التعبير بكضكح  عف 

 االمثمة كالتدريبات

9 9  15,28% 

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة  .18
كتابية تتطمب عرض مجمكعة مف 

 االفكار

63  9,72% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى   .19
استخداـ المغة الرياضية لمتعبير 

 عف االفكار الرياضية

105  16,20% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  .20
استخداـ مجمكعة مف كسائؿ 

67  10,34% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 

 التواصل

 االتصاؿ لمشاركة االفكار
  يتضمف الكتاب  المدرسي  .21

أنشطة تشجع  تحكيؿ العبارات 
 الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح 

101  15,58% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى   .22
تقديـ استراتيجيات قائمة عمى 

 أشكاؿ كميارات التكاصؿ الرياضي

107  16,51% 

   648 مجمكع التكرارات
 
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي    .23
أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ 

 تعاكني

64 9,08% 31,37% 

يشجع  محتكل  الكتاب المدرسي   .24
عمى التحمي بقيـ التسامح 

 كاالحتراـ

50  24,51% 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   .25
 تساعد عمى التكيؼ مع اآلخريف

43  21,09% 

يتضمف  الكتاب المدرسي انشطة  .26
 تتطمب التفاكض كاالستجابة.

47  23,04% 

   204 مجمكع التكرارات
 
 
 

 المواطنة
 
 
 
 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي   .27
عمى إدراؾ المسؤكليات 

 االجتماعية

47 11,86% 17,60 

تشجع أنشطة    الكتاب المدرسي   .28
عمى التصرؼ بمسؤكلية تجاه 

 البيئة

56  20,97% 

ينمي محتكل الكتاب المدرسي    .29
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة 

 كقيـ اآلخريف

57  21,34% 

 %17,23  46يعزز محتكل الكتاب المدرسي   .30
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 االنتماء لمكطف
يشجع  محتكل الكتاب المدرسي   .31

 احتراـ حقكؽ اإلنساف
61  22,85% 

   267 مجمكع التكرارات
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 في كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ األساسي تائج تحميؿ الكفايات ( ن8ممحؽ)

 لممؤشرات في كتاب الفصؿ الدراسي الثاني () التكرارات ك متكسط النسب المئكية  

مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التفكير 
 الناقد

 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي  .1
أنشطة تصنيؼ كتحميؿ 

 البيانات

87 23,36% 17,50% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ   .2
في الكتاب المدرسي التصنيؼ 

 السريع لؤلفكار في فئات

69  13,88% 

يتضمف الكتاب  المدرسي  .3
تدريبات  تشجع عمى كضع 

 أكبر عدد مف الحمكؿ

51  10,26% 

يساعد الكتاب المدرسي  في   .4
تطكير االفكار كاستخداـ 

 الخياؿ

56  11,27% 

تشجع انشطة  الكتاب    .5
المدرسي   الطالب عمى طرح 

 حمكؿ لمعالجة المشكمة

60  12,07% 

يتضمف الكتاب المدرسي   .6
 أنشطة  لحؿ المشكبلت

53  10,66% 

تتطمب انشطة  الكتاب    .7
المدرسي مف الطالب تقييـ 
 الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

55  11,07% 

تساعد انشطة الكتاب   .8
المدرسي عمى  تبنى  العديد 

 مف األساليب االستكشافية

66  13,28% 

 مجمكع التكرارات
 
 

497   
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

التعمم 
 البنائي

يتضمف الكتاب المدرسي    .9
 تحديد األىداؼ

113  20,43% 

تشجع أنشطة الكتاب   .10
المدرسي عمى تكظيؼ 
 متطمبات التعمـ السابؽ 

103 25,50% 18,62% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .11
أنشطة تساعد عمى مراقبة 
 التقدـ الذم أحرزه الطالب

88   15,91% 

تساعد انشطة  الكتاب  .12
لمدرسي الطالب عمى 

االستفادة مف التغذية الراجعة 
جراء التعديبلت  كا 

84   15,19% 

تشجع  أنشطة  الكتاب  .13
المدرسي الطالب عمى العمؿ 

 حمكؿ فرديةباستقبللية , كطرح 

61   11,03% 

يشجع محتكل الكتاب   .14
المدرسي الطالب عمى المثابرة 

 كاإلصرار عمى التعمـ

71  12,84% 

الكتاب   ينمي  محتكل .15
مؿ في أالمدرسي القدرة عمى الت

 مدل نجاحو إلنجاز عممو

63  11,39% 

   553 مجمكع التكرارات
 
 

 التواصل
 
 
 
 

يشجع  محتكل الكتاب    .16
 المدرسي عمى القراءة بإتقاف  

96 27,54% 16,11% 

يساعد محتكل الكتاب    .17
المدرسي الطالب عمى التعبير 

بكضكح  عف االمثمة 
 كالتدريبات

90  15,10% 

 %13,42  80يتضمف  الكتاب المدرسي  .18
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 

 التواصل
 
 
 
 
 
 

أنشطة كتابية تتطمب عرض 
 مجمكعة مف االفكار

يشجع الكتاب  المدرسي عمى   .19
استخداـ المغة الرياضية 

 لمتعبير عف االفكار الرياضية

93  15,60% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  .20
استخداـ مجمكعة مف كسائؿ 

