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 : ملخصال

هدف البحث الحالي إلى بناء أداة لمعايير جودة كتب الرياضيات في المرحلة االبتدائية  ,    

ولتحقيق ذلك قام الباحثان ببناء أداة البحثث وررضث ا رلثى وعمورثة وثب ال بثراء و و ث  

رياضيات في المرحلة االبتدائية الباحثان إلى نتائج البحث وهي وقياس لمعايير جودة كتب ال

ويتكثثون وثثب  مجثثة وعثثاالت عئيجثثةك إرثثداد الكتثثاح و  ليلثثد, المحتثثو  والمثثادة الدعا ثثية , 

أ اليب ررض المحتو , الشك  العام للكتاح واإل ثرا  اللني,اس ثةلة التقويميثة ت و تكثون 

 دام اسداة فثي ت فقرة  م ارتمادها ,وأو ى الباحثان بعدد وب التو يات ون ا, ا ثت69وب ك

 قثويم كتثثب عياضثثيات المرحلثة االبتدائيثثة, االهتمثثام بت ثثوير ونثاهج الرياضثثيات فثثي ضثثوء 

وعثثايير العثثودة, وان يثثتم  عريثثب المنثثاهج العديثثدة قبثث    بيق ثثا, وضثثروعة اس ثث  بثث عاء 

 المعلميب رند القيام بتعدي  المناهج. 

Building a tool for quality standards for mathematics books at 

the primary stage 
Prof . Faaq Fadel Ahmed         Asst . Instrucher Sanaa H. Khalaf  

 

Abstract : 

   The aim of current research is to build a tool for quality standards 

for mathematics books at the primary stage , and to achieve this aim, 

the researchers built a research tool and presented to a group of 

experts and they concluded same results and this tool is considered 

as a measure of the quality standards for mathematics books at the 

primary stage  and this measure consists of five main levels( 

preparation and authored of the book , content and the subject , 

methods of displaying content , the overall shape of a book and art 

direction ,evaluation questions ) and  It consists of ( 96 ) items and 

these items have been adopted ,and the researchers recommended a 

number of recommendations, including , the use of the tool in the  

evaluation of mathematics books for the primary stage ,the interest 

in the development of mathematics curricula in the light of the 

quality standards , and are experimenting new curricula before they 
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are applied , and the necessity of taking the opinions of teachers 

when changing the curriculum. 

 االطار العام للبحث :

 :اهمية البحث والحاجة اليه 

ي لق رلى العصر ال ي نعيشد رصر العودة , حيث أن طبيعة العصر ال ي نحب فيد   

التكنولوجــي  ت ,  ارد رلى ذلك التقدم العلميعودة في جميع المعاال ؤكد رلى ال

ِ  قد وعد ول وم العودة في اإل الم.  قولد  عالى:و الجريـــع في ك  وناحي الحياة , ُصْنَع َّللاه

 /سورة النمل(.88الهِذي أَْتقََن ُكله َشْيٍء إِنههُ َخبِيٌر بَِما تَْفَعلُوَن)من اآلية 

ودة في بدايت ا رلى  قويم الجلع والمنتعات الصنارية وبعدها د   ه ا المل وم أكدت الع   

ية واإلنجانية , والتربية في وعاالت غير الجلع والمنتعات , فتناولتد المعاالت الزعار

وا عة وأ بح الحديث رب جودة  باحد   ول وم العودة وب  ه ه المعاالت إذ  احد

 ا  الكتب المدع ية في وحاف  كثيرة.      المن ج وجودة  قنيا د وجودة إنت

ا ت دام ول وم العودة في الجلع والمنتعات فقد أ بح وص لحاً  ربوياً  فضال رب    

 عليمياً وذلك لدقة ا ت داوا د فجعت المؤ جات التعليمية إلى إرادة  قويم ولا ل ا في 

في اللترة الحديثة ,  ضوء ا ت داوات ه ا المل وم , وما جع  االهتمام بالعودة و ماً 

وأ بح التوجد نحو ا ت داوات ه ا المل وم ويزة المؤ جة التعليمية الناجحة . وأ بحت 

 ت.151: 7002أج زة التعليم  جت دم العودة كمعياع للمنتج التعليميكاحمد,

والعودة في التعليم  عد وب أهم الو ائ  واس اليب الناجحة التي  قود إلى   وير و حجيب   

ة النظام التعليمي بمكونا د المادية والبشرية , ب  وأ بحت لغة وشتركة بيب الثقافات بني

والبنى التربوية و ياعاً ا ترا يعياً  مليد طبيعة الحركة التعليمية والتربوية في الوقت 

 ت. 7: 7006الحاضركأبو رزيز,

رتباعها ويؤكد كالزواويت رلى ضروعة وضع وعايير قووية للتعليم ,      في ا   

المقاييس العالمية لعودة التعليم وإنشاء هيةة قووية الرتماد وضمان العودة في التعليم , 

والتي وب بين ا جودة الكتاح المدع ي ال ي يعد احد وكونات العملية التعليمية والقا م 

 ت.   15: 7002المشترك لد  المتعلميب في وراح  التعليم الم تللةكالزواوي,

في التعليم في التربية التقليدية والتربية الحديثة .  اً أ ا ي اً المدع ي دوع إن للكتاح    

فالتربية التقليدية رد د أ ال وب أ ول العملية التعليمية التي ال يمكب أن  حدث وب دوند 

لكوند المصدع الوحيد للمعرفة . وفي ظ  الت وعات التربوية الحديثة , أضحى الكتاح 

وب   ة التعليم بغرض  حقيق اسهداف المنشودةكجوعانة  ياً عئيج اً المدع ي جزء

 ت.766: 7006والبركات ,

وقثثد اهثثتم المربثثون بالكتثثاح المدع ثثي , ورقثثدوا لثثد النثثدوات والمثثؤ مرات , وحثثددوا لثثد     

فر في الكتاح العيد , ان القا وب ااس س التي يقوم رلي ا , والموا لات التي ينبغي أن  تو

 ت.152: 7009ا   ك ضر,الوظائف التي يؤدي 

ونظراً ل لك وحتى يصبح الكتاح ذا قيمة  ربوية رالية ينبغي ان يصمم بعناية وب حيث      

ا تياع وكونا د و نظيم  برا د التعليمية وإنتاجد شكالً ووضموناً بما يالئم اس س المعرفية 

تعلميب رملية التعلم , والنلجية والتربوية واللنية والتقنية ليكون أداة فارلة  يجر رلى الم

و ج م في  حقيق اسهداف التربوية الموج ة لبناء اإلنجان المتكيف وع المجتعدات وال ي 

 ت.201: 7002يقوم بدوع اجتماري وتميزكال والدة ,
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للن وض الحضاعي والتكنولوجي ال ي بدء في الشثق الثثاني وثب القثرن العشثريب ووثا  ان     

االوثر الث ي انعكثس ا ثره رلثى   ثوع حثادي والعشثريب , ي  ط لد وب ن وض في القثرن ال

 . المناهج الدعا ية وال  يما ون ج الرياضيات

رليد أ بحت رملية البحث فثي جثودة الكتثب المدع ثية وجثودة كتثب الرياضثيات لعميثع    

وراح  الدعا ة . وب الموضورات الم مة التي شارت وال زالت  ت لب الكثيثر وثب البحثث 

معايير الجوودة اسساسوية يمكب  حديد  جاؤل البحث الحالي ال ي يج ل رب والتقصي ,رليد 

 والفرعية الواجب توافرها في كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية؟  
وسهمية ون ج الرياضيات ال ي يحت  عكناً أ ا يا في وناهج التعليم االبتدائي , فقد ش د     

ي ون ج الرياضيات وما حدا بالمربيب العالم في الجنوات اس يرة  غيرات وا عة ف

والم تميب بتدعيس الرياضيات إلى إرادة النظر فيد ,بحيث ال يقلون رند حد إجراء 

 عديالت طليلة ,ب   عدوه إلى وضع  صوع جديد وإد ال  غيرات ج عية رلى ه ه المناهج 

 ت. 7: 7002بما  قتضيد ظروف الحياة الحالية والمجتقبليةكدياح,

كون ا البداية الحقيقية لعملية التنمية الشاولة لمداعك لمرحلة االبتدائية وب أهمية ما لول    

اسطلال و زويدهم بك  وا وب ش ند  حقيق النمو الشاو  والمتزن لش صيا  م عوحياً 

واجتمارياً ورقلياً ووجدانياً وججمياً وارتماد المراح  التالية ل ا رلى اكتجاح الم اعات 

, و زويد التالوي  باس ا يات الصحيحة القويمة وال برات والمعلووات التي  قدم في ا 

 ت.27: 1662والم اعات كالحقي , 

 ماشيا وع اال عاهات العالمية التي أكدت رلى جودة الكتب المدع ية وسهمية المرحلثة و    

لمثن ج االبتدائية ,ولكتب الرياضيات التي  شك  أداة و مة وب بثيب اسدوات التثي يتضثمن ا ا

في المرحلة االبتدائية لتحقيق أهداف ا  ظ ر أهمية البحث الحالي في التصثدي لججابثة رلثى 

الجؤال ال ي  ت لب اإلجابة رليد  حديد أهم الملا   اس ا ية واللررية التي  ر كثز رلي ثا 

ا جثثودة كتثثب الرياضثثيات للمثثداعس االبتدائيثثة ووثثب المعلثثوم أن التصثثدي لججابثثة رلثثى هكثث 

 يحدد وعالم اإلجابة رلى ه ا التجاؤل.          ال بد أن يكون هناك بحث رلمي جاؤل 

 

 -هدف البحث:

الواجب  وافرهثا فثي  اس ا ية واللررية ي دف البحث الحالي التعرف إلى وعايير العودة   

  كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية.

