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أشالالرا األنبياو واملرسالاللني سالاليد  عمَّد وعلى حله وصالالحبه والصالال ة والسالال م على  احلمد هلل رب العاملني

فإين أشكر هللا تعاىل على فضله حيث أاتح يل إجناز هذا  .. ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وبعد
 العمل بفضله، فله احلمد أوالً وحخراً 

تهم املشالالالالرا على هذه الفرتة، ويف مقدم يل يَد املسالالالالاعدة، خ لمث أشالالالالكر أولألك األخيار الذين مدوا 
اليت مل تدَّخر جهداً يف مسالالالالاعدذ، بذله ا،هد ، كما هي  إميان عمد مربوك قطبالرسالالالالالة الدكتورة  

عادهتا مع كل طلبة العلم، فلها من هللا األجر ومين كل تقدير حفظها هللا ومّتعها ابلصالالالالالالالالالالالالالالحة والعافية 
 ونفع بعلمها .

واملسالالالاعدة يل يف العمل على مؤشالالالرات الصالالالدق وابداو  الذين قامو مبد العون كما أشالالالكر  يع الزم و
 اآلراو وامل حظات حول ذلك ، شكراً للدكتور حيىي عمد الثبييت والدكتور حيىي عسريي . 
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 ملخص الدراسة
يف كتاب الرايضيات للصف السادس  املقررإىل استقصاو مدى توافق بُعد  هدفت هذه الدراسة

(. واتبع الباحث املنهج الوصفي NCTMاالبتدائي ابململكة العربية السعودية يف َضْوو وثيقة معايري )
كتاب الرايضيات للصف السادس االبتدائي حيث أتلفه عينة الدراسة من موضوعات عتوى  التحليلي؛ 

مسة، وهي: العد والعمليات، وا،رب، واهلندسة، والقياس، جبزويه: )األول والثاين( املتعلقة ابجملاالت اخل
ا وثباهتا، وحتليل البيا ت واالحتماالت، كما استخدم الباحث أداة حتليل احملتوى للتأكد من صدقه

 .وبعد القيام بعملية التحليل 

يري أن بُعد عتوى كتاب الرايضيات للصف السادس االبتدائي يف ضوو معااىل  قد توصلت الدراسة
(NCTM( قد تضمن النسب املألوية اآلتية: يف جمال العد والعمليات جاو بنسبة مألوية هي )14.3% ،)

(، ويف جمال القياس بنسبة %33.5دسة بنسبة )(، ويف جمال اهلن%9.7ويف جمال ا،رب بنسبة )
(، وهي نسب متدنية وغري %19.7(، ويف جمال حتليل البيا ت واالحتماالت بنسبة  )13.4%)

. وقد قام الباحث بوضع تصور مقرتح قائم على بُعد عتوى كتاب من منظور تلك املعايري  مقبولة تربوايّ 
 .تلك املعايري الرايضيات للصف السادس االبتدائي يف ضوو

كتب الرايضيات مبناهج اململكة العربية السعودية يف ضوو   مقرربضرورة إعادة النظر يف أوصت الدراسة 
ية للرايضيات املدرسية من خ ل توصيف تلك املقررات والعمل على تعديلها مبا يتوافق املعايري العامل

كتب الرايضيات مبهارات حل املشك ت   معها، وزايدِة ربط األنشطة واألمثلة واألسأللة داخل عتوى
 اقعية. والتفكري العليا حىت يشعر الطالب واملعلم جبمال الرايضيات ومدى االستفادة منها ابحلياة الو 
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Abstract 
 

This Current Study aimed at investigating to which extent the compatibility of content 

dimension within mathematics text book is taught for the sixth primary schools pupils devoted 

by kingdom of Saudi Arabia instructive administrators in the light of standards document 

(NCTM).The researcher adopted the analytical descriptive methodology, in that or by which 

the study sample composed of the content-topics of sixth grade-mathematics for primary 

schools pupils for its parts (one and two) related to the five fields namely: count and processes, 

Algebra, Geometry, measurement, data analyses and probabilities. Moreover, researcher used 

the tool of content analyses to make sure that or assure its validity and stability. After having 

undertaken the analyses process, the study results revealed that the content dimension of 

mathematics text-book for sixth grade for primary school according to (NCTM) standards 

involved the following percentages: Regarding count and processes was (14.3 %), referring to 

Algebra it was (9.7%), concerning Geometry was (33.5%), for measurement area was (13.4%), 

for data analyses & probabilities scope, it was (19.7%).These were educationally low and not 

acceptable rates. The researcher established a given proposal depending or based on the book 

text content of mathematics for sixth grade of primary school pupils in the light of those 

standers. As well, the study suggested and recommended that it is necessary to revise to place 

such new and rectified view that will be able to review and modify the text-book content of 

mathematics in the kingdom of Saudi Arabia in order to cope with the world standards placed 

for school mathematics by describing those curriculums, trying to amend them in such way that 

cope with global ones, increasing the correlation among activities, examples and questions 

within the text- books mathematics-correlating them to skills of problems-solving and creative 

thinking in such way that enable both pupil and teacher eager to like and feel the beauty and 

attraction of mathematics and their benefit for actual life. 
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 لوألا لصفلا

  ةساردلا ةمدقم

 ةساردلا ةمدقم

 يف تايـضايرلا بتكب لثمتت يتلاو ،ةساردلا تاريغتم ىلإ فرعتلا اننكمي ،لصفلا اذه يف
 كـلذو ؛)NCTM( تايضايرلا يملعم ةقيثول ىوتحملا ريياعمو يدوعسلا يوبرتلا جاهنملا
 هذـه ةـيمهأ ئراقلا ىدل ريثت يكل ،ةساردلا ةمدقم يف اهنع ةع�سوم ةيفلخ »بتكن يكل
 ةـساردلا ةلكـشمب ثحابلا ساسحإ اهلالخ نم زرب§ت ا£ضيأو ،اهضارغأو اهفادهأو ةساردلا
 .لا¯ا اذه يف ةيميداكألا ةيميلعتلا هتربخو اهديدحتو

 اـم مهأل اّ£مهم ا£زجوم ثحابلا صلختسا ،لصفلا اذه نم ةدافتسالا ىدم حيضوتلو
 ،ةـساردلا فادهأ ،ةساردلا ةلئسأ ،ةساردلا ةلكشم ،ةساردلا ةيفلخ :ثيح نم هيف درو
 .ةساردلا ةيلكيه ا£ريخأو ،ةساردلا ةيمهأ ،ةساردلا تاحلطصم

 :ةساردلا ةيفلخ

 براجتلاف ،ملاعلا نم ةقطنم يأ يف لدج لحم مويلا د§عت مل ةلأسم ميلعتلا ةيمهأ نإ
 يه ةديحولاو لب ةيقيقحلا مدقتلا ةيادب نأ كشلل اًلاجم عدي ال امب تتبثأ ةرصاعملا ةيلودلا
 لب ،ميلعتلا ةباوب نم تمدقت ،مدقتلا يف ا£ريبك اًطوش تزرحأ يتلا لودلا لك نأو ،ميلعتلا
 ةيبرعلا ةكلمملا تلوأ ،كلذلو .اهتسايسو اهجمارب ةيولوأ يف ميلعتلا عضت ةمدقتملا لودلا نإ
 ةبكاوم فدÃ يعونلاو يمكلا عسوتلاو روطتلا وحن يعسلاو »ميلعتلا اهمامتها َّل§ج ةيدوعسلا
 ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيملعلا :تالا¯ا يف لك تاعمت¯ا حاتجت يتلا ةيملاعلا ومنلا ةكرح
   .اّ£يباجيإ اهعم لعافتلاو ةيعامتجالاو

 ريوطت يف ةدوجلا ةيلاع ةيعون ةلقن ثادحإ لجأ نم اّ£يوق ا£عفاد ةكرحلا هذه تلكشو
 لصوتلا مت ميلعتلا يف عقاولا ةسارد لالخ نمف ،صاخ لكشب جهانملاو ماع لكشب ميلعتلا
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 يف ميلعتلا ةرازو تأدبف ؛عمت¯او نيملعتملا تاجاح ةيبلت يعاري يذلاو ريوطتلا ةرورض ىلإ
 جهانملل رظن ةداعإ ةلزنمب ناكو ،)م1996( ماع ذنم جهانملا ريوطتل لماشلا عورشملا
 ةرتف جهانملا ريوطت ةكرح تلخدو ،اهيف تايباجيإلاو تايبلسلا ةفرعمل اهميوقتو ةيساردلا
 ساردملا عيمج ىلع تمÇم§ع مَث نمو ،)م2010( ىتحو )م2007( يساردلا ماعلا يف ةبرجتلا
 .ريوطتلاو ميوقتلا ةيلمع رارمتسا عم )م2011( ماع يف

 زكري قباسلا يديلقتلا جهنملا نأ ىلإ )24ص :2005 ،يتفملا دمحمو ليكولا يملح( ريشيو
 نكلو ؛قيض قاطن يف ا£روصحم حبصأ كلذبو ؛ةيسارد تاررقم ةروص يف تامولعملا ىلع
 لماوعلا ضعب روهظو ،ةيحان نم هيلإ تهجو يتلا تاداقتنالل ةجيتنو تقولا رورمب
 ،اًلومشو ا£عاستا رثكأ لاجم يف جهنملا حلطصم لخد ؛ىرخأ ةيحان نم تايرظنلاو راكفألاو
 ةيبرملا تاربخلا عومجم هنأب فرع§ي يذلاو ،ثيدحلا هموهفمب جهنملا روهظ ىلإ كلذ ىدأو
 م²دعاسم دصقب ،اهجراخ مأ اهلخاد تناكأ ءاوس بالطلل ةيميلعتلا ةسسؤملا اهئي² يتلا
 ،ةيعامتجالا ،ةينيدلا ،ةيفاقثلا ،ةيلقعلا( :بناوجلا عيمج يف ومنلا يأ ؛لماشلا ومنلا ىلع
 فادهألا قيقحت ىلع لمعيو م²ايكولس ليدعت ىلإ يدؤي اËومن )ةينفلا ،ةيسفنلا ،ةيمسجلا
  .ةدوشنملا ةيوبرتلا

 نم اهريوطتو جهانملا ثيدحت تارربم ىلإ )60ص :2009 ،يديبعلا لمأ( تراشأ دقو
 نواعتلا سلجم لود يف ةيميلعتلا ةمظنألا اهتهجاو يتلا ةريبكلا تايدحتلا نع اهثيدح لالخ
 يف لثمتت يتلاو ،ةصاخ ةفصب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملابو ،ةماع ةفصب ةيبرعلا جيلخلا لودل
 مولعلا :يتدام يف صخألابو هحاجنو هتاجرخم نيسحتو ميلعتلا ديوجت ىلإ ةجاحلا
 جئاتن هتصخش املو ،ةثيدحلا تاعمت¯ا ءانب يف ىوصق ةيمهأ نم امهل امل ؛تايضايرلاو
 جهانملاب قلعتت ةفلتخم بناوج يف روصقلا نع ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تاساردلا
 .مولعلاو تايضايرلا يتدام يف بالطلا ليصحت ىوتسمو ةيساردلا
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 ،يبرعلا جيلخلا لود(ـب ميلعتلاو ةيبرتلا بتكمب جهانملا ريوطت عورشم ريرقت راشأ امك
 ةقباسلا تاونسلا ىدم ىلع تققح يبرعلا جيلخلاب ةيميلعتلا ةمظنألا نأ ىلإ )9ص :2008

 تايضايرلا ميلعت يفو ،ماع لكشب ميلعتلا يف يعونلاو يمكلا نيبناجلا يف ًةدوهشم �تاروطت
 ةيميلعتلا داوملا ريفوتو ،ةيملعلا داوملا ةسارد ىلع بالطلا عيجشت ثيح نم صاخ لكشب
 سيردت ىلع نيمئاقلا نم ددع ليهأتو ،ةيساردلا جهانملا ريوطت رارمتساو ،بالطلل
 امب تايضايرلا ةدام ميلعت ريوطتل ا£مئاق لازي ام يدحتلا نأ الإ ؛اهريوطتو تايضايرلا
 اهتمظنأو ةقطنملا لود ىعست يتلا ةيوبرتلاو ةيومنتلا ىربكلا فادهألاو ةيؤرلا عم بسانتي
  .ةيلودلا ةيميلعتلا ةمظنألا بسح اهقيقحت ىلإ ةيوبرتلا

 اهمامتهاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هروطتو ميلعتلا ةيمهأ نإف ،قبس ام ءوض يفو
 وهو الأ ةيميلعتلا ةيلمعلا رصانع مهأ نم رصنع ىلإ قرطتن نأ ىلإ انعفدي جهانملا ريوطتب
 رصنعلا هنأ امك ،ثيدحلا هموهفمب جهنملا رصانع دحأ دعي يذلاو ،يسردملا باتكلا
 لوألا ردصملا دعي ثيح ؛جاهنملل ةيديلقتلا ةرظنلا بسح ديحولا نكي مل نإ يساسألا
 ذخأ ءاوسو ،ميلعتلا ةيلمعل ةسيئرلا رداصملا نمو بلاطلاو ملعملا ىلإ ةبسنلاب تامولعملل
 ا£رصنع لثمي يسردملا باتكلا نأ د§جو دقف هل ةيديلقتلا ةرظنلا وأ جاهنملل ةثيدحلا ةرظنلا
  .همادختسا دنعو هدادعإ دنع هب مامتهالا بجي ةيميلعتلا ةيلمعلا يف اËيساسأ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سرادم يف يميلعتلا عقاولا نأ ثحابلا ىري ددصلا اذه يفو
 ةيساردلا داوملا جهنم هيلع قلطي تاررقملا نم دحاو طمنب ذخأي دحوم يزكرم ماظن
 .هل ا£روحم يسردملا باتكلاو ةيساردلا ةداملا نم ذختي يذلا ةلصفنملا

 ةلحرم يألو صصخت يأ يف ررقملا يسردملا باتكلا ىوتحم ليلحت ةيمهأ عبنت انه نمو
 اًلماش ليلحتلا نوكي نأو ،ةيوبرتلاو ةيملعلا بيلاسألا ىلع ا£دمتعم اًقيقد اّ£يملع اًليلحت
 نم هيوتحي ام لكب ا£رورم ميمصتلاو جارخإلا نم ةيادب هتاعوضومو باتكلا بناوج عيمجل
 .هيف ةعبتملا ميوقتلا بيلاسأو تابيردتلاو ةلئسألاب ًءاهتناو ،فراعمو ،تاراهمو ،ةيملع ةدام
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 ةيلمعلا حاجن يف ٍسيئر لماعك يسردملا باتكلا ةيمهأ ةمدقتملا ملاعلا لود تكردأ دقلو
 هرود ءادأ نم هنكمت ةديج ةروص يف هدادعإ لجأ نم ةميظع �دوهج تلذ§ب كلذل ؛ةيميلعتلا
 ؛رمتسمو مئاد لكشب بتكلا كلت ةعباتم َةرورض تأرف ؛يسردملا جهنملا فادهأ قيقحت يف
 ،رسلا( تاونس عبس وأ سمخ لك تايضايرلا بتك ةعجارم ةرورض ءاربخلا ىأر ثيح

 .)2ص :2007

 ؛ميلعتلا لحارم فلتخم يف بلاطلا اهسردي يتلا مولعلا مهأ نم تايضايرلا ملع دعيو 
 مولعلا ةغل يهف ،ميلعتلا يف ةيساردلا تاررقملا نيب ماه رود نم تايضايرلا ةدام هلكشت امل
 .هسفن تقولا يف اهتمداخو مولعلا ةكلم اÖأب ريثكلا اهفصي دقو ،ىرخألا

 نـم ا²امولعم يقتست يسردملا جهنملا نمض ةيسارد ةدام يه ةيسردملا تايضايرلاو
 ،اـهجراخو ةسردملا لخاد تامولعملا هذه فيظوتب ملعتملل حمست ثيحب تايضايرلا ملع
 لـحو تارارـقلا ذاختا ىلع ملعتملا ةدعاسم يه  ةيسردملا تايضايرلا نم ةسيئرلا ةياغلاف
 يف ةـلاعفلا هتكراـشمو ملاعلل همهف نيسحت ىلع هدعاست امك ،ةيمويلا هتايح يف لئاسملا
 ةـيروهمجلا ،تايضايرلا ةدامل تاجرخملاو ريياعملا ةقيثو( ىرخألا تاررقملا يف اهنم ةدافتسالاو عمت¯ا
 اـهرهوج يف لمحت ةيسارد ةدامك تايضايرلاف ، ) .5 ص ،2006 ،ةـيبرتلا ةرازو ،ةيروسلا ةيبرعلا
 ةـيلقعلا تاردـقلا مـئالت ىتح اهطيسبت دعب نكلو ملعك تايضايرلل ةيساسألا ميهافملا
 نم سيل ةيسارد ةدامك تايضايرلا سيردت دنعف .ةفلتخملا رامعألا يف م²ايفلخو نيملعتملل
 ىـلع ا£رداق ملعتملا نوكي نأ مهي ام ردقب ةديدج ةيضاير تامولعم ملعتملا قتشي نأ مهملا
 تاـمولعم نـم جئاتنلا ضعب قاقتشا اهلالخ نم نكمي ةطيسب ةيلالدتسا تايلمع ءارجإ
 نيـمتهملاو نيبرـملا رـظن ةهجو نم تايضايرلاف ،)22ص:2011،ميهاربا ( ةاطعم ةيضاير
 ةــنيزوبا( هـيف شيـعن يذـلا طيـحملا مـهفو راكفألا ميظنتل ةمهم ةادأ يه اهسيردتب
 ريـكفتلل ساـسألا لكشتو اËيليلحت نوكي نأل لقعلا بيردتل ةليسو اÖإ .)25ص:2001،
 ةـيميلعت ةليسو يأ نأش اÖأش ةيبرتلا ةيلمعل ةليسو تايضايرلا ةدام ربتع§ت ا£ضيأو ،قيقدلا
 تسيل ةيسردملا تايضايرلا ملعت يف ةعاربلاو )12ص:1998،ىواقرشلا ، ديبع( ملعملا اهمدختسي
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 ميـلعتلاو نيملعتملا لبق نم ةسرامملاو دهجلاو ةرباثملا لالخ نم ققحتت اÖإ لب ةيرطف ةفص
 .نيسردملا لبق نم قيقدلاو لاعفلا

 قئاقحلاو تاراهملاو فراعملا نم ةعومجم ىلإ ةداع تايضايرلا بتك ىوتحم ريشيو
 ةدع نم تايضايرلا ىوتحم نوكتي ثيح ،نيعم ىوتسم يف بلاطلا اهملعتي يتلا تايرظنلاو
 عبرأ ىلإ تايضايرلا ىوتحم مسقي "هييناج تربور" اذهف ،ةفلتخم لاكشأب تفن§ص تائف
 اهفينصتك ىرخأ تافينصت كانهو ،تاراهملاو ،ئدابملاو ،ميهافملاو ،قئاقحلا :يه ،تائف
 اّ£يلمع ريخألا فينصتلا ×دعيو ،ةيضاير لئاسمو تاراهمو )ئدابم( تاميمعتو ميهافم ىلإ
 ىوتحم لوح ماتلا ريغ قافتالا نم مغرلابو .ةيسردملا ةيضايرلا تالا¯ا يف قيبطتلل اًلباقو
 تايضايرلا جمانرب يف ةكرتشملا تامسلا ضعب دجوت هنأ الإ ؛يسردملا تايضايرلا باتك
  .)3ص :2010 ،نادمح دامع( حجانلا ةيسردملا

 ةيميلعتلا تاسسؤملا ةطشنأ يف ةيساسألا تايلاعفلا ىدحإ يوبرتلا ميوقتلا لكشيو
 ىوتحمو ،)34 ص :2001 ،يرسودلا( ةيلاعفلا ققحي يذلا هاجتالا يف ريسلا نم دكأتلا لجأل
 يف ريوطتلاو ،ميوقتلاو ،ليلحتلاو ةعجارملا ىلإ جاتحت يتلا ثحابملا رثكأ نم تايضايرلا بتك
 هدادمإو فقثملا ملعتملا دادعإ يف يباجيإ رود نم كلذل امل ؛ةرصاعملا ةيملاعلا تاهاجتالا ءوض
 اهعم لماعتلاو اهقيبطت عيطتسي ةيبيردتو ةيتايح تاراهمو تامولعم نم هيلإ جاتحي ام لكب
  .)6 ص :2009 ،يدهم(

 دعيو ،ىرخألا مولعلا نيب ًةغلاب ًةيمهأ لكشي تايضايرلا ملع نإف ،قبس ام ىلع ًءانبو
 ،اهليلحتو تايضايرلا بتك ميوقت نأ ثحابلا ىريو ،ميلعتلا رصانع نم اËيساسأ ا£رصنع
 ةيعون ىلع اّ£مهم  ا£رشؤم يطعيو ةريبك ةيمهأ لكشي ةيلودلا تاساردلاو ريياعملا بسح
 بسح تايضايرلا بتك ىوتحم ميوقت دعي امك ،يضايرلا ءانبلا ثيح نم بتكلا ىوتحم
 براجت دعب تءاج ةيلودلا ريياعملاف ،لودلا نم ريثكلا دنع ا£بلطم ةيلودلا ريياعملا
 متت امك ،ميلعتلا يف ةيلاع ةدوج ىلإ لوصولا لجأ نم لاملاو دهجلل لذبو تاعامتجاو
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 اهريوطت لجأ نم تاساردلا اهيلع ماقتو تاودنلا اهل دقعتو تاساردلا كلت ةعجارم
  .يجولونكتلا مدقتلاو ةفرعملا رصع عم مءالتي امب اهنيسحتو

 ريياعمب ةمئاق دوجو ىلإ ةجاحلا نأ )3ص :2009 ،يهيقف( دكأ اًقباس ركذ ام ءوض يفو 
 ،ةيبرعلاو ةيلودلا تاربخلاو براجتلا ىلإ دنتست تايضايرلا بتك ىوتحم ميوقتل ةصاخ
 تاعقوتو ةيلحملا ةئيبلا فورظو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ميلعتلا ةسايس عم بسانتتو
 ميلعتلاو تايضايرلا سيردت يف نيصتخملاو ءاربخلا ءارآ لالخ نم كلذو ؛يدوعسلا عمت¯ا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيميلعتلاو ةيثحبلا تاهجلا يف يئادتبالا

 لحارم فلتخم يف تايضايرلا بتك ىوتحمل ةيملاعلاو ةيلودلا ريياعملا هذه تع§ضو دقلو
 يف اهرفاوت بجاولا طورشلا صالختسا نكمي ريياعملا هذه لالخ نمو ،يسردملا ميلعتلا
 ميلعتلا لحارم نم ةلحرم يأل ،ىوتحملاب ةصاخلا ميهافملا يفو تايضايرلا بتك ىوتحم
 اًقف»وو حيحصلا لكشلاب يضايرلا ىوتحملا ىلع ةعزومو ةرفاوتم تناك اذإف ،يسردملا
  . هيضايرلا اهجهانم يف لودلا عيمج دنع ا£بلطم تحبصأ يتلاو ةيلودلا ريياعملل

 يكيرمألا يموقلا سل¯ا نع ةقثبنملا ريياعملا كلت اهزربأو ةيلودلا ريياعملا مهأ نم لعلو
 يموقلا سل¯ا يريدم نم ةنجل تماق )1986( ماعلا يفف ،)(NCTM تايضايرلا يملعمل
 تايضايرلا ميلعتل تايوتسم دادعإل لمع قيرف سيسأتب )(NCTM تايضايرلا يملعمل
Ãةقيثو لمعب ةنجللا هذه تماق ثيح ؛ةيسردملا تايضايرلا ميلعت ةيعون نيسحت فد 
 ًءادتبا ةيكيرمألا ةسردملا يف ةيساردلا بتكلا ىوتحمل تايوتسملا نم ةعومجم ىلع توتحا
 تممص امك ،يكيرمألا ماظنلا بسح رشع يناثلا فصلا ىتحو لافطألا ضاير نم
 بالطلا ليصحتو ةيسردملا بتكلا ىوتحم ةيعون نم ٍّلك ميوقتل تايوتسملا نم ةعومجم
  .)5ص :2010 ،نادمح دامع( يملعلا
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 دقو ،اهقيبطتو اهذيفنت ةعباتمب تين§ع لب ،ريياعملا كلت عضوب ةنجللا ̧فتكت ملو
 ،اهميوقتو اهميلعتو تايضايرلا ملعت اهبجومب نكمي يتلا ةيفيكلل ا£روصت ريياعملا كلت تع»ضو
 ةيرظنلا ىلع موقي يذلا نزاوتلا ققحي امب تايضايرلا بتك ىوتحمل ةضيرع اًطوطخ تلكشو
 نم لك رود ديدحت ةداعإ هيف مت يذلا تقولا يف اذه ،)5ص :2005 ،يبيهولا( قيبطتلاو
 يف لاعف كراشم ىلإ تامولعملل يبلس ٍّقلتم درجم نم بلاطلا رود ريغتف ؛ملعملاو بلاطلا
 .ةيميلعتلا ةبرجتلا ريدي لسرم ىلإ ةفرعملل لقان ءاعو نم ملعملا رود ريغتو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا
 تاونس ثالث ةيلوألا اهتغايص تقرغتسا ذإ ؛ريياعملا كلت ذيفنت يف ةريبك �دوهج تلذ§ب دقو
 ميلعت تاعاطق اهل تعمتجاو ةلوطم تاعامتجا اهل تدق§عو ،نيليوطلا ثحبلاو ءانعلا نم
 روطتلاو ةفرعملا رصع مئالي ام لضفأ ىلإ لوصولل ةفاك تايضايرلا
 (Zoolman & Mason1,1929 :p359) . 

 ةئيهو ،ةفلتخملا تاعاطقلا يف سرادملاو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تذخأ دقو
 ميوقتل ريياعمو تامكحمك تايوتسملا هذه ،بتكلا وفلؤمو نورشانلاو ،سرادملاب سيردتلا
 ىوتحمو ،ةماع ةفصب جهنملا هجاوت يتلا تالكشملل ٍلولح ميدقتو ةيسردملا بتكلا ىوتحم
 هذه مادختسا دارفألا ءالؤه نم عقوتملا نم ناكو ،ةصاخ ةفصب ةيسردملا بتكلا
 راكفألا ىلع مكحلل ريياعمكو ،ةديدج ةيميلعت داوم ريوطتل ةضيرع طوطخك تايوتسملا
 جهانملا ريوطت تارربم مهأ نأ مولعملا نمو ،ةسردملا اهمدقت يتلا ةفلتخملا ةيضايرلا
 ليبس يف ةيباجيإلا ا²اربخ لقنب ةمدقتملا لودلا ةبِرجت ىلإ علطتلا وه بتكلا تايوتحمو
 لودلا نم نيرخآلا براجتب ذخألا نأو ،بوعشلاو لودلا نيب ةقومرم ةناكم ىلإ لوصولا
 ةيصوصخ رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ّ�مهمو ّ�يرورض �رمأ وهل ةفلتخملا مولعلا يف ةمدقتملا
 دنع هب ديفتسن نأ نكمي يتلا ثحابملا مهأ نم تايضايرلا ثحبم دعيو .هفادهأو عمت¯ا
 ززعت يتلا ةينادجولا بناوجلا ةفاضإ عم – ةيملع ةدامك – نيرخآلا براجت نم اهريوطت
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 دامع( ةمدقتملا لودلا براجت نم دودحلا ىصقأ ىلإ ديفتسن نأ نم عنام الف ،ينطولا ءامتنالا
  .)5ص :2010 ،نادمح

 اهل ةمداقلا ميلعتلا لحارم عيمجل ىميلعتلا ساسألا ةلحرم ربتعت ةيئادتبالا ةلحرملاو
 يف ىلاعت هلوقل درفلل ملعتلاو ملعلا ساسأ امهو ةباتكلاو ةءارقلا ةيادب ةلحرم اÖأ ثيح
 »كّ§ب»ر»و ْأ»رْقا )2( ٍقَل»ع ¬ن̧م َنا»سنِإْلا »قَل»خ )1( »قَل»خ ي̧ذَّلا »كِّب»ر ِم¬ساِب ْأ»رْقا( قلعلا ةروس
 ِمَلَقْلا»و ن{ ىلاعت هلوقو )5( ¬مَل¬ع»ي ¬مَل ا»م َنا»سنِإْلا »مَّل»ع )4( مَلَقْلاِب »مَّل»ع ي̧ذَّلا )3( §م»رْكَأْلا
 ةحيحصلا ةيميلعتلا ةيادبلا ةطقن ةيئادتبالا ةلحرملاف )1( ملقلا ةروس }َنو§رُط¬س»ي ا»م»و
 ءانبو ،ةيباجيإلا تايكولسلا ليكشتو ،ةيوهلا زيزعتو ةعيفرلا ةيقالخألا ميقلا سيسأتل
 نم ةبسانم ةورث ءانبو ،ينالقعلا ريكفتلا سسأ ةسرامم ءدبو ،ةميلسلا ةيلقعلا تاداعلا
 فراعملاو تامولعملا يقلتل اهعون نم ىلوألا ىه ةلحرملا هذه دعت ثيح ،ةيوغللا تادرفملا
 ىوتحملا لالخ نم ملعتملل اÃاسكإل ا£ضعب اهضعب عم لعافتلاو ةيساسألا تاراهملاو
  .)2009،يدماغلا ةفيطل( ةميلس ةيعامتجا ةيفص ةئيب نمض يساردلا

 يفطاعلا نيوكتلاو ىراهملاو ىركفلاو ىصخشلا نيوكتلا متي ةيئادتبالا ةلحرملا يفو
 ميلعتلا ةلحرم ربتعت اÖأ امك ,ةذيملتلا وأ ذيملتلل يتامولعملاو ةيعامتجالا تاقالعلاو
 ءانبأ عيمج اÃ قحتلي يتلاو يدوعسلا عمت¯ا تاملسم نم ا£يلاح ربتعت لب ذيملتلل يمازلإلا
 يلحملا عمتجملل هئامتناو ذيملتلل ينطولا نيوكتلا ةلحرم ىهف يدوعسلا عمت¯ا تائفو
 .ةماع ةفصب يلودلا عمت¯او ةصاخ

 قبس نمل )رهشأ 5,6( رمع يف وهو يئادتبالا لوألا فصلاب ذيملتلا قاحتلا أدبيو 
 يف قاحتلالا مهنكميف اÃ اوقحتلا دق اونوكي مل اذإو لافطألا ضاير ةلحرمب قاحتلالا مهل
 .)م2012 ,نازينع يزاغ ,يديشرلا( تاونس تس يئادتبالا ميلعتلا رمتسيو ،ةسداسلا نس

 ةديقعلا دهعتب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئادتبالا ةلحرملا فد² ماع لكشبو
 ،هقلخ :ثيح نم ةلماكتم ةيمالسإ ةيبرتب هتياعرو ذيملتلا تاذ ىف ةحيحصلا ةيمالسإلا
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 ضرف ةماقإ ىلع هبيردت يف كلذك ,مالسإلا ةمأ ىلإ هئامتناو ،هتغلو ،هلقعو ،همسجو
 ىلإ ةيئادتبالا ةلحرملا فد² كلذك .لئاضفلاو كولسلا بادآب هذخأ ةرورضو ،ةالصلا
 تاراهملاو ,ةيددعلا ةراهملاو ،ةيوغللا :ةراهملا ةصاخو ةفلتخملا ةيساسألا تاراهملا ةيمنت
 .تاعوضوملا فلتخم يف فراعملاو تامولعملا نم بسانملا ردقلاب ذيملتلا ديوزتو .ةيكرحلا
 ،معنلا مادختسا نسحيل ةيفارغجلاو ةيعامتجالا هتئيب يفو ،هتاذ يف هيلع هللا معنب هفيرعتو
 لمعلا ريدقت ةيمنتو ،ىراكتبالا هطاشن دهعتو ،يعيدبلا هقوذ ةيبرتو ,هتئيبو هتاذ عفنيو
 دودح يف ،قوقحلاو تابجاولا نم هل امو هيلع ام كرديل هيعو ةيمنتو ,لفطلا ىدل يوديلا
 لمعلاو عفانلا ملعلا نم دايدزالا يف هيدل ةبغرلا ديلوتو ,اÃ رمي يتلا ةلحرملا صئاصخو هنس
 لحارم نم ةلحرملا هذه يلي امل ذيملتلا دادعإ ىلإ ةيئادتبالا ةلحرملا فد² امك .حلاصلا
 .)17- 16 ، ص ص ،ـه1426 ,ليقعلا ليقع نب هللادبع( هتايح

 :ةساردلا ةلكشم

 تايضايرلا جهنم سيردت لاجم يف هتربخو ثحابلا عالطا دعبو قبس ام ءوض يفو
 فلؤم دادعإو ،ماوعأ ةعبس ةدمل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سرادمب يئادتبالا سداسلا فصلل
 ةصاخلا ميهافملا مهَف لوح زكرمتملا لافطألل تايضايرلا ميلعتل ةثيدح تاهاجتا
 فعض زربت ىتلاو ىسردملا باتكلاب ةطبترملا روصقلا يحاونب هراعشتساو ،تايضايرلاب
 ةركف حوضو مدع وا اهحرش دنع تاعوضوملا ىف ةلاطا نم هنمضتي امل هنم ذيمالتلا ةدافا
 سل¯ا ريياعم ةيمهأ ىلع ا£ضيأ ثحابلا عالطا عمو ،بسانملا لكشلاب هضرع دنع عوضوملا
 تنيب يتلا تاساردلا ىلع عالطالاو ةيلود ريياعمك )NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا
 ىنع§ت يتلاو ةيلاحلا ةساردلاب مايقلا يف ةداج ةبغر ثحابلا ىدل حبصأ ؛ريياعملا كلت ةيمهأ
 يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ميوقتب
 .)NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ةقيثول ىوتحملا ريياعم ءوض
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 نيقلت ةيلمع تسيل ةيميلعتلا ةيلمعلا نأب ثحابلا ناميإ نم ةساردلا هذه عبنت ثيح
 ققحتي نأ دب الو ،ةايحلا بناوج عيمج يف ةيلعافت ةيملع ةيلمع نوكت نأ بجي لب ؛دومجو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سرادم ميلعت يف ةثيدحلا جهانملا نمض يباجيإلا لعافتلا كلذ
 ، ةيكيرمأ بتك ةلسلس ىهو ليهورجام ةلسلس ىلع تينب ىتلا تايضايرلا جهانمل ةصاخو
 ةيلمع دعب جهانملا كلت ميوقت ىلا ةجاح كانه نأ لوقلا نكمي اذل، ريياعملا ىلع اساسا تينب
 تاساردلا تدكأ ثيح ،)NCTM( ريياعم عم اهقفاوت نم دكأتلل ةمئاوملاو بيرعتلا
 قفاوت ىدم تلوانت يتلاو )2013( يرهشلاو نيناسح ةسارد يف امك ،كلذ ىلع ةقباسلا
 ريياعم عم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب )5-3( فوفصلاب ةروطملا تايضايرلا بتك ىوتحم
)NCTM(، يريودلاو تايلع ةسارد تءاجو )ةساردو )2007( ةرمع وبأ ةساردو )2015 
 ريياعم عم تايضايرلا بتك يف ةسدنهلا ىوتحم قفاوت ىدم ديدحتل )2007( يبيهولا
)NCTM(،  يلاولا ةسارد تعس امك )ىدم ىصقت ىلإ )2008( دباع ةساردو )2006 
 نأ قبس امم حضتي كلذل.)NCTM( ريياعم عم تايضايرلا بتك يف ءاصحإلا ىوتحم قفاوت
 فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم اهيف مّ»وق§ي ةيليلحت ةسارد ءارجإل ةحلم ةرورض كانه
 ةيلودلا ريياعملا عم اهقفاوت ىدم ةفرعمو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب يئادتبالا سداسلا

NCTM)( يئادتبالا سداسلا فصلا يف تايضايرلا ةدامل يسردملا باتكلا ىوتحم يف، 
 .ىوتحملا ىلع ريياعملا كلت عيزوت ةيفيكو

   :ةسرادلا ةلئسأ 

 :يتآلا سيئرلا لاؤسلا يف ةيلاحلا ةساردلا ةلكشم ةغايص نكمي ،قبس ام ءوض يفو
 ةيبرعلا ةكلمملا يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ةقباطم ىدم ام"

 "؟ةيلودلا )(NCTM ريياعمل ةيدوعسلا

 :ةيتآلا ةيعرفلا ةلئسألا سيئرلا لاؤسلا اذه نم قثبنيو
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 فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ميوقت اهئوض يف نكمي يتلا )(NCTM ريياعم ام  .1
 ؟يئادتبالا سداسلا

 ريياعم  عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ام  .2
NCTM)( ؟تايلمعلاو دعلا لاجم يف 

 ريياعم عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ام  .3
NCTM)( ؟ربجلا لاجم يف 

 ريياعم عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ام  .4
NCTM)( ؟ةسدنهلا لاجم يف 

 ريياعم عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ام  .5
NCTM)( ؟سايقلا لاجم يف 

 ريياعم عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ام  .6
NCTM)( ؟تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم يف 

 ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحمل حرتقملا روصتلا ام  .7
 ؟)(NCTM ريياعم

  :ةساردلا فادهأ

 :ةيتآلا فادهألا قيقحتل ةساردلا هذه فد²

 تايضايرلا باتك ىوتحم ميوقت اهئوض يف نكمي يتلا )(NCTM ريياعملا ىلع فرعتلا .1
 .يئادتبالا سداسلا فصلل

  عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ىلع فرعتلا  .2
 .تايلمعلاو دعلا لاجم يف  )(NCTM    ريياعم

 عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ىلع فرعتلا  .3
 .ربجلا لاجم يف  )(NCTM ريياعم
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 عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ىلع فرعتلا  .4
 .ةسدنهلا لاجم يف )(NCTM ريياعم

 عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم  ىلع فرعتلا  .5
 .سايقلا لاجم يف  )(NCTM ريياعم

 ريياعم عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم فرعتلا  .6
NCTM)(   تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم يف. 