 االتصاؿ لمشاركة االفكار

74  12,42% 

يتضمف الكتاب  المدرسي    .21
أنشطة تشجع  تحكيؿ العبارات 

الرياضية بشكؿ مترابط 
 ككاضح 

68  11,41% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى   .22
مى تقديـ استراتيجيات قائمة ع
أشكاؿ كميارات التكاصؿ 

 ي.الرياض

95  
 

15,94% 

   596 مجمكع التكرارات
 
 
 

 التعاون
 
 
 
 
 
 

يتضمف الكتاب  المدرسي    .23
أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ 

 تعاكني

76 10,21% 34,70% 

الكتاب   يشجع  محتكل  .24
المدرسي عمى التحمي بقيـ 

 التسامح كاالحتراـ

43  19,63% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .25
أنشطة تساعد عمى التكيؼ مع 

 اآلخريف

54  24,66% 

 %21  46يتضمف  الكتاب المدرسي  .26
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

انشطة تتطمب التفاكض  التعاون
 كاالستجابة.

   219 مجمكع التكرارات
 
 
 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب    .27
المدرسي عمى إدراؾ 

 المسؤكليات االجتماعية

61 13,39% 21,63% 

تشجع أنشطة  الكتاب  .28
المدرسي  عمى التصرؼ 

 بمسؤكلية تجاه البيئة

54  19,15% 

ينمي محتكل الكتاب المدرسي    .29
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة 

 كقيـ اآلخريف

64  22,69% 

المدرسي  يعزز محتكل الكتاب  .30
 االنتماء لمكطف

36  12,76% 

يشجع  محتكل الكتاب   .31
 المدرسي احتراـ حقكؽ اإلنساف

67  23,76% 

   282 مجمكع التكرارات
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  كتب الرياضيات لمصؼ األكؿ االبتدائي ) الفصميف األكؿ كالثاني( تحميؿ نتائج( 9ممحؽ)

 ـ2017\2016لمعاـ الدراسي 

متوسط النسبة  لممجال مننسبة المؤشر  الفرعية المؤشرات المجال
كتاب الفصل  لمفصمين

 األول
 كتاب الفصل الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التفكير 
 الناقد

 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي  .1
أنشطة تصنيؼ كتحميؿ 

 البيانات

11,27% 17,50% 14,38% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ   .2
في الكتاب المدرسي 

التصنيؼ السريع لؤلفكار 
 في فئات

11,27% 13,88% 12,58% 

يتضمف الكتاب  المدرسي  .3
تدريبات  تشجع عمى كضع 

 أكبر عدد مف الحمكؿ

9,76% 10,26% 10,01% 

يساعد الكتاب المدرسي    .4
في تطكير االفكار 
 كاستخداـ الخياؿ

12,80% 11,27% 12,04% 

تشجع انشطة  الكتاب    .5
المدرسي   الطالب عمى 

طرح حمكؿ لمعالجة 
 المشكمة

12,15% 12,07% 12,11% 

يتضمف الكتاب المدرسي   .6
 أنشطة  لحؿ المشكبلت

11,27% 10,66% 10,96% 

تتطمب انشطة  الكتاب    .7
المدرسي مف الطالب تقييـ 
 الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

18,22% 11,07% 14,65% 

تساعد انشطة الكتاب   .8
المدرسي عمى  تبنى  
العديد مف األساليب 

 االستكشافية
 

15,40% 13,28% 14,34% 
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متوسط النسبة  لممجال مننسبة المؤشر  الفرعية المؤشرات المجال
كتاب الفصل  لمفصمين

 األول
 كتاب الفصل الثاني

 
 

التعمم 
 البنائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

يتضمف الكتاب المدرسي    .9
 تحديد األىداؼ

17,53% 20,43% 18,98% 

تشجع أنشطة الكتاب   .10
المدرسي عمى تكظيؼ 
 متطمبات التعمـ السابؽ 

16% 18,62% 17,31% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .11
أنشطة تساعد عمى مراقبة 
 التقدـ الذم أحرزه الطالب

12,96% 15,91% 14,44% 

تساعد انشطة  الكتاب  .12
لمدرسي الطالب عمى 
االستفادة مف التغذية 

جراء التعديبلت  الراجعة كا 

13,72% 15,19% 14,46% 

تشجع  أنشطة  الكتاب  .13
المدرسي الطالب عمى 

باستقبللية , كطرح العمؿ 
 حمكؿ فردية

13,41% 11,03% 12,22% 

يشجع محتكل الكتاب   .14
المدرسي الطالب عمى 
المثابرة كاإلصرار عمى 

 التعمـ

13,11% 12,84% 12,98% 

ينمي  محتكل الكتاب   .15
المدرسي القدرة عمى التأمؿ 

في مدل نجاحو إلنجاز 
 عممو

13,11% 11,39% 12,25% 

 
 

 التواصل
 
 
 

يشجع  محتكل الكتاب    .16
المدرسي عمى القراءة 

 بإتقاف  

16,36% 16,11% 16,24% 

يساعد محتكل الكتاب    .17
المدرسي الطالب عمى 
التعبير بكضكح  عف 

15,28% 15,10% 15,19% 
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متوسط النسبة  لممجال مننسبة المؤشر  الفرعية المؤشرات المجال
كتاب الفصل  لمفصمين