 

 -حدود البحث:

 اقتصرت حدود البحث رلى اآل ي:

 .7012-7012يات للمرحلة االبتدائية في العراق للعام الدعا يكتب الرياض.1

  براء في وعال اال تصاص..7

 

 -مصطلحات البحث:

 :Standardمعايير .0

ت: " هي وعمورة وب الشثروط واسحكثام التثي  عثد أ ا ثا للحكثم Carter,1997ررفد ك    

انثثب القثثوة الكمثثي والكيلثثي وثثب  ثثالل وقاعنثثة هثث ه الشثثروط بمثثا هثثو قثثائم و ثثوالً إلثثى جو

 ت.Carter,1973: 153والضعف " ك  

ويُعرف الباحثان المعايير إجرائيا وعمورة الشروط اس ا ية واللررية الواجب  وافرهثا    

 في كتب عياضيات المرحلة االبتدائية ارتماد رلى عأي ال براء و عاعح اآل ريب.   
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 :qualityالجودة .2

يير والجمات التي يعب  وافرهثا فثي جميثع ت: وعمورة وب المعا7002ررف اكرليمات,     

رنا ر المؤ جة  ثواء وثا يتعلثق بالمثد الت أو العمليثات أو الم رجثات التثي  عمث  رلثى 

 حقيق حاجات وعغبات ووت لبات العاوليب في المؤ جة والمعتمع المحلي وذلك وب  الل 

وتثد ءل الوقثت ووالوالمادية وثع ا ثتغال اال ت دام اسوث  واللعال لعميع اإلوكانات البشرية

 ت. 11: 7002ل  ه اإلوكاناتكرليمات,

ويُعرف الباحثان العودة إجرائياً   ب ن ا وعمورة الصلات اس ا ية الواجب  وافرها فثي     

كتب عياضيات المرحلة االبتدائية التي  جارد التالويث  رلثى  حقيثق وجثتو   عليمثي  علمثي 

 وتقدم في وادة الرياضيات.

 :الكتاب المدرسي.0

ت:هو وادة التلار  العملية أ ناء  نلي  الدعوس وا بيب المعلثم والمثتعلم , 7002ررفدكنَزال,  

 ت. 717: 7002والمنبثقة رب المن ا  المدع يكنَزال,

ويُعرف الباحثان الكتاح المدع ي إجرائيا هو كتاح الرياضيات للمرحلة االبتدائية , ال ي   

 .بوزاعة التربية لعم وعية العراق لمناهجيتم وضعد وب قب  لعان وكللة بمركز ا

 المرحلة االبتدائية في العراق: .2

ت:" هي أولى المراحث  الدعا ثية فثي العثراق يلتحثق في ثا 1691ك  عريف وزاعة التربية,   

ت  نوات ويتدع   الل ا وب الصف اسول إلى الصثف الجثادس والتعلثيم 9ال ل  في رمر ك

 ت.  1691اعة التربية, نظام المداعس االبتدائية,في ا يكون إلزاويا في العراق"كوز

 

  -جانب النظري ودراسات سابقة:ال

 نظريالجـــــــانب ال

 مفهوم الجودة:
إن المعنى اال  الحي للعودة قد  بايب با تالف وج ات نظر الملكريب والباحثيب, فقثد     

ت ب ن ثثثثثا  ثثثثثلة أو دعجثثثثثة  لثثثثثوق يمتلك ثثثثثا شثثثثثيء Webster,1992ررف ثثثثثا قثثثثثاووسك

 ت.5: 7002واكدياح,

وجاء وعنى العودة في وععم لجان العرح بان أ ل ا " جثود" والعيثد نقثيل الثرديء,      

وجثثثاد الشثثثيء جثثثوده أي  ثثثاع جيثثثداً, وأجثثثاد أي أ ثثثى بالعيثثثد وثثثب القثثثول أو اللعثثث  "كابثثثب 

 ت.27: 1612ونظوع,

هيم التربويثة بعثد إن ول وم العودة في التربية وب الملاهيم التي أضيلت إلى قاووس الملا    

أن اشثثتد التنثثافس العثثالمي حثثول الجثثي رة واال ثثتحواذ رلثثى المعثثاالت الصثثنارية نظثثراً لمثثا 

 EDWARDحققثثثد هثثث ا المل ثثثوم وثثثب نعثثثاأ , ال  ثثثيما بعثثثد أن اقثثثتحم ادواعد ديمثثثنج 

DEMING   ب فكاعه المعروفثة بنظريثة " العثودة الشثاولةTQM فثي وعثال التعلثيم " هث ا

ول رلى نورية  عليم أفض  , و حجيب القدعة رلثى التكيثف والتعاوث  المعال وب أج  الحص

وثثثثثع وجثثثثثتعدات العصثثثثثر وإفرازا ثثثثثد الم تللثثثثثة بكيليثثثثثة أفضثثثثث  وبثثثثث داء أعقىكا ثثثثثتيتية 

 ت.16: 7001و رحان,

 وهناك وب ويز بيب  ال ة جوانب في وعنى العودة الشاولة في التعليم وهي:  

لات وال صائص التي ينبغي أن  رارثي :  حديد الموا  Design qualityجودة تصميم -

 في الت  يط للعم .  

: الحصول رلى ونثتج  عليمثي و ثدوات  عليميثة وفثق Quality director جودة المخرج -

 ال صائص والموا لات المتوقعة.
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: القيثثثثام باسرمثثثثال وفثثثثق المعثثثثايير المحثثثثددة Quality performance جووووودة اسداء -

 ت.151: 7002كاحمد,

 

 بمفاهيم الجودة في التربية والتعليم: أسباب اسخذ

بعد أن أ بحت العودة وت لباً أ ا يا في  وعة المعلووات , أ بح لزاواً رلى التربوييب     

 ون ا  :لعدة ا باح اس   ب ا و

  حقيق أفض  أداء في المؤ جات التربوية ب ق  وقت وأق  ج د وكللة. -

 وليب في المؤ جات التعليمية والمعتمعية  .زيادة اإلحجاس بالرضا لد  المتعلميب والعا -

 وواكبة حركة التاعيخ الحضاعية و حجيب  معة المؤ جات التعليمية. -

  حقيق أفض  ونتج في المؤ جات التربوية إال وهي اسهداف التربوية   . -

 مبادئ الجودة في التعليم:

لعثودة فثي التعلثيم  عبثر رثب ا وعثايير عئيجثة رثدة "  حديثد  Erkaaroا ت اع " أعكثاعو   

 ,هي:

 ثث  ي رثثب طريثثق  حمثث  المتعلمثثيب واآلبثثاء المجثثؤولية بثثاوتالك م لم ثثاعات  المشوواركة : -

 العودة وح  المشكالت.

 شير إلى أن هيةة التدعيس يعب أن ي لقوا سنلجث م وعثايير جثودة وحثددة دا ث   المبادأة: -

 المؤ جة , وإر ائ ا أولوية أ ناء رمل م.

في وعال اال تصاص العام والثدقيق و وليلثد وثع النافث  وإرثادة  جدات:التواصل مع المست -

  صميم بيةة التعلم بما يتلق وع ه ه المجتعدات.

لمت لبثثات المجثثت لك فثثي  حجثثيب المنثثتج كالثثتعلم لثثد   المراجعووة واالسووتجابة السووريعة : -

 قود إلى  المتعلميبت رب طريق وراجعة اسهداف واسنش ة ورمليات التقويم المجتمرة التي

 جودة أفض  .

 بني اال ترا يعيات التعليمية التعلمية التي  ترجم  حقيق اسهداف  الرؤية واإلستراتيجية: -

 التعليمية ودوام   ويرها رلى وفق وت لبات العودة. 

 حقيق أفض  اندوا  للمؤ جة التربوية وع وؤ جثات المعتمثع المثدني  المنفعة والتعاون: -

 ر اسداء التربوي .يجاهم في  حجيب و  وي

 ت19: 7005كونصوع,                                                                        

 الجوانب اسساسية التي تسهم في الحصول على تعلم يحقق الكفاءة والجودة:  

  بيثثثق نظثثثام العثثثودة فثثثي ق ثثثاع التعلثثثيم ابتثثثداء وثثثب المثثثداعس وانت ثثثاء بثثث رلى الحلقثثثات  -

 وزاعةت.كال

  العم  رلى إداعة العودة في المعال التربوي. -

 حديد المعايير اس ا ية التي يعب  وافرها في ود الت المنظووة التعليميثة وثب ك الويث ,  -

 وواد  عليمية, و ائ  وأنش ة , أهداف ودع ية, بنى  عليمية  متلك جميع اإلوكاناتت.

ي و رجثات المنظووثة التعليميثة وثب  ثالل  حديد المعايير اس ا ية التي يعب  وافرهثا فث -

 حديد الصلات الالزم  وافرها في الم ر  , بحيث يمتلثك القثدعة رلثى التكيثف فثي وعتمعثد 

 و  ويره.

للعمثث  رلثثى  حقيثثق هثث ه المعثثايير ال بثثد وثثب وضثثع ال  ثثط ذات ال بيعثثة التكاوليثثة والتقيثثد  -

 بتنلي ها وفقا لتجلجل ا.

 دعا ات واسبحاث, بما ال يتعاعض وع  قافتنا اإل الوية.اإلفادة وب  عاعح اآل ريب وال -

 ا تمراعية التقويم والتغ ية الراجعة والمجتمرة للعنا ر التعليمية.-
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 ت29: 7009كالوالي,                                                                         

 

 

 عالقة الجودة بالكتاب المدرسي:

عودة رم  ونظووي وراحلد وثد الت ورمليثات وو رجثات ويمكثب   بيقثد إن العم  بال    

فثثي العمليثثة التعليميثثة الثث ي يكثثون في ثثا المن ثثا  احثثد رنا ثثره اس ا ثثية. فثثالعودة بمعناهثثا 

الوا ع هو التحجيب المجثتمر , فثالمن ج اللعثال هثو المثن ج الث ي يحجثب العمليثة التعليميثة , 

 ج  وبالتثالي يحقثق جثودة , رليثد فثان نعثاأ المثن ج والكتاح المدع ي هو احد رنا ر المن

 ت.22: 7001وفعاليتد يعتبر وؤشراً وعتمداً رلى  حقيق جودة التعليم كبريكة,

ت 1يوضثثثح جثثثدول ك(:NCTMتقوووارير ووقوووائق المجلووول القوووومي لمعلموووي الرياضووويات)

و ثثثائق  ا ثثثة  ت وأعبثثثع 7002,1662,1611,1610رثثثامك ثثثدوع أعبعثثثة  قثثثاعير فثثثي 

 ت.27: 7017تكربد العبودي, 7000,1665,1661,1616بالمعاييرك

 