 عم اهقفاوت نم دكاتلل ةمئاوملاو بيرعتلا ةيلمع دعب مجهانملا كلت ميوقت ىلع فرعتلا  .7
    )(NCTM ريياعم

 :ةساردلا ةيمهأ

 :يف ةساردلا ةيمهأ نمكت
 :ةساردلل ةيرظنلا ةيمهألا -

 ريوطت يف ةثيدحلا تاهاجتالاو قرطلا مهأ ىلع ءوضلا ةساردلا هذه يقلت دق  .1
 ىوتحملا ميوقت ريياعم لالخ نم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم
 .)(NCTM ةقيثو قفو
 لالخ نم تايضايرلا جهانم ريوطت لاجم يف نيلماعلا ةساردلا هذه ديفت دق  .2
 ريياعمل يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ةمءالم ىدم ةفرعم

NCTM)( ةيملاعلا. 
 تايلمعلاو دعلا تالاجم يف تايضايرلا ىوتحم ميوقتل ةيقيقح »ريياعم عضت دق  .3
 .تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو سايقلاو ةسدنهلاو ربجلاو

  :ةيقيبطتلا ةيمهألا
 :يلي ام ثحبلا ديفي دق
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 اهيفرشمو تايضايرلا يملعم ةدعاسم يف ةساردلا هذه مهست دق :تايضايرلا يملعم  .1
 ةيلمعل طيطختلاو ،ةيوبرتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ميوقت يف ةصاخو ،مهلمع ءادأ ىلع
 .)(NCTM ريياعم ديدحتلابو ةيملاعلا ريياعملل اًقف»و سيردتلا

 ةيساردلا بتكلا ىوتحم ميمصت ةيفيك جهانملا يططخمل فشكت دق :جهانملا يططخم .2
  .)NCTM( ةقيثو قفو ىوتحملا دعب ريياعم ءوض يف اهميوقت لئاسوو اهتطشنأو

 لالخ نم كلذو ،ةيميلعتلا ةيلمعلل ا£روحم ملعتملا لعجت دق :ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت .3
 ةثيدحلا ةيوبرتلا تاهاجتالاو ميقلاو تاراهملا باستكاب متهي يذلا يضايرلا ىوتحملا
 ايلعلا ريكفتلا تاراهم ةيمنت يف دعاست اÖأ امك .)NCTM( ريياعم اهنمضتت يتلاو
 .تايضايرلا ةدام يف ذيمالتلا ىدل يساردلا ليصحتلا ةيمنتو ,تالكشملا لحو

 :ةساردلا تاحلطصم

 :يتآلا وحنلا ىلع ةساردلا تاحلطصم فرع§ت

 :)Evaluation( ميوقتلا -

  :اّ£يوغل ميوقتلا حلطصم فيرعت

 ةميق نايب :ينعي ميوقتلا" نأ )1487ص ،"موق" :ةدام ،طيحملا سوماقلا ،يدابآ زوريفلا( يف ءاج
 ميوق وهف هتلدع :هتموقو ،هجوع لازأ يأ :هماقأو اهتنمث يأ ةعلسلا تمäوقو ،ءيشلا
 ."ميقتسمو

 ام ءيش ىلع مكحلا رادصإ" :هنأب ا£حالطصا ميوقتلا )34ص :2001 ،يرسودلا( ف�رعو
 ."هل ةن�يعم ةميق ريدقت وأ
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  :ا£يحالطصا ميوقتلا حلطصم فيرعت

 اهليلحتو تانايبلا عمجل ةمظنم ةيلمع" :هنأب )15ص :2005 ،قلاخلا دبع دمحم( هف�رع
 فعضلا بناوج ةجلاعمل اÖأشب تارارقلا ذاختاو ةيوبرتلا فادهألا قيقحت ةجرد ديدحتو
  ."درفلل لماكتملا ميلسلا ومنلا ريفوتو

 :يئارجالا فيرعتلا

 ىلع مكحلا رادصإ" :هنأب اّ£يئارجإ »ميوقتلا ُثحابلا ف�رعي تافيرعتلا هذه ءوض يفو
 ءوض يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم
 ."هيف ةوقلا طاقن زيزعتو فعضلا طاقن ةجلاعمو )(NCTM ةقيثول ةيلودلا ريياعملا

 :ىوتحملا -

 فراعملاو تامولعملا" :هنأب يميلعتلا ىوتحملا )41ص :2006 ،دومحم نيدلا حالص( ف�رع§ي
 ،ةدوشنم ةيملعت ةيميلعت فادهأ قيقحت ىلإ فد² يتلاو ،يساردلا ررقملا اهنمضتي يتلا
 ةروص ىلع ةعوبطم امإ ،ةددعتم لاكشأ يف بالطلل فراعملاو تامولعملا هذه مّ»دق§تو
 وأ ،يعمس وأ ،يرصب بلاق يف هيلإ مäدق§ت وأ ،تالداعم وأ ،روص وأ لاكشأ وأ ،زومر
 ."يرصب يعمس

 ىلإ مدختسي �بولسأ" :هنأب ىوتحملا ليلحت )86ص :2003 ،لمجلاو يناقللا( ف�رع§ي امك
 فادهأ ديدحت ىلع دمتعيو ،اهريوطت لجأ نم جهانملا ميوقتل ؛ىرخأ »بيلاسأ بناج
 جئاتن نوكت يلاتلابو ،رثكأ وأ ةركف وأ ةرهاظ عويش ىدم ىلإ لوصولل ؛هتدحوو ليلحتلا
 ىرخأ بيلاسأ لالخ نم ،جئاتن نم هيلع لوصحلا متي ام بناج ىلإ ،ةيلمعلا هذه
 ."دعب اميف ريوطتلا هاجتا ديدحت تارشؤمو
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 :يئارجالا فيرعتلا

 ىلإ فرعتلا" :هنأب اّ£يئارجإ ىوتحملا ليلحت ُثحابلا ف�رعي تافيرعتلا هذه ءوض يفو
 ةكلمملا يف يئادتبالا سداسلا فصلل روطملا تايضايرلا باتك ىوتحم تادرفمو ميهافم
 ."اهريغو تاموسرلاو لوادجلاو ةطشنألاو ةلئسألا لالخ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا

 :ريياعملا -

  :اّ£يوغل ريياعملا حلطصم فيرعت

 هعمج رايعملا ؛رايع )2/1582 ،"ريع" :ةدام ،ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم ،رمع دمحأ( يف ءاج
 امل رäوصتم وأ قِّقحتم جذومن وه وأ .مييقäتلاو مكحلل ه§ريغ هب §ساق§ي �سايقم وهو ،ريياعم
 ."لوبقلا رايع̧م" ءيäشلا هيلع نوكي نأ يغبني

 :ا£يحالطصا ريياعملا حلطصم فيرعت

 وأ ةلوؤسم ةئيه هتعضو ،عقوتملا ىوتسملاب نايب" :اÖأب )8ص :2009 ،نسح( اهف�رعيو
 ةدوجلا نم ا£دوشنم ا£ردق ققحيو ؛هيلإ لوصولا داري نيعم فده وأ ةجرد نأشب اÃ فرتعم
 ."زيمتلا وأ

 ماكحألاو طورشلا نم ةعومجم" :اÖأب )Carter, 1973: p153( "رتراك" اهف�رعي امك
 مئاق وه امب طورشلا هذه ةنراقم لالخ نم يفيكلا وأ يمكلا مكحلل ا£ساسأ دعت يتلا
 ."فعضلاو ةوقلا بناوج ىلإ اًلوصو

 ةطوبضملا ماكحألاو طورشلا نم ةعومجم ":اÖأب )11ص :2004 ،سلح( ا£ضيأ اهف�رعيو
 فدÃ ؛ةيمكلا وأ ةيعونلا ىلع مكحلاو ةنراقملل ساسأ وأ ةدعاقك مدختست يتلا اّ£يملع
 ."اهجالعل فعضلا نطاوم صيخشتو ،اهزيزعتل ةوقلا نطاوم ةفرعم
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 داعبألا نم ريثكل ةلصحم ءارآ" :اÖأب ريياعملا )279ص :2003 ،لمجلاو يناقللا( ف�رعو
 ةروصلا ف×رعت اهقيبطت لالخ نم نكميو ،ةيوبرتلاو ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيجولوكيسلا
 ."هموقن يذلا ءيشلا ىلع ماكحأ ىلإ لوصولا وأ هميوقت دارملا عوضوملل ةيقيقحلا

 :يئارجالا فيرعتلا

 وأ دونبلا نم ةعومجم" :اÖأب اّ£يئارجإ ريياعملا ُثحابلا ف�رعي تافيرعتلا هذه ءوض يفو
 يف متي ،ةمئاق لكش ىلع رهظت ذإ ؛اهيلع ءانبلاب ثحابلا موقي يتلا تافصاوملا وأ طورشلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ليلحت اهئوض
 طاقن ديدحتو ،ىوتحملا اذهل )(NCTM ريياعم ةقباطم ىدم ىلع كلذ لالخ نم فرعتلاو
  ."اهئوض يف هميوقت متي يكل ؛هيف فعضلا طاقنو ةوقلا

  :NCTM ةيلودلا ريياعملا

 جهانم ءانبل ملاعلا نادلب نم ريثك يف مدختس§ت يتلا ةيساسألا ريياعملا ةعومجم يهو
 تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم" :اÖأب اّ£يئارجإ ثحابلا اهفرعيو ،تايضايرلا

NCTM)(، بتك§تو تايضايرلا يملعمل يموقلا سلجملل راصتخا يه فورحلا هذهو 
 (National Council of Teachers of Mathematics, 2000):يتآلا وحنلا ىلع ةيزيلجنإلاب

 تايضايرلا بتك ىوتحم ميوقت لصفلا اذه يف ثحابلا لوانت دقف ،قبس ام ىلع ًءانبو
 ةيرظنلا رطألاو يوبرتلا بدألا ىلإ ا£دانتسا )NCTM( ريياعم قفو يئادتبالا سداسلا فصلل
 امل ليصفتلا نم ءيش ميدقت نم دب ال ذإ ،تئرُق يتلا ةيوبرتلا ثوحبلاو ةقباسلا تاساردلاو
 ةساردلا تايبدأ لصف وهو ةيلاحلا ةساردلا نم يلاتلا لصفلا يف كلذو ،هيلع عالطالا مت
  .ةقباسلا تاساردلاو
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 يناثلا لصفلا

 ةقباسلا تاساردلاو ةساردلا تايبدأ
 
  :يرظنلا راطإلا •

  ةيئادتبالا ةلحرملاب تايضايرلا ررقم :لوألا روحملا §

 .NCTM ريياعم :ىناثلا روحملا §

 ثحابلا ضرعي هيفو ,يئادتبالا سداسلا فصلا ذيمالت صئاصخ :ثلاثلا روحملا §

 ةدامو ,)NCTM( ةيملاعلا ريياعملابو ,يسردملا باتكلاب اهتقالعو ,ذيمالتلا صئاصخ

 .تايضايرلا

 :ةقباسلا تاساردلا •

 .هريوطت وأ تايضايرلا باتك ميوقت تلوانت تاسارد :لوألا روحملا •

 .)NCTM( ةيملاعلا ريياعملا تلوانت تاسارد :يناثلا روحملا •

 .ةقباسلا تاساردلا ىلع ماعلا بيقعتلا •
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 يناثلا لصفلا

 ةقباسلا تاساردلاو ةساردلا تايبدأ

  ةمدقم

 ررقم :لوألا ،يهو ،نيروحم نم نوكتي يذلاو يرظنلا راطإلا لصفلا اذه لثمي
 روحملاو ،هميوقت قرطو اهيلا دنتسي ىتلا ةفسلفلا -هفادهأ( ةيئادتبالا ةلحرملاب تايضايرلا
 قلعتي ام لكو اهموهفمو )NCTM( ريياعم ركذلاب �صخو ةيملاعلا ريياعملا  ىف لثمتي ىناثلا
Ãقِّرط§ت دقف ةقباسلا تاساردلا امأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف اهنم ةدافتسالا ةيفيكو،ا 
 وأ تايضايرلا باتك ميوقت تلوانت تاسارد :لوألا ،امهو ،نيسيئر نيروحم لالخ نم اهيلإ
 .)NCTM( ةيملاعلا ريياعملا نع تاسارد لوانت دقف :رخآلا روحملا امأ ،هريوطت
 :يرظنلا راطإلا

 لئاسرو تايرودلاو بتكلاو ثوحبلل ةيرظنلا رطألا ىلع ثحابلا عالطا دعب
 رواحم ةثالث نم يرظنلا راطإلا لكشت ،ةيبنجألاو اهنم ةيبرعلا ةيوبرتلا ةاروتكدلاو ريتسجاملا
 :يتالآك يهو ةسيئر
 دنتسي ىتلا ةفسلفلا ,هفادهأ( ةيئادتبالا ةلحرملاب تايضايرلا ررقم ىف لثمتيو :لوألا روحملا
 .)هميوقت ,اهيلا
 لودلا ضعب ريياعم ثحابلا ضرعتسيو ،اهموهفمو )NCTM( ريياعمب لثمتيو :ىناثلا روحملا
 يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا ريياعم ىلإ لقتني مث ؛ةيسردملا تايضايرلا جهانم يف ةيبرعلا
 ةكلمملا ىف اهنم ةدافتسالا ةيفيكو ليصفتلا نم عونب ةساردلا عوضوم  NCTM تايضايرلا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 صئاصخ ثحابلا ضرعي هيفو ,يئادتبالا سداسلا فصلا ذيمالت صئاصخ :ثلاثلا روحملا
 .تايضايرلا ةدامو ,)NCTM( ةيملاعلا ريياعملابو ,يسردملا باتكلاب اهتقالعو ,ذيمالتلا
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  : ةيئادتبالا ةلحرملاب تايضايرلا ررقم :لوألا روحملا

 :تايضايرلا تايضايرلا ررقم فادهأ

 )12ص :1997 ،ميهاربإ( اهصخلي امك تايضايرلا ميلعتل ةماعلا فادهألا مهأ لثمتت
 :يتآلا يف
 ئدابمو ةيعون قئاقح نم ةفلتخملا ا²ايوتسمب ةرصاعملا ةيضايرلا ةفرعملاب ذيملتلا ديوزت -
  .ميهافمو
 تاقالعلاو دعاوقلا فاشتكا ىلع هعيجشت قيرط نع ذيملتلل ينهذلا لالقتسالا ةيمنت -
 ضرعي ام ةجلاعم يف هسفنب هتقث ةيمنتو ،اهريسفتو جئاتنلا ةحص ريدقتو ،ةيضايرلا طامنألاو
 .تالكشم نم هيلع
 .ريكفتلا يف يضايرلا قطنملاو ةيملعلا بيلاسألا مادختسا ىلع ذيمالتلا بيردت -
 .ذيملتلل ةيراكتبالا ةردقلا ةيمنت -
 طيطختلا تايلمع يفو ةيداصتقالا ةئيبلا تالكشم ةجلاعمل ةعفان ةادأك تايضايرلا زاربإ -
 .ىرخألا ةيساردلا داوملا ةمدخ يفو
 ملعلا وحن ههيجوتو ،تايضايرلا ةدام يف ةيلامجلا يحاونلا قوذت ىلع ذيملتلا ةدعاسم -
 .مهدوهج ريدقتو ءاملعلاو
 م²دعاسمو بسانملا هيجوتلا مههيجوتل ًةئطوت ؛ذيمالتلا نيب ةيدرفلا قورفلا ىلإ فرعتلا -
 .مهلويمو م²ادادعتسا عم قفتي يذلا ومنلا ىلع

 ميلعتل ةماعلا فادهألا ضعب هذه نأ ثحابلا جتنتسي ،قبس ام لالخ نمو
 ةقالع زاجيإب ثحابلا صخلي روحملا اذه ةياÖ يفو ،ةفاك ةيساردلا تايوتسملل تايضايرلا
 ةجاحب ةفاك مولعلا نأو ،اهتناكمو تايضايرلا ةيمهأو ،ىرخألا ةيساردلا داوملاب تايضايرلا
 اهجهانم ىوتحمب مامتهالا بجيو ،ىربك ًةيصوصخ تايضايرلل نأ ىري وهف كلذل ؛اهيلإ
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 نأو ،تايضايرلا ةدام ىلع دمتعي اهمظعم وأ ةيساردلا داوملا لك نإ ثيح ؛مامتهالا دشأ
 .اهيلع ةدمتعملا ىرخألا داوملا يقاب ىلع دوعي ديكأتلاب تايضايرلا ةدام ىوتحم يف للخ يأ
 :ىرخألا داوملاب اهتقالعو تايضايرلل ةيوبرتلا ميقلا

 :ةيتآلا ةيوبرتلا ميقلا ققحت تايضايرلا نأ ىلإ )164ص :2001 ،نيمألا( ريشي       
 ةايحلاب اًقيثو اًطابترا تايضايرلا طابترا ثيح نم ةيعفنملا ةميقلاب فرعتو :ةيملعلا ةميقلا -
 .ةيمويلا
 جاتنتسالاو ريكفتلا تاردق ةيمنتو خيسرتو ميظنتل ةقيرط تايضايرلاف :ةيميظنتلا ةميقلا -
 .جئاتنلا ىلإ تامدقملاو عقاولا نم
 .ةراضحلاو مدقتلا ةآرم يهف ةلئاه ةيفاقث ا£ميق تايضايرلا كلتمت ثيح :ةيفاقثلا ةميقلا -
 .ةعونتم فرحو نهم ةساردل تايضايرلا ان�دع§ت ثيح :ةينهملا ةميقلا -
 ءانبلل يرقفلا دومعلا د»ع§تو ،ةيرهوج ةيعامتجا ةميق لثمت تايضايرلاف :ةيعامتجالا ةميقلا -
 تالدعملا نيوكت يف دعاستو ،هيلع ظافحلاو ءانبلا اذه ميظنت يف دعاستو ،يعامتجالا
 .اهذيفنتو ةيعامتجالا ةيئاصحإلا
 ةيلقعلا تامسلا نم ديدعلا ةيمنت ىلع تايضايرلا دعاست ثيح :ةيركفلاو ةيلقعلا ةميقلا -
 ريكفتلا ةلاصأو طابنتسالاو ءارقتسالاو ناهربلاو لالدتسالاو ريكفتلا ةوق :لثم ،اهريوطتو
 .خلإ ...
 لامج اهلك يقيقحلا تايضايرلا بلاط ىلإ ةبسنلاب يهف :)ةينفلا وأ( ةيلامجلا ةميقلا -
 ةلأسم لح دعب ةرماغ ةداعسب درفلا عتمتسيف ،ىقيسومو نفو مغانتو لثامتو هباشتو
 .ةعتمملا ةيضايرلا زاغلألاو باعلألا كلذ ىلإ فضأ ،حاجنب ةيضاير
 قلخ ىلع دعاست ةيملاع ةدام يهف :)ةيموقلا دودح يطخت ،ةيلودلا وأ( ةيملاعلا ةميقلا -
 تاراضحلا روطت نع ةديج ةروص اهخيرات مدقيو ،ةفلتخملا لودلا نيب ءاخإو يملاع مهافت
 .لكك
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 ال ثيح ؛ةفرعملا نم ىرخألا عورفلا مهفل ةيرورض اÖأو تايضايرلا ةيمهأل ا£رظنو 
 زاجيإب ضرعي ثحابلا نإف ،هل ا£حاتفم تايضايرلا تناكو الإ صصخت وأ نف وأ ملع دجوي
 :ىرخألا ملعلا عورفو داوملا ضعبب تايضايرلا ةقالع حضوت يتلا طاقنلا ضعب
 ءايزيف باتك يأل حفصتملاو ؛تايضايرلا نم ءايزيفلا برتقت :ءايزيفلاو تايضايرلا -
  .يضايرلا لكشلا ذختت ئدابمو تايرظن نع ةرابع ةيئايزيفلا نيناوقلا مظعم نأ دجيس
 ةطاـسوب ةيئايميكلا تابكرملاو داوملا نيب يئايميكلا داحتالا مكحي :ءايميكلاو تايضايرلا
 ةطساوب ددحت اّ£ينزو مأ ناك اّ£يمجح ءاوس داوملا هذه نيب بيكرتلا ةعيبطو ،ةيضاير نيناوق
 (Briscoe. C & Stout. D, 2011: PP 228 – 232) .بسانتلاو ةبسنلا نيناوق

 براجتلا لك يف ا²اقيبطتو تايضايرلا مادختسا نم دب ال :ءايحألاو تايضايرلا -
 لسانتلاو ةثارولا ملع تاذلابو ناويحلا ملعو تابنلا ملع يف ىرج§ت يتلا تاساردلاو
 .ةÃاشملا ىرخألا تاعوضوملاو يئاذغلا نزاوتلاو
 تاسايقلا ديدحتوو ضرألا ةنياعم يف ةسدنهلا مدختست :ةسدنهلاو تايضايرلا -
 لك يفو ،خلإ  .. تاينازيملاو روجألاو تافلكتلاو تاصقانملاو تاريدقتلاو تاميمصتلاو
 .ةيويح ةرورض تايضايرلا دع§ت تايلمعلا هذه
 ،ا²اقيبطتو تايضايرلا ىلع ةدشب دمتعت يتلا مولعلا نم ةعارزلا :ةعارزلاو تايضايرلا -
 دئاعو ،نيمستلا لدعمو ،راذبإلا لدعمو ،ضرألا ةحاسم ديدحت يف اهمادختسا لثم
 .خلإ  ... جاتنإلا طسوتمو ،لوصحملا
 ىلإ ةفاضإلاب ضرملا صيخشت عبتي نأ بجي يبطلا صصختلا يف :ةيبطلا مولعلاو تايضايرلا
 بـجي ا²اعرجو طيلاخملاو ةيودألا ريضحت يف كلذكو ،ةيضايرلا تارابتعالا »ضعب جالعلا
 (Chapin, S, 2008:156 – 161) .تايضايرلا دعاوق عابتا
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 ةفرعملاو ةغللا نم رفاو طسق ىلع داصتقالا ملع دمتعي :داصتقالا ملعو تايضايرلا -
 عيزوتلاو ةراجتلاو ءارشلاو عيبلا رومأ ةساردو جاتنإلا ديدحت يف مدختست ،ةيضايرلا
 .ةديكأ ةجاح تايضايرلا ىلإ داصتقالا ملع جاتحي يلاتلابو ؛خلإ ... بلطلاو ضرعلاو
 ملع ةساردل نيمزاللا مهفلاو ةءافكلاب درفلا عتمتي يكل :سفنلا ملعو تايضايرلا -
 .ةيضايرلا تايئاصحإلاب - اÃ سأب ال - ةيارد هل نوكت نأ هيلع بجي ؛سفنلا
 حيحصلا ريكفتلا طورشل ةيملعلا ةساردلا وه قطنملا :قطنملا ملعو تايضايرلا -
 ،تايضايرلا ةدعاسم نود نم كلذ قيقحت نكمي ال هتاذ تقولا يف نكلو ،جاتنتسالاو
 .ةيقطنملا نيناوقلا قيبطت هلالخ نم نكمي يذلا ةفرعملل ديحولا لا¯ا يه تايضايرلاف
 نوكلا يف ضرألل يضايرلاو يملعلا فصولا الإ يه ام ايفارغجلا :ايفارغجلاو تايضايرلا -
 يلايللاو مايألا نيوكتو نوكلا يف اهعضومو اهعقومو ضرألا داعبأف ،هيف ايحن يذلا
 تافاسملاو ضرعلا طوطخو لوطلا طوطخو رمقلا فوسخو سمشلا فوسكو
 ملعل ةددعتملا تالا¯ا نم اهريغو يرتمرابلا طغضلاو ةرارحلا تاجردو تاعافترالاو
 .تايضايرلا قيبطت ىلإ يساسأ لكشب جاتحت ايفارغجلا

 موهفم لصفلا اذه نم لوألا روحملا يف ثحابلا لوانت ،قبس ام ىلع ًءانبو
 تايضايرلا نيب زيم امك ،ةثيدحلا تايضايرلاو ةيديلقتلا تايضايرلا نيب زيمو ،تايضايرلا
 تازيممو ةميدقلا جهانملا تايبلس ىلإ قرطت هنأ امك ،ةيسارد ةدامك تايضايرلاو ملعك
 لوانتيسو ،ماع لكشب ةيسردملا تايضايرلا سيردت فادهأو اهجهانمو ةثيدحلا تايضايرلا
  .هميوقتو يسردملا باتكلا ىوتحم لصفلا اذه نم يناثلا روحملا يف ثحابلا
 تايضايرلا ررقم اهيلا دنتسي ىتلا ةفسلفلا

 تاراهملا يه تايضايرلل رصانع ةثالث نيب نزاوي يذلا وه لاعفلا يضايرلا ررقملا
 دحاو الو ةمهم ةثالثلا رصانعلا هذه .لئاسملا لحو ،ميهافملا مهفو ،ةيباسحلاو ةيئارجإلا
 ددحم نمز صيصخت ينعي ال اذه نكلو ،هيلع ديكأتلا متي الوأ هلهاجت متي نأ يغبني اهنم
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 يفو طقف دحاو رصنع ىلع زيكرتلا متي نايحألا ضعب يفف ،ةثالثلا رصانعلا نم رصنع لكل
 نأ رهظت ةثيدحلا تاساردلاف ،ا£عم ةثالثلا وأ نيرصنع ىلع زيكرتلا نوكي امبر رخآ تقو
 نيذلا بالطلاو ذيمالتلا دنع ىنعم اهل تايضايرلاف ،ضعبلا اهضعبب ةطبترم رصانعلا هذه
 نيأ اضيأ نكل ةراهملا نوقبطي فيك طقف نوفرعي ال مهف ،ميهافملل حضاو مهف مهيدل
 .تايضايرلا قطنمو ةينب نومهفي نيذلا ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذكو ،اÖوقبطي اذاملو اÖوقبطي
 نأب روعش مهرواسي تايضايرلل اًقيمع امهف نوكلمي ال نيذلا بالطلاو ذيمالتلاف
 مهفلل ةلباق ريغ اهغيصو ضعبلا اهضعبب ةقلعتم ريغ ةطبخلم تاءارجإ نع ةرابع تايضايرلا

(California Department of Education, 2008; 4-5). 
 ميهافملا مهف -)أ(

 نونوكي ا£نيعم ا£موهفم نومهفي نيذلا بالطلاف ،ىنعم تايضايرلل لعجي ميهافملا مهف
 نأ نوعيطتسيو ،هب طبترت يتلا ةلثمألا ديدحتو موهفملا اذه نع ةلثمأ ديدحت ىلع نيرداق
 هل اًفيرعت اوطعيو ،جذامنلاو لوادجلاو تاموسرلاو زومرلابو تاملكلاب هوفصي
 :لثم ةلئسأ اولأس§ي امدنع موهفملل مهمهف بالطلا رهظ§يو ،ةفلتخم قرط يف هومدختسيو
 )represent( لِّثمو )describe( ف̧ص )demonstrate( ةلثمألا قيرط نع كمهف حÇضو
 ،ركذتلل ساسألا لكشت مهفلاب مَّلع§ت يتلا ةفرعملاو ، )justify( رÇربو )connect( طبراو
 ريغو ةديدج لئاسم لح لجأ نم ةيقطنملا قرطلا لضفأ يه ةيضايرلا قئاقحلا ءانب ةداعإو
 طاقنلا ةيئادتبالا فوفصلا يف هومهفي نأ ذيمالتلا ىلع يغبني يذلا ام ىلع ةلثمأكو ،ةفولأم
 (California Department of Education, 2008, P.P 4-5 ):ةيلاتلا

 .عمجلا راركتك يه برضلا لوح ريكفتلا قرط ىدحإ نأ •

 .لك نم ءزج اÖأ وه روسكلا تاريسفت دحأ •

 .تاحاسملا سايق نع يرهوج لكشب فلتخم تافاسملا سايق •

 .ةريغصلا ةنيعلا كلت نم ثدح لامتحا لوح ةقث رثكأ تامولعم انيطعت ةريبكلا ةنيعلا •
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 :اًلثم اومهفي نأ مهيلع ىغبنا ايلعلاو ةطسوتملا فوفصلا ربع ذيمالتلا مدقت املكو
 .هباشتلل ساسألا لكش§ت بسانتلا تاقالع ميهافم نأ •

 .ةيضايرلا تايرظنلا ةقيقح تبثتل ةبلطتم نيهاربلا نأ •
 ةيباسحلاو ةيئارجإلا تاراهملا -)ب(

 نأ بالطلاو ذيمالتلا ىلع بجي يتلا تاراهملا كلت يه ةيباسحلاو ةيئارجإلا تاراهملا
 تايـضايرلا تايوتـسم نم ىوتسم لكلف ،يلآو ينيتور لكشب اهومدختسيل اهوملعتي
 نوـكت نأ بجي تاراهملا هذهو ،ملع§ت نأ بجي ةيباسحلاو ةيئارجإلا تاراهملا نم ةعومجم
 وأ ذيملتلا اهسرامي يكل ةيفصلا تاطاشنلا يفو ،ةيباسحلاو ةيسردملا تابجاولا يف ةنمضتم
 ررـكتم لكـشب مدختس§تو �فاك لكشب سرام§ت نأ يغبنيو ،اهيف ا£عراب حبصيو بلاطلا
 نأ بالـطلاو ذـيمالتلا ىلع يغبنيو .ةنينسلا ربع اÃ اًظفتحم ىقبيو ،ةركاذلا يف »خسرتل
 ىنـب§ت نأ بجيو تايضايرلا نم ìماه ءزجو ةديفم ةيباسحلاو ةيئارجإلا تاراهملا نأ اوكردي
 ءاكذب لماعتلا ىلع ةردقلا هيدل نوكت يذلا بلاطلا وأ ذيملتلاف ،ميهافملل ديج مهف ىلع
 نأ بـسانملا نـم نوكي ىتم فرعيو ةقدب ا£روف ءارجإلا زجني هنأ يأ( تاراهملا هذه عم
 الو يلآ لكشب اهقبطي نأ نكمي ةادأ هيدل نوكي )ةلأسملا يف كاذ وأ ءارجإلا اذه مدختسي
 ةليوطلا ةركاذلا يف نزخملا ءارجإلاف ،هيدي نيب يتلا ةلأسملا لح بجاو نع ههابتنا فرصت
 بالـطلا مدقتي امدنع هنإف يلاتلابو ،ةلأسملا ىلع زكريل ةركاذلا لمعل ةصرفلا كرتي ىدملا
 ةيساسألا تراهملا يف نيعراب اوحبصي نأ بجي ايلعلا وأ ةطسوتملا وأ ةيئادتبالا ةسردملا ىلإ
 (Gail. B, 2009: 583 – 594) :لاثملا ليبس ىلع اهمهأ نم يتلا