 األول
 كتاب الفصل الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التواصل

 االمثمة كالتدريبات
يتضمف  الكتاب المدرسي  .18

أنشطة كتابية تتطمب 
عرض مجمكعة مف 

 االفكار

9,72% 13,42% 11,57% 

يشجع الكتاب  المدرسي   .19
عمى استخداـ المغة 

الرياضية لمتعبير عف 
 االفكار الرياضية

16,20% 15,60% 15,90% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي  .20
عمى استخداـ مجمكعة مف 
كسائؿ االتصاؿ لمشاركة 

 االفكار

10,34% 12,42% 11,38% 

  يتضمف الكتاب  المدرسي  .21
أنشطة تشجع  تحكيؿ 

العبارات الرياضية بشكؿ 
 مترابط ككاضح 

 

15,58% 11,41% 13,50% 

يحث  الكتاب  المدرسي   .22
عمى تقديـ استراتيجيات 

قائمة عمى أشكاؿ كميارات 
 التكاصؿ الرياضي

16,51% 15,94% 12,23% 

 
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي    .23
أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ 

 تعاكني

31,37% 34,70% 33,04% 

يشجع  محتكل  الكتاب   .24
المدرسي عمى التحمي بقيـ 

 التسامح كاالحتراـ

24,51% 19,63% 22,07% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .25
أنشطة تساعد عمى التكيؼ 

21,09% 24,66% 22,88% 



156 

 

متوسط النسبة  لممجال مننسبة المؤشر  الفرعية المؤشرات المجال
كتاب الفصل  لمفصمين

 األول
 كتاب الفصل الثاني

 مع اآلخريف
يتضمف  الكتاب المدرسي  .26

انشطة تتطمب التفاكض 
 كاالستجابة.

23,04% 21% 22,02% 

 
 
 
 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب    .27
المدرسي عمى إدراؾ 

 المسؤكليات االجتماعية

17,60 21,63% 19,62% 

تشجع أنشطة  الكتاب  .28
المدرسي  عمى التصرؼ 

 بمسؤكلية تجاه البيئة

20,97% 19,15% 20,06% 

ينمي محتكل الكتاب   .29
الطمبة   المدرسي  احتراـ

لقيميـ الخاصة كقيـ 
 اآلخريف

21,34% 22,69% 22,02% 

يعزز محتكل الكتاب  .30
 المدرسي  االنتماء لمكطف

17,23% 12,76% 15% 

يشجع  محتكل الكتاب   .31
المدرسي احتراـ حقكؽ 

 اإلنساف

22,85% 23,76% 23,31% 
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 ضكء الكفايات في كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي ) الفصؿ األكؿ (  نتائج تحميؿ ( 10ممحؽ)
 (التكرارات ك متكسط النسب المئكية  لممؤشرات )

مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التفكير  
 الناقد

 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي  .1
 أنشطة تصنيؼ كتحميؿ البيانات

75 20,99% 17,96% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في   .2
الكتاب المدرسي التصنيؼ 
 السريع لؤلفكار في فئات

64  14,49% 

يتضمف الكتاب  المدرسي  .3
تدريبات  تشجع عمى كضع 

 أكبر عدد مف الحمكؿ

47  9,80% 

يساعد الكتاب المدرسي  في   .4
 تطكير االفكار كاستخداـ الخياؿ

30  6,10% 

تشجع انشطة  الكتاب    .5
المدرسي   الطالب عمى طرح 

 حمكؿ لمعالجة المشكمة

51  13,09% 

يتضمف الكتاب المدرسي   .6
 أنشطة  لحؿ المشكبلت

57  14,22% 

تتطمب انشطة  الكتاب    .7
المدرسي مف الطالب تقييـ 
 الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

67  16,34% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي   .8
عمى  تبنى  العديد مف األساليب 

 االستكشافية

38  7,99% 

   429 مجمكع التكرارات 
 
 

التعمم 

يتضمف الكتاب المدرسي    .9
 تحديد األىداؼ

108 36,74% 13,45% 

 %16,11  118تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي  .10
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 البنائي
 
 
 
 
 

التعمم 
 البنائي

عمى تكظيؼ متطمبات التعمـ 
 السابؽ 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .11
أنشطة تساعد عمى مراقبة التقدـ 

 الذم أحرزه الطالب

115  13,77% 

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي  .12
االستفادة مف الطالب عمى 

جراء  التغذية الراجعة كا 
 التعديبلت

109  13,44% 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي  .13
الطالب عمى العمؿ باستقبللية , 

 كطرح حمكؿ فردية

124  15,36% 

يشجع محتكل الكتاب المدرسي   .14
الطالب عمى المثابرة كاإلصرار 

 عمى التعمـ

120  14,20% 

الكتاب  المدرسي  ينمي  محتكل .15
مؿ في مدل أالقدرة عمى الت

 نجاحو إلنجاز عممو

114  15,33% 

   807 مجمكع التكرارات
 
 
 
 
 
 
 

 التواصل
 
 

يشجع  محتكل الكتاب    .16
 المدرسي عمى القراءة بإتقاف  

124 27,14% 19,45% 

يساعد محتكل الكتاب    .17
المدرسي الطالب عمى التعبير 
 بكضكح  عف االمثمة كالتدريبات

115  18,96% 

يتضمف  الكتاب المدرسي  .18
أنشطة كتابية تتطمب عرض 

 مجمكعة مف االفكار

67  10,82% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى   .19
استخداـ المغة الرياضية لمتعبير 

95  15,47% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 
 

 التواصل

 عف االفكار الرياضية
يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  .20

استخداـ مجمكعة مف كسائؿ 
 االتصاؿ لمشاركة االفكار

 