 ت 1دولكج

 ت NCTMك قاعير وو ائق المعلس القووي لمعلمي الرياضيات 

 الترجمة التقرير أو الو يقة العام ت

1 1610 An Agenda For Action 

:Recommendations School  

Mathematics Of the 1980 

 قرير فعال :وعمورة 

  و يات للرياضيات

 1610المدع ية لعام 

7 1611 Research in Mathematics 

Education  

البحث في الرياضيات 

 التربوية

2 1616 Curriculum and Evaluation 

Standards for School 

Mathematics  

وعايير المن ج والتقويم 

 للرياضيات المدع ية

2 1661 Professional Standards for 

Teaching Mathematics 

المعايير المحترفة 

 لتدعيس الرياضيات

5 1662 New Bulletin نشرة جديدة 

9 1665 Assessment Standards for School 

Mathematics   

وعايير التقييم 

 للرياضيات المدع ية

2 7000 Principles and Standards for 

School Mathematics  

وبادئ ووعايير 

 الرياضيات المدع ية 

1 7002 Teaching Mathematics Today  دعيس الرياضيات 

 اليوم

 

 (:NCTMالتفكير الرياضي , ومعايير الجمعية الوطنية لمدرسي الرياضيات اسمريكية )

تأهدافا  لصيلية للتلكير الرياضي حجب المراح  NCTM, 1616لقد  ضمنت و يقة ك     

ب اسهداف المتوقعة وثب  ثدعيس العمرية , فقد جاء في وعياع كالرياضيات والتلكيرت ردد و

 الرياضيات للتالوي  في ورحلة عياض اسطلال حتى الرابع اس ا ي وهي كاآل ي:  

 التو   إلى نتائج ون قية رب الرياضيات..1

 ا ت دام النماذ  والحقائق وال صائص والعالقات لتلجير أفكاعهم..7
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  برير إجابا  م..2

 ف الرياضية.ا ت دام اسنماط والعالقات لتحلي  المواق .2

 االرتقاد بان الرياضيات ذا ت وعنى..5

 أوا في الصلوف وب ال اوس اس ا ي حتى الثاوب فقد أو ت الو يقة باآل ي:

 التعرف رلى التلكير أال تنتاجي واال تقرائي وا ت داود..1

ف م و  بيق رمليات التلكير وع   كيد  اص رلى التلكير المكاني والتنا بي والر ووات .7

 البيانية.

 القيام بت مينات وحعج عياضية و قييم ا..2

 التحقق وب أفكاعهم..2

  قدير قوة التلكير المن قي وا ت داود كعزء وب الرياضيات..5

 ت  79: 7006كال  يب,                                                                    

 (:NCTM,2111معايير الرياضيات المدرسية )

لما ينبغي لتعليم الرياضثيات. وهثي  حثدد المعرفثة والل ثم والم ثاعات  المعايير هي أو اف

التي يعب أن يكتجب ا التالوي  وب ورحلة عياض اسطلال حتى الصف الثثاني رشثر و نقجثم 

إلثثى قجثثميب , القجثثم اسولكوعثثايير المحتو كووضثثورات الرياضثثيات المدع ثثية ت و صثثف 

ليثثات, العبثثر , ال ند ثثة,القياس,  حليثث  وعثثاالت هثثي كالعثثدد والعم ةوعثثايير المحتثثو   مجثث

البيانات واالحتماالتت والقجم الثثاني: وعثايير العمليثات كطثرق اكتجثاح وا ثت دام المعرفثة 

ذات العالقثثة بثثالمحتو ت و نقجثثم إلثثى  مجثثة وعثثايير هثثيك حثث  المجثث لة, التلكير,اال صثثال, 

 ت.  112: 7006العالقات , التمثي تكال  يب,  

 

 دراسات سابقة:

إلثثثى  حديثثثد وثثثد   ثثثوافر وعثثثايير ون ثثثا   (AL-Tamera,1991فت دراسوووة التموووارا)هوود

تفي وناهج الرياضيات المدع ية  NCTM,  1989المعلس القووي لمعلمي الرياضيات ك 

الم بقة في الكويت فثي المرحلثة االبتدائيثة واقتثراأ طثرق لتحجثين ا و  ويرهثا وثب وج ثة 

ت  بيثثثر, 12توشثثثرف,ك70ت وعلثثثم,ك220نظثثثر التربثثثوييب, و كونثثثت رينثثثة الدعا ثثثة وثثثبك

 NCTMالمثثن ج الو ثثلي, حيثثث وضثثع ا ثثتبانة وشثثتقة وثثب وعثثايير  واسووتخدمت الدراسووة

م, وع إجراء  عثديالت كتعزئثة بعثل اللقثرات وإرثادة  ثياغة بعضث ا , وأظ ثرت 1616

إلى أن ون ا  الرياضيات الحالي والث ي يثدعس فثي الكويثت يلتقثر إلثى وثث   نتائج الدراسة

عثثايير و ا ثثة فثثي حثث  المشثثكالت, وافتقثثاعه لموضثثورات االحتمثثال واإلحصثثاء هثث ه الم

و حلي  البيانات, وووضثوع النظثام العشثري وا ثت دام اآللثة الحا ثبة, كمثا بينثت  قثديرات 

المثثربيب إلثثى أن الوقثثت الم صثثص لتثثدعيس الرياضثثيات قصثثير جثثداً وان الكتثثب المدع ثثية 

 لتقر لبراوج  ا ة بالمتعلميب ضعاف التحصثي والبيةة الصلية غير والئمة وان المن ا  ي

AL-Tamera,1991).  ت 

إلثى  حليث  وحتثو  كتثب الرياضثيات هودفت 0991دراسة )خصاونة وأبوو موسوى, أوا    

الم وعة والمقرعة رلى طالح الصلوف اس ا ية وب الصثف ال ثاوس إلثى الصثف الثثاوب 

المعثايير اس ا ثية في ثا فثي في المملكثة اسعدنيثة , وذلثك بغثرض الكشثف رثب وثد   ثوافر 

, و ا ثثة فثثي  NCTMضثثوء المعثثايير العالميثثة لمنثثاهج الرياضثثيات للمرحلثثة اس ا ثثية  

اس ثثلوح الو ثثلي  واسووتخدمت الدراسووةضثثوء وعيثثاع حثث  المجثث لة واال صثثال الرياضثثي, 

التحليلي , ولتحقيق أهثداف الدعا ثة  ثم إرثداد أداة  حليث  وحتثو  , اشثتملت رلثى وعيثاعيب 

وأظهورت نتوائج لمعايير المادة التعليميثة وهمثا: حث  المجث لة واال صثال الرياضثي,  أ ا يب
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إلثثى وجثثود  قثثاعح بثثيب نجثثب  ثوفر المجثثائ  الرو ينيثثة وغيثثر الرو ينيثثة فثثي جميثثع الدراسوة 

الكتب التي شملت ا الدعا ة إال انثد لثم يجثع  أي وجث لة إبداريثة فثي أي كتثاح , أوثا بالنجثبة 

لغة الرياضيات والتي  ثم  مييثز بعضث ا كنشثاط لتنميثة القثدعة رلثى لمظاهر ا ت دام نماذ  

اال صال الرياضي,  ثعلت النتثائج رلثى رثدم  ثوافر نشثاطات و صصثة للترجمثة بصثوعة 

: 1662واضثثحة ووقصثثودة لتنميثثثة و ثثاعات اال صثثال الرياضيك صثثثاونة وأبثثو وو ثثثى,

 ت.911-921

ت رلثى وعثايير وضثعت ا لعثدد 0999المنظموة العربيوة للاقافوة والعلووم ,وارتمدت دعا ةك 

وب المعاالت التي عأت وجوب ا لتقويم جودة الكتاح المدع ثي  ضثمنت: كالمؤلثف و ثمعتد 

شثك  الكتثاح  –وادة الكتاح ووحتواه ولغتد وأ لوح ررضد و نظيمثد ل ث ه المثادة –العلمية 

لجثابقة ووظ ره ال اعجيت ووب  م  و لت إلى ردد وب المعايير لك  وعال وب المعثاالت ا

 ووب أهم وا  و لت إليد الدعا ة وب حيث:

: حدد ب ند البد أن يكون وعروفاً بقدع د العلمية والتربوية, و بر د المؤلف وسمعته العلمية

فثي  فضثال رثب  بر ثدفي ويدان التعليم بشك  رام و دعيس المادة الت صصية بشك   اص 

: فالبثد وثب وجثود رالقثة لعلميوةالمحتوو  والموادة اوعال   ليف الكتب المدع ية وب حيثث 

بثثيب المثثادة العلميثثة وأ ثثلوح  نظيم ثثا وررضثث ا بمثثا يتوافثثق وأهثثداف المن ثثا  وأن  تصثثف 

بالح اقة والدقثة والعمثق والشثمول, وأن  كثون والئمثة لمجثتو  التالويث  و بثر  م وحيثا  م 

رلثى عكثزت الدعا ثة  حيوث الشوكل والمظهور الخوارجي:وور ب ة بالبيةة المحلية ل ثم ,وثب 

إلثثثى جاذبيثثثة الشثثثك   فضثثثال رثثثبضثثثروعة ونا ثثثبة حعثثثم الكتثثثاح لمجثثثتويات المتعلمثثثيب 

 ت.1666والمظ ركالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم,

إلى  قثويم جثودة كتثب الرياضثيات فثي المن ثا  ( 2112في حين هدفت دراسة )دياب,      

المن ج الو لي التحليلي  راسةاستخدمت الدقد ني المقرع رلى طلبة ق اع غزة , والللج ي

ت وعلمثثاً ووعلمثثة وثثب وعلمثثي الرياضثثيات, 90فثثي دعا ثثتد, و كونثثت رينثثة الدعا ثثة وثثبك

الباحووث لعوودة نتووائج فووي وا ثثت دم الباحثثث ب اقثثة  قثثدير جثثودة الكتثثاح المدع ثثي, و و ثث  

وجود ردد وب اللقرات دون المجتو  المقبثول  ربويثاً , ورثدم وجثود فثروق  دراسته اهمها

داللثثة إحصثثائية بثثيب التقثثديرات التقويميثثة للمعلمثثيب والمعلمثثات لكتثثب الرياضثثيات قيثثد  ذات

 ت.59-21: 7002الدعا ةكدياح ,

إلثى  قيثيم وحتثو  كتثب الرياضثيات المت صصثة   (2112هدفت دراسوة )البيو ,كما       

وثثب وج ثثات نظثثر المشثثرفيب اسكثثاديمييب وفثثق المعثثايير المعمثثول ب ثثا فثثي جاوعثثة القثثدس 

لتوحثثة فثثي فلجثث يب ون قثثة عام خ , وا ثثت دوت الدعا ثثة المثثن ج الو ثثلي التحليلثثي, الم

واقتصثثرت الدعا ثثة رلثثى المقثثرعات اآل يثثة ك حليثث  المحتثثو  ,  حليثث  عياضثثي, وعثثادالت 

ت وعيثثاعاً فثثي  ثثيغت ا الن ائيثثة, 29 لاضثثلية ت, وا ثثت دم الباحثثث ا ثثتبانة  حتثثوي رلثثى ك

 نتوائج هوذا الدراسوةلمشرفيب التربوييب, وكانت أبرز و كونت رينة الدعا ة وب وعمورة ا

 اآل ي:

 بلغت وعم   قديرات المشرفيب وا بيب المتو ط والعالي. -

ردم وجود فروق ذات داللة إحصائية بيب  قديرات المشرفيب رلى وعايير إرداد وقثرعات  -

 الرياضيات وفقاً لك  وقرع دعا ي رلى حده.