 .ةمسقلاو برضلاو حرطلاو عمجلا لئاسمل ةحيحصلا ةبوجألا داجيإ -
 .ةيوئملا بسنلاو ةيداعلا روسكلاو ةيرشعلا روسكلا نيب ؤفاكتلا داجيإ -
 .ةيوئملا بسنلاو ةيرشعلا روسكلاو ةيداعلا روسكلا عم تايلمعلا زاجنإ -
 .سايقلا -
 .ةطيسبلا لاكشألا ةحاسمو طيحم داجيإ -
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 .ةيمويلا ةايحلا يف اهفداصن يتلا ةينايبلا لاكشألا ريسفت -
 .يقيقحلا ملاعلا نم تانايب ةعوم¯ يباسحلا طسولا داجيإ -
 .اËدج ةريبك دادعأو اËدج ةريغص دادعأ ليثمتل ةيملعلا زومرلا مادختسا -
 .ثروغاثيف ةيرظن قيبطتك ةيساسألا ةسدنهلا مادختسا -
 .نيتمولعم نيتطقن نم رمي ميقتسم ةلداعم داجيإ -
 .ةيطخ تالداعم ةعومجم لحو ةيطخلا تالداعملا لح -

 لئاسملا لح -)ج(

 راـضحتساو تاراهملا قيبطت نمضتي فدÃ قلعتم طاشن وه ةيضايرلا لئاسملا لح
 بالـطلاو ذـيمالتلا قـبطي امدنعف ،ةديدج ةيدحتم ةريحم ةيضاير فقاوم لحل تاربخلا
 ىوقت ةيساسألا م²اراهم نإف ةكبرمو ةديدج لئاسم اولحيل ةيباسحلاو ةيئارجإلا تاراهملا
 ميهاـفملل مهمهفو مهيلإ ةبسنلاب ةينيتور حبصت نأ نكمي اÖوفداصي يتلا ةيدحتملا لئاسملاو
 ةـفرغ جراخ ثدحت لئاسم لحل ةقيرط داجيإ ىلع نيرداق نوحبصيو اًقمعت رثكأ حبصي
 لالخ نم لئاسملا لح ىلع ةرباثملا ىلع م²وقو م²ردق بالطلاو ذيمالتلا يمنيو .فصلا
 هـيلإ نولقتني ىوتسم لك دنعو ةبوعصلا نم ةعونتم تايوتسم دنع لئاسم لح يف ةربخلا
 ةسرامملاب دوز§ي ينيتورو طيسب اهضعب ةديدع غيص يف رهظت لئاسملاف ،يضايرلا مهمدقت يف
 نـكت امهمو ،ّلح§يل اًليوط ا£تقو ذخأيو ا£ديقعت رثكأ رخآلا ضعبلاو ةراهملا ةيمنت لجأ نم
 اهلح بالطلاو ذيمالتلا نم بلط§ي يتلا لئاسملا عاونأ نوكت نأ مهملا نم هنإف ةلأسملا ةعيبط
 يف ةـمهم تاراـبتعا كاـنهو .ا£ديرجت رثكألا فقاوملاو يقيقحلا ملاعلا فقاوم نيب نزاوت
 – ثدحلا مادختسا – ةيضايرلا صرفلا ديدحت :نمضتت لكشم فقوم يأ ليلحتو ةغايص
 رهوـج ةمجرت – ةفورعم ةيضاير ىنِبل تاطابترا نع ثحبلا – ةدوجوملا جذامنلا كاردإ
 ةـينقتلا تاراـهملا نـم عـساو عونت كانه نوكي يلاتلابو ،ةيضاير تاليثمت ىلإ ةلأسملا
 (Diamond. M, 2009:63) لئاسملا لح يف اهيلإ جاتح§ي ةيساسألاو
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 ةزهاـج نيرامت لمشي نأ يغبني يضايرلا  ىوتحملا نإف ةجاحلا هذه ىلع فوقولابو 
 ىلإ بالـطلا جاتحي كلذك .تاراهملا هذه لثم يوق§تو يمن§تل صاخ لكشب ممص§ت لحلل
 نإـف كلذل ،لئاسملا لحل اهيلع نودمتعي يتلا تايجيتارتسإلا نم ا£عساو الاجم اوكلتمي نأ
 بالـطلا لك ةيوقتل تايجيتارتسإلا نم ديدعلا ميلعت نمضتي نأ يغبني تايضايرلا ميلعت
 تسيل ةيسردملا بتكلا لئاسم نم ديدعلا نأ ملعلا عم ،لئاسملا لح يف نيحجان اوحبصيل
 ةاـيحلا يف بالـطلاو ذـيمالتلا اهلباقي فوس يتلا لئاسملا كلتب تنروق ام اذإ ةيجذومن
 لـيلحت ةـيفيكل ماع مهف كالتما ىلع نيرداق اونوكي نأل نوجاتحي مÖإف كلذل ةيقيقحلا
 اهلحل ةدئاف رثكألا ةيجيتارتسإلا رايتخا ةيفيكو ةلأسملا

.(Briscoe. C & Stout. D, 2011: PP 228 – 232) 

 :امهو لئاسملا لح ىلع ذيمالتلا نادعاسي نا�ماه نارمأ كانهو 

 :ةيضايرلا تاحلطصملل سوماق عضو -أ
 ذيمالتلا دعاست يتلا تايجيتارتسإلا مهأ نم ةيضايرلا تاحلطصملا سوماق ةركف دعت

 دـحأ نإو .ةيـضايرلا تاحلطصملاو تادرفملل لثمألا مادختسالاو قيقدلا فرعتلا ىلع
 لئاسملا كلت يف ةدراولا ميهافملاو تاملكلا ةعيبط وه ةيضايرلا لئاسملا مهف ةبوعص بابسأ
 ذـيملتلا ناك املك ةبوعصلا هذه دادزتو .ذيمالتلا ناهذأ ىلع اهتبارغو ا²دج ثيح نم
 يف نوثحاـبلا حـصني اذل .ةدر¯ا يناعملا مهفو روصت ىلع ةردق لقأ مَث نمو اËنس رغصأ
 ميهاـفملاو تادرفملا ءانب ىلع ذيمالتلا ةدعاسمب ةيساردلا داوملا يف ةءارقلا سيردت عوضوم
 رمت ةديدج ةيضاير ةدرفم لكل رغصم يصخش سوماق لمعب كلذو ةديدجلا تاحلطصملاو
 مادختـساب سيـلو صاخلا مهريبعتب ميهافملاو تادرفملا هذه نيودت مث نمو ،ذيملتلا ىلع
 عـم يرود لكـشب تادرـفملا هذه ةعجارم ملعملل نكميو .يسايقلا سوماقلا فيراعت
 ةـقالعلا تاذ ميهاـفملا تادرـفملا ةصاخو عيرس لكشب ةصح لك ةيادب يف وأ ذيمالتلا
  (Cohen, J 2008:55) .ررقملا سردلاب

 .تايضايرلا ةركاذم وأ ةءارق ءانثأ يتاذلا لؤاستلا بولسأ -ب
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 بولسأ مادختسا تايضايرلا يف ذيمالتلل ةيئارقلا تاردقلا نيسحت تاودأ مهأ نم هنإ
 وأ ميهافم نم ىوتحملا هنمضتي ام لك يف تايضايرلا ةركاذم وأ ةءارق ءانثأ يتاذلا لؤاستلا
 نيـملعتملا ةدعاسمل قرطلا لضفأ كلذ نأ ربتعأو ،ةينمض وأ ةحيرص تاراشإ وأ تامولعم
 (Everson, C, 2002:421) .تايضايرلل ةميلسلا ةءارقلا ىلع

 لاصيإ يف لاعف حاضيإلاو حرشلا ءانثأ تامس¯او تاسوسحملا مادختسا نأ امك
 ذخأ بجيو .ةلأسملا ىوتحمب ساسحإلا ىلإ ةجاح يف مÖإ ثيح ،ذيمالتلا راكفأ ىلإ موهفملا
 .ذيمالتلا ءالؤهل يضايرلا ريكفتلا عم لماعتلل ةمزاللا ةيفرعملاو ةيركفلا تاراهملا ومن ةعيبط
 :يتآلا ةاعارم بجي ذيملتلا دنع تايضايرلل ةيئارقلا تاردقلا نيسحتلو

 .اهميهافم ةيمنت نع لزعت وأ لصفت الأ بجي تايضايرلا ةءارق نأ -1
 .تايضايرلا ةساردو ةءارق تاراهم ةيمنت بجي -2
 .زمر لكو ةملك لك حوضو -3
 – ةيطيطختلا لاكشألا – ةينايبلا لاكشألا – لوادجلا( ةءارق ىلع بيردتلا بجي -4
 .)ةلثمألا

 .لمعلا نم ءزج لكو لحلا تاوطخ يف ريكفتلا ةيمهأ ىلع ديكأتلا -5
 .ةيفاضإ تاحيضوت دوجوو ريكفتلاو ةءارقلا ةاعارم -6
 .اËيلاح أرقي ام مهفل ةقباس تاءارقل رمألا جاتحي دق -7
 .ةصقان نوكت دق يتلا تاملكلا ىلع فرعتلاو ةيعبطملا ءاطخألا ةاعارم -8
 .تايضايرلا بتك ةيئورقم نيسحت -9
 )45ص:2015 ، باطخ (.تايضايرلا لاجم يف ذيملتلل ةبسانم ةيوغل ةورث نيوكت -10

 :ةيسردملا بتكلاو جهانملا ميوقت

 ،ةيميلعتلا ةيلمعلا حاجن رارمتسا نامضل ةمزاللا تايلمعلا ىدحإ ميوقتلا ةيلمع دع§ت
 ،ا²ايلمع ريس ةعباتم لالخ نم ،اهيف نيكراشملا راودأ ميوقتوو ،اهتسرامم نيسحتو
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 نيب ةقيقدلا ةنزاوملا ققحي امب ،مئادلا ريوطتلا لجأل ؛مئاق هلك اذهو رارمتساب اهتعجارمو
  .هدارفأو عمت¯ا تاجايتحا تايوتسمو ،ةفرعملا مكارت

 هتافيرعت تددعت ميوقت وهو ،يسردملا جهنملا ىلع صاخ لكشب ميوقتلا قيبطت متيو
 هيناعم عقت يوبرتلا ميوقتلل اًفيرعت )34ص :2001 ،يرسودلا( عضو دقف ؛يوبرتلا بدألا يف
 مكحلا رادصإ" :هنأب هفرعي وهف ،يسردملا جهنملا ميوقت كلذ نمو ،ةيميوقت ةسرامم لك ىلع
 ميوقت )84ص :1996 ،لمجلاو ،يناقللا( فرعي امنيب ."هل ةنيعم ةميق ريدقت وأ ،ام ءيش ىلع
 دهاوشلاو ،ةلدألاو ،تانايبلاو ،تامولعملا عمج ةيلمع" :هنأب صوصخلا هجو ىلع جهانملا
 ،مئاقلا جهنملا يف فعضلاو ،ةوقلا يحاون ىلإ اهريسفتو ،اهليلحتو ،اهرصح دعب ريشت يتلا
 نم لكو ،رومألا ءايلوأو ،نوفرشملاو ،نويرادإلاو ،ملعتملاو ،ملعملا رمألا اذه يف كرتشيو
  ."يساردلا جاهنملاب ةقالع هل

 اÃ موقي يتلا ةيلمعلا" :وه جهنملا يف ميوقتلا نأ ىلإ )97ص :2005 ،ليكولا( راشأو
 ،جهنملا اهنمضتي يتلا فادهألا قيقحت يف لشفلا وأ حاجنلا ىدم ةفرعمل ،ةعامجلا وأ ،درفلا
 ."لضفأ ةقيرطب فادهألا هذه قيقحت نكمي ىتح ؛هب فعضلاو ،ةوقلا طاقن كلذكو
 ةيلمع هنوكب ميوقتلا فاصتا ديكأت ىلع ةقباسلا تافيرعتلل ا£عامجإ كانه نأ ثحابلا ىريو
 رادصإ يف اهنم ةدافإلل ؛هميوقت دارملا ءيشلا لوح تانايبو تامولعم عمج ىلإ ةفداه ةمظنم
  .يوبرت رارق عنص يف مهس§ي امب ،ةددحم ةيضق يف نيعم مكح
 لثمتت ميوقتلا ةيمهأ نأ ،)42ص :2006 ،تاميلع( دنع درو امك ،بيطخلا فيضي امك     
  :يتأي اميف

 ماكحألا رادصإ سيل ميوقتلا نم فدهلا نأ روظنم نم :ريوطتلاو مدقتلا ساسأ هنأ  .1
 .ريوطتلاو نيسحتلا امنإو ؛بسحف

 .ام ةجيتن ثودح نع لوؤسملا لماعلا ديدحت ميوقتلا فدهف :ةييبسلا  .2
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 ريغ جئاتنلا ةفرعم ىلإ يوبرتلا جمانربلا ميوقت فدهي نأ بجيف :ةعقوتملا ريغ جئاتنلا  .3
 .يوبرتلا جمانربلا كلذ ىلع تبترت يتلا ،ةعقوتملا

 هذه ةبسانم ىلع مكحلا اهلالخ نم متي :ةددحم ريياعم ةيسردملا بتكلا ميوقت دامتعا  .4
 ،بناجلا اذه يف نيلماعلا هابتنا تراثأ ةريثك ريياعم كانهو ،مادختسالل ةيسردملا بتكلا
 فادهألاو ،ىوتحملاو ،ةمدقملا :ثيح نم ،باتكلل ةماعلا صئاصخلا :اهمهأ نمو
  .ينفلا جارخإلاو ،ماعلا لكشلاو ،ميوقتلا بيلاسأو ،ةطشنألاو
 ىلع مكحلا رادصإ" :وه ،ميوقتلل ةيلاحلا ةساردلا يف دمتعملا موهفملا نأ ثحابلا ىريو
 يف بتكلا كلت ىوتحم ليلحت لالخ نم ،يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا بتك ىوتحم
 ."ةيلودلا NCTM  ريياعم ءوض
  :ةيسردملا بتكلا ىوتحم ليلحت فادهأ

 ُليلدلا هلوانت ام نيب نمو ،ةيسردملا بتكلا ريوطتل اًليلد وكسينويلا ةمظنم تردصأ
 رثكأ نيب نمو ،ليلحتلا اذه لثم اهفدهتسي يتلا »فادهألاو ،بتكلا هذه ليلحت »بولسأ
  :يتأي ام )101ص :2005 ،سرخأو ،يروديج( دروأ امك ،ةيمهأ فادهألا هذه
 لمعتس§ت يتلا ةيميلعتلا داوملاو ،ةيسردملا بتكلا يف فعضلاو ةوقلا هجوأ فاشكتسا  .1
 يتلا تاساردلا ىلع بجي امك ،ةجاحلا دنع اهليدعتو ،اهتعجارمل ساسأ ميدقتو ،نآلا
  .ةميق رثكأ تاعوضوملا يأ ىلع لدت نأ بتكلا هذه ىلع ىرج§ت

 ينواعتلا لمعلا صرفب نيركفملاو ،ءاملعلا نم مهريغو ،نييفارغجلاو ،نيخرؤملا ديوزت  .2
 ،ةيسردملا بتكلا نيسحتل ؛ماعلاو ،يموكحلا لمعلا ةداقو ،سرادملا يريدمو ،نيملعملا عم
 (Lynn. H, 2002: 4 – 11) .ةيميلعتلا داوملاو
 ؛ةديدج ةيسردم بتك دادعإ يف نيرشانلاو ،نيررحملاو ،نيفلؤملل ةدعاسملا ميدقت  .3
  .هنيمضت بجي امو ،هبنجت بجي ام ىلإ ةراشإلاو ،ةيهيجوت ئدابمب مهديوزتب
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 ،نيملعملا دادعإ يفو ،لكك ةساردلا جمارب ةعجارم ةيلمع يف ةدعاسم داوم ميدقت  .4
  .ةيميلعتلا داوملاو ،ةيسردملا بتكلا رايتخا يفو ،نييرادإلاو

 ةيلمعل ا£ديدحتو ،ةقد رثكأ فادهأ كانه نوكت دق هنأ )128 ص :2011 ،لماكلا( ىريو
  :اهنم ،ةيساردلا بتكلا ىوتحم ليلحت
 .ةيلقألا تاعوضوم هتجلاعم نأشب يسردملا باتكلا ةيافك ىدم ديدحت  .1
  .اهحرشو ،ةداملا حوضو ةجردو ،ىوتحملا ةغايص عون نيب ةقالعلا ديدحت  .2
  .يسردملا باتكلا ىوتحم عونو ،مهلويمو نيملعتملا تامامتها نيب ةنراقم ءارجإ  .3
  .ىوتحملا اذه اهيمني يتلا ريكفتلا عاونأ وأ ،ةيلقعلا تاراهملا ديدحت  .4
  .ىوتحملا اهيلع زكري يتلا ةيفرعملا تايوتسملا ديدحت  .5
 ةينيدلا تادقتعملا وأ ،بالطلا ىدل ىوتحملا اهيمني يتلا ةيعامتجالا ميقلا ضعب ديدحت  .6
 .مهيف اهتيمنت ىلع زكري يتلا

 فدهلاو .بالطلل ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمع يف ىوتحملا هبعلي دق يذلا رودلا ديدحت  .7
 نيسحت وه ،ثحابلا ىري امك ،اًلامجإ ةيميلعتلا داوملاو ،ةيسردملا بتكلا ليلحت نم سيئرلا
 راركت ىدمل ،اÃ قوثولا نكمي يتلا ةيعوضوملاو ،ةقيقدلا ةظحالملا ريفوت لالخ نم اهعون
 ىدمل قيقدلا ريغ باسحلاو ،ةيتاذلا تاعابطنالل ليدب ريفوتو ،ىوتحملل ةنيعم تافص
 (Everson, C, 2002:421) .رهاوظلا راركت

 رمأ ةيساردلا بتكلا ىوتحم ليلحت فادهأ رصح نأ ثحابلا ىري ،قبس ام ءوض يفو
 نم ،اهقيقحت ىلإ ىعسي يتلا فادهألا ديدحتب ينعملا وهف ؛هسفن ثحابلا قتاع ىلع عقي
  .ةيلاحلا ةساردلا ةعيبط عم بسانتي امبو ،ىوتحملا ليلحت لالخ
  :تايضايرلا سيردتل ةماعلا فادهألا

 دجوت امك ،هتفسلفو ،دلبلا ةسايس لثمت ةضيرع ٌطوطخو �راطإ يميلعت ماظن يأل
 .ماعلا راطإلا اذهل لمكم ءزجك ،يميلعت جهنم لك سيردتل ةضيرع طوطخ وأ ،تايساسأ
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 لكشب ملعتلل ناضيرع نافده زيمتلاو ةدوجلا نأ )138ص :2005 ،ةيباطخ( درويو
 بيلاسأو ،هجهانم يف رهاظ قوفتو ،ةيلاع ةدوج كالتماب يسارد جمانرب يأ مزل§ي ام ،ماع
 هاجتالا نأشب اوفلتخا مÖأ الإ ؛نيفدهلا نيذه ىلع نيديؤملاو داقنلا قافتا عم هنأو ،هسيردت
 .ملعتلاو ةفرعملاب ةرادج رثكألا تاعوضوملاو ،جمانربلا اذه هكلسي نأ بجي يذلا

 موـلعلا سيردتل ةماعلا فادهألا نأ ىلإ )101ص :2009 ،لداع( ريشي ماقملا اذه يفو
 ةلماـش يهو ،اهقيقحتل ليوط نمز ىلإ ةجاحب اهلعجي ام ،ىدملا ةديعب ةيجيتارتسإ �فادهأ
 ةداـملا فادـهأ نأ امك ،اّ£يملع فقثم درف دادعإك ؛هتاداعو ،هتفسلفو ،عمت¯ا فادهأ
 ،ةيميلعتلا ةداملا مهف يف ةيساسأ تاميمعتو ئدابمو ،ميهافمو ،راكفأل  ةنمضتم ،ةيميلعتلا
 قـئارطو لويمو ،تاهاجتاو ،فراعمو ،تاراهم نم ةربخلا بناوج عيمج ىلع ةلمتشمو
 (Joanne, R, 2010:462)  ريكفتو ،ثحب

  :ميوقتلاو ريياعملا

 فادهألا قيقحت يف جهانملا حاجن يه جهانملا ميوقت ةيلمع نم ةيئاهنلا ةياغلا دع§ت
 فادهألا قيقحت ميوقتلا ةفيظو تناك اذإو ،جهانملا كلت ىوتحم ةيلعاف سايق يهو ، ةوجرملا
 ،انماكحأ هيلع ينبن ساسأ كانه نوكي نأ دب الف )35ص :2005 ،ةيرمعلا( ريشي امك ةوجرملا
 نأ نكمي ام لوح ةكرتشم تاعقوتو ةيؤر نع ةربعم اهلعجي امب فادهألا عضو متي نأو
  .سايقلا ىلع نيعت ريياعم بلطتي يذلا رمألا ؛اهسايق متيل سيل نكلو ؛ملعتملا هكلتمي

 نأ بجي امل اًفصو لثمي فادهألاو ريياعملا نم اًّلك نأ ىلإ )262 :2007 ،يبرغملا(  ريشيو
 نع ربعتل ؛عضو§ت فادهألا نأ ،انه فالتخالا لحمو ،هئادأ ىلع ا£رداق نوكيو ،ملعتملا هفرعي
 .ميوقتلا ةيلمعل ةمزالم يهف ؛ريياعملا امأ ،اهسايقل ال ،ةكرتشم ىؤر

 ريياعملا ىلع همكح رادصإ يف دمتعملا ميوقتلا نأ جاتنتسا نكمي ،قبس ام لالخ نمو
  .اهنم أزجتي ال اًءزج دع§يو ،ةفاك اهبناوجب ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةمهم ةناكم لتحي
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  :يوبرتلا ميوقتلا طامنأ

 ،ميوقتلا ةيلمع اÃ رمت يتلا لحارملا عم قستت ةديدع نطاوم يوبرتلا ميوقتلا ذختي
  :طامنألا هذه يف هلك كلذ ليصفت نكميو ،يوبرتلا ميوقتلا فادهأ عم مغانتتو
  :يئدبملا وأ يصيخشتلا ميوقتلا .1

 ةيميلعت تاربخ باستكال م²ادادعتساو بالطلا تاردق ديدحتب موقي يذلا وهو
 ءاهتنالا دعب ال ،اهثودح ءانثأ يف ةيميلعتلا ةيلمعلا راسم حيحصت ىلع دعاسي وهف ؛ةنيعم
 .)61ص :2004 ،رضخ( اهنم

 ةيمسجلا لماوعلا ديدحت ىلإ فدهي يصيخشتلا ميوقتلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ،مهيدل يساردلا ليصحتلا ىوتسم يف رثؤت لماوعلا هذهف ،بالطلل ةيسفنلاو ةيعامتجالاو
 ىلع م²اردق لقرعت ةينهذ وأ ةيرصب وأ ةيعمس تالكشم نم نوناعي نيذلا بالطلا ةعباتمف
 ال هنأ امك ،يصيخشتلا ميوقتلا عاونأ نم دعي ،ملعتلا ىلع م²اردق نم دحت وأ ملعتلا
 فقاوملا رارمتساب رمتسي لب ،بسحف ملعتلا ةيلمع ةيادب ىلع يصيخشتلا ميوقتلا رصتقي
  .ةعونتملا ةيميلعتلا

 :)يئانبلا( ينيوكتلا ميوقتلا .2
 ةيلمع ءانثأ متي يذلا ميوقتلا كلذ وهو ،يعيمجتلا وأ ،يماتخلا ميوقتلاب ا£ضيأ ىمسيو

 يف اهيلإ دنتسي يتلا تامولعملا لالخ نم ةعجار ةيذغت ميدقت ىلإ فدهيو ،ملعتلاو ميلعتلا
 .ةيوبرتلا تاسرامملا نيسحت ضرغب ؛اهذيفنت ءانثأ يف ةيميلعتلا جماربلا تانوكم ةعجارم
 ريوطت ةيفيك لوح ،اهيذفنمو ،ميوقتلا ةيلمع يططخمل �تامولعم ينيوكتلا ميوقتلا مدقيو
 .)36ص :2004 ،يرسودلا( رمتسم لكشب اهنيسحتو ،ةيميلعتلا جماربلا

 هزرحأ ام ىلع ينيوكتلا ميوقتلا زيكرت لظ يف هنأ )1999 ،نورخآو ،رهاظلا( دكؤيو
 بجاولا نم نإف ؛نيعم يسارد  عوضوم ملعت لالخ هيف اوقفخأ امو ،مدقت نم بالطلا
 ميلعتلا قئارط يف رظنلا ةداعإ ينيوكتلا ميوقتلا جئاتن ءوض يف مهبلغأ لشف دكأت لاح
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 ءاطخألا حيحصت اÖأش نم ةيجالع ططخ دادعإ بجيف ؛مهنم ةلق لشف اذإ امأ ،هبيلاسأو
  .ةيدرفلا ةيميلعتلا

  :يماتخلا ميوقتلا .3
 ةفرعم ىلإ فدهيو ،ةيماتخلا جتاونلاب )16ص :2003 ،ماّلع( ىري امك ةجردب متهيو

 امك وهف ؛هذيفنت نم ءاهتنالا دعب كلذو ،ةددحملا هفادهأل نيعم يميلعت جمانرب قيقحت ىدم
 هقيقحت ىدمو ،هريثأتو ،جمانربلا ةدوجل يلامجإلا ميوقتلا ىلع زكري )2004 ،يرسو�دلا( دروي
  .ةيسردملا ةسسؤملا ةسايس عضو تايلوؤسمب ةقلعتم ضارغأل كلذو ؛هل ةموسرملا فادهألا

 وأ ،تايلمعلا ميوقتب ينيوكتلا ميوقتلا مامتها ىلع )17 – 16ص :2003 ،ماّلع( دكؤيو
 ينيوكتلا ميوقتلاو ،جتاونلا وأ ،رثألا ميوقتب يماتخلا ميوقتلا متهي امنيب ؛ةطشنألا ذيفنت ةبقارم
 ميوقتلا امنيب ؛نيعم جمانرب تانوكم نم نوكم لك ذيفنت دعب ىرج§ي يلحرم يماتخ ميوقت
 .هلك جمانربلاب قلعتم يماتخلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف اهنم ةدافتسالا ةيفيكوNCTM:  ريياعم :ىناثلا روحملا

 ريياعملا فيرعتو موهفم يرظنلا راطإلا نم ريخألاو ثلاثلا روحملا يف ثحابلا ضرعتسي
 يف تحجن يتلا ةيبرعلا لودلا نم ا£جذومن ثحابلا ضرعي مث ،اهعاونأو ا²افينصتو اهتيمهأو
 اذه ثحابلا يهنيو ،رطق ةلود يهو ةيلود ريياعم ىلع دامتعالاب اÃ ةصاخ ريياعم ةغايص
 يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا نع ثيدحلاب لصفلا اذه كلذكو روحملا
 ثيح ؛رواحم ةدع يف هنع ةرداصلا ريياعملاو هفادهأو هتأشن ثيح نم  NCTMتايضايرلا
 .ةيلاحلا ةساردلا ديق ةيساردلا لحارملا ريياعم مث ،سلجملل ةماعلا ريياعملا ثحابلا ضرعي
 :Standards ريياعملا فيرعت

 امل ةلمجلا هذه هنمضتت ام ءوض يف ةدوجلا ىلع مكحلا يف اهيلإ دنتسي ةلمج وه رايعملا
 نم ريثكل ةلصحم اÖأب يناقللا اهف�رعو ،)45ص :1995 ،نارهز( ملعتملا ىدل هققحت عقوتم وه
 ىلع فرعتلا اهقيبطت لالخ نم نكمي ةيوبرتلاو ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيجولوكيسلا داعبألا
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 هموقن يذلا ءيشلا ىلع ماكحأ ىلإ لوصولا وأ ،هميوقت دارملا عوضوملل ةيقيقحلا ةروصلا
 .)179ص :2003 ،يناقللا(

 ملعملا ىلع ام ددحت نأ بجيو ،بالطلا هملعتي نأ بجي امل ةماع فادهأ اًذإ ريياعملاف
 موقت يلحملا ىوتسملا ىلعو ،ةيليصفت تايوتسم ىلع ريياعملا ةغايص متيو ،هسيردت
 ماظنلل اًقف»و ةدحوم ةماع سيياقم ديدحتو ةماعلا فادهألا عضوب ةصصختملا تاسسؤملا
 ،لافطألا ضاير( لاثملا ليبس ىلع ،ةيسارد ةلحرم لك ةياÖ لبق هزاجنإ بجي ام فصي يذلا

6-8، 9-12( (http://ar.wikipedia.org/wiki/)، هملعتي نأ بجي ام جهانملا ريياعم ددحت امك 
 اًءزج جهانملا ريياعم لثمتو ،يسارد ىوتسم لك يف سرادملا يف هنقتيو هبستكيو بلاطلا
 .ميلعتلا ريوطت ةطخ يف اّ£مهم

 ددحت يتلا تارابعلا" :اÖأ ىلع جهانملا ريياعم رطق يف ميلعتلل ىلعألا سل¯ا فرع امك
 "ةيسارد ةلحرم لك يف هيلإ لصوتي امو بلاطلا هبستكي نأ بجي امو ةيميلعتلا فادهألا
 ،جهانملا ريياعم حلطصم مهف ءاسي ام ا£بلاغو ،)2009 ،رطق يف ميلعتلل ىلعألا سل¯ا(
 تراشأ امك "جهانملا ريياعم" حلطصمف ،ةيساردلا جهانملا نيبو هنيب مهضعب طلخيو
 لك يف هزاجنإ نم نكمتيو هنقتيو هملعتي نأ بلاطلا ىلع يغبني ام وه ةقباسلا تافيرعتلا
 تاراهملا نم ةعومجم جهانملا ريياعم ددحت امك ،ةيسارد ةلحرم لك يف وأ يسارد فص
 .(www.nctm.org) اهفيظوتو اÃاستكا بالطلا نم عقوتي يتلا ةيساسألا

 تايضايرلا ريياعم Jey and Alferd, 2004 : p27)( "ديرفلأو يوج" نم ٌّلك ف�ر»ع امك
 ."هوملعتيو ةبلطلا هفرعي نأ يغبني امل فاصوأ نع ةرابع" :اÖأب
  :ريياعملا فادهأ

 حامسلا وه تايضايرلا ريياعمل سيئرلا فدهلا نأ رطق يف ميلعتلل ىلعألا سل¯ا ريشي
 تائيبو تاقايس يف تالكشملا لح يف تايضايرلا ملع مادختسا نم اونكمتي نأب بالطلل
 نأ يضايرلا جاهنملل نكمي يتلا قرطلا اوفشكتسي نأ بالطلا ىلع يغبنيو ،ةفلتخم
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 ،ةيلاحلا ةساردلا نم ىرخأ لحارم يف مهفداصت دق يتلا تالكشملا لح ىلع اÃ مهدعاسي
 ةيضايرلا لئاسملا لح نم بالطلا نكمتي نأ ىلإ ماع لكشب تايضايرلا ريياعم فد² امك
 مادختساو ةبوتكملاو ةيركفلا تاباسحلا يف ةعاربلا ةيمنتو ،ةفولأملا ريغ وأ ةفولأملا ءاوس
 .ةيضايرلا لامعألا ةيمنتو رتويبمكلاو ةبساحلا تالآلا

 جهانم ريياعم نأ ىلإ NCTM تايضايرلا يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا ريشيو
 .)www.nctm.org( :يتأي ام ىلإ فد² تايضايرلا

 ةضورلا ةلحرم نم هنقتيو بلاطلا هملعتي نأ بجي امل ةحضاوو ةماع فادهأ عضو  .1
 .رشع يناثلا فصلا ىتحو
 مادختسالل رارقلا يعناصو نييوبرتلا ةداقلاو ،ملعملل تامولعم ردصم ريفوت  .2
 .بيرجتلاو
 .دشرم وأ ليلدك اÖوك لالخ نم جاهنلا ميوقت  .3
 ،تايضايرلل نكمم مهف قمعأ ىلإ بالطلاب لوصولا ةيفيك لوح جذامنو راكفأ ءاطعإ  .4
 (Joanne, R, 2010:462) .ةايحلا يف اهتيمهأ لوحو
 :ريياعملا عضو تارربم

 اّ£حلم ا£رمأ حبصأ تايضايرلا ريياعم دوجو نأ ىلإ )23ص :2005 ،ديعسلاو ناليقع( ريشي
 :ةيتآلا بناوجلا ققحت اÖأل كلذو
 روطتملا يملعلا عضولا ةشياعمو ةيجولونكتلاو ةيملعلا هتاروطت مهفو رصعلا ةرياسم  .1
 تاحلطصم نم اهيف امب رصعلا ةغل ةسارد قيرط نع كلذو ،اّ£يعامتجاو اّ£يداصتقاو اّ£يملع
 .ةيملع لاصتا ةادأك اهتسراممو ميهافمو زومرو
 تايضايرلا ناديم حيضوت ىلع لمعت يتلا ةماعلا ئدابملاو راكفألاو ميهافملا مادختسا  .2
 مولعلا مهفو ،ةهج نم ا²اذ تايضايرلا مهفل ةلماكتم ةروصب ضعبب اهضعب هعورف طبرو
 .ىرخأ ةهج نم ىرخألا
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 قيرط نع ةماعلا ةيضايرلا ميهافملاو راكفألا ومنل نيمزاللا دهجلاو تقولا يف داصتقالا  .3
 .ةماع ةروص يف ئدابملاو ميهافملا كلتل ذيمالتلا باستكا نيسحت