46  7,92% 

يتضمف الكتاب  المدرسي    .21
أنشطة تشجع  تحكيؿ العبارات 
 الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح 

101  16,69% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى   .22
تقديـ استراتيجيات قائمة عمى 

أشكاؿ كميارات التكاصؿ 
 الرياضي

52  10,65% 

   590 مجمكع التكرارات
 
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي    .23
أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ 

 تعاكني

41 7,38% 28,59% 

الكتاب   يشجع  محتكل  .24
المدرسي عمى التحمي بقيـ 

 التسامح كاالحتراـ

18  16,55% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .25
أنشطة تساعد عمى التكيؼ مع 

 اآلخريف

42  30,07% 

يتضمف  الكتاب المدرسي  .26
انشطة تتطمب التفاكض 

 كاالستجابة.

34  24,79% 

   135 مجمكع التكرارات
 
 

تشجع انشطة  الكتاب    .27
المدرسي عمى إدراؾ المسؤكليات 

 االجتماعية

31 7,73% 19,45% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 

 المواطنة
 
 
 
 
 

 المواطنة
 
 

تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي   .28
عمى التصرؼ بمسؤكلية تجاه 

 البيئة

30  20,31% 

ينمي محتكل الكتاب المدرسي    .29
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة 

 كقيـ اآلخريف
 

45  25,73% 

المدرسي  يعزز محتكل الكتاب  .30
 االنتماء لمكطف

20  15,47% 

يشجع  محتكل الكتاب   .31
 المدرسي احتراـ حقكؽ اإلنساف

37  18,94% 

   163 مجمكع التكرارات
  

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 الكفايات كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي ) الفصؿ الثاني( في ضكء نتائج تحميؿ ( 11ممحؽ)

 (  ) التكرارات ك متكسط النسب المئكية  لممؤشرات 

مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 

 التفكير الناقد
 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة  .1
 تصنيؼ كتحميؿ البيانات

54 19,42% 20,02% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في   .2
الكتاب المدرسي التصنيؼ السريع 

 لؤلفكار في فئات

34  13,24% 

يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات   .3
تشجع عمى كضع أكبر عدد مف 

 الحمكؿ

40  9,63% 

يساعد الكتاب المدرسي  في تطكير   .4
 االفكار كاستخداـ الخياؿ

31  9,04% 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي     .5
الطالب عمى طرح حمكؿ لمعالجة 

 المشكمة

39  5,90% 

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة    .6
 لحؿ المشكبلت

36  8,28% 

تتطمب انشطة  الكتاب  المدرسي   .7
مف الطالب تقييـ الحمكؿ كالنتائج 

 المتكقعة

52  16,15% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي   .8
عمى  تبنى  العديد مف األساليب 

 االستكشافية

47  15,67% 

   333 مجمكع التكرارات
 
 
 

 التعمم البنائي

يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد   .9
 األىداؼ

99  23,31% 

تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي عمى  .10
 تكظيؼ متطمبات التعمـ السابؽ 

90  19,61% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 
 
 
  

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   .11
تساعد عمى مراقبة التقدـ الذم أحرزه 

 الطالب

59  10,40% 

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي  .12
الطالب عمى االستفادة مف التغذية 

جراء التعديبلت  الراجعة كا 

56  11,71% 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي  .13
الطالب عمى العمؿ باستقبللية , 

 كطرح حمكؿ فردية

60  12,07% 

يشجع محتكل الكتاب المدرسي   .14
الطالب عمى المثابرة كاإلصرار عمى 

 التعمـ

64  12,07% 

الكتاب  المدرسي  ينمي  محتكل .15
مؿ في مدل نجاحو أالقدرة عمى الت
 إلنجاز عممو

62  12,34% 

   490 مجمكع التكرارات
 
 
 

 التواصل
 
 
 
 
  

يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي   .16
 عمى القراءة بإتقاف  

90  22,06% 

يساعد محتكل الكتاب  المدرسي   .17
الطالب عمى التعبير بكضكح  عف 

 االمثمة كالتدريبات

71  14,58% 

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة  .18
كتابية تتطمب عرض مجمكعة مف 

 االفكار

35  8,56% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى   .19
استخداـ المغة الرياضية لمتعبير عف 

 االفكار الرياضية

72  14,77% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  .20
استخداـ مجمكعة مف كسائؿ 

57  12,33% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 االتصاؿ لمشاركة االفكار
يتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة   .21

تشجع  تحكيؿ العبارات الرياضية 
 بشكؿ مترابط ككاضح 

64  13,57% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى تقديـ   .22
استراتيجيات قائمة عمى أشكاؿ 

 كميارات التكاصؿ الرياضي

62  14,21% 

   451 مجمكع التكرارات
 
 
 
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة   .23
 تتطمب العمؿ بشكؿ تعاكني

59  32,34% 

الكتاب المدرسي   يشجع  محتكل  .24
 عمى التحمي بقيـ التسامح كاالحتراـ

53  24,97% 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   .25
 تساعد عمى التكيؼ مع اآلخريف

39  23,33% 

يتضمف  الكتاب المدرسي انشطة  .26
 تتطمب التفاكض كاالستجابة.