وتمثثثالً بثثالمراجع , ورثثرض المثثادة العلميثثة  وجثثود بعثثل القصثثوع فثثي بعثثل الوحثثدات -

 ,التقويم ال ا ي.

 ,وعقة رم ت7002كالبيك,                                                                       
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إلى الكشف رب وجتو  العثودة فثي دعجثة  ثوافر (فقد هدفت 2116أما دراسة )الوالي,    

ت فثثثي ووضثثثورات اإلحصثثثاء   NCTMرياضثثثيات كوعثثثايير المعلثثثس القثثثووي لمعلمثثثي ال

 اسوتخدمت الدراسوةالمتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة اس ا ثية فثي فلجث يب , حيثث 

المثثن ج الو ثثلي التحليلثثي بعثثد أن حللثثت ووضثثورات اإلحصثثاء المتضثثمنة وثثب  ثثالل أداة 

ت حيثث  كونثت   NCTMت في فلج يب ارتمثاداً رلثى وعثايير ك10-1 حلي  للصلوف وب ك

 النتوائجرينة الدعا ثة وثب وحثدات اإلحصثاء المتضثمنة فثي كتثب الرياضثيات وقثد أ ثلرت 

 . NCTMبتدني وجتو  العودة في دعجة  وافر وعايير

التعثثثرف رلثثثى وعثثثايير جثثثودة  نظثثثيم المحتثثثو   (  2111وهووودفت دراسوووة )عيسوووى,    

ع , ولتحقيثق اإلحصائي في وناهج الرياضيات والتثي  تمثث  باال ثتمراعية والتكاوث  والتتثاب

المن ج الكيلي , حيث ا ت دم أ ثلوح  حليث  المضثمون واس ثلوح  استخدمت الدراسةذلك 

النقثدي البنيثوي فثي ا تقصثاء المعثثايير للموضثورات اإلحصثائية , و و ثلت الدعا ثة إلثثى 

يات فثثي المراحثث  التعليميثثة إذ بلغثثت نجثثبة المحتثثو  اإلحصثثائي فثثي كتثثب الرياضثث النتووائج

وبيب أن هناك فعوة كبيرة بيب دعوس المحتثو  اإلحصثائي, ومثا يثدل  %ت ,29,2ك الثالث

رلى غياح وعايير جودة  نظيم المحتو  اإلحصائيكاال تمراعية, التتابع, التكاوث ت, ورثدم 

هيثة رلثم إلحصثائية فثي ون ثا  الرياضثيات كوا وافر وعياع اال تمراعية في الموضورات ا

العثثات اإلحصثثائية, التوزيثثع ال بيعثثي واسعقثثام اإلحصثثاء,  نظثثيم البيانثثات و مثيل ثثا, المع

 ت.   97: 7001القيا ية والعينات اإلحصائية, الت بيقات الحا وبيةتنقالً ربكبريكة,

 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:
وراراة وجود المعثايير العالميثة للعثودة إلثى جثواع وعثايير الكتثاح المدع ثي العيثد ينبغي  -

 ح الرياضيات بصلة  ا ة.رلى وجد العموم وكتا

 اع باط المن ج بالواقع اليووي لحياة المتعلم. اهمية -

  وير المنثاهج بصثوعة دوعيثة وثب فتثرة إلثى أ ثر  لكثي  واكثب وثا ي ثرأ رلثى  وجوح -

 التربية وب  غيرات.  

 مد  استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة:  

  بلوعة و ياغة وشكلة وأهداف البحث الحالي. -

  حديد وبناء العانب النظري للبحث الحالي. -

 بناء قائمة وعايير العودة واشتقاق اال تبانة المعياعية ون ا. -

       و يات ووقترحات الدعا ات الجابقة  في ا تياع رنوان البحث الحالي. -

 

 منهجية وإجراءات البحث : 

 :The Research  methodologyاوال: منهجية البحث 

أو المن عيثة هثو طريثق إجرائثي وركثب ووتكاوث  يعتمثده الباحثث للو ثول  ون ج البحث   

إلى حقيقة جديدة ينشدها للتغلب رلى وشكلة  جت ويد أو غاوضة رليد , ف ثي ال ريثق الث ي 

يو ثث  وثثب المشثثكلة إلثثى النتثثائج والحلثثول التثثي يريثثدها , ويتكثثون وثثب وعمثثوع العواوثث  

و ا رثادة فثي جمثع و حليث  و لجثير البيانثات والعمليات واسدوات واإلجراءات التثي يجثت د

, 1616الم لوبثثثة لغثثثرض الحصثثثول رلثثثى اإلجابثثثات الناجحثثثة لحثثث  المشثثثكلة كحمثثثدان , 

 ت.90-57ص

ا ثثت دم الباحثثثان المثثن ج الو ثثلي التحليلثثي, ف ثثو انجثثب ل ثث ه الدعا ثثة الن هثث ا المثثن ج    

 ت.101: 7001عزاوي,يتضمب  حلي  ووالحظات نتاجات اسفراد الللظية , والمكتوبة كال

 قانيا:أداوت البحث:
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وهي الحاجة إلى  حديد ال ريقة التي  مكب الباحثث وثب جمثع البيانثات اس ا ثية ال تيثاع    

فروضد أو الو ول إلى  حقيثق هثدف بحثثد , وإن الث ي يحثدد للباحثث اال تيثاع واالجت ثاد 

, 1660رحمب , فثثثي وعثثثال أداة المعلووثثثات هثثثو طبيعثثثة البحثثثث وأهدافثثثـد كداود وربثثثد الثثث

 ت.61ص

 ووب اج  الحصول رلى البيانات الصحيحة ا تعان الباحثان باآل ي :   

 -رب طريق اال تعانة باآل ي:  وسائل جمع البيانات:.1

:وقابالت وع بعل ال براء التربثوييب والم تصثيب فثي بنثاء  ردة أجر  الباحثان المقابلة

مثيب رثب طريثق المقثابالت الش صثية المقاييس ,وا ت الع عأي رينة وب المشثرفيب والمعل

ذات ال ابع غير الر مي لغرض جمع المعلووات حثول وشثكلة البحثث وبعثل اإلجثراءات 

 الم مة في بناء أداة البحث.

:مصادر جمع المعلومات 
 المصادع والمراجع العلمية. -

 ت.Internetشبكة المعلووات الدولية ك -

حثثدد وعثثايير جثثودة كتثثاح الرياضثثيات : نظثثراً لعثثدم وجثثود وعيثثاع يمصووادر بنوواء المعيووار

ت في حدود رلم الباحثان فقد أرد الباحثان وعيثاعاً وقترحثاً 9-1للمرحلة االبتدائية للصلوف ك

لمعايير جودة كتب الرياضثيات للمرحلثة االبتدائيثة وكونثاً وثب  مجثة وعثاالت يحثوي رثدداً 

  س والمصادع التالية: فقرةت وقد  م  صميمد بناًء رلى اس107وقترحاً وب الملردات بلغتك

 طبيعة وعتمعنا وأهم احتياجا د وو البد.  -

  نواتت .17 - نوات9 صائص نمو  الوي  المرحلة االبتدائية وب ك -

اإلطثثاع النظثثري والدعا ثثات الجثثابقة المتعلقثثة ب صثثائص وووا ثثلات الكتثثاح المدع ثثي.  -

 واال تلادة ون ا في بناء وعاالت المعياع.

 يات في المرحلة االبتدائية.أهداف  عليم الرياض -

 المحتو  الرياضي الم لوح وأ اليب ررضد.   -

 االطالع رلى دعا ات  ناولت بناء أداة لمعايير جودة الكتاح المدع ي. -

وعاالت لمعايير  ةاقترأ الباحثان وضع أداة  تكون وب  مج أداة القياس بشكلها اسولي:.7

كإرثداد الكتثاح و  ليلثد, المحتثو  والمثادة  جودة كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائيثة و ضثم

الدعا ثثثية, أ ثثثاليب رثثثرض المحتثثثو , الشثثثك  العثثثام للكتثثثاح واإل ثثثرا  اللنثثثي, اس ثثثةلة 

ت , 1التقويميثثةت. ويحتثثوي كثث  وعثثال وثثب هثث ه المعثثاالت رلثثى رثثدد وثثب اللقثثرات ولحثثقك

بنثثاء  وباالرتمثثاد رلثثى وصثثادع فثثي بنثثاء المعياعكاإلطثثاع النظثثري والدعا ثثات الجثثابقة فثثي

وعاالت المعياع,االطالع رلى دعا ات وع ائ  رلمية  ناولت بنثاء وعثايير العثودة للكتثاح 

 المدع ي,ت .

 ت يبيب المعاالت اس ا ية وردد فقرا  ا في  وع  ا اسولية7جدولك

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردد فقرات المعال المعال ت

1 

7 

2 

2 

5 

 إرداد الكتاح و  ليلد.

 المحتو  والمادة الدعا ية.

 المحتو .أ اليب ررض 

 الشك  العام للكتاح واإل را  اللني.

 اس ةلة التقويمية.