 ميهافملا نم ريثكلا ززعت جهانملا ريياعم نأ رطق يف ميلعتلل ىلعألا سل¯ا ركذيو
 :اهنمو ،اهدكؤتو سرادملا يف ةيباجيإلا

 جماربلا هذه تماد ام ةعونتم ةيميلعت جمارب ريوطت يف قحلا ملعمللف :ةيدرفلا قورفلا  .1
 تاجايتحا يبلتو جهانملا ريياعم يف ةددحملا تاراهملاو فراعملا نم بولطملا ردقلا ققحت
 موقي هنكلو ؛ةددحم ةيسردم بتك ىلع اّ£يلك ملعملا دمتعي ال بولسألا اذÃو ،ةيدرفلا ةبلطلا
 ،ةبلطلا تاجايتحا مئالتل عسوأ تارايخو رثكأ ةنورم هل رفوي اذهو ،ملعتلا رداصم عيونتب
 .مهمامتها ىلع ذوحتست بلاوق يف اهعضوو
 اهيف بلاطلا نوكي ةمراص جهانم ريياعم سرادملا قبطت ثيحب :بلاطلا اهروحم لوصف  .2
 .ملعملا نم اًلدب زيكرتلا روحم
 ةناعتسالاب سيردتلا ىلع »ملعملا ريياعملا لالخ نم §جهنملا عجشي ثيح :لاعفلا ملعتلا  .3
 ردق ةدمتعم داوم مادختساب كلذو ،شيعملا ملاعلا نم ةدمتسملا تامولعملاو فقاوملاب
 ثحبلا لالخ نم ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةيلعاف رثكأ بلاطلا حبصي ثيحب ،ناكمإلا
 .لمأتلاو ةظحالملا ىلع دمتعي يذلا ريكفتلاو نواعتلاو بيرجتلاو
 ةبلطلا دعاسيو ،سيردتلا ةيلمع نم أزجتي ال اًءزج مييقتلا دعي ثيح :يتاذلا مييقتلا  .4
 .ةرورضلا ةلاح يف مهلكاشم لحو يميداكألا مهاوتسمو مهملعت ىدم مييقت ىلع
 ملاعلا يف اهنع ىنغ ال فراعمو تاراهم ريوطت بالطلا عيطتسي ثيح :ةيلاعلا تاراهملا  .5
 ةبلطلل ةيواستم ا£صرف ةيملاع سيياقم ىلع ةدمتعملا ريياعملا هذه نمضتت امك ،رصاعملا
 .اّ£يلود ةزيمملا تاعماجلاب قاحتلالا يف نيبغارلا

 رومألا ءايلوأل ةلصاوتملاو ةيباجيإلا ةكراشملا مهست ثيح :يوبألا ماهسإلاو ةكراشملا  .6
  .اّ£يميداكأو اّ£يعامتجاو اّ£يسفن مهومن يف مهئانبأ ملعت يف
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 :سرادملا يف ريياعملا لالغتسا نكمي فيك

 ،ةبلطلل ملعتلا تاجاح نيمأت ىلع سرادملا ةدعاسم وه ريياعملا هذه نم فدهلا نإ
 امك يهو ،ةفلتخم قئارطب سرادملا يف اهلامعتسا نكمي كلذل ،ا²اذ دحب ا£جهنم تسيل يهو
 :يتأي اميف ثحابلا اهاري

 طيطختلا ىلع م²دعاسمل ريياعملا لامعتسا مهلحم لحي نمو سرادملا يريدمل نكمي  .1
 تاسايس معد ىلإ ةفاضإلاب ،همييقتو يميلعتلا جهنملا ةبقارم ىلإ ةفاضإلاب ،ثاحبألاو
 .اهريوطتو ملعتلاو ميلعتلاب ةصاخلا ةسردملا

 لامعتسا اهسفن ةداملا نوسردي نيذلا نيسردملا تاعومجمو ةيميلعتلا ةداملا ةداقل نكمي  .2
 داوم ىلإ ةفاضإلاب مهفوفصل عجارمو ةيسارد جهانم وأ لمع تاططخم عضول ريياعملا
 .مييقتلا

 فصلا نوسردي نيذلاو ،رثكأ وأ ةدحاو ةسردمل نومتني نيذلا نيملعملا ةعوم¯ نكمي  .3
 .فصلل ةلماكتم جمارب عضول ريياعملا لامعتسا هسفن

 دحاو فصل سوردلا طيطخت ىلع م²دعاسمل ريياعملا لامعتسا دارفأك نيسردملل نكمي  .4
 مهئانبأ مدقت ىلع لهألا عالطإ مث نمو ،ةبلطلا مدقت ةبقارم مييقتو ،ملعتلا فادهأ عضوو
 .ةساردلا يف
 اهنم نكمتلاو ،اهزاجنإ مهنم عقوتملا تاءادألا ةفرعمل ريياعملا ىلع عالطالا ةبلطلل نكمي  .5
 .ةيساردلا ةلحرملا ةياÖ يف
 :اهعاونأو ريياعملا لاكشأ

  :امهو ،نايساسأ نالكش ةداعلا يف ريياعملل      
 ا£رداق نوكيو هفرعي نأ ملعتملا ىلع بجي ام ددحتو :Content Standards ىوتحملا ريياعم  .1
 فراعملل لماش ماع فصو نع ةرابع يهف ،/http://ar.wikipedia.org/wiki)( هلعف ىلع
 .)www.ascd.org( ةيميداكألا داوملا يف بلاطلا اهبستكي نأ بجي يتلا تاراهملاو
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 ،رايعملا ققحت تابثإل بالطلا ناقتإ ىدم حضوتو :Performance Standards ءادألا ريياعم 
 نـم انكمتيو هجوملاو ملعملا هب موقي نأ بجي امو بلاطلا هفرعي نأ بجي امل فصو يهف
 نأ اـنه مـلعن نأ بـجيو ،بالطلا نم ةعقوتملا ملعتلا تايوتسم ددحت يتلا يهو ،هئادأ
 ,Gail. B)  اـ²اذ دحب فادهألا تسيلو ةماعلا فادهألل تارشؤم يه ءادألا تايوتسم

2009: 583 – 594) 

  :ا²افصاومو ريياعملا صئاصخ .2

 بجي يتلا ةيتآلا تافصاوملاو صئاصخلا ىلإ )2003 ،ةيرصملا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو( تراشأ
  :ريياعملا يف اهرفاوت

 ةيوبرتلاو ةيميلعتلا ةيلمعلل ةلخادتملا ةفلتخملا بناوجلا لوانتت :ةلماش نوكت نأ  .1
 .ةلماشلا ةدوجلا أدبم ققحتو ةيكولسلاو
 نع ىأنتو ،زيحت الب ةيميلعتلا ةموظنملا يف ةمهملا رومألا ىلع زكرت :ةيعوضوم نوكت نأ  .2
 .ماعلا حلاصلا مدخت ال يتلا تاليصفتلاو رومألا

 ةيئيبلا فورظلل اًقف»و ةفلتخم تاعاطق ىلع اهقيبطت نكمي ىتح :ةنرم نوكت نأ  .3
 .ةنيابتملا ةيداصتقالاو ةيفارغجلاو
 .هاياضقو هفورظو عمت¯ا تاجايتحا عم يقتلت يأ :ةيعمتجم نوكت نأ  .4
 ةلباق نوكت ةدتمم ةينمز تارتفل اهقيبطت نكمي ىتح :ةروطتمو ةرمتسم نوكت نأ  .5
 .ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاروطتلاو تاريغتملل ةÃاجمو ،ليدعتلل

 ةننقملا ريياعملاب ميلعتلل ةفلتخملا تاجرخملا ةنراقم نكمي ىتح :سايقلل ةلباق نوكت نأ  .6
 .تاجرخملا هذه ةدوج ىلع فوقولل

 يف نيديفتسملاو ةددعتملا فارطألا ساسأ ىلع ىنب§ت نأب كلذو :ةكراشملا أدبم ققحت نأ  .7
 .ىرخأ ةيحان نم اهجئاتن ميوقت يفو ةيحان نم اهدادعإ يف عمت¯ا

 يعارتو ةدئاسلا نيناوقلا مدختو يقالخألا بناجلا ىلإ دنتست نأب :ةيقالخأ نوكت نأ  .8
 .هتايكولسو عمت¯ا تاداع
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 ةيميلعتلا ةيلمعلا معدل ةيلآ نوكت امنإو ،ا²اذ دح يف اًفده لكشت الف :ةمعاد نوكت نأ  .9
 .اÃ ضوهنلاو

 هتحلصمو هفادهأو هتايولوأ عضتو هاياضقو نطولا فادهأ مدخت :ةينطو نوكت نأ .10
 .لوألا ماقملا يف ايلعلا

 اهتفسلف نم عبنت يتلاو ةصاخلا اهريياعم ةلود لكل نأ ثحابلا ىري ،قبس ام ءوض يف
 داوملا جهانم يف ا£حوضو رثكأ نوكت نأ نكميو ،ةيلبقتسملا اهلامآو اههجوتو اهفادهأو
 اهريياعم ذخؤت نأ نكمي تايضايرلا ةدام اهنمض نمو ةيملعلا داوملا نإف كلذل ؛ةيناسنإلا
 هذه اهتعضخأ ثيح ؛اهتبرجتو اهتغايصو اهدادعإ يف قبسلا اهل ناك ةمدقتم لود نم
 ركف ةصالخ ذخأ نم عنام الف ،ةليوط نينس ىدم ىلع بيرجتلاو ليوطلا ثحبلل لودلا
 ةفاضإلا عم ،نكمي ام ىصقأ ىلإ مهمولع نم ةدافتسالاو ةمدقتملا لودلا ةصاخو نيرخآلا
 يف تايضايرلا ةدامف ،ينادجولا لا¯ا يف فادهألا ىوتسم ىلع ةصاخو ،مزلي امب ليدعتلاو
 هذه ىشامتت نأ لضفألا نم لب عنام الو ،ةماع اًفادهأ اهل تعضو ينيطسلفلا جاهنملا
 ام ةيملاعلا ريياعملاف ،ةيلحملا ةغبصلاب اهغبص مث ةيملاع ريياعمو ةمدقتم لود ريياعم عم فادهألا
 جاهنملا ءانبل مدقتملا ملاعلا نادلب نم ريثك يف مدختست يتلا ةيساسألا ريياعملا ةعومجم الإ يه
 ريياعملا فصو هنأ ىسوم وبأ فيرعت يف ثحابلا ظحاليو ،)11ص :2009 ،ىسوم وبأ(
 انيلع هنأ ثحابلا دكؤي كلذل ؛مدقتملا ملاعلا نادلب نم ريثك يف مدختست يتلا كلت :اÖأب
 .تايضايرلا ةدامك ةيملعلا داوملا يف ةصاخو ريياعملا هذه لثمب ذخألا
 :اهبتكو ةيسردملا تايضايرلا جهانم ميوقت ريياعم

 همادختسا مت اذإ ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع يف اّ£مهم ا£رود يسردملا باتكلا ىدؤي
 ،هجارخإب قلعتت ةيليصفت رومأ ىلإ هاوتحم نم هتاليصفت لكب هدادعإو ميلسلا مادختسالا
 ،نيمسق ىلإ مسقنت تايضايرلا بتك ميوقت ريياعم نأ )134ص :2008 ،لب كيردرف( ددحيو
  :امهو
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 .)ةيلاحلا ةساردلا لاجم وه اذهو( تايضايرلا سيردت بتك ىوتحمب قلعتت ريياعم  .1
 .ميلعتلا لئاسوو ةيقيزيفلا صئاصخلاب قلعتت ريياعم  .2
 ثدحتن رطق يف ةصاخ ةفصب تايضايرلا سيردت بتك ىوتحم ريياعم نع ثيدحلا لبقو
  .ةماع ةفصب يسردملا يضايرلا ىوتحملا نع اًلوأ
 يسردملا يضايرلا ىوتحملا تائف

 )رـصم – ايروـس( ةيبرعلا لودلا ضعب يف يضايرلا ىوتحملا ريياعم ىلع عالطالاب
 ترـكذ امكو ،تائف ىلإ ىوتحملا اذه ميسقت مت دق هنأ دِجو ةيكيرمألا تايالولا ضعبو
 طـقف مدـختل ىوتحملا ميسقتل تذخ§تا تايضايرلا يف تائفلا هذه نأ اينروفيلاك ةيالو
 بعصلا نم هنأ ىلإ ةفاضإلاب ،كلذ نم رثكأ سيلو جهنملا لوح ريكفتلاو ميظنتلل دعاسمك
 ىـلع يملاـع قافتا دجوي ال هنأو ةدحاو ةئف يف ةراهم وأ يضاير موهفم ديقت نأ ا£بلاغ
 نم ناك ا£ضيأو .دلب لك يف رارقلا باحصأ عنص نم ةعينص يه امنإو ،تائفلا هذه رايتخا
 ؛فـص لك يف مäوقت نأ يغبني يتلا تايضايرلا فصو ىلإ ةجاحلا وه ميسقتلا اذه يعاود
 .)ءازـجأ( )تالاـجم( تاـئف يف تايـضايرلا لاجم مظن§ي نأ يرورضلا نم ناك كلذل
 فالتخالا نكلو دحاو اÖومضم نأ دِجو تايالولا ضعب يف تائفلا هذه ىلع عالطالابو
 :ةـيلاتلا تاميسقتلا تذختا اينروفيلاك ةيالو اًلثمف ،تائفلا ددع يفو تايمستلا يف نمكي
 ،لاـمتحالاو تانايبلا ليلحتو ءاصحإلا ،سايقلاو ةسدنهلا ،لاودلاو ربجلا ،يددعلا سحلا
 تاـقالعلاو جذاـمنلا :ةيلاتلا تاميسقتلا تذختا ناغيشتيم ةيالوو .يضايرلا لالدتسالا
 تاـيلمعلا ،ددعلا يددعلا سحلا ،ءاصحإلاو تانايبلا ليلحت ،سايقلاو ةسدنهلا ،لاودلاو
 هذـه ىلإ ةدوعلاـب .ةلصفنملا تايضايرلاو لامتحالا ،يليلحتلا ريكفتلاو ةيددعلاو ةيربجلا
 :يلي امب قلعتت تاميسقتلا هذه نأ دجو اهاوتحم ىلع عالطالابو تاميسقتلا

 (Joanne, R, 2010:122) 
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 (Yalin, H. 2016: 102) ةيباسحلا تايلمعلاو دادعألا

 لكشب ملاعلا فصو لجأ نم ةسيئرلا انتاودأ يه يتلاو دادعألاب ءزجلا اذه قلعتي
 سحلابو )ةمسقلا ،برضلا ،حرطلا ،عمجلا( دادعألا ىلع ةيباسحلا تايلمعلابو ،يمك
 ثيح ،مهفلا ىلع دمتعي يذلا باسحلاو دادعألا ةسارد يف ساسألا ربتع§ي يذلا يددعلا
 لوح سدح وه يددعلا سحلاو ،ةغلل تادرفملا لثمت امك دادعألل يددعلا سحلا لثمي
 :لالخ نم كلذو ،دادعألل ةعونتملاو ةفلتخملا يناعملا نم هباستكا متي دادعألا

o يف وأ نيعم قايس يف مدختس§ت فيكو ،ضعبلا اهضعبب قلعتت فيكو دادعألا ىنعم مهف 
 .يقيقحلا ملاعلا قيبطت
o نييعت ،بيترتلا ،سايقلا ،ددعلا لثم دادعألا اهيف مدختس§ت يتلا ةفلتخملا قرطلا كاردإ 

 .ريدقتلا ،عقوم
o روسكلا ،ةيداعلا روسكلا ،ةحيحصلا ،ةيعيبطلا( دادعألا نم ةفلتخملا عاونألل كاردإ 

 .مهنم لكل لضفألا مادختسالا نوكي نيأو مهنيب ةقالعلاو ).... ،ةيرشعلا
o مجح كاردإ ىلع نيرداق اونوكي نأ بالطلاو ذيمالتلل يغبني ثيح دادعألا مجح مهف 

 . 3م10000 نم  3م 1000 ىلإ برقأ يه له مهفرغ
o ةئفاكتملا تاليثمتلا نيب ليوحتلاب ةلوهسلا ةنمضتم دادعألا ليثمت قرط مهف. 
o طئاسو قيرط نع ا£ضيأو يبيرقت لكشب وأ ا£مامت طبضلاب امإ باسحلا ىلع ةردقلا 

 .بسانم وه ام بسح كلذو ،ةبساحلاب وأ ،ملقلاو ةقرولاب وأ ،اËيلقع :ةددعتم
o باسح جتانل يكذ ؤبنت وأ ةيمك لوح عراب نيمخت وه ريدقتلا( ريدقتلا يف ةراهملا(. 
o ةئيبلا يف ءايشألا سايقل )دانسإ طقن( ةيعجرم كالتما. 
o دادعألا ىلع تايلمعلا ريثأت ةفرعمو ةيباسحلا تايلمعلا مهف. 
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o بلاسلا لباقم بجوملاو ،ةيدرفلا لباقم ةيجوزلا لثم دادعألل ةمهملا صاوخلا مهف، 
 مهف ،دادعألا نم ةفلتخم تاعومجم دوجو مهفو ،روسكلا لباقم ةيعيبطلا دادعألاو
 ..... ،1 ،0 لثم ةصاخلا دادعألا صاوخ
o يبرضلا سوكعملا ،يعمجلا سوكعملا ،= ،< ،> لثم دادعألا نيب تاقالعلا مهف، 

 دادعألا ،ةيلألا ريغ دادعألا ،ةيلوألا دادعألا ،روذجلاو ىوقلا تافعاضملا ،مساوقلا
 .ةيبسنلا ةيلوألا
o دج ةريبك دادعأ ليثمتËدج ةريغص دادعأو اËدادعألا مجح بتر ةنراقمو ا. 
o ةيوئملا ةبسنلا ةنمضتم بسانتلا عم لماعتلا ىلع ةردقلا. 
 ةعـساو ةـطاحإ ىلإ ةـجاحب مÖإف ددعلل يسدحلا سحلا بالطلاو ذيمالتلا يمني يكلو
 .سايقلاو دعلل ةيسحلا براجتلاب

 ةـيلمع سيلو يسحلا كاردإلا نم ا£عون سيل وهو ةفرعملا رداصم نم ردصم وه سدحلا-أ
 ةـعفد اـم ةرـكف كردي نأ لقعلل نكمي ثيحب ةرشابم ةيتاذ ةيلمع وه لب ةمظنم ةيلقع
 تامدقمب قوبسم ريغ رشابم كاردإ سدحلاف ،مظنملا يجهنملا بيترتلا ىلع سيلو ،ةدحاو
 حـضاو كاردإ وـه سدحلاو ،يلقع لمأت الو يبيرجت رابتخا ىلإ دنتسي ال وهو هيلإ ملست
 ةداهش ىلع موقت ال اÖأل كشلا لبقت الو ميسقتلا لبقت ال يتلا ةطيسبلا عئابطلاو راكفألل
 لواـنتي رـشابم ينطاـبو يلقع لاغتشا وه لب عادخلاو لايخلا ماكحأ ىلع الو ساوحلا
 (Yalin, H. 2016: 102) .دادتمالاو ناكملاو نامزلاو دوجولا يف تاعوضوم

 سامت يف بالطلاو ذيمالتلا عضيو ةيلمعلا تايضايرلا ةعيبطو ةدئاف سكعي :سايقلا -ب
 لكشب ملاعلا فصول دادعألا اهيف مدختس§ت يتلا ةيلمعلا وه سايقلاف ،انلوح ملاعلا عم
 :ةيلمعلا هذه نمضتتو ،يمك
 ساقي فوس يذلا ثدحلا وأ مسجلا ةفص رايتخا -1 

 ةدحولاب ةفصلا هذه ةنراقم -2 
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 وأ مسج ةفصل ةيددع ةميق نييعت وه سايقلا نأ دجن يلاتلابو ،تادحولا ددع ريدقت -3 
 ةنراقملل ةدحوك شنإلاو لوطلا ةفص راتخن دق لفط سايق يف :كلذ ىلع لاثمكو ،ثدح
 2011، ةدلاوخلا( :ةئفلا هذه ىنع§تو ،ا£شنإ 24 يلاوح لفطلا دجن امبر شنإلاب لوطلا ةنراقمبو

 )188 – 187 ص:
 :يه تافصلا هذهو ،سايقلل ةلباقلا تافصلا ديدحتب •

 .ةرارحلا ةجرد ،تقولا ،ةلتكلا ،نزولا ،ةعسلا •

 ،مجحلا ،ةحاسملا ،)عافترالا ،ةفاسملا ،طيحملا( ا£نمضتم لوطلا :ةيسدنهلا تافصلا •
 .اياوزلا
 .ةعرسلا لثم ىرخأ بسن نم ةأشنملا بسنلا •

 .سايقلا تادحو مهفو ةفرعمو قيبطتب •

 .تاجردلا ،مارغلا ،رتللا ،3م ، 2م ،م سايقلا يف ةمدختسملا ةعئاشلا تادحولا -
 .ةعاسلا يف ليملا لثم ةأشنملا تادحولا -

o تاعاسلا ىلإ قئاقدلا لثم( ىرخأ ىلإ ماظنلا يف ةدحو نم ليوحتلاب(. 
o سايقلا يف ةمهم ةراهم يه يتلاو تاليوحتلا نم ديدعلا مادختسا مهفب. 
o بالطلا مهفل ةيرورض ةفرعملا هذهو تاينقتلاو سايقلا تاودأل ةيلمعلا ةفرعملاب 

 .مهلوح يذلا ملاعلل
o ةبسانملا غيصلا قرط قيبطت قيرط نع متي يذلاو رشابملا سايقلاب. 
o اشتملا تاثلثملا مادختسا كلذ ىلع لاثمك( ةرشابملا ريغ سايقلا تاراهمبÃة(. 
o تاسايقلا ريدقت لجأ نم تايجيتارتسإ ةيمنت. 
o هتلالد ديدحت رودقملاب نوكيو أطخ ىلع يوتحي سايق لك نأ ةفرعم. 
o حوارتلا ،بيرقتلا ،ةقدلا :ةماه ميهافم ىلإ بالطلاو ذيمالتلا لخد§ي سايقلا، 

 .أطخلا
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  ةسدنهلا -ج

 يذـلا تايضايرلا نم عرفلا اÖإ .غارفلا يف لاكشألاو غارفلا ةسارد يه ةسدنهلا
 ةـيئانثلا لاكـشألاو ،اياوزلاو ،تاميقتسملاو ،طقنلا تاقالعو صاوخ سايق عم لماعتي
 ةـيقيرغإلا روصعلا ربع يخيراتلا روطتلا سكعت ا£بيرقت ةيسردملا ةسدنهلاو .داعبألا ةيثالثلاو
 لـثامتلا ركذـلاب ةرادـج رـثكألا ةثيدحلا تافاضإلا ضعب عم ةيديلقإلا ةسدنهلا يأ
  (Taylor, M., 2012:12) :ـب ىنع§ت تايضايرلا نم ةئفلا هذه .تاليوحتلاو

 نيب تاقالعلا ا£ضيأو ىرخألا لاكشألا عم هتقالعو هصاوخو هتافصو لكشلا ةسارد
 ةيرورـضلا تافـصلا كلت اونيعي نأ بالطلا ذيمالتلا ملعتي ثيحب هسفن لكشلا رصانع
 لكـشلا صاوخ اوكرديو ،رخآو لكش نيب اوقرفي نأ اوعيطتسيو ،ىطع§م لكش فيرعتل
 تاـعبرملا لـك لـثم لاكشألل ةيمره تافينصت نمضتي اذهو لاكشألا نيب تاقالعلاو
 يف ةـيزاوتملا ةلباقتملا عالضألا لثم لكشلا رصانع نيب تاقالعلا كاردإ اضيأو ،تانيعملاو
 (Stiff, L, 2002:78) .لثامتلا هباشتلاو قباطتلا ةسارد ا£ضيأو ،ليطتسم

o رشابملا ريغ رشابملا يسدنهلا سايقلاب. 
o ريبكتلا ،نارودلا ،ساكعنالا ،باحسنالا( ةيسايقلا ةيسدنهلا تاليوحتلاب، 

 ىلإ ةدقعملا لاكشألا ليلحتو ،ا£ديدج اًلكش لكشتل لاكشألا مض )ريغصتلا
 .طسبأ لاكشأ
o ةيسدنهلا تاءاشنإلاب. 
o يسدنهلا لحملاب. 
o غارفلا يف ةيداملا ماسجألا عقوم ديدحتب. 
o ةيثادحإلا ةمظنألاب. 
o يمسرلا ريغو يمسرلا ناهربلاب. 
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 لكشلاب قلعتي اميف كلذو يسدح روعش وه يناكملا سحلا( يناكملا سحلا ةيمنتب -
 نوئشنيو نوجتنتسيو نوكردي امدنع بالطلا ذيمالتلا دنع يناكملا سحلا ومنيو ،)ناكملا
 ريثأت نوللحيو داعبأ ةثالثلاو نيدعبلا يف لاكشألا نولوحيو نوفصيو نونراقيو نوروصتيو
 (.Michigan pp.47-48) .لاكشألا ىلع تاليوحتلا هذه

 ةلصفنملا تايضايرلاو لامتحالاو )تانايبلا ليلحت( ءاصحإلا -د
 ةـقلعتم تاحاسم يه ةلصفنملا تايضايرلاو لامتحالاو )ءاصحإلا( تانايبلا ليلحت

 بالـطلاو ذـيمالتلا دوزـي اهنم لك ةيقيبطتلا تايضايرلل ةماه يهو ،ضعبلا اهضعبب
 ملاعلا يف تايضايرلا مادختسا ةيفيك نع ةماه ةلثمأبو ةيمويلا ةايحلا رهاوظل ةيوق تاروظنمب
  (Steen, L, 2005:13) .مويلا

 ليلحتو عمج قرط ةساردب ىنع§ي يذلا تايضايرلا نم عرفلا وه :)تانايبلا ليلحت( ءاصحإلا
 ،ءايزيفلا ،ميلعتلا ،ءايحألا ملع :لثم تالا¯ا نم ديدعلا يف ءاصحإلا مدختس§يو ،تانايبلا
 ةـساردك ربتعي نأ نكمي لامتحالا تانايبلا ليلحت قايس يفو ،عامتجالا ملع ،سفنلا ملع
 ذيمالتلا ىلع تايضايرلا نم ةئفلا هذه يفو .دعب ظحال§ت مل يتلا جئاتنلا يف ةنكمملا جذامنلل
 (Skinner, E & Belmont, M, 2003: 80) :نأ بالطلاو

o نأ يغبني تانايبلاف ،تانايبلاب سيلو هيلع باجيل لاؤسب أدبي تانايبلا ليلحت نأ اوفرعي 
 عمجل ميمصتلاب ىعد§ت ةطخ دعب طقفو نهذلا يف ةنيعم ةلئسأ وأ لاؤسب عمج§ت
 .هب ركفملا لاؤسلاب ةقلعتملا تانايبلا
o تاليثمتلاو ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختساب اهوعمج يتلا تانايبلا اوضرعيو اولثمي 

 .ةيريوصتلا
o تانايبلا ضرعل رخآلا ليثمتلا نم ةبسانم رثكأ نيعم ليثمت نوكي ىتم اوزيميو اوكردي 

 .اهوعمج يتلا
o ةفلتخم لاكشأ يف ةضورعملا تانايبلا ةءارق ىلع ةردقلا مهدنع نوكت. 
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o تاليثمت وأ ةينايب لاكشأ وأ لودج يف اهومظنو اهوعمج يتلا تانايبلا اورسفيو اوفصي 
 .ةيريوصت
o تانايبلا اومدختسيو هنم تأشن يذلا فقوملاب تانايبلا اوطبريو عيزوتلا صاوخ اوفصي 

 .عنقم لكشب ةلئسألا نع اوبيجيل
o تاؤبتب اوموقيو ةمولعملا ريغ جئاتنلا لوح ةجحلاب ا²ابثإ نكمم تاجاتنتسا اومدقي نأ 

 .م²اؤبنت يف مهيدل يتلا ةقثلا ةجرد اونيعيو
 نأ  :وهو يساسألا أدبملا اوكردي نأ ذيمالتلا ىلع يغبني ركبملا رمعلا يف ةيادبلا يف

 عمج يف ةيملعلا ةقيرطلا نع ا£مامت فلتخم وه ةدوجوم تانايب ةعومجم يف ةلئسأ نع ثحبلا
 لكشب روصحم دهجلا ةيئادتبالا فوفصلا يفف ،حورطم لاؤس ضفر وأ لوبقل تانايبلا
 ،ةطيسبلا تاطسوتملا باسح ىلإ ةفاضإلاب ةينايب موسر يف اهضرعو تانايبلا عمج يف ريبك
 دق نوكي ثيح ،قوف امو عباسلا فصلا يف ةيمهأ رثكأ حبصت تايضايرلا نم ةئفلا هذهو
 كلذل ؛ماع لكشب ةيربجلا ميهافملاو روسكلا لوح ةيساسألا تاراهملا ذيمالتلا دنع حبصأ
 لحارملا يف هيلع ناك امم ربكأ قمعب شقاني نأ نكمي ةيمويلا ةايحلا يف هريثأتو ءاصحإلا نإف
 تانايبلا اوعمجي نأ مهيلع يغبني فوفصلا يف ذيمالتلا مدقتي امدنع هنإ ثيح ةركبملا
 نم تاجاتنتساب اوموقيو اوللحي نأ ديازتم لكشب مهنم عقوتي نأ يغبنيو ،ةنيعلا مادختساب
 (Jersey, 2008, p36).نيرخآلا تاجاتنتساو تانايب ليلحت ىلإ ةفاضإلاب تانايبلا

 لامتحالا

 يف .ثدح ثودح ةصرف وأ ةيحجرأ عم لماعتي يذلاو تايضايرلا عورف دحأ وه
 تارارق اونوك§يل كشلا عم اولماعتي نأ بالطلاو ذيمالتلا ملعتي تايضايرلا نم عرفلا اذه
 ةيدقنلا ةيلقعلا ةمكاحملا اوسرامي نأ نوملعتي ا£ضيأو ،تاعقوتلاو ليلدلا ساسأ ىلع ةينبم
 ىلع يغبني تايضايرلا نم ءزجلا اذه يف يلاتلابو تانايبلا نم ةجتنتسملا تاجاتنتسالا لوح
 :بالطلاو ذيمالتلا
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o لامتحالل ةيساسألا ميهافملا اومهفي نأ. 
o ثدحل نيع§ت نأ نكم§ي يتلا ةيحجرألا ةجردل سايقك لامتحالاو كشلا ةركف اومهفي نأ 

 .ةرفوتم ةفرعم ساسأ ىلع ةينبم ىطع§م
o يف تضر§تفا يتلا تاءاعدالا لوح ةيدقن ماكحأ اوردص§ي نأ ىلع نيرداق اونوكي نأ 

 .ةيلامتحالا فقاوملا
 دوقن ةعطق فذق لثم( براجتلا ىلع دامتعالاب ا£بلاغ متي تالامتحالا ديدحتو ؤبنتلاو
 ىلع دمتعي تالامتحالل ديدحتلاو لامتحالاو ؤبنتلا اذه رمألا ةياÖ يف نكل )ةرم 100

 (.Michigan, pp: 47-48).لامتحالل ةيرظنلا تاشقانملا
 تاقالعلاو لاودلاو ربجلا

 تاريغتملا مدختس§ت هيفو باسحلا راكفأل ميمعت وهو تايضايرلا نم رخآ عرف وه ربجلا -
 هلو ،تايلمعلاو ةيددعلا تاقالعلاو دادعألاب قلعتي اميف كلذو ةماع دعاوق نع ربع§تل
 .ةلادلا لثم ةلماشلا ميهافملا لقنل ةادأو ةيوق ةيليثمت ةادأ ربجلا نأ :امهو نامهم نارهظم
 يف ذيمالتلا فداصت يهف ةيضايرلا ةساردلل ةيساسألا تاحاسملا نم ةدحاو ةلادلاو
 تارك اوفنصي نأ مهنم بلط§ي امدنع الثم كلذو يمسر ريغ لكشب ةيئادتبالا فوفصلا
 فوفصلا يف ربجلل بالطلا مهف ةدايز عم روهظلاو ةيمهألا عم ةلادلا ومنتو ،نزولل اًقفو
 نم ةئفلا هذه يفو .تاقالعلا فصول ربجلل ةيمسرلا ةغللا مادختسا نوعيطتسي ثيح ايلعلا
 (.NeW Jersey 2008,  p.36) :نأ بالطلاو ذيمالتلا ىلع تايضايرلا

o ريغتملا موهفم اومهفي. 
o بسانم لكشب تاريغتملاو زومرلا اومدختسي. 
o ةعاربب ةيربجلا تاءارجإلا اوزجنيو ةيربجلا تالداعملا عم اولماعتي. 
o اهل اًلولح اودجويو تاحجارتملاو تالداعملا عم اولماعتي. 
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o لئاسم بالطلاو ذيمالتلا لحي ثيحب ةيقيقحلا فقاوملا اولثميل ربجلا ةغل اومدختسي 
 ةيمسرلا ةغللا نم اضيأ سكعلابو ،ربجلل ةدر¯ا ةغللا ىلإ ةيداعلا ةغللا نم ةمجرتلاب
 .ةنمضتملا ميهافملا مهف حيضوتل ةيداعلا ةغللا ىلإ ربجلل
o ريكفتلل ساسأك ربجلا دعاوق اوردق§ي. 
o تاريغتملا نيب تاقالعلا اوفصيو ىرخأ ريداقمب قلعتت ام ريداقم نأ فيك اومهفي 