37  19,35% 

   188 مجمكع التكرارات
 
 
 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي   .27
 عمى إدراؾ المسؤكليات االجتماعية

46  20,04% 

تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي   .28
 عمى التصرؼ بمسؤكلية تجاه البيئة

47  22,97% 

ينمي محتكل الكتاب المدرسي    .29
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة كقيـ 

 اآلخريف

43  17,24% 

 يعزز محتكل الكتاب المدرسي  .30
 االنتماء لمكطف

35  15,65% 

يشجع  محتكل الكتاب المدرسي   .31
 احتراـ حقكؽ اإلنساف

55  24,09% 

   226 مجمكع التكرارات
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تحميؿ كتب الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي) الفصميف األكؿ كالثاني(  لمعاـ الدراسي  نتائج( 12ممحؽ)
 (الفرعيةالمجاالت كالمؤشرات في ضكء الكفايات ) ـ2016/2017

متوسط  لمجالمن انسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
النسبة 
 لمفصمين

الفصل 
 األول

 الفصل الثاني

 
 
 
 
 

   التفكير 
 الناقد

 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة تصنيؼ  .1
 كتحميؿ البيانات

17,96% 20,02% 18,99% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في الكتاب  .2
التصنيؼ السريع لؤلفكار في المدرسي 

 فئات

14,49% 13,24% 13,86% 

يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات  تشجع  .3
 عمى كضع أكبر عدد مف الحمكؿ

9,80% 9,63% 9,72% 

يساعد الكتاب المدرسي  في تطكير االفكار  .4
 كاستخداـ الخياؿ

6,10% 9,04% 7,57% 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي   الطالب  .5
 حمكؿ لمعالجة المشكمة عمى طرح

13,09% 5,90% 9,49% 

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة  لحؿ  .6
 المشكبلت

14,22% 8,28% 11,25% 

تتطمب انشطة  الكتاب  المدرسي مف  .7
 الطالب تقييـ الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

16,34% 16,15% 16,25% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي عمى  تبنى   .8
 االستكشافيةالعديد مف األساليب 

7,99% 15,67% 11,83% 

 
 
 
 
 

التعمم 
 البنائي

 
 
 
 

 %18,38 %23,31 %13,45 يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد األىداؼ .9
تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي عمى  .10

 تكظيؼ متطمبات التعمـ السابؽ 
16,11% 19,61% 17,86% 

أنشطة تساعد  يتضمف الكتاب  المدرسي .11
 عمى مراقبة التقدـ الذم أحرزه الطالب

13,77% 10,40% 12,08% 

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي الطالب  .12
جراء  عمى االستفادة مف التغذية الراجعة كا 

 التعديبلت

13,44% 11,71% 12,58% 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي الطالب  .13
 عمى العمؿ باستقبللية , كطرح حمكؿ فردية

 

15,36% 12,07% 13,71% 
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متوسط  لمجالمن انسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
النسبة 
 لمفصمين

الفصل 
 األول

 الفصل الثاني

 
التعمم 
 البنائي

يشجع محتكل الكتاب المدرسي الطالب  .14
 عمى المثابرة كاإلصرار عمى التعمـ

14,20% 12,07% 13,14% 

ينمي  محتكل الكتاب  المدرسي القدرة عمى  .15
 في مدل نجاحو إلنجاز عممو التأمؿ

15,33% 12,34% 13,84% 

 
 
 
 
 
 

 التواصل

يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي عمى  .16
 القراءة بإتقاف  

19,45% 22,06% 20,75% 

يساعد محتكل الكتاب  المدرسي الطالب  .17
عمى التعبير بكضكح  عف االمثمة 

 كالتدريبات

18,96% 14,58% 16,77% 

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة كتابية  .18
 تتطمب عرض مجمكعة مف االفكار

10,82% 8,56% 9,69% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى استخداـ  .19
المغة الرياضية لمتعبير عف االفكار 

 الرياضية

15,47% 14,77% 15,12% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى استخداـ  .20
مجمكعة مف كسائؿ االتصاؿ لمشاركة 

 االفكار

7,92% 12,33% 10,13% 

أنشطة تشجع    يتضمف الكتاب  المدرسي .21
تحكيؿ العبارات الرياضية بشكؿ مترابط 

 ككاضح 

16,69% 13,57% 15,13% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى تقديـ  .22
استراتيجيات قائمة عمى أشكاؿ كميارات 

 التكاصؿ الرياضي

10,65% 14,21% 12,43% 

 
 

 التعاون
 
 
 

 التعاون

أنشطة تتطمب   يتضمف الكتاب  المدرسي .23
 العمؿ بشكؿ تعاكني

28,59% 32,34% 30,46% 

يشجع  محتكل  الكتاب المدرسي عمى  .24
 التحمي بقيـ التسامح كاالحتراـ

 

16,55% 24,97% 20,76% 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة تساعد  .25
 عمى التكيؼ مع اآلخريف

30,07% 23,33% 26,70% 
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متوسط  لمجالمن انسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
النسبة 
 لمفصمين

الفصل 
 األول

 الفصل الثاني

يتضمف  الكتاب المدرسي انشطة تتطمب  .26
 التفاكض كاالستجابة.