10 

27 

72 

75 

17 

 107 المعموع
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 صالحية الفقرات )التحليل المنطقي(: قالاا:

ت رلثى وعمورثة وثب المحكمثيب ,ال بثراء 1 م ررض اسداة في  وع  ا اسولية ولحثقك    

الم تصيب في وعال المناهج وطرق التدعيس والتربوييب والمعلميبكا تصاص عياضياتت 

ت, ب دف التعرف رلى ود   الحيت ا ,إذ قاووا بإبثداء رعائ ثم 7ت ولحق ك72وبلغ رددهم ك

ت اسداة , ووضثوح ا و ثياغت ا اللغويثة وبعثد جمثع رعاء ووالحظا  م حول  الحية فقرا

ت ودعجثة 0,05ت رند وجتو  داللة كChi Squareال براء , ا ت دم الباحثان وربع كاي ك

ت المحجثوبة اكبثر وثب قيمت ثا العدوليثة فإن ثا  كثون  ثالحة 7ت فإذا كانت قيمة ككثا1حرية ك

تالمحجثوبة اقث  قيمت ثا وثب العدوليثة   7اوفي ه ه الحالة  عتمد اللقرة , أوا أذا كانت قيمثةكك

ت فقثرة, باالرتمثاد رلثى ولتثاأ البثدائ  69فال  عتمد اللقثرة  ,ورلثى ضثوء ذلثك  ثم ارتمثاد ك

ت يبيب أ ماء ال براء المحكميب رلى اسداة كمثا 7الثنائي ك الحة , غير  الحةت , ولحق ك

 ت.2في جدول ك

 

 الحية اللقرات لمعايير جودة كتب آلعاء ال براء حول  7ت يبيب نتائج كا2جدول ك

 الرياضيات في المرحلة االبتدائية

 الموافقون عقم اللقرة المعال
غير 

 الموافقون

 7قيمة كا

 المحجوبة

 7قيمة كا 

 العدولية

وجتو  

 الداللة

إرداد 

الكتاح 

 و  ليلد.

1-7-2-5-2-1-6 77 7 19,9 

2
,1
2

 

 دال

 دال 70,19 1 72 2-9-10

المحتو  

والمادة 

 لدعا ية.ا

1-7-2-5-9-2-10-

11-17-70 
 دال 19,9 7 77

1-12-12-15-12-

11-16-71-72-72-

21 

 دال 12,5 2 71

75-79-72-71-76-

27 
 دال 70,19 1 72

2-6-19-77-20 19 1 7,9 
غير 

 دال

أ اليب 

ررض 

 المحتو .

1-2-2-2-1-6-10-

11-17-15-12-11 
 دال 70,19 1 72

7-5-9-12-19-16-

70-71-77-72 
 دال 19,9 7 77

12 19 1 7,9 
غير 

 دال

الشك  

العام 

للكتاح 

واإل را  

 اللني.

2-2-5-9-2-1-6-

10-11-17-70-71-

75 

 دال 72  لر 72

1-7-12-12-15-

19-12-11-16-77-

72-72 

 دال 19,9 7 77
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اس ةلة 

 التقويمية.

 

2-9-1-6-10-11-

17 
 دال 70,19 1 72

 الد 19,9 7 77 1-7-2-5-2

 

ت فقثثرة , ووزرثثة بصثثوع  ا الن ائيثثة حجثثب 69 ثثم ارتمثثاد ك 7وباالرتمثثاد رلثثى نتثثائج كثثا  

 ت.2العدول ك

 ت يبيب المعاالت اس ا ية وردد فقرا  ا في  وع  ا الن ائية2جدولك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البحث:

فثثي ضثثوء هثثدف البحثثث والثث ي يروثثي إلثثى بنثثاء أداة  لمعثثايير جثثودة كتثثب الرياضثثيات فثثي  

 المرحلة االبتدائية , إذ  و   الباحثان إلى النتائج اآل ية: 

قدير جودة كتاح الرياضيات في ورحلة التعليم االبتثدائي لمعثال إرثداد الكتثاح ب اقة   اوالً:

 و  ليلد.

 

ب اقثثة  قثثدير جثثودة كتثثاح الرياضثثيات فثثي ورحلثثة التعلثثيم االبتثثدائي لمعثثال المحتثثو   :قانيوواً 

 والمادة الدعا ية.

 ردد فقرات المعال المعال ت

1 

7 

2 

2 

5 

 إرداد الكتاح و  ليلد.

 المحتو  والمادة الدعا ية.

 تو .أ اليب ررض المح

 الشك  العام للكتاح واإل را  اللني.

 اس ةلة التقويمية.

10 

72 

77 

75 

17 

 69 المعموع

 اللقرة ت

 يُجند   ليف الكتاح إلى فريق وب الم تصيب التربوييب  واسكاديمييب. 1

 يراري فريق الت ليف الت وعات الحديثة في وعال   ليف كتب الرياضيات. 7

 الكتاح وع حاجات المعتمع العراقي.  تلق الللجلة التي بني رلي ا 2

 يجتعيب فريق الت ليف بمعمورة وب المصادع و المراجع العلمية. 2

 يحرص فريق الت ليف رلى إرداد اسهداف التعليمية في ضوء وجتو  التالوي . 5

يحثثثرص فريثثثق التثثث ليف رلثثثى  حقيثثثق التثثثوازن والشثثثمولية بثثثيب وعثثثاالت اسهثثثداف   9

 لنلس حركيت.كالمعرفي,االنلعالي,ا

 يتصف فريق الت ليف بالدقة العلمية واس الة. 2

 يعكس الكتاح ال برة الميدانية سرضاء لعنة الت ليف. 1

ي لع فريق الت ليف رلى نماذ  وثب كتثب الرياضثيات فثي الثدول المعثاوعة والمن قثة  6

 اإلقليمية.

 يظ ر الكتاح القدعة اللغوية سرضاء لعنة الت ليف. 10
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 اللقرة ت

 ير بط وحتو  الكتاح ب هدافد. 1

 يتوافق وحتو  الكتاح وع أ س بناء المن ا . 7

 يتجم وحتو  الكتاح بالحدا ة والمعا رة. 2

 لعملية للرياضيات.درم المحتو  و ركيزه رلى الت بيقات ا 2

 يشم  وحتو  الكتاح الملاهيم والمبادئ الرياضية. 5

 يركز المحتو  رلى ا ت دام المص لحات العلمية الشائع ا ت داو ا في الميدان. 9

 ي تم الكتاح بتوضيح المص لحات والملاهيم ويحتوي رلى قائمة ب ا. 2

 ينمي وحتو  الكتاح و اعات التلكير الرياضي. 1

 نا ب وحتو  الكتاح وع الت وع المعرفي والم اعي لد  التالوي . يت 6

 يتضمب وحتو  الكتاح  دعيبات رددية وأ ر  في  يغة وجائ  للظية . 10

 اهتمام الكتاح بربط وحتواه باسنش ة التعليمية. 11

 اع باط المادة الدعا ية ب برات التالوي  الجابقة. 17

 يمية والتعلمية في الكتاح .  نوع وكلاية اسنش ة التعل 12

 ا تمدت الصوع والر ووات الواعدة في المحتو  التعليمي وب البيةة المحلية. 12

 والئمة أنش ة الكتاح لمجتو  التالوي .  15

  نمي الصوع والر ووات الواعدة في المحتو  التعليمي رمليات التلكير العلمي. 19

 ي لو المحتو  وب التكراع. 12

  دم اسنش ة الواعدة في المحتو  التعليمي الو ائ  التعليمية. جت 11

 ينمي قدعة التالوي  رلى ح  المجائ  الرياضية. 16

 ونا بة  نظيم وادة الكتاح ون قياً و يكولوجياً. 70

  وافر الدقة العلمية للمادة الدعا ية. 71

 عبط وادة الكتاح و  بيقا  ا في وواقف حيا ية. 77

 .ضوأ و شير إلى اسهداف التعليميةناويب الكتاح الرئيجة واللررية بالو تجم ر 72

 يحوي رلى  دعيبات رملية كرم  وكعب كاع وني, ا ت دام المنقلة,...ت. 72

 يراري الكتاح البنية الرياضية في  جلج  وحتواه. 75

 يوازن وحتو  الكتاح بيب الرياضيات الصرفة والرياضيات الت بيقية. 79

 راري الكتاح التوج ات العالمية المت صصة في الرياضيات وحاجات وداع نا.ي 72

 

ب اقثثة  قثثدير جثثودة كتثثاح الرياضثثيات فثثي ورحلثثة التعلثثيم االبتثثدائي لمعثثال أ ثثاليب  قالاوواً:

 ررض المحتو .

 اللقرة ت

 يحل  وكونات ورنا ر المل وم ا تناداً إلى  عريلات المل وم. 1

 القرائية لد  التالوي  وب  الل كإدعاك الرووزت.  يجارد في  نمية القدعة 7
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 يجارد في  نمية الم اعات ال ند ية كالبصرية,الللظية,الر م,المن قيةت. 2

االكتشثاف  -يعرض التعميم الرياضي بوا  ة ا ثترا يعيات كاالكتشاف,اال ثتقرائي 2

 أال تنتاجيت.

المعرفثثثثثثة   يرارثثثثثثي التثثثثثثدع  فثثثثثثي  قثثثثثثديم المحتثثثثثثو  الرياضثثثثثثي ,أي وكونثثثثثثات 5

 الرياضيةكحقائق,ولاهيم ,نظرياتت.

يُحافظ المحتو  رلى البنية الرياضثيةكاسرداد و جلجل ا,الكجثوع االرتياديثة,ررض  9

 الموضورات ال ند ية و جلجل ا...ت.

 يراري اس لوح الحلزوني في ررض المادة الرياضية. 2

 الرياضية.  وازن أنش ة الكتاح بيب التدعيبات اإلجرائية والمجائ  1

  قديم المحتو  الرياضي وب البجيط إلى الصعب. 6

 ينتق  وب المحجوس إلى شبد المحجوس إلى المعرد. 10

 التعلمتفي  قديم  نوف المعرفة.-االكتشاف يراري وحتو  الكتاح كالتعليم 11

 يدرم الموضورات الرياضية باسشكال والمعجمات الرياضية. 17

 لعمليات رلى اسرداد  كول وم ,حقائق,  واعزويةت.يراري رند  قديمد ا 12

يراري ا ثت دام الو ثائ  التعليميثة التثي  حثافظ رلثى البنيثة الرياضثية وث كالمعثداد,  12

 المكعبات,... ترند  قديم اسوثلة في اسرداد والعمليات رلى اسرداد. 

 اع التالوي  يراري  ياغة المجائ  والتدعيبات بشك  واضح ودقيق وونا ب سرم 15

يجت دم التقنيات التعليمية المتوافقة وثع البنيثة الرياضثية كالمناطق,المعمورثات,...ت  19

 رند  قديمد الكجوع والعمليات رلي ا.