 ربجلا نأ فيكو ،رخآلا ريغتملا ريغن امدنع ريغتمل ثدحي فوس يذلا ام اوؤبنتيو
 .اهددحيو تاقالعلا هذه نع زجوم لكشب ربعيل مدختس§ي
o ةلادلا موهفم اومهفي. 
o موسرلا ،يزمرلا فصولا ،يهفشلا فصولا ،لوادجلا قيرط نع لاودلا اولثمي 

 .ةينايبلا
 يف ثحابلا ضرعتسي ماع لكشب يسردملا باتكلا ىوتحمل رصتخملا ضرعلا اذه دعبو

 تايـضايرلا باتك ىوتحم يف ةيبرعلا لودلا ىدحإ ريياعم - ةصاخ ةفصب -  ءزجلا اذه
 يف ا£دـئار اـّ£يبرع ا£جذومن تلثم ثيح ،ةساردلا هذه هيلع قبطن جذومنك رطق ةلود يهو
 و ،ةـفاك اـهلحارمو ةساردلا تايوتسم ىلع اهتغايصو تايضايرلا جاهنم ريياعم عضو
 يتلا لودلا نم رطق دعتو ،ةيرطق ةغبصب ةغاصم ةيملاعلا ا²روصب اهقيبطت ىلع داجلا لمعلاو
 ةدافتسالاو اهيف ميلعتلل ىلعألا سل¯ا عقوم ىلإ لوخدلا ةلوهس لكب صخش يأ عيطتسي
 بـحم لـكل اهميدـقتب لخبت ملو ةيفافشلا ىهتنمب اهريياعم ضرعت يهف ،هيف ام لك نم
 ةيسردملا بتكلل يضايرلا ىوتحملا ريياعم ضرعب ثحابلا ىفتكي فوسو ،ةفرعملاو عالطالل
 ةـيقيزيفلا صئاصخلاب ةصاخلا ريياعملا لوانتي نلو ،NCTM ريياعم كلذكو ،رطق ةلود يف
 ،ةـساردلا هذـه لاجم اذه سيلف ؛هجارخإ وأ هتعابط ثيح نم يسردملا باتكلل ةيداملا
 فوفـصلا يـهو ةيلاحلا ةساردلاب ةصاخلا ةلحرملا يف رطق ةلود ريياعم ثحابلا ضرعيسو
 (Skinner, E & Belmont, M, 2003: PP 580) .يساسألا نماثلاو عباسلاو سداسلا
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 :سداسلا فصلا ةياÖ يف ذيمالتلا تاءادأ صخلم

 :لئاسملا لحو ريكفتلا

 ليثمت نم ريغي ،نيماضملا نم ةلسلس يف ةفولأم ريغو ةفولأم ةيضاير لئاسم ذيملتلا لثمي
 هبولسأ ةباتكو اّ£يهفش رسفي ،ةحورطملا ةلأسملا لح يف دعاسيس كلذ ناك اذإ رخآ ىلإ
 ثحبي ،ريدقتلا بولسأ مادختساب اًلثم ،ةبستحملا جئاتنلا ةيلوقعم نم ققحتي ،هتاجاتنتساو
 يف وأ تانايبلا يف طامنألا ىلع فرعتي ،ةنيعم ةيعضو تايناكمإ عيمج يف مظتنم لكشب
 يف هلمع معديل يلآلا بساحلا جمارب مدختسي ،ا£بسانم كلذ ناك املك ممعيو جئاتنلا
 .تايضايرلا
 :ربجلاو باسحلا

 نمو ةبساحلا مادختساب ةيرشعلا روسكلاو ةيعيبطلا دادعألا ةيلعافب ذيملتلا بسحي
 ،اّ£ينهذ بسحيل تايجيتارتسإلا نم ةلسلس لمعتسيو ،هرربيو راتخملا هبولسأ رسفيو ،اÖود
 / يف اهتمسقو اÃرضلو ةيرشع روسك حرطو عمجل ةبوتكملا ةدمعألا بولسأ مدختسيو
 جئاتنلا نم دكأتيو تاباسحلا ةبوجأ ردقيو ،نيمقر نم وأ دحاو مقر نم يعيبط ددع ىلع
 ىلإ فرعتيو دادعألا تافعاضمو لماوع لمعتسيو دجيو ،ةيسكعلا تايلمعلا لامعتساب
 عمجيو ،هل ةروص طسبأ ىتح ا£رسك طسبيل ةكرتشملا لماوعلا رصتخيو ،ةيلوألا دادعألا
 ىلإ وأ ةيرشع ىلإ ةيدايتعالا روسكلا ريغيو ،ةفلتخم تاماقم تاذ ةيلعف ا£روسك حرطيو
 اًلمعتسم تاسايقو تايمكل ةيوئم وأ ةيرسك ًءازجأ بسحيو ،سكعلاو ،ةيوئم بسن
 بسحيو طسبيو ،يبسانتلا ريكفتلا قبطيو ةطيسب ا£بسن لمعتسيو ،ةرورضلا دنع ةبساحلا
 ةيلاتتم ا£دودح دلويو ،ةطيسب ةيطخ تالداعم لحيو ئشنيو ةطيسبلا ةيربجلا ريباعتلا ةميق
 قبطيو ،ةطيسب ةدعاق عبتت اًطاقن مسريل ةبترم تايثادحإ جاوزأ مدختسيو ،ا²دعاق ةاطعم
 لئاسمو تايضايرلا لئاسم اهيف امب ةفولأملا ريغو ةفولأملا لئاسملا نم ةلسلس لحل هتاراهم
 ."ةايحلا عقاو" نم
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  :تاسايقلاو ةسدنهلا

 لوح نيدعب اذ اًلكش ريديو ،ىطعم ساكعنا طخ يف نيدعب اذ اًلكش ذيملتلا سكعي
 ميقتـسم طـخ ىلع ةدوجوملا اياوزلاو سأرلاب ةلباقتملا اياوزلا ىلإ فرعتيو ،هسوؤر دحأ
 اياوز عومجم داجيإل ةصيصخلا هذه لمعتسيو ثلثملا اياوز عومجم فرعيو ،ام ةطقن لوحو
 عالـضألا ىلع فرعتلل صئاصخلا نم اهريغو ةصيصخلا هذه لمعتسيو ،يعابرلا لكشلا
 ءاـشنإل ةـلقنمو ةرطسم لمعتسيو ،ةيسدنهلا لاكشألا يف اياوزلا ميق داجيإل وأ ةيواستملا
 لئاـسم لحيو ،امهنيب علضلاو نيتيواز ةيمولعمب وأ امهنيب ةيوازلاو نيعلض ةيمولعمب تاثلثم
 هابـشأو ةحاـسمو مـجحو عالضأ تايزاوتمو تاثلثمو تاليطتسم ةحاس̧م نمضتت
  .تابعكملا هابشأ ةيعوأ يف لئاسلا مجح دجيو ،تابعكملا

  :تانايبلا ةجلاعم

 ،ةدمعأو طئارخو لوادج يف اهليثمتو تانايبلا عمجب ام ةلئسأ نع ذيمالتلا بيجي
 اهيف امب ةيرئادلا تاعاطقلاو ةينايبلا ةدمعألا تاططخم لالخ نم تاجاتنتسا مسريو رسفيو
 تانايبلل طيسولاو يباسحلا طسولا لمعتسيو مهفيو ،يلآلا بساحلا جمارب نم ةقثبنملا كلت
 .لاونملاو ىدملا مادختساب ام تانايب ةعومجم صئاصخ حرشيو ،ةلصفنملا
 :عباسلا فصلا ةياÖ يف ذيمالتلا تاءادأ صخلم

  :لئاسملا لحو ريكفتلا

 ليثمت نم اًلقتنم نيماضملا نم ةلسلس يف اهرسفيو ةفولأم ةيضاير لئاسم ذيملتلا لثمي
 ةيضايرلا تاودألاو بيلاسألا لمعتسيو ذيملتلا راتخيو ،ةجاحلا وعدت امبسح رخآ ىلإ
 حرشيو ذيملتلا لثميو ،يلآلا بساحلا جمارب نم لئاسملا اهيف امب ،لئاسملا لحل ةبسانملا
 ةقيقح تبثيل اّ£يقطنم ركفيو ،ةيلصألا ةلأسملا نومضم يف هتاجاتنتساو هلولح ةباتكو اّ£يهفش
 .زومرو تاملك لامعتساب ةممعم تارابع ئشنيو ،ام ةرابع
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  :ربجلاو باسحلا

 بسنو ةيداع روسكو ةيرشع روسكو ةحيحص دادعأب ةقيقد تاباسح ذيملتلا يرجي
 ريغو ةفولأملا لئاسملا نم ةلسلس لحيو ،ةبساحلاو ةيباتكو ةينهذ بيلاسأ ا£مدختسم ةيوئم
 تايلمعلا بيترت فرعيو ،جئاتنلا ةيلوقعم نم ققحتيو ةبوجألا برقيو ردقيو ،ةفولأملا
 عمجيو بتريو ،ةبلاسلاو ةبجوملا ةيعيبرتلا روذجلا دجيو ،ةبسانم ةقيرطب نيسوقلا مدختسيو
 ،ةحيحص ةقيرطب زومرلا ا£مدختسم ةبلاسو ةبجوم ا£دادعأ مسقيو برضيو حرطيو
 ،حرطلاو عمجلا يف ةكرتشم تايلمع اهيف امب ،عبرألا تايلمعلا اًلمعتسم روسكلاب بسحيو
 ،تانراقم نمضتت لئاسم يف ،%100 وأ لكلا ةباثمب هرابتعا نكمي ددع يأ فرعيو
 مدختسيو مسقيو ،رخآل ةيوئم ةبسنك وأ رسكك ا£دحاو ا£ددع لوحيل كلذ لمعتسيو
 لمعتسيو ،بسنلا اًلمعتسم بسحيو ،ةيوئملا بسنلاو ةيرشعلاو ةيداعلا روسكلا نيب ؤفاكتلا
 تاملك لامعتساب ةيضاير ا£عاضوأ فصي ،اّ£يدرط ا£بسانت لمشت لئاسم لحل ةدحولا ةقيرط
 ،نيتيباسح نيتيلمع نمضتت تالداعم لمعتسيو يزمر لكشب ربعيو ،ةينايب موسرو زومرو
 ةنوكم تالماعم تاذ ةيطخ تالداعم لحيو ئشنيو ،ةيطخ تارابع ةميق دجويو ط�سبيو
 طمنب ةطبترم ةيطخ ةيلاتتم يف ينونلا دحلا وأ يلاتلا دحلا ةدعاق دجيو ،ةحيحص دادعأ نم
 .ةطيسب ةيطخ لاودل ةينايب ا£موسر مسريل ةعبرألا عابرألا يف تايثادحإلا لمعتسيو ،مسجم
  :تاسايقلاو ةسدنهلا

 اياوزلا صئاصخ فرعيو ةرظانتملاو ةلماكتملاو ةلدابتملا اياوزلا ىلع ذيملتلا فرعتي
 هذه مدختسيو ،ن�يعملاو عالضألا تايزاوتمو تاليطتسملاو تاعبرملا راطقأب ةقلعتملا
 ةرطسم لمعتسيو ،ةيسدنهلا لاكشألا يف ةلوه¯ا اياوزلا ميق دجيل اهريغو صئاصخلا
 ءاشنإل ةرطسملا عم ةلقنملا لمعتسيو ،ةيدومع �تافصنمو اياوز تافصنم ئشنيل ا£راجرفو
 صئاصخ ددحيو ،ةاطعم تانايب نم ةذوخأم ىرخأ لاكشأو ةطيسب ةيسدنه لاكشأ
 لح يف تاسايقلا نم ةلسلس مدختسيو ،ا²اكبش ىلع فرعتيو اهفصيو ةمس¯ا لاكشألا
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 ريدقت يف اهلمعتسي ةمئالم تادحو راتخيو ،ةعرسلاو يبسنلا لدعملا اهيف امب لئاسملا
 فرعيو ،عالضألا ةميقتسملا لاكشألا نم هريغو فرحنملا هبش ةحاس̧م دجيو ،تاسايقلا
 .ا²احاسمو ةرئادلا طيحم ريدقتل تالداعملا قبطيو ،ةفولأملا "ط" ريداقت
 :تانايبلا ةجلاعم

 لوادج نم اهجارختساو اهليلحتو تاجاتنتسا ءاشنإب ةلئسألا نع ذيملتلا بيجي
 ةدلوم وأ قرو ىلع ةموسرم ةيطخ ةينايب موسرو ةينايب ةدمعأو ةيحيضوت تاروصمو
 ةعوم¯ ةفلتخم تاليثمت نراقيو ،ةيرئادلا تاعاطقلا رسفيو ،يلآلا بساحلا جمارب لامعتساب
 تالامتحا دجيو ،دحاو ىتح رفص نم لامتحالا سايقم مدختسيو مهفيو ،اهسفن تانايبلا
 ةيفانتملا جتاونلا عيمجل يلكلا لامتحالا نأ فرعيو ،ةطيسب نيماضم تاذ ةدرفنم ثداوح
 .لئاسملا لحل كلذ لمعتسيو 1 وه اّ£يلدابت
 :نماثلا فصلا ةياÖ يف ذيمالتلا تاءادأ صخلم

  :لئاسملا لحو ريكفتلا
 رسفيو لثميو ،نيماضملا لاجم يف ةفولأم ريغو ةفولأم ةيضاير َلئاسم ذيملتلا لحي

 تاحلطصملا مادختسا عم ةينايب وأ ةيسدنه وأ ةيربج وأ ةيددع غيص يف لولحلاو لئاسملا
 لئاسو اهيف امب ،لئاسملا لحل تاودأو بيلاسأ مدختسيو راتخيو ،ةحيحصلا زومرلاو
 لح حرشل ةيحيضوت صوصنو ةينايب تاموسر مدختسيو ،يلآلا بساحلا ايجولونكت
 اّ£يباتكو اّ£يظفل ةللعمو ةقيقد ا£ججح ضرعيو ،تاتابثإو نيهاربب حرشلا اذه معديو ،ةلأسم
 صئاصخ جتنتسيل ةوطخ ةوطخ لالدتسالاو ريكفتلا بيلاسأ مدختسيو ،زومرلا مادختساب
 أدبيو أطخ ام ا£ضارتفا نأ نيبيل ا£سكاعم اًلثم دجيو ،ن�يعم يسدنه لكش يف تاقالع وأ
 .لئاسملل ةليدب اًلولح دجيو ،ةصاخ تالاح يف ثحبلاب
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  :ربجلاو باسحلا
 ةبجوم ةحيحص دادعأب قيقدلا باسحلا قيرط نع ةفولأم ريغو ةفولأم لئاسم لحي

 راتخيو ،تابسانتملاو بسنلاو ةيوئملا بسنلابو ةيداعلا روسكلاو ةيرشعلا روسكلابو ةبلاسو
 ،ا£بسانم كلذ نوكي امدنع ةبساحلا ةلآلاب ةذفنملا بيلاسألا وأ ةيطخلا وأ ةينهذلا بيلاسألا
 ةحيحصلا سسألا بسحيو ردقيو ،عيزوتلا وأ عيمجتلا وأ لادبإلا نيناوق قيبطت عم
 سسألا حاتفم لمعتسيو ،ةيبيعكتو ةيعيبرت ا£روذج بسحيو ردقي كلذكو ،ةبجوملا
 ةميق دجويو طسبيو ،ا£بسانم كلذ نوكي امدنع ةيملع ةبساح ةلآل روذجلا حاتفمو
 نم ةنوكم تاماقم تاذ ةطيسب ةيربج روسك قرف وأ عومجم دجيو ،ةيربج �تارابعو
 للحيو ئشنيو ،ةنيعم تايعضو ليثمتل ةيطخ تارابع مدختسيو غيصيو ،ةحيحص دادعأ
 ام ددحيو ،ةطيسب روسك نم ةنوكم تالماعم لمشت يتلا كلت اهيف امب ،ةيطخ تالداعم
 ةيربج وأ ةيسدنه وأ ةيددع تايلاتتم لمكيو ،ةنيعم ةلداعم ققحت ةاطعملا ميقلا تناك اذإ
 فصي وأ ،ةيلاتتملا يف هل يلاتلا دحلاو دح يأ نيب ةقالعلا ممعيو ،اهيف ةصقانلا دودحلا دجيو
 ةيطخ وأ ةيبسن لاودل ةينايبلا تاططخملا مسريو رسفيو ،زومرلا مادختساب ،ينونلا دحلا
 ،ليوحتلل ينايبلا ليثمتلاو ،تقولا – ةفاسملل ينايبلا ليثمتلا اهيف امب ،ةيعقاو تايعضو لثمت
 ديازتت يتلا تارتفلا ددحيو ،ةيروحملا عم هعطاقت طاقن ددحي ةلادل ينايب مسر هئاطعإ دنعو
 (Gail. B, 2009: 583 – 594) .ةتباث ىقبت وأ صقانتت وأ ةلادلا اهيف

  :تاسايقلاو ةسدنهلا
 اياوزلا بسحيو ،نيدعبلا تاذ لاكشألا يف تالثامتلا عيمج ىلع ذيملتلا فرعتي

 صئاصخو اياوزلا صئاصخ مادختساب لئاسم لحيو ،تاعلضملل ةيجراخلاو ةيلخادلا
 نيعيو ،ةعطاقتملا تاميقتسملاو ةيزاوتملا تاميقتسملل اياوزلا صئاصخو تاعلضملا يف رظانتلا
 نم ةعومجم اهيف امب ،ةطيسب تاليوحت مسريو نيدعب يذ لكش ةحازإ وأ نارود وأ ساكعنا
 نم نوكم ريبكت لماعمب لاكشألا ربكيو ةÃاشتملا لاكشألا ىلع فرعتيو ،نيبكرم نيليوحت
 اهيف امب ،ةاطعم تامولعم ىلع ا£دامتعا نيدعب تاذ اًلاكشأ ئشنيو ،بجوم حيحص ددع
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 تاسايق لوحيو ،ةفلتخم تاهاجتا يف داعبألا ةيثالث اًلاكشأ فصيو ليختيو ،مسرلا سايقم
 ةحاسملاو مجحلا وأ ،ةفاثكلا وأ ةعرسلا لمشت لئاسم لحيو ،ةفلتخم تادحو ةمظنأ نمض
 ةبساح ةلآ مادختسا عم ،تاناوطسألاو ريشانملاو تابعكملا هبشو تابعكملل ةيحطسلا
  .اهتعيبطب ةقيقد تسيل تاسايقلا نأ كرديو ،ا£بسانم كلذ نوكي امدنع
  :تانايبلا ةجلاعم

 امب ،تانايبلا عمجل همادختساو بسانم بولسأ رايتخا قيرط نع َلئاسم ذيملتلا لحي
 ةيواستم تارتف مادختساب ةلصتم تانايب نوديو عمجيو ،ةيوناث رداصم نم اهعمج كلذ يف
 ،مهفلا ءوس وأ ليلضتلا ىلإ يدؤي دق تانايبلل بسانملا ريغ بيوبتلا نأ كرديو ،لاوطألا
 نيتعومجم نيب نراقيو ،ةيرئاد تاعاطقو ةيراركت تاططخمو ةينايب ةدمعأ تاططخم ئشنيو
 راركتلا تاعيزوت لكشو يباسحلا طسولا وأ طيسولا وأ ىدملا مادختساب تانايبلا نم
 تاؤبنتلاب مايقلاو تاجاتنتسا طابنتسا قيرط نع تانايب تاعومجم رسفيو ،اهل ةفدارملا
 تارابتخا نم ةذوخأم تانايب مدختسيو ،اهدعب اميفو ةنيعم طاقن نيب ميقلا ريدقتو
 جتاون ىلإ ا£نايحأ يدؤي دق رابتخالا راركت نأ كرديو ةلضفم جتاون لامتحا ريدقتل براجتو
 .ةلمتحم جتاونل ةيرظنلا تالامتحالا باسحل لئاسملا نيماضم مدختسيو ،ةفلتخم
 :NCTM ريياعم

 ا£ـضعب نودجيس تايضايرلا يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا ريياعم يف نيثحابلا لعل
 لوصحلا ثحابلل نكمي عقوملا اذه يف كارتشالابو ،ينورتكلإلا سل¯ا عقوم يف مهتلاض نم
 "تايوتـسملاو ئداـبملا" باتك ىلإ عوجرلابو ،عوضوم يأ ليصافت ىلعو ديزملا ىلع
 ىـلع ليصفتلابو نوفرعتيس نيثحابلا نإف ،تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا نع رداصلا
 اذـه يف ءاـج امل ا£صخلم ثحابلا ضرعتسي ءزجلا اذه يفو ،NCTM ئدابمو ريياعم
 Shots Berger, P) .تايـضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا نم هلوح رداصلا ريرقتلاو باتكلا

.and Spell, 2006:125) 
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  :تايوتسملاو ئدابملا نع ةيخيرات ةمدقم

 NCTM تايـضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا يريدم نم ةنجل تماق )1986( ماعلا يف
 تايـضايرلا ةيعون نيسحت فدÃ تايضايرلا ميلعتل تايوتسم دادعإل لمع قيرف سيسأتب
 تايوتـسملا نـم ةـعومجم ىلع توتحا ةقيثو لمعب ةنجللا هذه تماق ثيح ؛ةيسردملا
 ،رشع يناثلا فصلا ىتح لافطألا ضاير نم اًءدب ةيكيرمألا ةسردملا يف ةيساردلا جهانملل
 ليـصحتو ةيـسردملا جهاـنملا ةيعون نم ٍّلك ميوقتل تايوتسملا نم ةعومجم تدعأ امك
 (Robinson. M, 2003:65) .بالطلا

 ةئيهو ،ةفلتخملا تاعاطقلا يف سرادملاو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تذخأ دقو
 ميوقتل ريياعمو تامكحمك تايوتسملا هذه بتكلا وفلؤمو نورشانلاو ،سرادملاب سيردتلا
 امك ،)3ص :2005 ،يبيهولا( جهنملا هجاوت يتلا تالكشملل لولح ميدقتو ةيسردملا جهانملا
 داوم ريوطتل ةضيرع طوطخك تايوتسملا هذه مادختسا دارفألا ءالؤه نم عقوتملا نم ناك
 .ةسردملا اهمدقت يتلا ةفلتخملا ةيضايرلا راكفألا ىلع مكحلل ريياعمكو ،ةديدج ةيميلعت

 عبرأ نم ةنوكم ةعوم¯ 1987 ماعلا فيص يف تايوتسملا هذه دادعإ مت مَث نمو
 تايضايرلا يسردم :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةفلتخم تاعاطق لثمت ةيعرف تاعومجم
 ةذتاسأو ،تايضايرلا ميلعتب نيمتهملا نيبرملا ،نييوبرتلا نيثحابلا ،نيهجوملاو ةيسردملا
 نوج" قيرط نع اهنييعتو لمعلا تاعومجم ديدحت مت دقو ،ةيكيرمألا تاعماجلاب تايضايرلا
 تايضايرلا تايوتسم ةنجل ىلع فارشإلاب ماقو ،تقولا كلذ يف NCTM سيئر "يسود
  "اينراز نأ" ةنواعمبو "جربمور ساموت" NCTM ةنجل نم ةقثبنملا ،ةيسردملا
)www.nctm.org(. 

 ميلعت ةمزأ ةهجاومل ةياغلل يرورض تايوتسملا روهظ نأ ةنجللا تحضوأ دقو
 ةسردملاب ميلعتلا لاح حالصإ يف ةلودلا ةبغرل ةيقطنم ةجيتنك ا£ضيأو ،ةيسردملا تايضايرلا
 ايسور قالطإب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اميسالو ملاعلا أجافت امدعب ةصاخو ،ةيوناثلا
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تزع دقو ،1957 ماعلا يف )كينتوبس( يعانص رمق لوأل
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 جهانملا هذه ريوطت ىلإ تعس يلاتلابو اهسرادم يف تايضايرلا جهانم فلخت ىلإ قبسلا اذه
 .)27ص :1997 ،يواقرشلا(

 ،حالـصإلا ةيلمع ىلإ اهتجاحو ةلودلا ةبغر تايوتسملا تسكع ،ددصلا اذه يفو
 ،تايـضايرلا يف يفاضإ ميلعتو لضفأ ميلعتل بالطلا ةجاح ةيبلت يف نييوبرتلا ةبغر ا£ضيأو
 تراشأ امك ،ةيلعاف تاذ قرطب ةيوناثلا ةسردملاب تايضايرلا سيردت نيسحت يف مهتبغرو
 ،هـتاجاحو هتبغر بسح لك تايضايرلا ملعتل بالطلل ةصرف ءاطعإ ةيمهأ ىلإ تايوتسملا
 رـيرقتلا ىطعأ دقو ،ةيديلقتلا تايضايرلا لحم لحتل ةديدج تاعوضوم ىلع زيكرتلا عم
 لـحو ءاـصقتسالاو ثحبلاو فاشتكالاب مت²و زكرت يتلا ملعتلا ةقيرطل رثكأ ا£مامتها
 عوـنو ثيدـحتلاو رييغتلل ا£ساسأ جهانملا تايوتسم تطعأ امك ،لاصتالاو تالكشملا
 بيجتست ةديدج تاعوضومو جمارب لمع نكمي ىتح ،ملعتملل اهميدقت بجي يتلا تاررقملا
 بجي يتلا سيردتلا قرطل فيصوت عضو ىلع تلمع امك ،نيسرادلاو لمعلا تاجايتحال
 يف هـثادحإ بوـغرملا يسردملا ملعتلا ةيلمع ىلع ريثأت اهل نوكي ىتح جهنملا اÃ متهي نأ
 تايـضايرلا ةوقل يقيقح نسحت ثودح ىلع اّ£يوق اًليلد تطعأ كلذك ،نيملعتملا كولس
 ميوقتو ملعتملا ءادأ نم لك ميوقتو تانايبلاو تامولعملا عيمجت ةقيرط يفو ،نيسرادلا ىدل
  (Pressing, D & Bassett, J, 2006: 158) .ةفلتخملا جماربلا ةيلعاف

 اهاوتحم ثيح نم ةيسردملا تايضايرلا ريياعم ميدقت دح دنع فقت مل NCTM نأ ريغ
 ماعلا يف تمدق مث ،ةيسردملا تايضايرلا سيردت ريياعم )1991( ماعلا يف تمدق لب ؛طقف
 تانبل ثالث عضو نم NCTM تنكمت يلاتلابو ،ةيسردملا تايضايرلا ميوقت ريياعم )1993(
 :)80ص :2006 ،يلاولا( اهفنص امك يهو ،ةيساسأ

 .ةيسردملا تايضايرلا ريياعم  .1
 .ةيسردملا تايضايرلا ميوقت ريياعم  .2
 .تايضايرلا سيردت ريياعم  .3
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 ةـعباتملا يف رمتـسا لب دحلا اذه دنع NCTM يكيرمألا يموقلا سل¯ا فقي ملو
 2000 ماـع اهنم ةلدعملاو ةروطملا ةخسنلا رودص مت ىتح ،ريياعملا هذهل ةرمتسملا ةعجارملاو
 ريياعملا هذه نم ساسألا فدهلا ناك دقو ،اهل ةيساسألا ةدعاقلا 1989 ريياعم لكشت يتلاو
 :Jey & Alfred, 2004( )1989( ماع ةرداصلا ةيلصألا ريياعملا نيسحتو ليدعتو حيقنت ةروطملا

 اـهئارثإ لجأ نم كلذو ريياعملل قحالمك تابيتك ةلسلس رشنب NCTM تماق دقو ،)28
 كـلت ىلع قلطأو ،ريياعملا كلت نم رايعم لك قيبطت ةيفيك لوح ةيليصفتو ةددحم ةلثمأب
 (Perdue. D, 2007:19) .)ةيفاضإ ةلسلس( ةلسلسلا

 The Need to Standards :تايوتسملا ىلإ ةجاحلا

 ةبغر يه اهميوقتو جهانملا ريوطتل تايوتسم لمع ىلإ تعفد يتلا ةوقلا نإ ةقيقحلا يف
 قفتت ةيميلعت قرطب تايضايرلا ملعتل نيملعتملل ربكأ ةصرف ءاطعإ يف نييضايرلاو نييوبرتلا
 ئدابملا تدكأ دقف ،)23ص :2001 ،ليئاخيم( لبقتسملا ةهجاومل نوكي نأ بجي ام عم
 ثحابلا تعد يتلا بابسألا دحأ نم وهو ،ةيضايرلا ميهافملا ريوطت ةيلعاف ىلع ريياعملاو
 ،يضايرلا لالدتسالاو NCTM ريياعم بسح ةيضايرلا ميهافملا لوح ةساردب مايقلا ىلإ
 .)80ص :2002 ،بيطخلاو ديمحلا دبع( ةيضايرلا ةلأسملاو

 يذـلا ناكملا نوكي نأ بجي هنأ ركذف ،لبقتسملا لصف لكش ىلإ ريرقتلا راشأ دقو
 ،ا²ايساسأو تايضايرلا راكفأ مهأ هيف ملعتي يذلا ناكملاو ،تايضايرلا ملعتملا هيف فشتكي
 مادختـساب اهـسايقو ةـيقيقحلا ءايـشألا ليجستل ا£ناكم لصفلا نوكي نأ بجي اًلثمف
 ملعت ةيناكمإ ةيؤرلا هذه دكؤتو ،اهلاكشأ رابتخاو لاودلا صاوخ فاشتكاو ،تايضايرلا
 داـعبأب متـ² ةيلاحلا تايضايرلا ضعب نأ ىلإ ا£ضيأ ريشي امك ؛تايوتسملا يف تايضايرلا
 ةيـضايرلا ةـفرعملا ةـعيبط عم قفتي يذلا بولطملا مامتهالاب ظحت مل اهنكل ؛ةنيعم ةمهم
 (Fettler, M, 2001:89) .اهراكفأو ةديدجلا

 تاميلعتلا لمعو ،تايضايرلا ملعت يف ملعتملا ةكراشم ةيمهأ ا£ضيأ ةيؤرلا هذه دكؤتو
 ملعتملا عضوب ةطقنلا هذه مت² ثيح ؛ةفلتخملا ةيضايرلا راكفألا ةشقانمو ،تاقالعلا كاردإو
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 لمعلا قيرط نع ملعتلا موهفمب اًقيثو اًطابترا طبترت ةيميلعت تاربخ هباسكإو فقوملا يف
 .طاشنلاو

 راكفألا فاشتكا ىلع بالطلل نيملعملا عيجشت ةيمهأ ةيؤرلا هذه دكؤت ا£ريخأو
 بحو ملعتلا يف ةبغرلاو ةراثإلاو عاتمتسالا نم ةلاح يف مهو ةيضايرلا ةفرعملاو
 .عالطتسالا

 ا£ساسأ تناك تايوتسملا هذه لمعل NCTM اÃ تماق يتلا ةردابملا نأ ثحابلا ىريو
 ةباجتسا ا£ضيأو ،يلاتلا ءزجلا يف اهشقانن فوس يتلا ةيؤرلا ضعبب نييوبرتلا ديوزتل
 ميلعتلاو ملعتلا ةيلمعل ديدجلا مهفلل ةباجتساو ،ةفلتخملا اهراكفأب ةرصاعملا تايضايرلل
 نع بالطلا هفرعي نأ بجي امع نوصتخملا اÃ نمؤي يتلا تادقتعملل ةباجتساو ،يسردملا
 .ةيمويلا ةايحلا يف اهرودو ا²وقو تايضايرلا

 ةهجلا يه NCTM تايضايرلا يملعمل ةيموقلا ةنجللا نأ ثحابلا ىري كلذك
 اÖأل ؛ميوقتلا ا£ضيأو ريوطتلاو حالصإلا ءبع اهيلع يقلن نأ نكمي يتلا ةبسانملاو ةمئادلا
 ةيلومشلاب مستت اÖأ امك ،ةيملاعلاو ةيلودلاو ةيموقلاو ةيلحملا تاربخلا نم ديدعلا لمشت
 ةحضاو ةيعون ريياعم يهو ،ميلعتلاو ملعتلا يف يملعلا بولسألا مادختسا ىلع زكرتو
 .ءاصقتسالاو لالدتسالاو ريوطتلا ىلع عجشت ةغايصلا
 Principles and Standards For School اهريياعمو ةيسردملا تايضايرلا ئدابم

Mathematic: 
 ىلع اهحرط ةلئسأ لوح )25ص :2001 ،ليئاخيم( هبتك ام ثحابلا هابتنا دش دقل

 ديدعلا روطسلا هذه ةباتك دنع يندوار دقل" :لوقي ثيح NCTM ريياعم عباتي وهو هسفن
 ."ئدابملاو تايوتسملا هذÃ ةيسردملا تايضايرلا يف نيصتخملا ةفرعم ىدم لوح ةلئسألا نم
 ريياعملاو ئدابملا هذه نولوؤسملا ىأر له :يه نآلا اهسفن حرطت يتلا ةلئسألا وأ لاؤسلاو
 عم اهنع ثدحتلاب اوؤدب لهو ؟تايوتسملاو ئدابملا هذه نوملعملا أرق له ؟تايوتسملاو
 مهأب ةيارد ىلع مه له ؟نيملعمو نيهجوم عم تايضايرلا سيردت يف نيصتخملا ءالمزلا
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 له ؟اÖوسردي يتلا ةيميلعتلا ةلحرملا يف ءارآلاو راكفألا هذه قيبطت نكمي فيكو ؟اهراكفأ
 ركف له ؟تدرو يتلا ئدابملا مهأ اÃالط سيردت ةيبرتلا تايلكو تاعماجلا تأدب
 يف ةيسردملا جهانملا ريوطت يف ةحضاو تاريثأت ثادحإل اهعم لعافتلا ةيفيك يف نوصتخملا
 جهانم يف ءارآلاو راكفألا هذه ذيفنت ةيلباق نع ةركف مهيدل له ؟اهثيدحتو تايضايرلا
 ةروثو يتامولعملا راجفنالاو ةيتامولعملا رصع ةهجاوم فدÃ كلذو ؛ةيسردملا تايضايرلا
 .ةثيدحلا تالاصتالا