24,79% 19,35% 22,07% 

 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي عمى  .27
 إدراؾ المسؤكليات االجتماعية

19,45% 20,04% 19,75% 

تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي  عمى  .28
 التصرؼ بمسؤكلية تجاه البيئة

20,31% 22,97% 21,64% 

  ينمي محتكل الكتاب المدرسي  احتراـ .29
 الطمبة لقيميـ الخاصة كقيـ اآلخريف

25,73% 17,24% 21,48% 

يعزز محتكل الكتاب المدرسي  االنتماء  .30
 لمكطف

15,47% 15,65% 15,56% 

يشجع  محتكل الكتاب المدرسي احتراـ  .31
 حقكؽ اإلنساف

18,94% 24,09% 30,98% 
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 الكفايات   كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث االبتدائي ) الفصؿ األكؿ ( في ضكء نتائج تحميؿ( 13ممحؽ)

 ( ) التكرارات ك متكسط النسب المئكية  لممؤشرات 
مجموع  المؤشرات الفرعية المجال

التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 
 

 التفكير 
 الناقد

 واإلبداعي

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة  .1
 تصنيؼ كتحميؿ البيانات

61 19,77% 18,84% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في   .2
الكتاب المدرسي التصنيؼ 
 السريع لؤلفكار في فئات

41  12,08% 

يتضمف الكتاب  المدرسي  .3
تدريبات  تشجع عمى كضع أكبر 

 عدد مف الحمكؿ

28  9% 

يساعد الكتاب المدرسي  في   .4
 تطكير االفكار كاستخداـ الخياؿ

36  11,59% 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي     .5
الطالب عمى طرح حمكؿ لمعالجة 

 المشكمة

29  8,20% 

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة    .6
 لحؿ المشكبلت

46  12,69% 

تتطمب انشطة  الكتاب    .7
المدرسي مف الطالب تقييـ 
 الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

47  14,85% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي   .8
عمى  تبنى  العديد مف األساليب 

 االستكشافية

35  12,46% 

 مجمكع التكرارات
323   

يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد   .9 
 األىداؼ

109 30,97% 21,90% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 
لتعمم ا

 البنائي
 
 
 
 
 
 

تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي  .10
عمى تكظيؼ متطمبات التعمـ 

 السابؽ 

67  14,04% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .11
أنشطة تساعد عمى مراقبة التقدـ 

 الذم أحرزه الطالب

82  15,90% 

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي  .12
الطالب عمى االستفادة مف 

جراء   التعديبلتالتغذية الراجعة كا 

53  11,72% 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي  .13
الطالب عمى العمؿ باستقبللية , 

 كطرح حمكؿ فردية

68  13,14% 

يشجع محتكل الكتاب المدرسي   .14
الطالب عمى المثابرة كاإلصرار 

 عمى التعمـ

66  11,98% 

سي ينمي  محتكل الكتاب  المدر  .15
مؿ في مدل أالقدرة عمى الت
 عممونجاحو إلنجاز 

52  11,25% 

   496 مجمكع التكرارات
 
 

 التواصل
 
 
 
 
 
 
 

يشجع  محتكل الكتاب    .16
 المدرسي عمى القراءة بإتقاف  

98 29,99% 20,69% 

يساعد محتكل الكتاب  المدرسي   .17
الطالب عمى التعبير بكضكح  

 عف االمثمة كالتدريبات
 

83  17,32% 

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة  .18
كتابية تتطمب عرض مجمكعة 

 مف االفكار

48  10,20% 

 %12,84  60يشجع الكتاب  المدرسي عمى   .19
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 التواصل
 

استخداـ المغة الرياضية لمتعبير 
 عف االفكار الرياضية

 
يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  .20

استخداـ مجمكعة مف كسائؿ 
 االتصاؿ لمشاركة االفكار

57  12,19% 

  يتضمف الكتاب  المدرسي  .21
أنشطة تشجع  تحكيؿ العبارات 
 الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح 

61  15,01% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى   .22
تقديـ استراتيجيات قائمة عمى 

أشكاؿ كميارات التكاصؿ 
 الرياضي

66  13,72% 

   473 مجكع التكرارات
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي    .23
أنشطة تتطمب العمؿ بشكؿ 

 تعاكني

40 7,19% 37,31% 

يشجع  محتكل  الكتاب   .24
المدرسي عمى التحمي بقيـ 

 التسامح كاالحتراـ

26  22,21% 

يتضمف الكتاب  المدرسي   .25
أنشطة تساعد عمى التكيؼ مع 

 اآلخريف

26  19,36% 

يتضمف  الكتاب المدرسي انشطة  .26
 تتطمب التفاكض كاالستجابة.

26  21,11% 

   118 مجمكع التكرارات
 
 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي   .27
عمى إدراؾ المسؤكليات 

 االجتماعية

34 12,13% 14,79% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 

 المواطنة

تشجع أنشطة    الكتاب المدرسي   .28
عمى التصرؼ بمسؤكلية تجاه 

 البيئة

34  18,58% 

ينمي محتكل الكتاب المدرسي    .29
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة 

 كقيـ اآلخريف

33  14,52% 

محتكل الكتاب المدرسي  يعزز  .30
 االنتماء لمكطف

54  27,11% 

يشجع  محتكل الكتاب المدرسي   .31
 احتراـ حقكؽ اإلنساف

48  25% 

   203 مجمكع التكرارات
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 الكفايات كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث االبتدائي ) الفصؿ الثاني ( في ضكء نتائج تحميؿ( 14ممحؽ)