 يقدم الكجوع العشرية والعمليات رلي ا ب ريقة وتجلجلة وول ووة. 12

 يراري   وات ح  المج لة رند  قديمد أوثلة في ح  المجائ .  11

 يقدم بشك  واف وونا ب ووضوع النجبة ك والت بيقات رلي ات. 16

 يجت دم اسدوات ال ند ية كالمج رة , المنقلة,...ت والدقة في ا ت داو ا . 70

يرارثثي وجثثتويات التلكيثثر ال ند ثثي كاإلدعاك , التحليثث , التر يثثب, اال ثثتنتا ترند   71

  قديمد اإلنشاءات ال ند ية.

 ال ند ة رند  قديمد ل اكنق ة,وجتقيم,ق عة وجتقيم,...ت. يراري بنية وادة 77

 

ب اقة  قدير جودة كتاح الرياضيات في ورحلة التعليم االبتثدائي لمعثال الشثك  العثام  رابعاً:

 للكتاح واإل را  اللني.

 اللقرة ت

 يتوافر في الكتاح رنصر التشويق. 1

 الكتاحت.  ر بط  وعة الكتاح بمضمون الكتاحكالعنوان بمضمون 7

 يتصف  عليد الكتاح بالعودة والمتانة. 2

 يتالءم حعم الكتاح وع العمر العقلي التالوي .   2

  تميز ال بارة بالوضوأ . 5
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  تميز ال بارة بوحدة شك  الحروف المجت دوة في الكتابة. 9

 يتنا ب ال ط المجت دم وع وجتو  التالوي . 2

 س  ر. تنا ب المجافة بيب الكلمات وا 1

 ونا بة وعق الكتاح وب حيث الوزن. 6

  لو الكتاح وب اس  اء ال بارية. 10

  لو الكتاح وب اس  اء اللغوية. 11

 اهتمام الكتاح بإبراز العناويب والملاهيم الرئيجة.  17

 يُظ ر التصميم اللني للغالف أ ماء المؤلليب.  12

 يبيب التصميم اللني للغالف  نة النشر. 12

 يتجم نوع الوعق المجت دم بالعودة. 15

 يتضمب الكتاح وقدوة جيدة  عرف القاعئ بمحتو  الكتاح. 19

 يتنا ب طول الكتاح وع ررضد. 12

  تضح أعقام  لحات الكتاح بشك  باعز.  11

 يجت دم الكتاح رالوات الترقيم بشك   حيح. 16

 يصمم لال ت دام لمرة واحدة . 70

 الدفتر ك وجد بد أواكب لح  التدعيبات والمجائ ت. -لكتاحيصمم ب ريقة ا 71

 يرفق بالكتاح دلي  المعلم. 77

 يتضمب وجائ   حليزية للتالوي  وب ذوي القدعات العالية كوؤشرة بعالوة * وثالًت.  72

  جت دم اسلوان المحببة لألطلال. 72

  تنا ب الر وم واسشكال وع حعم الصلحة. 75

 

قثة  قثدير جثودة كتثاح الرياضثيات فثي ورحلثة التعلثيم االبتثدائي لمعثال اس ثةلة ب ا خامساً:

 التقويمية.

 اللقرة ت

  ر بط اس ةلة التقويمية باسهداف التعليمية المرجو  حقيق ا 1

  توزع اس ةلة التقويمية ك الل المحتو  العلمي للكتاح ,النشاط, ن اية الوحدة,...ت  7

 ميةكو ء فراغات, ا تياع وب وتعدد,...ت نوع اس ةلة التقوي 2

  قيس اس ةلة ود  اكتجاح التالوي  القدعات الرياضية الم تللة. 2

  تضمب اس ةلة التقويمية رلى وواقف حيا ية. 5

 م قدعات التالوي . ئتقويمية في وجتويات الصعوبة لتال تدع  اس ةلة ال 9

 لكير جميع ا. ركز اس ةلة التقويمية رلى وجتويات الت 2

  توزع أ ةلة الكتاح رلى وفق العوانبكالمعرفي,الوجداني,الم اعيت. 1

  صاغ اس ةلة التقويمية بلغة   لة و حيحة. 6

  كشف اس ةلة التقويمية للكتاح نواحي القوة والضعف في المن ا . 10

  راري اس ةلة اللروق اللردية بيب التالوي . 11

  تمراعية.يمتاز التقويم باال 17

 

 التوصيات:
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 في ضوء نتائج البحث يقدم الباحثان ردد وب التو يات وكاال ي:   

 .ا ت دام اسداة في  قويم كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية. 1

 . االهتمام بت وير وناهج الرياضيات في ضوء وعايير العودة .7

 .إن يتم  عريب المناهج العديدة قب    بيق ا.2

 س   ب عاء المعلميب رند القيام بتعدي  المناهج وب قب  القائميب رلي ا.. ضروعة ا2

. ضروعة رقد اجتمارات وع وعلميب الرياضيات في ن اية العام الدعا ي , في ك  5

وديرات التربية التابعة لوزاعة التربية لمعرفة نقاط القوة والضعف في الكتاح المدع ي, 

 . ووحاولة وعالعت ا في العام المقب 

 

 المقترحات: 

 في ضوء نتائج البحث يقترأ الباحثان إجراء الدعا ات اآل ية:

دعا ة ا ر ا ت دام وعايير العودة الشاولة في  دعيس الرياضيات رلى  حصي   .1

 التالوي .

 ود   وافر وعايير العودة في كتب الرياضيات وب وج ة نظر المشرفيب والمعلميب. .7

 تب الرياضيات في المراح  الم تللة.التعرف رلى ا عاهات ال لبة نحو ك .2

  قويم فعالية ون ا  الرياضيات في المرحلة االبتدائية. .2

   وير كتب الرياضيات في ضوء وعايير العودة. .5

 

 المصادر:

 القرآن الكريم.-1

,داع التحثثثثثدي لل بارثثثثثة والنشثثثثثر 7, لسوووووان العوووووربم,1612ابثثثثثب ونظوع,وحمثثثثثد, -7

 والتوزيع,وصر.

معوووايير الجوووودة فوووي تصوووميم وإنتووواج الوسوووائل م,7006خ, أبثثثو رزيثثثز , شثثثادي ربثثثد  -2

, ع الة واججتير غير ونشوعة , كلية التربية والتكنولوجيا في التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة 

 , العاوعة اإل الوية,غزة.

,رالم الكتثب للنشثر 1, ط الجودة الشاملة في المؤسسات التربويةم,7002احمد,حافظ, -2

 والتوزيع,القاهرة.

,داع وائ  1,طالتجديدات التربويةم,7001ا تيتية ,دالل ولحس و رحان,رمر وو ى, -5

 للنشر , رمان, اسعدن.

تقوووويم فعاليوووة منهووواج الرياضووويات الفلسوووطيني للصوووف م,7001بريكثثثة,نعالء وحمثثثد,  -9

,ع ثثالة واججثثتير غيثثر ونشثثوعة,العاوعة اإل ثثالوية , كليثثة الحووادي عشوور الفووري اسدبووي

 التربية,غزة.

معووايير النوعيووة فووي إعووداد مقووررات الرياضوويات فووي الجامعووة م,7002البيثثك,وحمود,  -2

, بحثثث وثثؤ مر النوريثثة فثثي التعلثثيم العثثاوعي الللجثث يني, جاوعثثة القثثدس , وعقثثة المفتوحووة

 ت.5/9/7005-2رم , لللترةك

درجووة تقوودير وجووود مالموو  م,7006جوعانثثة,طاعق يو ثثف والبركثثات, رلثثي احمثثد, -1

التربية المهنية المقررة للصفوف اسساسية الاالقوة اسولوى فوي المودارس  التطوير في كتب

 ت, دوشق.7+1, العددك75, وعلة جاوعة دوشق, المعلد اسردنية من وجهة نظر المعلمين

التعلوويم االبتوودائي فووي المملكووة العربيووة السووعودية م, 1662الحقيثث ,  ثثليمان ربثثد خ,  -6

اموة وأهوداف مووادا وبعوا وسوائل تحقيقهوا, منهجوه أهدافوه الع-أسسوه -أهميتوه –نشأته 
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, و بعثة العبكثثان, الريثاض, المملكثثة متطلبووات النجواط لطالبووه -وبعووا مشوكالته -ومعلموه

 العربية الجعودية.

,داع التربيثثثة الحديثثثثة, رمثثثان , 1,طالبحوووث العلموووي كنظوووامم,1616حمثثثدان, وحمثثثد, -10

 اسعدن.

حليل كتب الرياضيات المطوورة للصوفوف تم,1662 صاونة,أو  وأبو وو ى , وليد, -11

,وعلثة  من الخامل إلى الاامن اسساس في ضوء معياري حل المسألة واالتصال الرياضي

 . 921-911كلية التربية , أ يوط, العدد الثاني,

,داع 1,ط طرائوووق تووودريل الدراسوووات االجتماعيوووةم, 7009 ضثثثر, ف ثثثري عشثثثيد, -17

 ان, اسعدن.المجيرة للنشر والتوزيع وال بارة ,رم

الرياضوويات المدرسووية مناهجهووا, تدريسووها, والتفكيوور م,7006ال  يب, الثثد وحمثثد, -12

 ,وكتبة المعتمع العربي للنشر والتوزيع,رمان , اسعدن.1,طالرياضي

أسووول بنووواء المنووواهج التربويوووة وتصوووميم الكتووواب م,7002ال والدة,وحمثثثد وحمثثثود, -12

 وال بارة,رمان, اسعدن.,داع المجيرة للنشر والتوزيع 1,طالتعليمي

منواهج البحوث التربووي, وةارة م,1660داود,رزيز حنا وربثد الرحمب,أنثوع حجثيب, -15

 , داع الحكمة لل بارة والنشر, جاوعة بغداد.التعليم العالي والبحث العلمي

, جوووودة كتوووب الرياضووويات المقوووررة فوووي المنهووواج الفلسوووطينيم,7002دياح, ثثث ي , -19

ت, العاوعثثة 1, التربيثثة فثثي فلجثث يب ووتغيثثرات العصثثر, العثثزءكالمثثؤ مر التربثثوي اسول

 .59-21نوفمبر, 72-72اإل الوية,غزة,

الجوووودة الشووواملة فوووي التعلووويم وأسوووواق العمووول فوووي الووووطن م,7002الزواوي, الثثثد, -12

 ,الناشر,وعمورة الني  العربية,القاهرة.1,طالعربي

ر مناهج الرياضويات فوي ضووء بناء معايير لتطويم,7017ربد العبودي,احمد حمزة,  -11

,أطروحثثة المعووايير العالميووة وموود  ت وومينها فووي منوواهج الرياضوويات للمرحلووة االبتدائيووة

 دكتوعاه غير ونشوعة,كلية التربية / ابب ال يثم,جاوعة بغداد, العراق.