 ةرمتسم تامييقتو لاعفأ دودر جاتن وه تايوتسملاو ئدابملا عوضوم نإ ةقيقحلا يف
 تاباجتسا ءوض يف كلذ ناك دقو ،اهريوطتل ةددعتم لحارم ذخأ دقو ،ةيسردملا جهانملل
 )1989( ماع ردص يذلا ميدقلا ريرقتلا مسا ناكو ،اهثيدحتو تايضايرلا ريوطتب نيمتهملا
 ."Principles and Standards" "ريياعمو ئدابم" ىلإ ريغت مث "Standards" "ريياعم"

 يملعم نم ةعومجم تايوتسملا هذه ليدعت يف كرتشا ةيضاملا تاونس رشعلا يفو
 تارادإلاو ،نيبرملاو ةيملاعلاو ةيكيرمألا تاعماجلاب تايضايرلا ةذتاسأو ،تايضايرلا
 .ةيكيرمألا تاعطاقملا ىوتسم ىلع ةيميلعتلا

 انذخأ اذإف ،تايوتسملاو ئدابملا ىلع ءوضلا ثحابلا يقليس ةيلاتلا  روطسلا هذه يفو
 ةقالطلا يهو ،ةيساسأ ةيضق ىلع زكر ريرقتلا نأ ظحالنسف ،ةيئادتبالا ةلحرملا ىلع اًلاثم
 ،عبرألا ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ يف ةقالطلا وأ "Computational Fluency" ةيباسحلا
 يف مدقم وه امع ةديدجلا ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ يف ةقالطلا فلتخت له :نآلا لاؤسلاو
 ءوض يف عبرألا ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ ىلع ا£رداق ذيملتلا نوكي فيك  ؟ةيلاحلا ةسردملا
 ؟تايضايرلا يملعم »هابتنا ةثيدحلا §تاءارجإلا بذجتس اذامل ؟تايوتسملاو ئدابملا هذه
 يتلا تالكشملا عون ام ،هريوطتو يسردملا جهنملا ثيدحت ىلع لعف در اهل نوكيس يلاتلابو
 هملعت نوكي نأ ىلع ملعتملا دعاسي نأ نكمي فيكو ؟ديدجلا جهنملا اهلوح زكرمتيس
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 نم عرف يأ يف ةيضايرلا ةفرعملا ءانبو ةيضايرلا ةربخلا ءانب عيطتست فيك ؟لضفأ تايضايرلل
 ؟تايوتسملاو ئدابملا يف تاحرتقمو تايصوت نم درو ام قفو تايضايرلا عورف
 يف تلشف اهمدقأ يتلا ةيضايرلا ةيوبرتلا تاربخلا وأ ةيميلعتلا ةداملا تناك اذإ لعفأ اذام
 :2001 ،ليئاخيم( .ةربخلا هذه يف بالطلا كارشإ يف تلشف وأ نيملعتملا تاربخ يدحت

 .)28ص

 :Standards for School Mathematics ةيسردملا تايضايرلا ريياعم

 نأ بجي يتلا ةيضايرلا تاراهملاو تامولعملاو مهفلا ةيسردملا تايضايرلا ريياعم فصت
 نيفده ىلع رايعم لك ىوتحيو ،رشع يناثلا فصلا ىلإ ةضورلا نم بالطلا اهيلع لصحي
 ىوتحملا ريياعم ىلإ ةبسنلابو ،ةيساردلا فوفصلا لالخ اهقيقحت متي ةددحم فادهأ ةعبرأ ىلإ
 نيعب ةذوخأملا ةيفصلا تاعمجت ةعبرألل ةددحم تاعقوت ةعبس فده لك لوانتي ،ةسمخلا
 فوفصلاو ،)5-3( فوفصلاو ،)يناثلا فصلا ىلإ ةضورلا( :ريياعملاو ئدابملا يف رابتعالا
 تفصو دقف ،ةسمخلا تاءارجإلا ريياعم ىلإ ةبسنلابو ،)12-9( فوفصلاو ،)6-8(
 ملعملا رود امو ةيفصلا تاعمجتلا يف ريياعملا ودبت فيك حضوت ةلثمأ لالخ نم فادهألا
 عيمج ىلع قبطي ريياعملا هذه نم رايعم لك نأ نم مغرلا ىلعو ،ريياعملا هذه قيقحتل
 ةيفصلا تاعمجتلا لالخ فلتختس نيعم رايعم ىلع زيكرتلا ةبسن نإف ،فوفصلا
)http://www.almegbel.net(. 
 :تايوتسملاو ئدابملا ىلع ةلماش ةرظن

 تايـضايرلا ميـلعتل ةيرورضو ةمهم ةملسم ىلع تايوتسملاو ئدابملا ريرقت دكؤي
 (National Council of Teachers of Mathematics, 2014) :يهو ،ةيسردملا

 ،عالطتسالا بحو ملعتلا يف هتبغر ةدايزو ةيريكفتلا هتاردق ةيمنتو ملعتملا ركف ةراثإ"
 ،ةيضايرلا ريغو ةيضايرلا تالكشملا لحو اهكاردإو تاقالعلا ةغايص ىلع هتردق ةدايزو
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 يف تايضايرلا رود ريدقت ىلع هتيبرتو ،ةيفيظولا تايضايرلل هتاكردمو همهف عيسوتو
 ."ايجولونكتلاو ملعلاب ضوهنلا

 :ةيساسأ ئدابم ةثالث ىلع اهممصنو ةيضايرلا ةربخلا ينبن نأ بجي انه نمو
 .هب عاتمتسالاو يدحتلا يف ةبغرلا  .1
 .ملعتلا ةيرارمتسال عفاد ربكأ هنأل تايضايرلا ملعت يف حاجنلاب روعشلا  .2
 .تاذلا نع ةديج ةروص نيوكت  .3

 عيمج ىلع اهملعتو ةيسردملا تايضايرلا ميلعت يف أدبن نأ عيطتسن قلطنملا اذه نمو
 تايضايرلا" :يملاعلاو يموقلا راعشلا اذه رابتعالا يف نيذخآ ،ةيميلعتلا لحارملاو تايوتسملا
 .)www.nctm.org( "عيمجلل

 مايقلا ىلع اهتيمنتو اهليهستو ملعتملا ةردق ةراثإ تايوتسملاو ئدابملا تفدهتساو
 ةردق نيسحت فدÃ ؛ةيضايرلا ةيكولسلا لامعألا ضعبب مايقلاو ةيلالدتسا ةيقطنم تارواحمب
 .لضفأ ةقيرطب ةيسردملا تايضايرلا مهفو تايضايرلا ملعت ىلع ذيمالتلا

 ةضيرعلا طوطخلا نم ةعومجم تايوتسملاو ئدابملا باتك ضرع ةمدقملا لصف يفف
 صرفلاب نيملعتملا دوزت يتلا ةيسردملا تايضايرلا جمارب ةعيبطل ةيليصفت ةيؤرو راكفألا هذهل
 قفو كلذو ؛رايتخالا ىلع نيرداق مهلعجو تايضايرلا ةيمهأ ملعتل ةيميلعتلا رداصملاو
 .م²امامتهاو م²ادادعتساو م²اردق

 ةيساسأ ئدابم ةتس ضرعتسا دقف تايوتسملاو ئدابملا باتك نم يناثلا لصفلا امأ
 هذهل رصتخم فصو يتأي اميفو ،بالطلا ىدل تايضايرلا ميلعت نيسحتل ةيرورض اهربتعا
 :ةتسلا ئدابملا

  :Equity ةاواسملاو ةلادعلا أدبم .1

 نوكي نأ ىنعمب ،ةاواسملاو زييمتلا مدع ةقيرطب تايضايرلا ملعت أدبملا اذه بلطتي       
 .بالطلا لك تاردقل يوق ميعدتو ةيلاعو ةيواستم تاعقوت نيملعتملا لك ىدل
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  :Curriculum جهنملا أدبم .2

 ةطشنألاو تاعوضوملا نم ةعوم¯ عمجت نم رثكأ هنأ ىلع جهنملا اذه ىلإ رظني
 نأ بجيو ،اهتعيبط ملعتو تايضايرلا ةيمهأ ىلع زكريو ،اÃاعيتسا ذيملتلا ىلع يتلا ةيميلعتلا
 .ميلعتلا تاونس دادتما ىلع اّ£يقطنم ا£ميظنت ا£مظنم نوكي

 :Teaching سيردتلا أدبم  .3
 يتأي يتلا ةيملعلا ةيفلخلا ملعملا فرعي نأو ،ةيلعافب تايضايرلا ملعتب أدبملا اذه يداني

Ãهملعت يف بغري امو بلاطلا هفرعي امب ةيارد ىلع نوكيو ،يميلعتلا فقوملا ىلإ بلاطلا ا، 
 هذه ىدحتتو ،م²اردق ىدحتت يتلا ةيميلعتلا تاربخلا ميدقت ملعملا لواحي كلذ دعب مث
 .ةديج ةقيرطب اهمعدتو اهم�وقتو تامولعملا

 :Learning ملعتلا أدبم .4

 ىتح ةرشابم ةقيرطب اهعم لماعتي نأو ،قمعو مهَفب تايضايرلا ملعت ملعتملا ىلع بجي
 نع ةفرعملا ءانب يأ( ةمظنملا ةرشابملا ةربخلا لالخ نم ةديدج تامولعم نيوكت عيطتسي
 .)ةرشابملا ةمظنملا ةديجلا ةربخلا ةقيرط
 Assessment: مييقتلا أدبم .5

 نم لكل ةيرورضو ةمهم تامولعم مدقيو ،تايضايرلا ةيمهأ مييقتلا معدي نأ بجي
 .ملعملاو بلاطلا

 Technology: (Michigan pp125148.) ايجولونكتلا أدبم .6

 ا£دعاسم اًلماع دعتو ،اهملعتو ةيسردملا تايضايرلا ميلعت يف ةيساسأ ايجولونكتلا دعت
 يف ةيوق ةادأ يهف .ملعتلا ىلع ملعتملا ةردق نيسحت ىلع لمعتو ،اهملعت يف ا£رثؤمو
 ملعت ززعتل ايجولونكتلا مدختست نأ بجيو .بسانم لكشب مدختست امدنع تايضايرلا
 ايجولونكتلا بالطلاو ذيمالتلا مدختسيو ،ا²اذ دح يف ةياغ نم رثكأ ةادأك تايضايرلا
 تاقيبطت اومدختسيلو ةيضايرلا لاودلا اوفشكتسيل ،ميهافملل مهمهف اوعسويو اووقيل
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 لادبتسا اهنكمي ال ايجولونكتلاو ،ةيضايرلا تاطاشنلا جئاتن نم اوققحتيو يقيقحلا ملاعلا
 ملعت ىلإ ةجاح يف مهف اهيف مهتعاربو ةيساسألا ةيضايرلا تاراهملا ملعت ىلإ ذيمالتلا ةجاح
 برضلاو حرطلاو عمجلا ىلع نيرداق اونوكي نأ يغبني امك ،ةيساسألا ةيضايرلا تاراهملا
 ةلحرملا ذيمالتف ،ةينورتكلإ تاودأ وأ تابساحلا مادختسا نود نم ةلوهسب ةمسقلاو
 مادختسا نود نم ةيساسألا ةيباسحلا تاءارجإلاو قئاقحلا اوفرعي نأ عقوتملا نم ةيئادتبالا
 اهوملعت يتلا تاراهملاو قئاقحلا مادختسا يف اورمتسي نأ ذيمالتلا ىلع يغبنيو ،تابساحلا
 ،ةبساحلا ةدعاسم نود نم مهتقالط ىلع اوظفاحيل ةقحاللا فوفصلا تايوتسم يف اًقبسم
 تاراهملا مهف نود نم ةيلاعفب مدختست نأ نكمي ال ايجولونكتلا تاودألاف لاح ةيأ ىلعو
 بجي ايجولونكتلا تاودألا مادختسا ذيمالتلا ملعتي امدنعف ،تاقالعلاو ميهافملاو ةيضايرلا
 امك ،تاودألا هذهل لاعفلا مادختسالل يرورضلا يمكلا ريكفتلا مهيدل ىمني نأ ا£ضيأ
 ةميقلا موهفمو ةيريدقتلاو ةيلقعلا ةيضايرلا تاراهملا اووقيل صرفلا مهيدل نوكي نأ بجي
 ةيلوقعملاب قلعتي اميف كلذو م²اباسح نم ققحتلا ةلوهسبو نوعيطتسي كلذبو ةيناكملا
 يف ةفلتخم ءارآ اهيف ،ةدقعم ةيضق يه تايضايرلا ملعت يف ايجولونكتلا رود .ةقدلاو
 .تاودألا هذهل يواستملا لوصولا ةيناكمإو بالطلاو ذيمالتلا ميلعتل ايجولونكتلا ةكراشم
 ةيلقعلا تاردقلا ىلع تايضايرلا ملعت يف زيكرتلا :وهو ا£تباث ىقبي دحاو أدبم لاح ةيأ ىلع
 لكشب ايجولونكتلا ىلع بالطلاو ذيمالتلا دمتعي امدنعف ،ذيملتلل ةيكاردإلا تاراهملاو
 ىلع م²ردقو ا£بلس رثأتت ةينهذلا م²اردق نإف ةيساسألا تايضايرلا لئاسم اولحيل لماك
 (.Michigan, pp, 36) لشفلاب ءوبت تايضايرلا ملعت

 ةدوـجلا نم ةيلاع ةجرد تاذ ةيميلعت جمارب فصت ةتسلا ئدابملا نأ ،قبس امم حضتي
 ،جهنـملاو ،ةاواـسملا :ئداـبملا هذـه لمشتو ،اهملعتو ةيسردملا تايضايرلا ميلعت يف
 ةـيميلعتلا جماربلا نيسحت يف مهنم لك رودو ،ايجولونكتلاو ،مييقتلاو ،ملعتلاو ،سيردتلاو
 تاذ ةـيميلعت ةداـم ىلإ ةجاحب بالطلا نأ ىلإ ةتسلا ئدابملا تراشأو ،اهتيلعاف ةدايزو
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 هـلك كلذ نأل ؛ةيميلعتلا ةئيبلا يف ةدوجلا نم ةيلاع ةجرد ا£ضيأو ،ةدوجلا نم ةيلاع ةجرد
 نـم ةـفلتخملا اـهبناوجب اهتيوقتو ةيسردملا تايضايرلل بالطلا مهف ميعدت ىلع دعاسي
 لحو ناهرب قرطو تايرظنو تاميمعتو تايجيتارتسإو ءارآو راكفأو تاراهمو ميهافم
 (National Council of Teachers of Mathematics, 2013) .اهريغو تالكشم

 تايوتسم ةرشع ىلإ راشأ دقف تايوتسملاو ئدابملا باتك نم ثلاثلا لصفلا امأ
 عيمجل ةكرتشم ةرشعلا تايوتسملا هذه ،content and process ةيلمعلاو ىوتحملل
 ىتحو لافطألا ضاير نم اًءدب جهنملل اًلماشو اّ£ماع ا£روحم لكشت يتلاو ميلعتلا فوفص
 تايضايرلا ملعت يف ةيلاع ةميق اهل يتلا ميهافملا تايوتسملا هذه فصتو ،رشع يناثلا فصلا
 ةيعون ىلإو تايضاير نم بالطلا هفرعي نأ بجي ام ىلإ ا£ضيأ ريشت اÖأ امك ،ةيسردملا
 اÃ رمي يتلا ةيوبرتلا ةربخلل ةجيتن اهئادأ ىلع ا£رداق بلاطلا نوكي نأ نكمي يتلا تايضايرلا
 .رشع يناثلا فصلا ىتح ةسردملا لبق ام ةلحرم نم ملعتملا

 ةسمخو ،ىوتحملا تايوتسمب مت² تايوتسم ةسمخ ةرشعلا تايوتسملا تنمضت دقو
 هنمضتت نأ بجي امل تاهجوم ىوتحملا ريياعم دعتو ،ةيلمعلا تايوتسمب مت² ىرخأ تايوتسم
 تاعقوتلا نإف كلذك ،قئاقحو تايمزراوخو تايلمعو ميهافم نم تايضايرلا جهانم
 :2004 ،يعاوسلا( ملعت جتاون وأ تاجرخمك مدخت ةفلتخملا ةيساردلا لحارملل ةموسرملا

 :ةيلمعلاو ىوتحملا تايوتسمل فصو يتأي اميفو ،)11ص
 :ىوتحملا تايوتسم :اًلوأ

 Number and Operations Standards: اهيلع تايلمعلاو دادعألا ىوتسم .1

 نأ رشع يناثلا فصلا ىتح ةسردملا لبق ام ةلحرم نم ةيميلعتلا جماربلا ىلع بجي
 :ةيتآلا فادهألا قيقحتو ءادأ ىلع ا£رداق بلاطلا لعجت
 .دادعألا ةمظنأ ةعيبطو ،دادعألا نيب تاقالعلاو ،دادعألا ليثمت قرطو ،دادعألا مهف -
 .ا£ضعب اهضعبب تايلمعلا هذه طبترت فيكو ،ةيباسحلا تايلمعلا يناعم مهف -
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 تاريدقت لمع ىلع ةردقلاو Compute Fluency ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ يف ةقالطلا -
  .ةيلالدتسا

 Algebra Standard: ربجلا ىوتسم .2

 .لاودلاو تاقالعلاو Patterns تاÃاشتلاو طامنألا مهف -
 زومرلا مادختساو ،ةيضايرلا بيكارتلا مادختساو ،اهليلحتو ةيضايرلا فقاوملا ليثمت -

 .ةيربجلا
 Mathematical  اهمهفو ةيمكلا تاقالعلا ليثمتل ةيضايرلا جذامنلا مدختسا -

Models. 
 .ةفلتخم تايوتسم يف Analyze Change ريغتلا ليلحت -

 :Geometry Standard ةسدنهلا ىوتسم .3

 بلاطلا لعجو ،غارفلا يفو ىوتسملا يف ا²افصو ةيسدنهلا لاكشألا صاوخ ليلحت -
 ةيسدنهلا ةقالعلا كاردإ عم ةمظنم ةيسدنهو ةيضاير تاشقانم لمع ىلع ا£رداق
 .امهنيب

 ةمظنأ يأو تايثادحإلا ةسدنه مادختساب ةيناكملا تاقالعلا فصوو عقاوملا ديدحت -
 .ىرخأ ليثمت

 موهفم مادختساو Transformation Geometry تاليوحتلا ةسدنه قيبطت -
 .ةيسدنهلاو ةيضايرلا فقاوملا ليلحتل لثامتلا

 لـحل ةيسدنهلا ةجذمنلاو يناكملا لالدتسالاو Visualization يرصبلا ليثمتلا مادختسا
 (Fettler, M, 2001:89) .ةيضايرلا تالكشملا

 Measurements Standard: تاسايقلا ىوتسم .4

 ةمظنأو ،اهيف ةمدختسملا تادحولاو ءايشألاب ةصاخلا سايقلا صاوخو تافص مهف -
  .سايقلا تايلمع
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 سايقلا تاودأ مادختساو سايقلا يف ةمئالملا ةفلتخملا تاكيتكتلاو بيلاسألا قيبطت -
 .ةفلتخملا

 Data Analysis and Probability تالامتحالاو تانايبلا ليلحت ىوتسم .5
Standard 

 عيمجت ىلع بالطلا بيردتو ،تانايبلا نم ةنيعم ةعومجم لوح ةلئسأ ةغايص -
 .تالؤاستلا هذه نع ةباجإلل ةبسانم قرطب اهضرعو اهميظنتو تانايبلا

 .تانايبلا ليلحتل ةمئالملا ةيئاصحإلا قرطلا مادختسا -
 .اهعيمجت مت يتلا تانايبلا ىلع دمتعت يتلا تاؤبنتلاو تاريسفتلا ميوقتو ريوطت -
 .اهقيبطتو تالامتحالل ةيساسألا ميهافملا مهف -

 Process Standard for School ةيسردملا تايضايرلل ةيملعلا تايوتسملا -ا£يناث

Mathematics: 

 Problem Solving Standard: تالكشملا لح ىوتسم .1

 .ةلكشملا لح كولس ىلع بالطلا بيردت لالخ نم اهقاقتشاو ةيضاير ةفرعم ءانب -
 .ىرخألا ةيساردلا داوملا ىوتحم يف بلاطلا ضرتعت يتلا تالكشملا لح -
 ريغو ةيضايرلا تالكشملا لحل اهي�نبتو ةددعتمو ةبسانم تايجيتارتسإ قيبطت -

 .ةيضايرلا
 :Reasoning and Proof Standard ناهربلاو لالدتسالا ىوتسم .2

 فادهألاو رهاظملا دحأ هنأ رابتعا ىلع ناهربلاو لالدتسالا ىنعم ىلإ فرعتلا -
 .تايضايرلا ملعتل ةيساسألا

 .ةيضايرلا تاقالعلاو تاميمعتلا فاشتكاو لمع -
 .ناهربلا قرط ميوقت ا£ضيأو ،اهميوقتو ةيضايرلا ةيقطنملا تاشقانملا لمع -
 .ناهربلا قرطو لالدتسالا نم ةددعتم عاونأ مادختساو رابتخا -

 :Communication لاصتالا ىوتسم .3



68 
 

 .ةفلتخملا لاصتالا تايلمع لالخ نم هتيوقتو هتيبثتو يضايرلا ريكفتلا ميظنت -
 وأ نيسردملا وأ قافرلل اّ£يقطنم ةطبارتم ةقيرطبو حوضوب يضايرلا ريكفتلا ليصوت -

 .نيرخآلا
 .نورخآلا اهمدختسي يتلا هتايجيتارتسإو يضايرلا ريكفتلا ميوقتو ليلحت -
 .ةحضاو ةقيرطب ةيضايرلا راكفألا نع ريبعتلل قطنملاو تايضايرلا ةغل مادختسا -

 Connections Standards: طبارتلا وأ طبرلا ىوتسم .4
 .اهمادختساو ةيضايرلا راكفألا نيب تاطبارتلا كاردإ -
 جاتنإل ا£ضعب اهضعب ىلع ىنبت فيكو ،ا£عم ةيضايرلا راكفألا طبارتت فيك مهف -

 .ةديدج تابيكرت وأ ةديدج تانايك وأ ةديدج تايّلك
 ةعيبط نع اهتعيبط يف فلتخت ىرخأ ةيسارد تايوتحم يف اهقيبطتو تايضايرلا كاردإ -

 .تايضايرلا ريغ ىرخأ تالاجم يف يأ ،تايضايرلا
 :Representation Standard ليثمتلا ىوتسم .5

 اهليجستو ةيضايرلا راكفألا ميظنتل اهمادختساو اهراكتباو ةيضاير تاليثمت قلخ -
 .اهليصوتو

 ريغو ةيضايرلا تالكشملا لحل ةفلتخملا ةيضايرلا تاليثمتلا نيب ليوحتلاو قيبطتلا -
 .ةيضايرلا

 ،ةيعامتجالاو ةيقيزيفلا رهاوظلا ريسفتو ةجذمنل ةيضايرلا تاليثمتلا مادختسا -
 .)11-10ص :2004 ،يعاوسلا( ةيضايرلا ىرخألا رهاوظلاو

 ةقيرط ضرعي ناك تايوتسملاو ئدابملا باتك نم ثلاثلا لصفلا نأ ،قبس امم حضتي 
 ام ةلحرم نم اًءدب ةفلتخملا ميلعتلاو ملعتلا تاونس ربع تايضايرلا ملعت ومني فيك ةيؤرل
 ةيضايرلا راكفألا ةيمهأل صخلم ضرع ىلإ ةفاضإلاب ،رشع يناثلا فصلا ىتحو ةسردملا لبق
 ظحالي امك ،ةيساردلا فوفصلا نم فص لكو )k-12( تايوتسملا نم ىوتسم لك يف
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 ىلع يوتحت يتلا ةديدجلا قئاثولاو قحالملا نم ةعوم¯ ضرعي هنأ ثلاثلا لصفلا يف ا£ضيأ
 نأ ةرورضلاب سيل هنأل ؛ةرشعلا تايوتسملا نم ىوتسم لك يف تاءانثتسالا نم ةعومجم
 .ا²ايوتسم فالتخا ىلع اهلك ميلعتلا لحارم ىلع ريياعملاو تايوتسملا عيمج قبطنت

 تايوتسملل ةقمعتم ةسارد ىلع يوتحت يهف عباسلا ىتحو عبارلا نم لوصفلا امأ
 ؛)k(، )3-5(، )6-8(، )9-12-2( :ميلعتلا تاونسل ةيساسأ تاعومجم عبرأ يف ةرشعلا
 باتك ضرع امك ،ميلعتلا تاونس نم ةنس يف ةكرتشملا تايوتسملا ميدقت قيرط نع كلذو
 يف ملعتملا ىدل ةيضايرلا ةفرعملا ومن ةيفيك نع ةيليصفتو ةزكرم ةرظن تايوتسملاو ئدابملا
 .هميلعت لحارم نم ةلحرم لك

 ةصاخلا تاءانثتسالا نم ةنيعم ةعومجم ىوتحملا تايوتسم نم ىوتسم لكل ضرع امك
 ةلثمأ ضارعتسا عم نيملعملاو بالطلل فادهألا حيضوتل ةيميلعتلا فوفصلا نم فص لكب
 ،تايوتسملا نم ىوتسم لك يف ةمهملا طاقنلا حيضوت فدÃ ةرشعلا تايوتسملل ةفلتخم
 ةرؤب نم اًءزج حبصتل ئراقلل تاشقانمو تايدحت ريخألاو نماثلا لصفلا نمضت امك
 نامضلو ،اهملعتو تايضايرلا ميلعت نيسحتل ةلودلا اÃ موقت يتلا ةيموقلا تادوه¯ا مامتها
 .ةيسردملا تايضايرلا نم ةديج ةيعون

 تايضايرلا ملعت نيسحت يف ا£رود عمت¯ا دارفأ نم درف لكل نأ ثحابلا دكؤي ا£ريخأو
 ،نييضاير وأ ،نيبرم وأ ،سرادملا يريدم وأ ،رومأ ءايلوأ وأ ،نيملعم اوناك ءاوس اهميلعتو
 تايوتسملاو ئدابملل ةحضاو ةيؤر ميدقت ىلإ ةفاضإلاب ،ءايحألل تادايق وأ ةيلحم تادايق وأ
 فيرعت ةيمهأ ىلع دكؤي امك ،اÃ مامتهالاو اهتسارد يف ا£عيمج اوكرتشي ىتح دارفألا ءالؤهل
 ميلعتلا نع نيلوؤسملا دارفألاو ةيميلعتلا تاسايسلا لمعب نيطونملا دارفألاو تارارقلا يعناص
 ىلع اّ£يزكرم كلذ ناك ءاوس مييقتلاو تارابتخالا ءانب تايلمعب نيمتهملاو مييقتلاو سايقلاو
 ىوتسم ىلع وأ ىوتحملل ةعوضوملا ةضيرعلا طوطخلا ىوتسم ىلع وأ ةيالولا ىوتسم
 سيل هقيقحتو ةيسردملا تايضايرلا نم ٍلاع ىوتسم زاجنإ نأ ىلإ ريشيو ،بتكلا يفلؤم
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 ميلعتب ضوهنلل نولوؤسملاو تادوه¯ا عيمج هيف فثاكتت نأ بجي لب ؛بسحف اّ£يدرف اًلمع
 .اّ£يملاعو اّ£يميلقإو اّ£يلحم تايضايرلا
 :تايوتسملاو ئدابملاو ملعملا راودأ

 ئدابملا باتك فصي اهلالخ نم يتلاو ملعملل NCTM ةرظن ثحابلا ضرعتسي
 .حيحصلا لكشلاب بالطلل تايضايرلا ةدام ليصوتل هماهمو هرود تايوتسملاو

 وهو ،اهثيدحتو تايضايرلا ريوطت يف ةرثؤملا لماوعلا مهأ نم ا£دحاو ملعملا دعي ذإ
 ميلعت ةبكرم دوقي يذلا وه هنأل ؛اهملعتو ةيسردملا تايضايرلا ميلعت ةيعون يف رثؤملا
 ةربخلاو ةيميلعتلا ةداملل ططخيو مظني يذلا وهو ،جهنملل يقيقحلا ذفنملا وهو ،تايضايرلا
 تايضايرلا هاجت م²امامتهاو مهلويمو نيملعتملا تاهاجتا لكشتت اهلالخ نم يتلا ةطشنألاو
 وهو ،اهدض وأ تايضايرلا عم تاهاجتا ن�وكي يذلا وهو ،ةيريكفتلا ملعتملا تاردق ومنتو
 ىلإ ا²ايوتسم طسبأ نم ميلعتلا تايوتسم لك يف تايضايرلا ملعت ةيلعافل يقيقحلا رثؤملا
 ةيباجيإلا تايضايرلل ةيساسألا حمالملاو راكفألا ملعتملا يطعي يذلا وه ملعملاو ،اهدقعأ
 .اهريكفت بيلاسأو اهتفسلفو اهفادهأو اهتيمهأو تايضايرلا ةعيبط ميلعتو ،اهنم ةيبلسلاو

 يذلا وهو ،نيملعتملاو بالطلا ناهذأ يف تايضايرلل يقيقحلا نوكملا وه ملعملاف ،اًذإ
 ىلإ مÃ عفدت يتلا ةبسانملا ةربخلا ممعي يذلا وهو ،تايضايرلا يف ةيساسألا تاراهملا لكشي
 يتلا روصقلا عاونأ عيمج جلاعي يذلا بيبطلا ملعملا وهو ،اهنع ا£ديعب سيلو تايضايرلا
 .ةيضايرلا ةربخلا عم لماعتلا ءانثأ يف ثدحت

 تايضايرلا ملعت لهسي يذلا لصفلا لخاد لعافلا ديحولا صخشلا وه ملعملاو
 ءانثأ يف ةبلطلا اهحرطي يتلا راكفألا ىلإ عامتسالا لالخ نم اًقيمع ا£مهَف ةبلطلا مهفيو
 ىلع مهدعاست يتلا ،مهل اهرفويو ةراسلا ةيميلعتلا صرفلا مهل قلخي يذلا وهو ،مهملعت
 ةفلتخملا ةيميلعتلا فقاوملاب مهدوزي يذلا وهو ،لالدتسالاو يضايرلا ريكفتلا يف طارخنالا
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 وهو ،ةيضايرلا ةفرعملا وأ مهفلا ثيح نم م²ايوتسم فالتخا ىلع م²اردق ىدحتت يتلا
 .اّ£يراهمو اّ£يلاعفناو اّ£يفرعم مهكولسو مهلويمو مهءادأ م�وقي يذلا
 :يئادتبالا سداسلا فصلا ذيمالت صئاصخ :ثلاثلا روحملا

 ةيملاعلا ريياعملابو ,يسردملا باتكلاب اهتقالعو ,ذيمالتلا صئاصخ ثحابلا ضرعي هيفو
)NCTM(, تايضايرلا ةدامو. 
 يئادتبإلا سداسلا فصلا ذيمالت صئاصخ .1

 لقص ىلإ ةفداهلا ةيوبرتلا ا²ايجيتارتسإ قلطنمو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا ةزيكر لفطلا ربتعي
 مهف لعلو .ةايحلا تاريغتمو يمالسإلا نيدلا ميلاعتل ّاقفو ،ةيانعلاو ةيبرتلاب ةلحرملا هذه
 اهددح ىتلاو – ةينسلا ةلحرملا هذه يف ةيفطاعلاو ةيسفنلاو ةيلقعلا هذيمالت صئاصخل ملعملا
 تارارق ذاختإ يف دعاسي – )ةنس 12 ىلإ 9( نس نم ةرخأتملا ةلوفطلا ةلحرمب نوصصختملا
 ريوطت يف مهسي صئاصخلا هذه ةاعارم نأ امك .مهسيردت قرطو مهتطشنأل ةمئالم
 ةيصخش نيوكتل ةلماكتملا ةيوسلا ةيبرتلا صرف رفويو ،ذيمالتلل ةيساسألا ةيئامنلا صئاصخلا
  .ةيدايق

 ،دمحم & دمحأ( يليام يئادتبإلا سداسلا فصلا ذيمالت صئاصخ ةسارد نمضتتو
2002(: 

 هذه يف مهيلع أرطت يتلا تاريغتلاو ةيسفنلاو ةيدسجلاو ةيلقعلا صئاصخلا ىلع فرعتلا .أ
 ةئيبلاو ةيميلعتلا ةيلمعلاب ةجتانلا تاريغتلا هذه طبرو ،ةرخأتملا ةلوفطلا نم ةلحرملا
 .ةيساردلا داوملل مÃاعيتسإو مهريكفت ةقيرطو ةيوبرتلا
 حجنأ ىلع فرعتلا ىف دعاسي امم ذيمالتلل ةيئيبلا ةأشنلاو ةيفارغوميدلا ةيفلخلاب ماملإلا  .ب
 لاعفلا طيطختلاو ،ةيميلعتلا ةطشنألاو ةلئسألا عيونتو ،مهعم لماعتلا ىف بيلاسألا
 .ةيوبرتلا فقاوملل
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 ىف مهسي امم ذيمالتلل ةيسفنلاو ةيمسجلاو ةيلقعلا تاردقلا ىف ةيدرفلا قورفلا ةاعارم .ج
 زيزعتو ،ةيوبرتلا تاهيجوتلل ةباجتسإلل ذيمالتلا زيفحتو ،ةلاعفلا سيردتلا قرط رايتخإ
  .باعيتسإلاو مهفلا ةعرس يف ذيمالتلا تاردق

 تاجاحلل ولسام ملسل ًاقفو ةيئادتبإلا ةلحرملا ذيمالتل ةيساسألا تاجاحلا لثمتتو
 :Lee & Hanna, 2015)( يلي اميف )2.1 لكش( ةيناسنإلا
 لثم ,ملسلا نم لفسألا ىوتسملا لكشت يتلاو :ءاقبلل ةيرورضلا ةيلوألا تاجاحلا .أ