 ( ) التكرارات ك متكسط النسب المئكية  لممؤشرات  
مجموع  المؤشرات الفرعية المجال

التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 
 
 

  التفكير 
 الناقد

 واإلبداعي

المدرسي أنشطة  يتضمف  الكتاب .1
 تصنيؼ كتحميؿ البيانات

47 21,63% 12,59% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في   .2
الكتاب المدرسي التصنيؼ السريع 

 لؤلفكار في فئات

52  13,36% 

يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات   .3
تشجع عمى كضع أكبر عدد مف 

 الحمكؿ

27  6,53% 

يساعد الكتاب المدرسي  في تطكير   .4
 االفكار كاستخداـ الخياؿ

50  12,88% 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي     .5
الطالب عمى طرح حمكؿ لمعالجة 

 المشكمة

39  10,21% 

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة    .6
 لحؿ المشكبلت

59  14,70% 

تتطمب انشطة  الكتاب  المدرسي   .7
مف الطالب تقييـ الحمكؿ كالنتائج 

 المتكقعة

64  16,64% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي عمى    .8
تبنى  العديد مف األساليب 

 االستكشافية
 

50  13,13% 

 
 مجمكع التكرارات

 
388   

يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد   .9 
 األىداؼ

121 30,54% 21,99% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 
 
 
 
 

التعمم 
 البنائي

تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي عمى  .10
 تكظيؼ متطمبات التعمـ السابؽ 

78  14,23% 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   .11
تساعد عمى مراقبة التقدـ الذم أحرزه 

 الطالب

85  15,05% 

تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي  .12
الطالب عمى االستفادة مف التغذية 

جراء التعديبلت  الراجعة كا 

68  12,10% 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي  .13
الطالب عمى العمؿ باستقبللية , 

 كطرح حمكؿ فردية

71  12,58% 

يشجع محتكل الكتاب المدرسي   .14
الطالب عمى المثابرة كاإلصرار عمى 

 التعمـ

68  12,19% 

الكتاب  المدرسي  ينمي  محتكل .15
مؿ في مدل نجاحو أالقدرة عمى الت
 إلنجاز عممو

70  12,05% 

   561 مجمكع التكرارات
 
 
 

 التواصل
 
 
 
 
 
 
 

يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي   .16
 عمى القراءة بإتقاف  

97 31,83% 17,20% 

يساعد محتكل الكتاب  المدرسي   .17
الطالب عمى التعبير بكضكح  عف 

 االمثمة كالتدريبات

74  13,03% 

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة  .18
تتطمب عرض مجمكعة مف كتابية 
 االفكار

56  9,41% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى   .19
استخداـ المغة الرياضية لمتعبير عف 

 االفكار الرياضية

98  17,51% 
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 
 

 التواصل

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى  .20
استخداـ مجمكعة مف كسائؿ 

 االتصاؿ لمشاركة االفكار

63  10,69% 

أنشطة   يتضمف الكتاب  المدرسي  .21
تشجع  تحكيؿ العبارات الرياضية 

 بشكؿ مترابط ككاضح 

95  16,75% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى تقديـ   .22
استراتيجيات قائمة عمى أشكاؿ 

 كميارات التكاصؿ الرياضي

94  15,42% 

   577 مجمكع التكرارات
 
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة   .23
 تتطمب العمؿ بشكؿ تعاكني

28 7,55% 34,19% 

يشجع  محتكل  الكتاب المدرسي   .24
 عمى التحمي بقيـ التسامح كاالحتراـ

27  19,36% 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   .25
 تساعد عمى التكيؼ مع اآلخريف

34  26,79% 

يتضمف  الكتاب المدرسي انشطة  .26
 تتطمب التفاكض كاالستجابة.

29  19,67% 

   138 مجمكع التكرارات
 
 
 

 المواطنة
 
 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي   .27
 عمى إدراؾ المسؤكليات االجتماعية

33 8,99% 20,45% 

تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي  عمى  .28
 التصرؼ بمسؤكلية تجاه البيئة

27  15,72% 

ينمي محتكل الكتاب المدرسي    .29
احتراـ  الطمبة لقيميـ الخاصة كقيـ 

 اآلخريف

26  16,40% 

يعزز محتكل الكتاب المدرسي   .30
 االنتماء لمكطف

32  19,13% 

 %28,29  46يشجع  محتكل الكتاب المدرسي   .31
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مجموع  المؤشرات الفرعية المجال
التكرارات 
لممؤشر 
 الفرعي

متوسط 
النسبة 
المئوية 
 لممجال

النسبة المئوية  
لممؤشر الفرعي 
 بالنسبة لممجال

 احتراـ حقكؽ اإلنساف
   164 مجمكع التكرارات
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) الفصميف االكؿ كالثاني (  في ضكء  لمصؼ الثالث االبتدائي  كتب الرياضيات تحميؿ نتائج ( 15ممحؽ)
 (المجاالت كالمؤشرات الفرعيةالكفايات )

متوسط النسبة  لمجالمن انسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
كتاب  لمفصمين

الفصل 
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 
 
 
 