مسووتو  جووودة محتووو  كتوواب العلوووم للصووف الاووامن م,7006العرجا,وحمثثد حجثثب, -16

,ع ثثالة واججثثتير غيثثر ر العالميووة وموود  اكتسوواب الطلبووة لهووااسساسووي فووي ضوووء المعووايي

 ونشوعة,,كلية التربية, العاوعة اإل الوية,غزة.

,داع دجلثة 1,طمقدموة فوي مونهج البحوث العلمويم,7001العزاوي,عحيم يثونس كثرو, -70

 لل بارة والنشر,رمان,اسعدن.

إدارة الجوووووووودة الشووووووواملة فوووووووي المؤسسوووووووات م,7002رليمات, ثثثثثثثالح نا ثثثثثثثر, -71

 , داع الشروق للنشر والتوزيع, رمان. 1, ط التربوية)التطبيق ومقترحات التطوير(

,تصووور مقتوورط لتوظيووف مبووادئ إدارة الجووودة الشوواملة فووي م7005ونصثثوع,نعمة,  -77

, ع ثثالة واججثثتير غيثثر ونشثثوعة,كلية التربية,العاوعثثة الموودارس الاانويووة بمحافظووة  ووزة

 اإل الوية, غزة.

الكتواب المدرسوي ومود  مالءمتوه م, 1666للتربية والثقافثة والعلثوم, المنظمة العربية -72

, وحثثدة البحثثوث, وعلثثة التو يثثق التربثثوي, لعمليتووي التعلوويم والووتعلم فووي المرحلووة االبتدائيووة

 وزاعة المعاعف الجعودية. 

,  منووواهج الدراسوووات االجتماعيوووة وأصوووول تدريسوووهام, 7002نثثثَزال, شثثثكري حاوثثثد, -72

 تاح العاوعي, العيب, اإلواعات العربية المتحدة.,الناشر, داع الك1ط
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مسوووتو  جوووودة موضووووعات اإلحصووواء المت ووومنة فوووي كتوووب م,7009الوالي,و ثثثا, -75

رياضيات مرحلوة التعلويم اسساسوي بفلسوطين فوي ضووء معوايير المجلول القوومي لمعلموي 

 ة., ع الة واججتير غير ونشوعة , كلية التربية, العاوعة اإل الوية,غز الرياضيات

,وديريثثثثة و بعثثثثة وزاعة 1,طنظووووام الموووودارس االبتدائيووووةم, 1691وزاعة التربيثثثثة, -79

 التربية,بغداد, العراق.

 المصادر اسجنبية:-

27- AL-Tamera .J. 1991.The Relevance of the 1989 National 

Council of Teachers of  Mathematics Standard To Long Range 

Planning for Mathematics  Education at The School Level (k-

4)in Kuwait. DAI.52(05).1672. 

28-Carter,1973, dictionary of education, me-Graawhill ,NeYork.    

   

 المالحق:

 (0ملحق)

 جاوعة ديالى 

 كلية التربية اس ا ية

 م/ ا تبيان ا ت الري 

 حترمالم  -----------------------------اس تاذ اللاض  

  حية طيبة...

)  بناء أداة لمعايير جودة كتب الرياضيات فوي ــبيروم الباحثان إجراء بحث ما المو وم      

 المرحلة االبتدائية ( .

لثث ا يرجثثى التلضثث  بإبثثداء أعائكثثم الجثثديدة حثثول فقثثرات المعثثاالت جميع ثثا , وثثب حيثثث      

ب حيثث  ثالحيت ا أو رثدو ا أو الصياغة اللغوية لللقرات ووضثوح ا ودقت ثا العلميثة , ووث

  عديل ا ,أو إضافة فقرات جديدة.

 وع شكرنا واوتنانا

 الباحثان                                                                                     

                             أ.د. فائق فاض  احمد                                                                    

 م.م  ناء حجيب  لف

ب اقة  قدير جودة كتاح الرياضيات في ورحلة التعليم االبتثدائي لمعثال إرثداد الكتثاح  اوالً:

 و  ليلد.

 

 ت
 اللقرة

غير   الحة

  الحة

يُجند   ليف الكتاح إلى فريثق وثب الم تصثيب  التربثوييب   1

 واسكاديمييب.

  

ليف الت وعات الحديثة في وعال    ليف يراري فريق الت  7

 كتب الرياضيات.

  

 تلق الللجلة التي بني رلي ا الكتاح وع حاجات  المعتمثع  2

 العراقي.

  

  يجتعيب فريق الت ليف بمعمورة وب المصادع و المراجثع  2
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 العلمية.

يحرص فريق الت ليف رلى إرداد اسهداف التعليميثة  فثي  5

 ضوء وجتو  التالوي .

  

يحثثرص فريثثق التثث ليف رلثثى  حقيثثق التثثوازن والشثثمولية  9

بثثثثثيب وعثثثثثاالت اسهثثثثثداف  كالمعرفي,االنلعثثثثثالي,النلس 

 حركيت.

  

   يتصف فريق الت ليف بالدقة العلمية واس الة. 2

   يعكس الكتاح ال برة الميدانية سرضاء لعنة الت ليف. 1

فثي ي لع فريق الت ليف رلى نماذ  وب كتثب الرياضثيات  6

 الدول المعاوعة والمن قة اإلقليمية.

  

   يظ ر الكتاح القدعة اللغوية سرضاء لعنة الت ليف. 10

ب اقثثة  قثثدير جثثودة كتثثاح الرياضثثيات فثثي ورحلثثة التعلثثيم االبتثثدائي لمعثثال المحتثثو   قانيوواً:

 والمادة الدعا ية.

غير   الحة  اللقرة ت

  الحة

   ير بط وحتو  الكتاح ب هدافد. 1

   يتوافق وحتو  الكتاح وع أ س بناء المن ا . 7

   ينا ب حعم المحتو  لنصيب المادة وب ال  ة الدعا ية 2

   يتجم وحتو  الكتاح بالحدا ة والمعا رة. 2

درثثثثثم المحتثثثثثو  و ركيثثثثثزه رلثثثثثى الت بيقثثثثثات العمليثثثثثة    5

 للرياضيات.

  

   يشم  وحتو  الكتاح الملاهيم والمبادئ الرياضية. 9

كز المحتو  رلى ا ت دام المص لحات العلمية  الشثائع ير 2

 ا ت داو ا في الميدان.

  

ي ثثتم الكتثثاح بتوضثثيح المصثث لحات والملثثاهيم  ويحتثثوي  1

 رلى قائمة ب ا.

  

   اهتمام الكتاح بربط وحتواه باسنش ة التعليمية. 6

   ينمي وحتو  الكتاح و اعات التلكير الرياضي. 10

الكتثثاح وثثع الت ثثوع المعرفثثي  والم ثثاعي يتنا ثثب وحتثثو   11

 لد  التالوي . 

  

يتضمب وحتو  الكتاح  دعيبات رددية وأ ر  في  يغة  17

 وجائ  للظية .

  

   اهتمام الكتاح بربط وحتواه باسنش ة التعليمية. 12

   اع باط المادة الدعا ية ب برات التالوي  الجابقة. 12

   ية والتعلمية في الكتاح .  نوع وكلاية اسنش ة التعليم 15

   والئمة أنش ة الكتاح لمجتو  التالوي .  19

  ا ثثثثتمدت الصثثثثوع والر ثثثثووات الثثثثواعدة فثثثثي المحتثثثثو    12
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 التعليمي وب البيةة المحلية.

   والئمة أنش ة الكتاح لمجتو  التالوي .  11

 نمي الصوع والر ووات الواعدة فثي المحتثو   التعليمثي  16

 تلكير العلمي.رمليات ال

  

   ي لو المحتو  وب التكراع. 70

 جثثت دم اسنشثث ة الثثواعدة فثثي المحتثثو  التعليمثثي الو ثثائ   71

 التعليمية.

  

   عبط الكتاح و  بيقا  ا في وواقف حيا ية. 77

   ينمي قدعة التالوي  رلى ح  المجائ  الرياضية. 72

   اً.ونا بة  نظيم وادة الكتاح ون قياً و يكولوجي 72

    وافر الدقة العلمية للمادة الدعا ية. 75

   عبط وادة الكتاح و  بيقا  ا في وواقف حيا ية. 79

 تجم رناويب الكتثاح الرئيجثة واللرريثة بالوضثوأ و شثير  72

 إلى اسهداف التعليمية .

  

يحثثثوي رلثثثى  ثثثدعيبات رمليثثثة كرمثثث  وكعثثثب كثثثاع وني,  71

 ا ت دام المنقلة,...ت.

  

   ري الكتاح البنية الرياضية في  جلج  وحتواه.يرا 76

يرارثثثثي الكتثثثثاح التوج ثثثثات العلميثثثثة المت صصثثثثة فثثثثي  20

 الرياضيات وحاجات ون ج المدع ة العراقية.

  

يثثثثثوازن وحتثثثثثو  الكتثثثثثاح بثثثثثيب الرياضثثثثثيات الصثثثثثرفة   21

 والرياضيات الت بيقية.

  

يرارثثثثي الكتثثثثاح التوج ثثثثات العالميثثثثة المت صصثثثثة فثثثثي   27

 يات وحاجات وداع نا.الرياض

  

ب اقثثة  قثثدير جثثودة كتثثاح الرياضثثيات فثثي ورحلثثة التعلثثيم االبتثثدائي لمعثثال أ ثثاليب  قالاوواً:

 ررض المحتو .

غير   الحة  اللقرة ت

  الحة

يحلثث  وكونثثات ورنا ثثر المل ثثوم ا ثثتناداً إلثثى  عريلثثات  1

 المل وم.

  

ل يجثثارد فثثي  نميثثة القثثدعة القرائيثثة لثثد  التالويثث  وثثب  ثثال 7

 كإدعاك الرووزت. 