 لثم ةينمألا تاجاحلاو ،سبلملاو ءاودلاو بارشلاو ماعطلاك ةيجلوليسفلا تاجاحلا
 لثم ءامتنإلل ةحاحلاو ،لازعنإلا مدعو تاديدهتلاو رطاخملا بنجتو يرسألا نامألا
 نايك نع ثحبلاو نيرخآلا عم طباور ةماقإو يرسألاو يفطاعلا ءامتنإلا يف ةبغرلا
 .يعامتجإ
 ةجاحلا :لثم ,ملسلا نم ىلعألا ىوتسملا لكشتو :ءاقبلل ةيرورضلا ةيوناثلا تاجاحلا .ب
 قيقحتو حومطلاك تاذلا قيقحت ىلإ ةجاحلاو ،تاذلا ريدقتو بحلاك رابتعإلا ىلإ
 بحو عالطتسإلا بحو لوضفلاك مهفلاو ةفرعملا تاجاحو ,تاينمألاو لامآلا
 تاجايتحإلا ةمق ىف يتأت ىتلاو ةيلامجلا تاجاحلاو ،فاشكتسإلاو دايترإلاو ةرماغملا
 .ذيمالتلل ةيناسنإلا

 . ةيلامجلا تاجاحلا 
 . مهفلاو ةفرعملا تاجاح 

  .  تاذلا قيقحت ىلإ تاجاحلا  
  .     رابتعالا ىلإ  ةجاحلا       

 .           ءامتنالل ةجاحلا             
 .          ةمالسلاو نمألل ةجاحلا             

 .           ةيجولويسفلا ةيساسألا تاجاحلا               

 ةيناسنإلا تاجاحلل ولسام ملس 2.1 لكش
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 صئاصخ عقاو ىلع فرعتلا تلواح يتلا ثوحبلاو تاساردلا ضعب تصلخ دقو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ماع لكشب يبرعلا جيلخلا ىف يئادتبإلا سداسلا فصلا ذيمالت
 :يلي ام ىلإ صاخ لكشب
 فعض ىلإ ةفاضإلاب ، لماك لكشب ققحتت مل نسلا اذه ىف لافطألل لماكلا ةبسن .أ

 مامتهإلاو ميلعتلاب ةطيحملا فورظلا ببسب ةلحرملا هذه ذيمالت يملعم ةيلاعف ىوتسم
  .)ه 1407 ، يوالكنلا( فيكلا باسح ىلع مكلاب
 ظفحلا ىلع دامتعإلاو ،ةيميلعتلا لئاسولا فعضو ،برستلاو بوسرلا تالدعم عافترا .ب

 .)ه 1405 ،لالجلا( .مهفلاو زيكرتلا تاراهم ريوطت قيعي امب راهظتسإلاو
 ىلع تلازال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف ةلحرملا هذه ذيمالتل ةيعامتجإلا ةئشنتلا  .ج

 .)ه 1422 ،ملاسلا( ةيلالقتسإلاو سفنلا دامتعإلا نم ًالدب يلبقلا ءامتنإلاو ةيعبتلا

 ةيؤر ىف ميلعتلا ةسايسل ايلعلا ةنجللا نم ةرداصلا ميلعتلا ةقيثو تددح دقو
 ةيبرتب يقترت ىتلا ةصاخلا فادهألا نم ةعومجم ماع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب )2030(
 هذه لثمتتو .صاخ لكشب -سداسلا فصلاو - ماع لكشب - ةيئادتبإلا ةلحرملا ذيمالت
 ،ةيتايحلا هتاربخو هتاراهم ةيمنتو ،ميلس لكشب ريكفتلا ىلع ذيمالتلا بيردت يف فادهألا
 ةسردملا نيب ةكارش داجيإو ،تاعوضوملا فلتخم يف تامولعملا نم بسانملا ردقلاب هديوزتو
 ، يجرمعلا( لبقتسملا ةداق قلخو لايجألا ةعانصل تاردابمو عيراشم حرطو تيبلاو

2017(. 
 :يسردملا باتكلاب يئادتبالا سداسلا فصلا ذيمالت صئاصخ ةقالع .2

 ىف ةصاخ – ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةيلمعلا زئاكر نم ةزيكر يسردملا باتكلا ربتعي
 كرتشملا لماعلاو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا ىف ةلعافلا رصانعلا لاصتإ ةطقن هنأل – ةيئادتبإلا ةلحرملا
 ىف يجلونكتلا مدقتلا مهس دقو .نيملعملاو ذيمالتلل لوألا عجرملاو ،مهيملعمو ذيمالتلا نيب
 روص نم بتكلا هيوتحت امل ًارظن ،ملعتلا وحن ذيمالتلا بذج لئاسو مهأ بتكلا لعج
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 ةيسحلا م²البقتسم نم زفحتو ذيمالتلا لوضف ريثت ،ةيقيوشتو ةيهيفرت تامولعمو تاموسرو
 .)2003 ،ةنيز وبأ( ةيميلعتلاو

 ةيئارجإلاو ةيكولسلا فادهألا ميدقت يف ةيميلعتلا يسردملا باتكلا راثآ زربأ لثمتتو
 ذيمالتلا هملعتيس ام ددحي يسردملا باتكلا نأ امك .جهانملا يعضاو ةيؤر قفو ذيمالتلل
 ملعتلا ةيلمع يف يسردملا باتكلا رثؤيو .قئاقحو ميهافمو تامولعم نم هنوسرديس امو
 ةليسو ربتعيو ،جاهنملا سيردت ةقيرطو ملعملا بولسأ ددحي امك ،ذيمالتلا يدل يتاذلا
 .)2004 ،ةليحلا ,يعرم( سوملم عقاو ىلإ اهليوحتو ةيرظنلا فادهألا ةمجرتل

 ةظحالم لالخ نم ،يرورض رمأ ةيسردملا جهانملاو بتكلا ميوقت ةيلمع نإف ، كلذل
 تاجرخمو تاعوبطم ليلحت لالخ نمو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا يف بتكلا هذه تايوتحم قيبطت
 وأ ذيمالت وأ نيملعم اوناكأ ءاوس اهيمدختسم نم ةعجارلا ةيذغتلا مييقتو ،بتكلا هذه
 ليدعتلا وأ ةفاضإلا وأ فذحلا :لثم ةدع ًالاكشأ هذه ميوقتلا ةيلمع ذخأتو ,رومأ ءايلوأ
 فراعملا ةرازو( بتكلا هذهل ةيميلعتلا ةيلعافلا نم ديزي امم ةطشنألاو لئاسولا حيضوتو
 .)ه1419 ،ةيدوعسلا

 تايضايرلا ةدامب يئادتبإلا سداسلا فصلا ذيمالت صئاصخ ةقالع  .3
 ميوقتلا ةيلمعل تضرعت ىتلا جذامنلا دحأ تايضايرلا ةدام جهانمو بتك تناك دقل

 اهمادختسإو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف يميلعتلا روطتلا لظ ىف ةصاخ ،رمتسملا مييقتلاو
 وه كلذ ىف ببسلاو .ةيملاعلا ةيوبرتلاو ةيميلعتلا ريياعملا عم قفتت ةثيدح تاسراممو لئاسو
 ىف ةريبك ةيمهأ نم ةداملا هذه هلثمت امل تايضايرلا بتكو ذيمالتلا نيب قيثولا طابترإلا
 .) ALshehri & Ali, 2016( ةيتايحلا ةفرعملاو يميداكألا ليصحتلا

 جهانم ريوطت تاسراممو جمارب نأ )2011( ةيدوعسلا ميلعتلا ةرازو تدكأ دقف
 هذه لمشتو .ئدابملا نم ةعوم¯ ًاقفو جهانملا هذÃ ذيمالتلا طبر يعارت تايضايرلا بتك
 ريكفتلا تاراهم ريوطتو ،طشنلا ملعتلاو ،ينواعتلا ميلعتلاو ،بلاطلل يتاذلا ميلعتلا ئدابملا
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 يتايحلا قايسلاب ذيمالتلا طبرو ،تاردابملا ريوطتو ،تارارقلا ذاختإ تاراهمو ،يدقنلا
(Saudi Ministry of Education, 2011). 

 ىتلا فادهألاو تاجرخملا مهأ دحأ ذيمالتلل يعادبإلا ريكفتلا تاراهم ريوطت لثميو
 يمنت ةيسدنهلا لئاسملاو ةيربجلا تالداعملاو ةلئسألاف .تايضايرلا ةدام بتك اهيلإ يعست
 ىلع ذيمالتلا ةردق نم ديزت اÖأ امك ،ذيمالتلا دنع جاتنتسإلاو ليلحتلاو ليختلا تاراهم
 امك .ةميلس جئاتنو لولح راكتبإو قودنصلا جراخ ريكفتلاو ةحضاو ريغلا طامنألا كاردإ
 -ًالثم – ةيملعلا تافاشتكإلاو توبورلا ميمصت يف يجولونكتلاو يملعلا عادبإلا نأ
 رابتخالل ةلباق ةيباسح تايضرف ىلع ًءانب ةيسدنهلاو ةيربجلا تاراهملا نم ًاديزم بلطتي
 .)2017 ،جاليت(
 NTCM ةيملاعلا ريياعملاب يئادتبإلا سداسلا فصلا ذيمالت صئاصخ ةقالع .4

 بتكلل ةثيدحلا مييقتلا لئاسو عم ًايشامتو تايضايرلا ةدامل ةديازتملا ةيمهألل ًارظنو
 ةيوبرت فادهأ ميدقتل ،تايضايرلا جهانم ريوطتو مييقتل ةيملاع ريياعم قيبطت مت دق ،جهانملاو
 تماق ،ضرغلا اذه قيقحتلو .ةيميلعت ةدافتسإ ىصقأ قيقحت نم ذيمالتلا نكمت ةيميلعتو
 National( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا سيسأتب نييكيرمألا نيملعملا نم ةعومجم

Council of Techers of Mathematics) ب ًاراصتخإ فورعملاو NTCM. 
 (NCTM, 2013). 

 ريوطت ىلإ تفده ، ريياعمو ئدابم ةعومجم نم قئاثو ميدقت ىف سل¯ا اذه حجن دقو
 مسقتو .ةيضايرلا تاءارجإلاو ميهافملا مهف صؤفب ذيمالتلا ديوزتو تايضايرلا ةدام ميلعت
 ريياعم لثمتتو .تايلمعلا ريياعمو ىوتحملا ريياعم :امه نيتعوجم ىلإ ريياعملاو ئدابملا هذه
 ليلحتو سايقلاو ةسدنهلاو تاقالعلاو طامنألا مهفو ربجلاو تايلمعلاو ددعلا ىف ىوتحملا
 يقطنملا ريكفتلاو تالكشملا لح يف تايلمعلا ريياعم لثمتت امنيب .تالامتحإلاو تانايبلا
 .(Alsaeed, 2012) ينايبلا ليثمتلاو لاصتإلاو تاقالعلاو ناهربلاو
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 لكشب طبترت اÖأل تايضايرلل ةيملاعلا ريياعملا هذه ةيدوعسلا ميلعتلا ةرازو ىنبتتو
 .ًالبقتسم اهنم ةوجرملا تاعقوتلا نمضي امب ،تايضايرلا ةدام ميلعتو ملعت نيسحتب رشابم

 ةصاخ – ريياعملا هذه ىف ةنمضتملا ةيئارجإلا فادهألا قيقحتب ةرازولا تصوأ دقو
 .ةيلاتلا لحارملا ىف تايضايرلا ةدام مهفل لصو ةطقن اÖأل – ةيئادتبإلا ةلحرملا ذيمالت نيب
 ًاقفو تايضايرلا بتكل رمتسملا مييقتلا ةعباتمب نييصتخملاو نييوبرتلا نييفرشملا تصوأ امك
 تايضايرلا بتك دفريو ةيميلعتلا ةيلمعلا مدخي نأ نكمي ديدج يأ لاخدإو ريياعملا هذهل
  .)2019 ،ناديبعلا( تامولعملا ثدحأب

 :ةقباسلا تاساردلا

 اهيلع عالطالا نكمأ يتلاو ،ةيبنجألاو ةيبرعلا تابتكملا نيب ةقباسلا تاساردلا تنيابت -
 اذل ؛ةيلاحلا ةساردلا عوضومب ةلصلا ةقيثو �تاسارد كانه نأ ريغ ،ةيتوبكنعلا ةكبشلا ربع
 ،اهل مدقألا ىلإ ثدحألا نم ينمزلا بيترتلل اًقفو اهلَّلحو تاساردلا كلت ثحابلا ضرع
 :نييسيئر نيروحم ءوض يف كلذو
 .هريوطت وأ تايضايرلا باتك ميوقت تلوانت تاسارد :لوألا روحملا -
 .)NCTM( ةيملاعلا ريياعملا نع ثيدحلا تلوانت تاسارد :رخآلا روحملا -
 ،ةسارد لك نع اّ£مهم ا£زجوم ثحابلا مäدق ،لصفلا اذه نم ةدافتسالا ىدم حيضوتلو
 ،ةساردلا تاودأو ،ةنيعلا مجحو ،عبتملا جهنملاو ،ةساردلا فده :ثيح نم كلذو
 ةساردلا جئاتنب اهتنراقمو اهيلإ فرعتلا لجأ نم كلذو ؛تدج§و نإ ا²ايصوتو ،اهجئاتنو
  .امهيلع اّ£ماع ا£بيقعت ةقباسلا تاساردلا يروحم ثحابلا عِبت§يس امك ،دعب اميف ةيلاحلا
 .هريوطت وأ تايضايرلا باتك ميوقت تلوانت تاسارد :لوألا روحملا

 لوألا فصلل روطملا تايضايرلا باتك ميوقت" :ناونعب يتلاو )2012 ،سنوياب( ةسارد .1

 ."طسوتملا
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 لوألا فصلل تايضايرلا تاملعمو يملعم تاريدقت ةفرعم ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ،تابيردتلاو ،ةطشنألاو ،يضايرلا ىوتحملا :يهو رواحم ةعبرأ لوح ةيميوقتلا طسوتملا
 يفصولا جهنملا ةثحابلا تعبتاو ،طسوتملا لوألا فصلل تايضايرلا باتكل ،ماعلا لكشلاو
 جئاتن تلصوتو ،ةملعم )85(و ،ا£ملعم )70( نم ةساردلا ةنيع تنوكت ذإ ؛يليلحتلا
 لوألا فصلل تايضايرلا باتكل ةيساسألا ةعبرألا رواحملا تارشؤم قيقحت ىلإ ةساردلا
 باتكلا تارشؤم ةجرد يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجوو ،ةيلاع ةجردب طسوتملا
 قورف دوجو مدعو ،سنجلا ريغتمل ىزعي طسوتملا لوألا فصلل تايضايرلا باتكل ديجلا
 لوألا فصلل تايضايرلا باتكل ديجلا باتكلا تارشؤم ةجرد يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ
 ةساردلا تصوأ دقو ،ةيبيردتلا تارودلاو ،ةربخلاو ،يملعلا لهؤملا تاريغتمل ىزعي طسوتملا
 – طسوتملا لوألا فصلل تايضايرلا باتك يف ةدوجوملا ةيقطنملاو ةيملعلا ءاطخألا ليدعتب
 ةمزاللا ةيميلعتلا لئاسولاو تايجمربلا ريفوتو ،جئاتنلا نم ددعل لوصولل -اهددع لق امهم
 باتكلا لوصف نم لصف لكب ةطبترملا لماعملا لالخ نم تايضايرلا سورد ذيفنتل
  .يسردملا

 يناثلا فصلل تايضايرلا باتك ةيلاعف ميوقت" :ناونعب يه يتلاو )2012 ،ةاضقلا( ةسارد .2

 جاهنملا فادهأل ةبلطلا ليصحت ىوتسم لالخ نم ندرألا يف )يهيجوتلا( يملعلا يوناثلا

 ."باتكلاب ةبلطلاو نيملعملا ءارآو

 يملعلا يوناثلا يناثلا فصلل تايضايرلا باتك ميوقت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 عبتا دقو ،جاهنملا فادهأل باتكلا قيقحت ةجرد لالخ نم كلذو ،ندرألا يف )يهيجوتلا(
 ةيئاوشعلا ةقيرطلاب تريتخا يتلاو ةساردلا ةنيع تنوكتو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا
 نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو ،ةملعمو ا£ملعم )35(و ةبلاطو ٍبالط )809( نم ةيقبطلا
 مل يملعلا يوناثلا يناثلا فصلل تايضايرلا سيردتل ةيساسألا فادهألا نم )38%(
 ميوقت تالاجم يف باتكلا ةمءالم جئاتنلا ترهظأ ا£ضيأو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ةجردب ققحتت
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 ،هتطشنأو ،هبولسأو ،يضايرلا ىوتحملاو ،هتغلو ،باتكلا فادهأ( :يهو باتكلا
 هل نيملعملا ليضفتو ،فالغلاو باتكلا ةمدقم ءانثتساب )هميوقتو ،هلاكشأو ،هتاموسرو
 اذإ سيردتلل حلاص باتكلا نأ نوملعملا ىري ثيح ،ةميدقلا ةعبطلا ىلع ةثيدحلا هتعبطب
 ىلع تاليدعت ءارجإ ةرورضب ةساردلا تصوأو ،ةطيسبلا تاليدعتلا ضعب هيلع تيرجأ
  .ةساردلا هذه جئاتن اهيلإ تراشأ يتلاو هيف يتلا تارغثلا يفالتل باتكلا

 فصلل تايضايرلا باتك ميوقت" :ناونعب يه يتلاو )2012 ،يداهو ريضخ( ةسارد .3

 ."نيملعملا رظن ةهجو نم يئادتبالا سداسلا

 ةهجو نم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ميوقت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 )35( نم ةساردلا ةنيع تنوكت ذإ ؛يليلحتلا يفصولا جهنملا ناثحابلا عبتاو ،نيملعملا رظن
 ةمدقم نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو ،ةملعم )17(و ا£ملعم )18( مهنم ةملعمو ا£ملعم
 ةقيقد تناك باتكلا تاعوضوم نأو ،باتكلا ىوتحم نع ةماع ةركف نمضتت ال باتكلا
 تصوأو ،لهسلا ىلإ بعصلا نمو در¯ا ىلإ سوسحملا نم جردتتو ةيملعلا ةيحانلا نم
 ىوتسملل ا£بسانت رثكأ باتكلا يف ةدوجوملا ةلثمألا نوكت نأ ىلع ديكأتلا ةرورضب ةساردلا
 فادهأ نيمضتو ،ةيضايرلا ميهافملا باستكا ىلع ا£ضيأ ديكأتلا عم ،ذيمالتلل يلقعلا
  .باتكلا ةمدقم يف باتكلا

 ةلحرمب ةثلاثلا ةقلحلا تايضاير بتك ميوقت" :ناونعب يه يتلاو )2010 ،نسح( ةسارد .4

 ."يساسألا ميلعتلا

 ةلحرم نم ةثلاثلا ةقلحلا تايضايرلا بتك ىوتحم ليلحت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ،ديجلا يسردملا باتكلا يف اهرفاوت بجي يتلا ريياعملل اًقفو اهميوقتو يساسألا ميلعتلا
 ميوقتلاو ةيميلعتلا لئاسولاو سيردتلا بيلاسأو قرطو ىوتحملاو فادهألا ةساردلا تلوانتو
 ةنيع تنوكتو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا عبتاو ،باتكلل ةماعلا صئاصخلاو
 تايلحم نم عباسلا فصلل تايضايرلا باتك نوسردي ةملعمو ا£ملعم )120( نم ةساردلا
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 يف تايضايرلا سيردت فادهأ نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو ،ةفلتخملا ضيبألا لينلا ةيالو
 ةفسلف نم ةقتشمو ةددحم ةغايص ةغاصمو ةحضاو يساسألا ميلعتلا ةلحرم نم ةثلاثلا ةقلحلا
 ميلعتلا ةلحرم نم ةثلاثلا ةقلحلا تايضايرلا بتك ىوتحم نأو ،نادوسلا يف ميلعتلاو ةيبرتلا
 بيلاسأو قرط نأو ،ةقباسلا م²اربخب طبتريو ذيمالتلا تاجاح يبليو ا£بسانم يساسألا
 يف ةيميلعتلا لئاسولا نأو ،ةعونتم ةثلاثلا ةقلحلا تايضايرلا بتك يف ةمدختسملا سيردتلا
 ةحضاو لاكشأ ىلع يوتحت يساسألا ميلعتلا ةلحرم نم ةثلاثلا ةقلحلا تايضايرلا بتك
 ةلحرم نم ةثلاثلا ةقلحلا تايضايرلا بتك يف ميوقتلا نأو ،ذيمالتلا تاربخل ةمئالمو ةيفاكو
 بتكل ةماعلا صئاصخلا نأو ،ذيمالتلل بسانمو سيردتلا فادهأب طبترم يساسألا ميلعتلا
 .جارخإلاو ةعابطلاو ميمصتلا ةديج يساسألا ميلعتلا ةلحرم نم ةثلاثلا ةقلحلا تايضاير
 نماثلا فصلل تايضايرلا باتك ميوقت" :ناونعب يه يتلاو )2010 ،عرشلا( ةسارد .5

  ."تاملعملاو نيملعملا رظن ةهجو نم ديدجلا يساسألا

 ديدجلا يساسألا نماثلا فصلل تايضايرلا باتك ميوقت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ذإ ؛يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا عبتا دقو ،تاملعملاو نيملعملا رظن ةهجو نم ةعبطلا
 جئاتن تلصوتو ،ةيئاوشعلا ةقيرطلاب اوريتخا ةملعمو ا£ملعم )78( نم ةساردلا ةنيع تنوكت
 تالا¯ يميوقتلا ريدقتلا ءاج امنيب ،ةطسوتم ةجردب باتكلل ماعلا ريدقتلا نأ ىلإ ةساردلا
 ىوتحملاو ،ةطشنألاو بيلاسألاو لئاسولاو ،ةيملعتلا تاجاتنلاو ،ماعلا لكشلاو ،جارخإلا
 .ا£عفترم هبيلاسأو هلئاسوو ميوقتلا لا¯ يميوقتلا ريدقتلا ناك نيح يف ،ةطسوتم ةجردب
 ىلإ ىزع§ت ،تايضايرلا باتكل ةيميوقتلا تاريدقتلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجوو
 تاذ اًقورف جئاتنلا رهظ§ت مل نيح يف ،سيرولاكبلاو مولبدلا يلهؤم حلاصلو ،يملعلا لهؤملا
 ةرورضب ةساردلا تصوأو ،ةربخلا تاونس ىلإ ىزعت ةيميوقتلا تاريدقتلا يف ةيئاصحإ ةلالد
 ثحو ،فيلأتلا ناجل يف نيملعملا كارشإو ،هميظنت ةقيرطو ىوتحملا ةعيبط يف رظنلا ةداعإ
  .ديدجلا تايضايرلا باتك ىلع زيكرتلاو مامتهالا ىلع ايلعلا تاساردلل نيلهؤملا نيملعملا
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 فصلل ينورتكلإلا تايضايرلا جاهنم ميوقت" :ناونعب يه يتلاو )2009 ،ةنوارطلا( ةسارد .6

 ."كركلا ةظفاحم يف تايضايرلا يملعم رظن ةهجو نم يساسألا نماثلا

 يساسألا نماثلا فصلل ينورتكلإلا تايضايرلا جاهنم ميوقت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ،كلذل ةدعملا ميوقتلا ةادأ ءوض يف كركلا ةظفاحم يف تايضايرلا يملعم رظن ةهجو نم
 ،ةملعمو ا£ملعم )90( نم ةساردلا ةنيع تنوكت ذإ ؛يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا عبتاو
 ينورتكلإلا تايضايرلا جاهنمل ةيميوقتلا نيملعملا تاريدقت نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو
 نيملعملا تاريدقت يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدعو ،ةعفترم تناك ماع لكشب
 سيردتلا يف ةربخلاو يعامتجالا عونلا ىلإ ىزع§ت ينورتكلإلا تايضايرلا جاهنمل ةيميوقتلا
 جاهنم ىلع تابيوصتو تاليدعت ءارجإ ةرورضب ةساردلا تصوأ دقو .امهنيب لعافتلاو
 :لثم جاهنملا يف فعضلا جلاعي ثيحب يساسألا نماثلا فصلا ةبلطل ينورتكلإلا تايضايرلا
 ةلاح يف ملعتملل تاحيملتو ةدعاسم ميدقتو ،ةددعتم لاكشأب ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت
 طبرو ،حوضولاب مستي هتاودأو جاهنملا داوم مادختسال ليلد ميدقتو ،ةئطخملا ةباجتسالا
 .ةقالعلا تاذ ةراتخملا ةيئارثإلا عقاوملا ضعبب جاهنملا عيضاوم
 يف تايضايرلا بتك ميوقت نيب ةنراقم" :ناونعب يه يتلاو )Fan & Zhu, 2007( ةسارد .7

 ."ةدحتملا تايالولاو ةروفاغنسو نيصلا

 تايوتسملا يف تايضايرلا ةدامل ةيسارد بتك ةعست صحف ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ميدقتو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةروفاغنسو نيصلا نم لك يف ةيوناثلا سرادملاب ايندلا
 هباشتلا هجوأ ةنراقمو فشكو ،ايلوب جذومن نم لحارم عبرألا تاذ لئاسملا لحل تاءارجإ
 يميهافم راطإ ءانبل يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا عبتاو ،بتكلا كلت نيب فالتخالاو
 ةلسلسلا نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو ،نيناوقلا نم ةعوم¯ لئاسملا لح تاءارجإ نع
 تمدق ةيروفاغنسلا ةلسلسلا نأ نيح يف ا£ديدحتو ا£حوضو رثكألا ةقيرطلا تعبتا ةينيصلا
 ةيساردلا بتكلا لسالس عيمجو ،لئاسملا لحل ةفلتخملا لحارملا نيب ا£زيمت لقأ ًةمهم �تاجرد
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 ،ةن�يعم هجوأ يف �فع»ض َطاقن كانه نأ الإ لئاسملا لح بيلاسأل ا£يفاك ا£ددع تمدق ثالثلا
  .ا£حوضو رثكألا ةروفاغنسب ةيساردلا بتكلا يف اهضرعو ةيميلعتلا لئاسولا ميدقت ناكو
 .)NCTM( ةيملاعلا ريياعملا نع ثيدحلا لوانت تاسارد :يناثلا روحملا -

 بتك يف ةسدنهلا ىوتحم ليلحت" :ناونعب يه يتلاو  )2015 ،يريودلاو ،تايلع( ةسارد .8

 ينطولا سل¯ا ريياعم ءوض يف ندرألا يف ايلعلا ةيساسألا ةلحرملل ةيسردملا تايضايرلا

 " )NCTM, 2000( تايضايرلا يملعمل
 ةيسردملا تايضايرلا بتك يف ةسدنهلا تاعوضوم ليلحت ىلإ ةساردلا هذه تفده

 ,NCTM( ةيملاعلا ريياعملا ءوض يف ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا يف ةطسوتملا ةيساسألا ةلحرملل

 ماق ةساردلا فده قيقحتلو ،يفصولا يليلحتلا جهنملا ناثحابلا عبتاو ،ندرألا يف )2000
  نع ةرداصلا ةيكيرمألا ىوتحملا ريياعم ةقيثو نم قتشم ليلحتلل جذومن ريوطتب ناثحابلا
 جئاتن رهظ§تو .هتابثو هقدص نم ققحتلا مت نأ دعب كلذو ،تايضايرلا يملعمل ينطولا سل¯ا
 هتالاجمب ةسدنهلا رايعم ىلإ ةبسنلاب :يتأي امك ريياعملاو ىوتحملا نيب قفاوتلا ىدم نأ ةساردلا
 ةيسردملا تايضايرلا بتك يف رخآل يعرف رايعم نم نيابتم ليثمت دوجو ظحول دقف ةعبرألا
 رايعم ليثمتل ةيوئملا بسنلا تحوارت ثيح يساسألا نماثلاو عباسلاو سداسلا فوفصلل
 نيبو ،يساسألا سداسلا فصلل )%69.7 -%0( نيب ام ةروكذملا تالا¯ا يف ةسدنهلا
 )%54.81 -%1.96( نيبو ،يساسألا عباسلا فصلل )56.11% -4.52%(
 تالا¯ا تاراركت نيب ةيئاصحإ ةلالد يذ قرف دوجو نيبت امك ،يساسألا نماثلا فصلل
 فصلل تايضايرلا باتك حلاصلو ةيسردملا تايضايرلا بتك يف ةسدنهلا رايعمل ةيعرفلا
 ،يلاوتلا ىلع )%34.17 ،%56.11( بسنب ثلاثلاو لوألا نيلاجملل يساسألا عباسلا
 بسنب عبارلاو يناثلا نيلاجملل يساسألا نماثلا فصلل تايضايرلا باتك حلاصلو
 ريياعملا نيمضت ةرورضب ةساردلا تصوأ دقو ،يلاوتلا ىلع )27.31% -15.91%(
 ىوتحم يف ةسدنهلا رايعم صاخ لكشبو ،ماع لكشب )NCTM,2000( نع ةرداصلا
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 نم هرفوت املو ،ةيمهأ نم ريياعملا هذه هلثمت امل ةيساردلا لحارملا عيمجلو ةيسردملا تايضايرلا
 سكعنيو عمت¯اب ضوهنلا يف مهسي ميلسو نوزوم يضاير جاهنم ءانبل دعاوقو سسأ
  .بلاطلا ةايح ىلع ا£باجيإ

 باتك نيمضت ىدم ءاصقتسا":ناونعب يه يتلاو )2014 ،ناديبعلاو ،يبعزلا( ةسارد .9

 يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا ريياعمل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب عبارلا فصلل تايضايرلا

 "تايضايرلا

 عبارلا فصلل تايضايرلا باتك نيمضت ىدم ءاصقتسا ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ،)NCTM( تايضايرلا يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا ريياعمل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب
 باتك نم اهتنيعو ةساردلا عمتجم نوكتو ،يفصولا يليلحتلا جهنملا ناثحابلا عبتاو
 دقو )2009( ماعلا ذنم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف عبارلا فصلل سäردي يذلا تايضايرلا
 ترهظأ ليلحتلا ةيلمعب مايقلا دعبو ،ا²ابثو اهقدص نم دكأتلا مت مث ،ليلحتلل ةادأ ءانب مت
 رهاظم :ةيتآلا بسنلا نمضتي عبارلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم نأ ةساردلا جئاتن
 ةسدنهلا رهاظمو ،)%14.57 -%2.03( نيب تحوارت ةيوئم ةبسنب تايلمعلاو دعلا
 -%6.98( تالامتحالاو تانايبلا ليلحت رهاظمو ،)13.585% - 6.42%(

 ريكفتلا رهاظمو ،)%28.24 -%9.41( تالكشملا لح رهاظمو ،)15.12%
 -%4.30( لاصتالا رهاظمو ،)%15.52 -%5.17( ناهربلاو يقطنملا

 عوضوم لوح تاساردلا نم ديزملا ءارجإ ةرورضب ةساردلا تصوأ دقو ،)25.81%
 اهل امل ريياعملا هذهل بتكلا ةاعارم ىدمو تايضايرلا يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا ريياعم
 .ةيوناثلاو ةيدادعإلا نيتلحرملا بتك :لثم ىرخأ تاريغتم ةاعارم عم ،ةيمهأ نم

 تايضايرلا بتك ىوتحم مييقت" :ناونعب يتلاو )2013 ،يرهشلاو ،نيناسح( ةسارد .10

 "NCTM ريياعم ءوض يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيئادتبالا ةلحرملاب ةروطملا
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 ةروطملا تايضايرلا بتك ىوتحم قفاوت ىدم ءاصقتسا ىلإ ةساردلا هذه تفده
 دعلا :تالاجم يف )NCTM( ريياعم عم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب )5-3( نم فوفصلاب
 جهنملا ناثحابلا عبتا دقو ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحت ،سايقلا ،ةسدنهلا ،ربجلا ،تايلمعلاو
 بتك ىوتحمل )NCTM( ريياعمب ةمئاق دادعإ مت كلذ قيقحتلو ،يفصولا يليلحتلا
 تايضايرلا بتك ىوتحم ليلحت ةقاطبو ،اهتمجرت دعب )5-3( نم فوفصلاب تايضايرلا
 .ريياعملا ةمئاق ءوض يف ،ه1433-1432 يساردلا ماعلل )5-3( نم فوفصلل ةروطملا
 )5-3( نم فوفصلاب ةروطملا تايضايرلا بتك ىوتحم نأ ةساردلا جئاتن ترهظأو
 )NCTM( ريياعم عم %93.3 ةبسنب قفاوتي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيئادتبالا ةلحرملاب
 )4( ققحي مل امنيب ،ريياعملا تارشؤم نم ا£رشؤم )59( ةروطملا بتكلا ىوتحم ققح ثيح
  .ةسمخلا تالا¯ا يف كلذو %6.3 ةبسنب يأ تارشؤم

 ةقيثو ةقباطم ىدم نع فشكلا" :ناونعب يه يتلاو )2007 ،ةرمع وبأ( ةسارد .11

 سايقلاو ةسدنهلا يلاجم يف ةيملاعلا NCTM ريياعمل ينيطسلفلا جاهنملا يف اهبتكو تايضايرلا