التفكير 
اإلبداعي 

 والناقد

المدرسي أنشطة  يتضمف  الكتاب .1
 تصنيؼ كتحميؿ البيانات

18,84% 12,59% 15,72% 

تتضمف أنشطة  التصنيؼ في الكتاب   .2
المدرسي التصنيؼ السريع لؤلفكار في 

 فئات

12,08% 13,36% 12,72% 

يتضمف الكتاب  المدرسي تدريبات   .3
 تشجع عمى كضع أكبر عدد مف الحمكؿ

9% 6,53% 7,77% 

يساعد الكتاب المدرسي  في تطكير   .4
 االفكار كاستخداـ الخياؿ

11,59% 12,88% 12,24% 

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي     .5
الطالب عمى طرح حمكؿ لمعالجة 

 المشكمة

8,20% 10,21% 9,21% 

يتضمف الكتاب المدرسي أنشطة  لحؿ   .6
 المشكبلت

12,69% 14,70% 13,70% 

تتطمب انشطة  الكتاب  المدرسي مف   .7
 الطالب تقييـ الحمكؿ كالنتائج المتكقعة

14,85% 16,64% 15,75% 

تساعد انشطة الكتاب المدرسي عمى    .8
 تبنى  العديد مف األساليب االستكشافية

12,46% 13,13% 12,80% 

 
 
 
لتعمم ا

 البنائي
 
 
 
 

يتضمف الكتاب المدرسي  تحديد   .9
 األىداؼ

21,90% 21,99% 21,95% 

تشجع أنشطة الكتاب  المدرسي عمى  .10
 تكظيؼ متطمبات التعمـ السابؽ 

14,04% 14,23% 14,14% 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   .11
تساعد عمى مراقبة التقدـ الذم أحرزه 

 الطالب
 

15,90% 15,05% 15,48% 

 %11,91 %12,10 %11,72تساعد انشطة  الكتاب لمدرسي الطالب  .12
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متوسط النسبة  لمجالمن انسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
كتاب  لمفصمين

الفصل 
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 
 

التعمم 
 البنائي

عمى االستفادة مف التغذية الراجعة 
جراء التعديبلت  كا 

تشجع  أنشطة  الكتاب المدرسي الطالب  .13
عمى العمؿ باستقبللية , كطرح حمكؿ 

 فردية

13,14% 12,58% 12,86% 

يشجع محتكل الكتاب المدرسي الطالب   .14
 عمى المثابرة كاإلصرار عمى التعمـ

11,98% 12,19% 12,09% 

ينمي  محتكل الكتاب  المدرسي القدرة  .15
عمى التأمؿ في مدل نجاحو إلنجاز 

 عممو

11,25% 12,05%  11,65% 

 
 
 
 

 التواصل

يشجع  محتكل الكتاب  المدرسي عمى   .16
 القراءة بإتقاف  

20,69% 17,20% 18,95% 

يساعد محتكل الكتاب  المدرسي   .17
الطالب عمى التعبير بكضكح  عف 

 االمثمة كالتدريبات

17,32% 13,03% 15,18% 

يتضمف  الكتاب المدرسي أنشطة كتابية  .18
 تتطمب عرض مجمكعة مف االفكار

10,20% 9,41% 9,81% 

يشجع الكتاب  المدرسي عمى استخداـ   .19
المغة الرياضية لمتعبير عف االفكار 

 الرياضية

12,84% 17,51% 15,18% 

يعتمد  الكتاب  المدرسي عمى استخداـ  .20
مجمكعة مف كسائؿ االتصاؿ لمشاركة 

 االفكار

12,19% 10,69% 11,44% 

أنشطة   يتضمف الكتاب  المدرسي  .21
تشجع  تحكيؿ العبارات الرياضية بشكؿ 

 مترابط ككاضح 
 

15,01% 16,75% 15,88% 

يحث  الكتاب  المدرسي عمى تقديـ   .22
استراتيجيات قائمة عمى أشكاؿ كميارات 

13,72% 15,42% 14,57% 
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متوسط النسبة  لمجالمن انسبة المؤشر  المؤشرات الفرعية المجال
كتاب  لمفصمين

الفصل 
 األول

كتاب الفصل 
 الثاني

 التكاصؿ الرياضي
 
 
 

 التعاون

يتضمف الكتاب  المدرسي  أنشطة   .23
 تتطمب العمؿ بشكؿ تعاكني

37,31% 34,19% 35,75% 

يشجع  محتكل  الكتاب المدرسي عمى   .24
 التحمي بقيـ التسامح كاالحتراـ

22,21% 19,36% 20,79 % 

يتضمف الكتاب  المدرسي أنشطة   .25
 تساعد عمى التكيؼ مع اآلخريف

19,36% 26,79% 23,08% 

يتضمف  الكتاب المدرسي انشطة تتطمب  .26
 التفاكض كاالستجابة.

21,11% 19,67% 20,39% 

 
 
 
 

 المواطنة

تشجع انشطة  الكتاب  المدرسي عمى   .27
 إدراؾ المسؤكليات االجتماعية

14,79% 20,45% 17,62% 

تشجع أنشطة  الكتاب المدرسي  عمى  .28
 التصرؼ بمسؤكلية تجاه البيئة

18,58% 15,72% 17,15% 

  ينمي محتكل الكتاب المدرسي  احتراـ  .29
 الطمبة لقيميـ الخاصة كقيـ اآلخريف

14,52% 16,40% 15,46% 

يعزز محتكل الكتاب المدرسي  االنتماء  .30
 لمكطف

27,11% 19,13% 23,12% 

يشجع  محتكل الكتاب المدرسي احتراـ   .31
 حقكؽ اإلنساف

25% 28,29% 26,65% 

 