  

يجثثثثثثثثثثثارد فثثثثثثثثثثثي  نميثثثثثثثثثثثة الم ثثثثثثثثثثثاعات ال ند ثثثثثثثثثثثية  2

 كالبصرية,الللظية,الر م,المن قيةت.

  

يعثثثثثرض التعمثثثثثثيم الرياضثثثثثي بوا ثثثثثث ة ا ثثثثثثترا يعيات  2

 االكتشاف أال تنتاجيت. -كاالكتشاف,اال تقرائي

  

يراري التدع  في  قديم المحتو  الرياضثي ,أي وكونثات  5

 ئق,ولاهيم ,نظرياتت.المعرفة  الرياضيةكحقا
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يُحثثثثثثافظ المحتثثثثثثو  رلثثثثثثى البنيثثثثثثة الرياضثثثثثثثيةكاسرداد  9

و جلجل ا,الكجثثثثثثثوع االرتياديثثثثثثثة,ررض الموضثثثثثثثورات 

 ال ند ية و جلجل ا...ت.

  

   يراري اس لوح الحلزوني في ررض المادة الرياضية. 2

 وازن أنش ة الكتثاح بثيب التثدعيبات اإلجرائيثة والمجثائ   1

 الرياضية.

  

    قديم المحتو  الرياضي وب البجيط إلى الصعب. 6

   ينتق  وب المحجوس إلى شبد المحجوس إلى المعرد. 10

التعلمتفثي  قثديم -االكتشاف يراري وحتو  الكتاح كالتعليم 11

  نوف المعرفة.

  

يثثثثدرم الموضثثثثورات الرياضثثثثية باسشثثثثكال والمعجثثثثمات  17

 الرياضية.

  

د  قثثثديم الكجثثثوع االرتياديثثثة يرارثثثي البنيثثثة الرياضثثثية رنثثث 12

 بتجلجل ا والعمليات رلي ا.

  

يرارثثثي رنثثثد  قديمثثثد العمليثثثات رلثثثى اسرثثثداد  كول ثثثوم  12

 ,حقائق,  واعزويةت.

  

يراري ا ت دام الو ائ  التعليمية التي  حثافظ رلثى البنيثة  15

الرياضثثية وث كالمعثثداد, المكعبثثات,... ترنثثد  قثثديم اسوثلثثة 

 ت رلى اسرداد. في اسرداد والعمليا

  

يراري  ياغة المجائ  والتثدعيبات بشثك  واضثح ودقيثق  19

 وونا ب سرماع التالوي  

  

يجثثت دم التقنيثثات التعليميثثة المتوافقثثة وثثع البنيثثة الرياضثثية  12

كالمناطق,المعمورات,...ت رند  قديمد الكجوع والعمليثات 

 رلي ا.

  

 ريقثة وتجلجثلة يقدم الكجثوع العشثرية والعمليثات رلي ثا ب 11

 وول ووة.

  

يرارثثي   ثثوات حثث  المجثث لة رنثثد  قديمثثد أوثلثثة فثثي حثث   16

 المجائ . 

  

والت بيقثثات بشثثك  واف وونا ثثب ووضثثوع النجثثبة ك يقثثدم 70

 رلي ات.

  

يجت دم اسدوات ال ند ية كالمجث رة , المنقلثة,...ت والدقثة  71

 في ا ت داو ا .

  

كاإلدعاك , التحليثث ,  يرارثثي وجثثتويات التلكيثثر ال ند ثثي 77

 التر يب, اال تنتا ترند   قديمد اإلنشاءات ال ند ية.

  

يرارثثثثثثثثثي بنيثثثثثثثثثة وثثثثثثثثثادة ال ند ثثثثثثثثثة رنثثثثثثثثثد  قديمثثثثثثثثثد  72

 ل اكنق ة,وجتقيم,ق عة وجتقيم,...ت.
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ب اقة  قدير جودة كتاح الرياضيات في ورحلة التعليم االبتثدائي لمعثال الشثك  العثام  رابعاً:

 اللني.للكتاح واإل را  

غير   الحة  اللقرة ت

  الحة

   يتوافر في الكتاح رنصر التشويق. 1

 ر بط  وعة الكتاح بمضمون الكتاحكالعنوان بمضثمون  7

 الكتاحت.

  

   يتصف  عليد الكتاح بالعودة والمتانة. 2

   يتالءم حعم الكتاح وع العمر العقلي التالوي .   2

    تميز ال بارة بالوضوأ . 5

ميثثثز ال بارثثثة بوحثثثدة شثثثك  الحثثثروف المجثثثت دوة فثثثي  ت 9

 الكتابة.

  

   يتنا ب ال ط المجت دم وع وجتو  التالوي . 2

    تنا ب المجافة بيب الكلمات واس  ر. 1

   ونا بة وعق الكتاح وب حيث الوزن. 6

    لو الكتاح وب اس  اء ال بارية. 10

    لو الكتاح وب اس  اء اللغوية. 11

   هتمام الكتاح بإبراز العناويب والملاهيم الرئيجة. ا 17

   يُظ ر التصميم اللني للغالف أ ماء المؤلليب.  12

   يبيب التصميم اللني للغالف  نة النشر. 12

   يتجم نوع الوعق المجت دم بالعودة. 15

يتضثثثمب الكتثثثاح وقدوثثثة جيثثثدة  عثثثرف القثثثاعئ بمحتثثثو   19

 الكتاح.

  

   لكتاح وع ررضد.يتنا ب طول ا 12

    تضح أعقام  لحات الكتاح بشك  باعز.  11

   يجت دم الكتاح رالوات الترقيم بشك   حيح. 16

   يصمم لال ت دام لمرة واحدة . 70

الثثثدفتر ك وجثثثد بثثثد أوثثثاكب لحثثث   -يصثثثمم ب ريقثثثة الكتثثثاح 71

 التدعيبات والمجائ ت.

  

   يرفق بالكتاح دلي  المعلم. 77

ائ   حليزية للتالوي  وب ذوي القثدعات العاليثة يتضمب وج 72

 كوؤشرة بعالوة * وثالًت. 

  

    جت دم اسلوان المحببة لألطلال. 72

    تنا ب الر وم واسشكال وع حعم الصلحة. 75
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ب اقة  قدير جثودة كتثاح الرياضثيات فثي ورحلثة التعلثيم االبتثدائي لمعثال اس ثةلة  خامساً: 

 التقويمية.

غير   الحة  ةاللقر ت

  الحة

 ثثثر بط اس ثثثةلة التقويميثثثة باسهثثثداف التعليميثثثة المرجثثثو  1

  حقيق ا

  

 توزع اس ةلة التقويمية ك الل المحتو  العلمثي للكتثاح  7

 ,النشاط, ن اية الوحدة,...ت 

  

 نثثثثوع اس ثثثثةلة التقويميثثثثةكو ء فراغثثثثات, ا تيثثثثاع وثثثثب  2

 وتعدد,...ت

  

لتالويث  القثدعات الرياضثية  قيس اس ةلة وثد  اكتجثاح ا 2

 الم تللة.

  

    تضمب اس ةلة التقويمية رلى وواقف حيا ية. 5

 تدع  اس ثةلة التقويميثة فثي وجثتويات الصثعوبة لثتالءم  9

 قدعات التالوي . 

  

    ركز اس ةلة التقويمية رلى وجتويات التلكير جميع ا. 2

 تثثثثثثثثثثثثثوزع أ ثثثثثثثثثثثثثةلة الكتثثثثثثثثثثثثثاح رلثثثثثثثثثثثثثى وفثثثثثثثثثثثثثق  1

 ي,الوجداني,الم اعيت.العوانبكالمعرف

  

    صاغ اس ةلة التقويمية بلغة   لة و حيحة. 6

 كشف اس ةلة التقويمية للكتثاح نثواحي القثوة والضثعف  10

 في المن ا .

  

    راري اس ةلة اللروق اللردية بيب التالوي . 11

   يمتاز التقويم باال تمراعية. 17

 

 ( 2ملحق)

 ب م الباحثان في بناء وقياس وعايير العودة  أ ماء ال براء ال يب ا تعان

 وكان العم  أ ماء ال براء ت

 وزاعة التربية/ وحدة وناهج الرياضيات أ.د. أوير ربد المعيد ال واجد 1

 جاوعة ديالى/ كلية التربية اس ا ية أ.د. ليث كريم حمد 7

 العاوعة المجتنصرية /كلية التربية اس ا ية أ.م.د. حا م اويب 2

 العاوعة المجتنصرية /كلية التربية اس ا ية أ.م.د. ونى طد أويب العبوعي 2

 جاوعة ديالى /كلية التربية اس ا ية أ.م.د. ون ع وبدع ربد الكريم 5

 العاوعة المجتنصرية /كلية التربية اس ا ية أ.م.د.هاشم وحمد العيلي 9

 اس ا يةجاوعة ديالى /كلية التربية  م.د. إيمان كاظم احمد 2

 جاوعة ديالى /كلية التربية اس ا ية م.د. فالح ربد الحجب رويد 1

 وزاعة التربية/ وحدة وناهج الرياضيات د. و دي جاع خ وكي 6

 جاوعة ديالى /كلية التربية اس ا ية م. وحمد رلي وراد 10

 وديرية  ربية ديالى م.م. ودحت نوعي جلي  11



-818- 

 

 وعلم عياضيات االوزري/ احمد  لف حجب 17

 ودع ة المنال/ وعلم عياضيات احمد وعيد شالل 12

 المتوك / وعلمة عياضيات إيمان ردنان جنداع   12

 العدل/ وعلمة عياضيات بجمة رلي حجب 15

 ودع ة البلد اآلويب/ وعلم الرياضيات  اور ربد رلي أوير 19

 اآلفاق/ وعلمة عياضيات جنان شراد للتد 12

 النابغة ال بياني/ وعلمة عياضيات  ميس مر حميد  11

 وديرية  ربية ديالى/اسشراف ربد الرحمب و دي  الح 16

 وديرية  ربية ديالى/اسشراف ربد خ وشع  70

 العدل/ وعلم عياضيات فتاأ إبراهيم بررم 71

 وديرية  ربية ديالى/اسشراف فردوس وحمد جا م 77

 وعلمة عياضيات ودع ة هاني بب رروة/ كو ر طالب 72

 البتول/ وعلمة عياضيات هالة وعيد رلي 72

 

 