  "ةزغ ةظفاحم يف ايلعلا ةيساسألا ةلحرملل

 يف اهبتكو تايضايرلا ةقيثو ةقباطم ىدم نع فشكلا ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ةيساسألا ةلحرملل سايقلاو ةسدنهلا يلاجم يف ةيملاعلا NCTM ريياعمل ينيطسلفلا جاهنملا
 ثالث كلذل مدختساو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا عبتا دقو .ةزغ ةظفاحم يف ايلعلا
 ةمئاق دادعإ تناكف ةيناثلا ةادألا امأ ،)نومضملا( ىوتحملا ليلحت ةادأ ىلوألا تناك ،تاودأ
 ىلع اهضرعو اهتمجرتب ثحابلا ماق ثيح ؛ةيزيلجنإلا ةغللاب ا²روص يف NCTM ريياعم
 ةيساسأ ريياعم ةعبرأ نم نوكتتو ةنابتسا تناكف ةثلاثلا ةادألا امأو ،نيصتخملا نم ةعومجم
 دقو ،ةسدنهلا لاجم يف تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا نع ةرداصلا NCTM ريياعم يهو
 يف تايضايرلا جاهنم ةقيثو يف NCTM ريياعم رفاوت ةجرد نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوت
 )%78( ةبسنب تناك عساتلاو ،نماثلاو ،عباسلا ةيساردلا فوفصلل سايقلاو ةسدنهلا يلاجم
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 بتك يف ريياعملا رفاوت ةجرد نإف ةنيعلا دارفأ تاهاجتا بسحبو ،تافصاوملا عومجم نم
 عومجم نم )%77( تناك ةثالثلا فوفصلا لكل نيروكذملا نيلا¯ا يف تايضايرلا
 يملعمل ةيعمج ءاشنإ :يتأي ام اهمهأ نم تايصوت ةدعب ةساردلا تصوأ دقو ،تافصاوملا
 ريياعم ىلع لوصحلل ةدح ىلع ةلحرم لكل ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا لمشت تايضايرلا
 ،ينيطسلفلا جاهنملا ريوطت يف ةساردلا هذه نم ةدافتسالاو ،تايضايرلا يف ةيلحم ةيملع
  .NCTM ريياعم ءوض يف هاوتحم ليلحت لالخ نم تايضايرلا جاهنم ىلع ثوحب ءارجإو

 ةقلعتملا NCTM ريياعم رفاوت ةيمهأ ىدم" :ناونعب يه يتلاو )2007 ،يميمتلا( ةسارد .12

 "تايضايرلا يملعم رظن ةهجو نم تايضايرلا سيردتب

 سيردتب ةقلعتملا NCTM ريياعم رفاوت ةيمهأ ىدم راهظإ ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ةيميلعتلا تايجمربلل ةيملع ةنراقم ءارجإو ،تايضايرلا يملعم رظن ةهجو نم تايضايرلا
 ءارجإ ىلإ ةساردلا تفده امك ،ةراتخملا لودلا يف تايضايرلا سيردت يف ةمدختسملا
 لودلاب ينورتكلإلا ميلعتلا مادختسال ةمزاللا ةيتحتلا ةينبلا رفاوت ىدم نع ةيملع ةنراقم
 )3( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا دقو ،ةراتخملا
 )5(و ا£ملعم )19(و سرادم )7(و ،ةيدوعسلا يف تايجمرب )5(و ا£ملعم )17(و سرادم
 نوكيو ايزيلام يف تايجمرب )3( و ا£ملعم )16( و سرادم )3( و ،ندرألا يف تايجمرب
 قفو ةنابتسا ثحابلا دعأ دقو .ةيجمرب )13(و ا£ملعم )52(و ةسردم )13( عوم¯ا كلذب
 ريياعم ةيمهأب يعو دوجو ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوت دقو ،اهفادهأو ةساردلا ةلئسأ

NCTM  هذه رفاوت يف ايزيلام يملعم ةيلضفأو ،ثالثلا لودلا يف تايضايرلا يملعم ىدل 
 تايضايرلا سيردت يف ينورتكلإلا ميلعتلا مادختساب مامتهالاب ثحابلا ىصوأ دقو ،ريياعملا
 تاكرشلا مايقو ،كلذ ىلع بلاطلاو ملعملا عيجشت لالخ نم  NCTM ريياعم ءوض يف
 هترهظأ ام بسح لا¯ا اذه يف ايزيلام ةبرجت نم ةدافإلاو تايجمربلا جاتنإب ةمتهملا تاهجلاو
  .ةساردلا جئاتن
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 رفاوت ةجرد يف ةدوجلا ىوتسم نع فشكلا" :ناونعب يه يتلاو )2006 ،يلاولا( ةسارد .13

 بتك يف ةنمضتملا ءاصحإلا تاعوضوم يف NCTM تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم

 رشاعلا ىلإ يساسألا لوألا فوفصلا نم كلذو نيطسلف يف ةيساسألا ةلحرملل تايضايرلا

 "يساسألا

 سل¯ا ريياعم رفاوت ةجرد يف ةدوجلا ىوتسم نع فشكلا ىلإ ةساردلا هذه تفده
 تايضايرلا بتك يف ةنمضتملا ءاصحإلا تاعوضوم يف NCTM تايضايرلا يملعمل يموقلا
 .يساسألا رشاعلا ىلإ يساسألا لوألا فوفصلا نم كلذو نيطسلف يف ةيساسألا ةلحرملل
 يف ءاصحإلا تاعوضوم ليلحت لالخ نم يليلحتلا يفصولا جهنملا ةثحابلا تمدختسا دقو
 ىلع دامتعالاب اهؤانب مت ليلحت ةادأ كلذ يف ةمدختسم ،اهركذ قباسلا بتكلا
 نم تايضايرلا يفرشم نم ةنيع ءارآ عالطتساب ةثحابلا تماق كلذك ، NCTMريياعم
 ،ءاصحإلا تاعوضوم يف NCTM ريياعم رفاوت ىدم نع فشكلل ريياعملا نم ةمئاق لالخ
 ةلحرملل تايضايرلا بتك يف ةنمضتملا ءاصحإلا تادحو نم ةساردلا ةنيع تنوكت دقو
 يفرشم نم ةيئاوشع ةنيع ىلإ ةفاضإلاب ،رشاعلا فصلا ىلإ لوألا فصلا نم ةيساسألا
 .ةيئاصحإ تاجلاعمك بترلاو ةيوئملا بسنلاو تاراركتلا ةثحابلا تمدختساو ،تايضايرلا
 يف NCTM ريياعم رفاوت ةجرد يف ةدوجلا ىوتسم يندت نع ةساردلا تفشك دقو
 ىلإ اهضعب لصي ملو ،نيطسلف يف ةيساسألا ةلحرملا بتك يف ةنمضتملا ءاصحإلا تاعوضوم
 ءانب ةرورض :يتأي ام اهمهأ نم تايصوت ةدعب ةساردلا تصوأ دقو ،اّ£يوبرت هب لوبقملا دحلا
 ةيفيظولا بناوجلاب مامتهالا ،ةيميلعت ةلحرم لكل ةدوجلا ريياعم قفو ءاصحإلا جاهنم
 بناجلا ىلع راصتقالا مدعو ،ةايحلاب ةطبترملا ةيملعلا ةطشنألا نيمضت لالخ نم ةيقيبطتلاو
 .طقف يفرعملا
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 تايضاير بتكب ةسدنهلا ىوتحم ليلحت" :ناونعب يه يتلاو )2005 ،يبيهولا( ةسارد .14

 ريياعملا ءوض يف )يئادتبالا عبارلا ىلإ لوألا فوفصلا( ىلوألا ةقلحلل يساسألا ميلعتلا

 ."نام§ع ةنطلسب NCTM ةيملاعلا

 يساسألا ميلعتلا تايضاير بتكب ةسدنهلا ىوتحم ليلحت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 NCTM ةيملاعلا ريياعملا ءوض يف )يئادتبالا عبارلا ىلإ لوألا فوفصلا( ىلوألا ةقلحلل
 يأ وأ ملعملا ليلد نود بلاطلا باتك ىلع ليلحتلا ةيلمع ترصتقا ثيح ،نام§ع ةنطلسب
 باتك لكب ثلاثلا روحملا ةساردلا ةنيع تلمش دقو .ملعملل ةيهيجوت تارشن وأ تاميمعت
 مدختساو ،ةسدنهلا لثمي يذلاو يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلل تايضايرلا بتك نم
 دادعإ مت دقو ،ىوتحملا ليلحت بولسأ لالخ نم كلذو يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا
 يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلا بتكل ةسدنهلا ىوتحم يف اهرفاوت بجاولا ريياعملاب ةمئاق
 ثحابلا دعأ امك ،ريياعملا هذه عم رفاوتم وه ام ةقباطم مث NCTM ريياعم ىلع ًءانب
 دقو ،تايضايرلا يفرشم ىلع اهعزوو ةسمخ ىلإ دحاو نم يسامخ ملس تاذ ةنابتسا
 ةقلحلا فوفص بتكب ةسدنهلا ىوتحمب ريياعملا رفاوت ةجرد نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوت
 بسح نزاوت نود نم ريياعملا تعزوت ثيحب ةطسوتم تناك يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا
 دقف ريياعملا رفاوت ةجرد نع نيللحملا تاريدقت امأ ،ةليلقلاو اّ£دج ةريبكلا نيب اهرفاوت ةجرد
 ةساردلا تصوأ دقو .ريياعملا هذÃ ةسدنهلا ىوتحم ءارثإ مدع ىلع لدي اذهو ةليلق تناك
 ةطشنأب يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلا بتك نيمضت :يتأي ام اهمهأ نم تايصوت ةدعب
 ىلوألا ةقلحلا ذيملتل ةيسدنهلا ةيميهافملا ةفرعملا قيمعت ،ةيسدنهلا تاليوحتلا نع ةطيسب ولو
 ةيفيظولا بناوجلاب مامتهالا ،ةيلكشلا قباطتو لثامتلا طخ لوح يساسألا ميلعتلا نم
 ريياعملا رفاوت ةاعارمو ،طقف يفرعملا بناجلا ىلع راصتقالا مدع ،ةسدنهلا ىوتحمل ةيقيبطتلا
 غارفلا يف ءايشألل ةفاسملاو هاجتالا رييغتو تاراسملاو عقاوملا فصوو ديدحتب ةقلعتملا
 .يناكملا
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 A Sojourn into the" :ناونعب ىه يتلاو )Gonzales, 2004( "زيلازنوج" ةسارد .15

Empowering Uncertainties of Teaching and Learning Mathematics 
for Social Change"  

 ،رشاعلاو ،عساتلا فوفصلل تايضايرلا ىوتحم ليلحت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم دحأك ةيضايرلا ةلأسملا لح رايعم ءوض يف رشع يداحلاو
 لالخ نم ،ىوتحملل يعونلا ليلحتلا بولسأ ثحابلا عبتا دقو ،NCTM تايضايرلا
 ةساردلا جئاتن تلصوت دقو ،ةيضايرلا ةلأسملا لحب قلعتي اميف بتكلل يلاحلا عضولا فصو
 تاءارجإلا ىلع اّ£بصنم ناك اهليلحت مت يتلا بتكلا ىوتحم يف ربكألا زيكرتلا نأ ىلإ
 ةلأسملا لح نأو ،تايضايرلا وحن ةيباجيإ تاهاجتا لمعل �فاك ريغ اذهو ،تاراهملاو
 يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم هبلطتت ام ىلإ ةبسنلاب بتكلا كلت يف اًفيعض ناك ةيضايرلا
 يف ةيضايرلا ةلأسملا لح رايعمب مامتهالا ةرورضب ةساردلا تصوأ دقو ،NCTM تايضايرلا
 .NCTM تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ءوض يف تايضايرلا جهانم ىوتحم

 Learning and" :ناونعب يتلاو )Kulm & others,2000( "نيرخآو ملوك" ةسارد .16

Understanding: Improving Advanced Study of Mathematics and " 

 ةدحتملا تايالولا يف سرد§ت يتلا ربجلا بتك نم ددع ةقباطم ىلإ ةساردلا هذه تفده
 نوثحابلا عبتا دقو ،NCTM ريياعم عم ةيميلعتلا لحارملا عيمج يف عساو لكشب ةيكيرمألا
 دقو ،بتكلا كلت ىوتحم ليلحتل ربجلا رايعم ةساردلا تلمعتساو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا
 تاذ لئاسمب بالطلا طبر يف ديج لكشب لمعت بتكلا نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوت
 ةيربجلا تاقالعلا روطت ىلع لمعت بتكلا هذه نأو ،ةطشنألاو لئاسولا لالخ نم ةميق
 ،تاعوم¯ا تادحو يف زكرتت ةيلامجلا ميقلا نم ةعومجم كانه نأو ،تايمكلا ليثمتو
 لكشب اهيف ةيلامجلا ميقلا ترهظ ثيح ؛باحسنالاو ،ساكعنالاو ،قيبطتلاو ،ةقالعلاو
 باتكلاو ملعملا نأو ،ميقلا هذه سيردت يف ا£حضاو ا£مامتها نوملعملا يدب§ي ال نكل ،حيرص
 ىلإ مهدوقت بيلاسأو قرطب وأ ،حيرص لكشب ينادجولا لا¯ا فادهأ ميدقتل نييفاك ريغ
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 تصوأ دقو ،نيملعملا رظن ةهجو نم تايضايرلا جهنم يف لاعفو ينادجو ملعت ميدقت
  .NCTM تابلطتم قفاوتل ربجلا بتك ريوطت ةرورضب ةساردلا
 :ةقباسلا تاساردلا ىلع ماع بيقعت

 ةيعوضومو ةيملاع ريياعم NCTM ريياعم رابتعا ىلع ةقباسلا تاساردلا عيمج تقفتا
 .اÃ ذخألا بجيو

 متو ،تايضايرلا بتك ميوقت يف NCTM ريياعم ىلع ةقباسلا تاساردلا عيمج تدمتعا
 هذه تقثبنا ثيح ؛ةنابتسالا وأ ،ىوتحملا ليلحت ةادأ دادعإ دنع ريياعملا هذه دامتعا
  . NCTM ريياعم نم تانابتسالا
 تاساردلا تلثمتف ،ةيبنجأ تاساردو ةيبرع تاسارد ىلإ ةقباسلا تاساردلا تمسقنا -
 ،نيناسح( و ،)2014 ،ناديبعلاو ،يبعزلا( و ،)2015 ،يريودلاو ،تايلع( نم لك ةسارد يف ةيبرعلا
 ةساردو ،نيطسلف يف )2006 ،يلاولا(و ،)2006 ،طاقم(و ،)2007 ،ةرمع وبأ(و ،)2013 ،يرهشلاو
 ،حيبص( ةساردو ،نام§ع ةنطلس يف )1999 ،ناولع وبأ(و ،)2001 ،دباع(و ،)2005 ،يبيهولا(

 تارامإلا يف )2002 ،يعاوسلا( ةساردو ،ندرألا يف )1997 ،ىسوم وبأو ةنواصخ(و ،)2004
 نم لك يف )2007 ،يميمتلا( ةساردو ،تيوكلا يف )1991 ،رامتلا( ةساردو ،ةدحتملا ةيبرعلا
 :نم لك ةسارد تناكف ةيبنجألا تاساردلا امأ ، ايزيلامو ندرألاو ةيدوعسلا

 (Kulm & others, 2000)  (Smith, 1989), (Jetton, 1991), (Gonzales, 1994) . 

 اÖأ الإ ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تيرجأ يتلا تاساردلا نمض نم ةساردلا هذه دع§ت -
 تايوتسم ةسمخ يفو تايضايرلا عورف عيمج يف ةيضايرلا ميهافملل اهلوانت ثيح نم فلتخت
  .تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلا ،تايلمعلاو دعلا :يه
 بتكل اًليلحتو ا£ميوقت هنوك ثيح نم ةساردلا فده يف ةقباسلا تاساردلا بلغأ تقفتا
 اًلثمف ،ريياعملل اهلوانت ةيفيك يف تفلتخا اÖأ الإ ؛ NCTMريياعم قفو تايضايرلا جهانمو
 جاهنملا يف ةسدنهلا تاعوضوم ليلحت ىلع )2015 ،يريودلاو ،تايلع( ةسارد ترصتقا
 ةسدنهلاو ،تايلمعلاو دعلا ليلحت ىلع )2014 ،ناديبعلاو ،يبعزلا( ةسارد ترصتقاو ،يندرألا
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 )2007 ،ةرمع وبأ( ةسارد ترصتقاو ،يدوعسلا جاهنملا يف تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو
 )2006 ،يلاولا( ةسارد امأ ،ينيطسلفلا جاهنملا يف سايقلاو ةسدنهلا ىوتحم ليلحت ىلع
 ىوتحم ليلحت )2005 ،يبيهولا( ةسارد تلوانت امنيب ،ءاصحإلا ىوتحم ليلحت ىلع ترصتقاف
 ،ىسوم وبأو ةنواصخ( ةسارد نأ نيح يف ،ةيساردلا لحارملا ضعبل نام§ع ةنطلس يف ةسدنهلا

 ةيضايرلا ةلأسملا لح رايعم ءوض يف اهميوقتو تايضايرلا جهانم ليلحتب تماق )1997
 ,Smith) ( ةسارد تعس امنيب ،),Gonzales 1994( ةسارد كلذك ، NCTMريياعم دحأك

  ةسارد تميق اميف ،ةبلطلا ىلع "ةيضاير تاقيبطت" جمانرب نم طامنأ ةتس مييقت ىلإ1989
Ashton, 1988)( ريياعم ىلع مئاقلا "ةمدقتملا تايضايرلا" جمانرب NCTM  هريثأت ىدمو 

  .ةبلطلا ليصحت ىلع
 ةمدختسملا تايجمربلل ةيملع ةنراقم لمع ىلإ تفده اÖأب )2007 ،يميمتلا( ةسارد تزيمت -
 اÖأب تزيمتف )2004 ،يعاوسلا( ةسارد امأ ،NCTM روظنم نم تايضايرلا سيردت يف
 ،ةيفصلا ةفرغلا يف اهل مهقيبطت ىدمو ،NCTM ريياعم لوح نيملعملا تادقتعم تسرد
 نم ةينادجولا بناوجلا ريوطت ىلإ ىعست اÖأب )1999 ،ناولع وبأ( ةسارد تزيمت امنيب
 ام ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ةقباسلا تاساردلا عيمج تمدختسا  NCTM. ريياعم روظنم
  .يبيرجتلا جهنملا اتمدختسا دقف (Ashton, 1989)و Smith,1988)  ( نم لك ةسارد ادع
 ةادألا بناجب مدختسا اهضعبو ،ىوتحملا ليلحت ةادأ ةقباسلا تاساردلا مظعم تمدختسا -
  NCTM. ريياعم نم عبنت اهلكو ةنابتسالا ةقباسلا
 نيملعمو نيفرشمو ءاربخ نيب ام ةقباسلا تاساردلا يف ةراتخملا تانيعلا تعونت -
  .بالطو
 تاودألاو ةساردلا فدهو ةلكشملا ةعيبطل اًقفو ةيئاصحإلا تاجلاعملا تعونت -
  .ةمدختسملا
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 جهانم يف للخو روصق دوجو – اهنم ةيبرعلا ةصاخو – ةقباسلا تاساردلا مظعم ترهظأ
 ،ناديبعلاو ،يبعزلا( ةسارد ترهظأ اًلثمف ،NCTM ريياعم عم اهقفاوت مدعو تايضايرلا

 مل ثيح ؛تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ةسدنهلاو تايلمعلاو دعلا ىوتحم روصق )2014
 )2006 ،يلاولا( ةسارد ترهظأ امك ،)NCTM( ريياعم نم اّ£يوبرت لوبقملا ىندألا دحلا ققحت
 دحلا ققحت مل ءاصحإلا عيضاوم نأو ،ةيساسألا ةلحرملل نيطسلف يف ءاصحإلا ىوتحم روصق
 لك ةسارد ترهظأ كلذك ،NCTM ريياعم روظنم نم ةدوجلا ىوتسم نم لوبقملا ىندألا
 حوارتي ةسدنهلاو ءاصحإلا ىوتحم نأ نام§ع ةنطلس يف )2001 ،دباع(و ،)2005 ،يبيهولا( نم
  .فيعضلاو طسوتملا نيب
 اوسرد نيذلا ةبلطلا ىلع ةقبطملا تاساردلا نأ ةيبنجألا تاساردلا ضعب ترهظأ -
 جاهنملاب نوسردي نيذلا مÖارقأ نع مهئادأ يف اوزيمت NCTM ريياعم ىلع ةمئاقلا جماربلاب
  . (Smith, 1989)ةسارد يف كلذو ،يداعلا
 ،ةنيعلا رايتخاو ،ةساردلا تاودأ دادعإ ةيفيك يف ةقباسلا تاساردلا نم ثحابلا دافتسا -
 ةيفيك يفو ،ةساردلل ةبسانملا ةيئاصحإلا بيلاسألا ديدحتو ، NCTMريياعم عم لماعتلاو
  .اهريسفتو جئاتنلا ليلحت
 نكلو ،NCTM ريياعم لوح ةقباسلا تاساردلل ًةلمكم ةيلاحلا َةساردلا ثحابلا دع§ي -
 ةيبنجألاو ةيبرعلا اهنم لود ةدع يف تمت يتلا ةقباسلا تاساردلا لكف ،فلتخم روظنم نم
 ، NCTMريياعم ءوض يف هاوتحم ليلحتب تماقو تايضايرلا عورف نم ا£عرف تلوانت  دق
 فصلا بتك يف ةنمضتملا ةيضايرلا ميهافملا ليلحتلاو ثحبلاب تلوانت ةيلاحلا ةساردلا نكل
 ةيضايرلا ميهافملا رفاوت ىدم ىلإ فرعتلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب يئادتبالا سداسلا
 يف عقت يهو ،تايضايرلا عورف عيمج يف كلذو بتكلا كلت يف NCTM ريياعم نم ةقثبنملا
 ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :تايوتسم يهو NCTM فينصت بسح تايوتسم ةسمخ
 دقف ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم اذه ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو
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 ضرع قرطب ةصاخلا NCTM ريياعم رفاوت ةجرد ىلإ فرعتلا ىلإ كلذك ةساردلا تفده
  .بتكلا كلت يف ةيساردلا تاعوضوملاو تادحولا ىوتحم

 ،اهتنيعو ةساردلا دودح ثيح نم ةقباسلا تاساردلا عم ةساردلا هذه تفلتخا
  .ةساردلا تاودأو عبتملا جهنملا يف اهمظعم عم تÃاشتو
 ةقباسلا تاساردلاو ةساردلا تايبدأ لصف يف ثحابلا ثدحت دقف ،مدقت ام راطإ يف     
 تالاجم ةسمخ ثيح نم ا²ايوتحمو ا£صوصخ تايضايرلا بتكو يسردملا باتكلا نع اًلامجإ
 اًقبط كلذو ،تانايبلاو ءاصحإلاو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يهو
 مث ،)NCTM( تايضايرلا يملعم ةقيثو قفو ىوتحملا دعب اميف اهنمضت يتلا ةيلودلا ريياعملل
 لصفلا اذه دع§ي ذإ ،اًفنآ هركذ قبس ام لك تلوانت يتلا ةقباسلا تاساردلا ضرعتسا
 .ةيلاحلا ةساردلا يف هيلي يذلا لصفلل اًلخدم
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 ثلاثلا لصفلا

 ةساردلا ةيجهنم

 .ةساردلا جهنم :اًلوأ •

 .ةساردلا عمتجم :ا£يناث •

 .ةساردلا ةنيع :اًثلاث •

 .ةساردلا دودح :ا£عبار •

 .ةساردلا تاودأ :ا£سماخ •

 .ةساردلا تاوطخ :ا£سداس •

 .ةيئاصحإلا بيلاسألا :ا£عباس •
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 ثلاثلا لصفلا

 ةساردلا ةيجهنم

 ،ةساردلا ةادأ اهلالخ نم §قّ»بط§ت يتلا ةيجهنملا وأ ةقيرطلا ةفرعم ىلإ لصفلا اذه فدهي
 باتك قفاوت ىدم ديدحتل ا£ضيأو ،اهضارغأو اهفادهأ قيقحتو ا²الؤاست نع ةباجإلل
 يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو يف ىوتحملا دعب عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا
 ،ةساردلا جهنم ؛لصفلا اذه يف ثحابلا لوانتي ،كلذ قيقحتلو،)NCTM( تايضايرلا
 نم دكأتلل كلذو ؛ةساردلا ةادأو ،ةساردلا ةنيعو ،ةساردلا دودحو ،ةساردلا عمتجمو
 اميفو ،اهيف ةعبتملا ةيئاصحإلا بيلاسألاو ،ةساردلل ةيئارجإلا تاوطخلاو ،ا²ابثو اهقدص
 :كلذل £يليصفت ضرع يتأي

 :ةساردلا جهنم :اًلوأ

 )نومضملا( ىوتحملا ليلحت بولسأ لالخ نم ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا عبتا
 باتك تاعوضوم ىوتحم ليلحتب ثحابلا ماق ثيح ؛اهضارغأو ةساردلا فادهأل هتمءالمل
 ةيبرعلا ةكلمملا جاهنمل عباتلا )يناثلاو لوألا( هيئزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا
 سايق فدÃ ؛)NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ءوض يف ةيدوعسلا
 موقي ا£بولسأ" يليلحتلا يفصولا جهنملا دعي ذإ .ىوتحملا دع§ب عم ريياعملا هذه قفاوت ىدم
 ءانثأ يف زيحتلا مدع كلذ بلطتيو ،اهنع تامولعم عمجو ،ةنيعم صئاصخ فصو ىلع
 .)68 ص :1994 ،ةحوتفملا سدقلا ةعماج( "ةقيقد ةسارد ةلاحلا ةساردو ،فصولا

 بيلاسأ بناج ىلإ مدختسي ا£بولسأ" )نومضملا( ىوتحملا ليلحت بولسأ دعي امك
 ةدحوو ليلحتلا فادهأ ديدحت ىلع دمتعي وهو ،اهريوطت لجأ نم جهانملا ميوقتل ،ىرخأ
 ،لمجلاو يناقللا( "رثكأ وأ ةركف وأ ،ميهافملا دحأ وأ ةرهاظ عويش ىدم ىلإ لصوتلل ليلحتلا

 :يهو تالاجم ةسمخ ليلحت يف بولسألا اذه مادختساب ثحابلا ماق دقو .)86ص :2003
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 تاعوضومب تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا
 نم هتنمضت ام ديدحتل ؛)يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك
 ىدم ىلع مكحلا لجأ نم ) NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو
  .اهقفاوت

 :ةساردلا عمتجم :ا£يناث

 يئادتبالا سداسلا فصلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تايضايرلا باتك نم نوكتي
 .)م2017 – م2016( يساردلا ماعلل س�رد§ت يتلاو يناثلاو لوألا ةيساردلا نيلصفلل

 )1-3( مقر لودج

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك لوصف

 )يناثلا ءزجلا( تايضايرلا باتك )لوألا ءزجلا( تايضايرلا باتك

 ددع لصفلا ناونع ةدحولا  عيضاوملا ددع لصفلا ناونع ةدحولا
 عيضاوملا

 طامنألاو ،ربجلا ىلوألا
 .لاودلاو ةيددعلا

 ىلع تايلمعلا ةسداسلا 8
 .ةيدايتعالا روسكلا

10 

 تاليثمتلاو ءاصحإلا ةيناثلا
 .ةينايبلا

 5 .بسانتلاو ةبسنلا ةعباسلا 5

 ىلع تايلمعلا ةثلاثلا
 .ةيرشعلا روسكلا

 ةيوئملا ةبسنلا ةنماثلا 10
 .تالامتحالاو

5 

 ةيدايتعالا روسكلا ةعبارلا
 .ةيرشعلا روسكلاو

 اياوزلاو ،ةسدنهلا ةعساتلا 8
 .تاعلضملاو

5 

 لوطلاو ،سايقلا ةسماخلا
 .ةعسلاو ةلتكلاو

 طيحملاو ،سايقلا ةرشاعلا 4
 .مجحلاو ةحاسملاو

6 

 31 يلامجإلا 35 يلامجإلا
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  :ةساردلا ةنيع :اًثلاث

 تايضايرلا باتك تاعوضومب ةقلعتملا ةيساردلا لوصفلا عيمج نم ةساردلا ةنيع فلأتت
 ةكلمملا سرادمب ميلعتلا ةرازو نم ررقملا )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 :ةساردلا دودح :ا£عبار

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك تادحو تاعوضوم ىلع ةيلاحلا ةساردلا ترصتقا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سرادمب ميلعتلا ةرازو نم ررقملا )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا
 ةلثمأو ةلئسأ نم ىوتحملا تاعوضوم تنمضت يتلاو )م2017 – م2016( يساردلا ماعلل
 سل¯ا ريياعم ةقيثو نم ةقثبنملا تايضايرلا ىوتحم ميوقت ريياعم نمض صوصنو لاكشأو
 دعلا :يهو تالاجم ةسمخ يف تددحت ثيح ؛)NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا
  .تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو

 :ةساردلا تاودأ :ا£سماخ

 :امهو ،نيتسيئر نيتادأ ثحابلا مدختسا ،اهضارغأو ةيلاحلا ةساردلا فادهأ قيقحتل
 .ىوتحملا ليلحت ةادأ  .1

 لودجلا حضويو .)NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريـياعم ةمئاق .2
 :كلذ 2- 3 مقر

 ) 2- 3( مقر لودج

  تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم قفو ىوتحملا دع§بل ةيعرفلاو ةسيئرلا ريياعملا ددع

 تانايبلا ليلحت سايقلا ةسدنهلا ربجلا تايلمعلاو ددعلا لا¯ا
 تالامتحالاو

 عوم¯ا

 17 4 2 4 4 3 ةسيئرلا ريياعملا

 55 7 9 14 15 10 ةيعرفلا ريياعملا
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  :ةساردلا يتادأ ميمصت دادعإو ءانب ىلإ لوصولل ثحابلا اهعبتا يتلا تاوطخلا يتأي اميفو

 :ىوتحملا ليلحت ةادأ  .1
 ؛)NCTM( ريياعم ءوض يف ىوتحملا ليلحت ةادأ ةيلاحلا ةساردلا يف ثحابلا مدختسا

 دصرو تانايبلا عمجل ثحابلا اهممصي يتلا ةرامتسالا :ىوتحملا ليلحت ةادأب دصقي ثيح
 ليلحت متي يتلاو ،يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف رهاوظلا راركت تالدعم
 :اهمهأ دئاوف ةدع ةرامتسالا هذهلو ،اهاوتحم

 امك ،ليلحتلا ماظن ديحوت ىلعو ،ليلحتلا رصانع ءافيتسا ىلع ثحابلا دعاست اÖأ
 ،ليلحتلا ةيلمع يف ةيقادصملاو ةيعوضوملا تايوتسم ىلعأ قيقحت ىلع ثحابلا نيعت اÖأ
 راركت تالدعم دصرو ،ةدام نم رثكأ ىوتحمل عيرسلا ليلحتلا ىلع كلذك هدعاستو
  .)112ص :1987 ،ةميعط( اّ£يمقر رهاوظلا

 :ىوتحملا ليلحت ةادأ فصو .أ

 :ليلحتلا نم فدهلا -

 تايضايرلا باتك يف ةنäمضتملا ىوتحملا تاعوضوم ديدحت ىلإ ليلحتلا ةيلمع فد²
 يتلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سرادمب ميلعتلا ةرازو نم ررقملا يئادتبالا سداسلا فصلل
 ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يهو تالاجم ةسمخ يف لثمتت
 يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو قفاوت ىدم قيقحتل كلذو ،تالامتحالاو تانايبلا
  .يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك تاعوضوم عم )NCTM( تايضايرلا

 :ليلحتلا ةنيع -

 باتك يف ةنäمضتملا ةيساردلا تاعوضوملاو تادحولا عيمج نم ليلحتلا ةنيع تنوكت
 – م2016( يساردلا ماعلل )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا

 .)م2017
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 :ليلحتلا تائف -

 تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا نع ةرداصلا ريياعملا ةمئاق ىلإ ثحابلا دنتسا
)NCTM(، ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يهو تالاجم ةسمخ يف ىوتحملا دع§بب تلثمت دقو، 
 .ليلحتلل تائفك ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو

 :ليلحتلا ةدحو -

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ليلحت يف ةدحوك ةلماكلا ةرقفلا رايتخا مت
 اهتمءالمل ا£رظن ليلحتلا تائف ةدحو يف اهيلإ دنتسي يتلاو ،)يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا
 ةسمخلا تالا¯ا يف )NCTM( ريياعم قفاوت ىدم باسح نكميو .ةيلاحلا ةساردلا ةعيبطل
 :يتآلا لودجلا هحضوي امك ،يئادتبالا سداسلا فصلا باتك ىوتحم عم

 )3.3( مقر لودج

 فصلل تايضايرلا باتك يف ةسمخلا تالا¯ا ىوتحم عم )NCTM( ريياعم قفاوت ىدم
 .يئادتبالا سداسلا

 رايعم لك رفاوت ةجرد ريياعملا راركت

 اّ£دج ةعفترم رثكأف 75%

 ةعفترم %75 نم لقأ -50%

 ةطسوتم %50 نم لقأ - 25%

 ةفيعض %25 نم لقأ -10%

 اّ£دج ةفيعض %10 نم لقأ

 ةرفاوتم ريغ رفص
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 :ليلحتلا ةيلمع طباوض

 لثمتت ذإ ،ا£ديج ليلحتلا نوكي يكل ؛ليلحتلا ةيلمعل طباوض دوجو نم دب ال 
 :ةيتآلا طاقنلا يف ليلحتلا طباوض

 ،تايلمعلاو دعلا :يهو ةسمخلا هتالاجمب ىوتحملا دع§ب راطإ يف ليلحتلا متي نأ •
 ريياعم ءوض يف تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلا ،ةسدنهلاو ،ربجلاو
)NCTM( سرهف داعبتسا عم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتكل 
 .هتمدقمو باتكلا
 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ىلع ليلحتلا لمتشي نأ •

 )2017 – م2016( يساردلا ماعلل )يناثلاو لوألا( هيءزجب
 لاكشألاو تاموسرلاو ةلثمألاو ةلئسألاو تابيردتلا ىلع ليلحتلا لمتشي نأ •

 باتك نم ةيسارد ةدحو وأ عوضوم لك ةياÖ يف ةدوجوملا تاموسرلاو
 .)يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا
 باتكلا عم ةقفرم ةيداشرإ تارشن يأ وأ ملعملا ليلد ليلحتلا ةيلمع لمشت الأ نا •

 .يرازولا يسردملا

 :ىوتحملا ليلحت ةادأ قدص .ب

 :يتأي امب ماق ،ىوتحملا ليلحت ةادأ قدص نم ثحابلا دكأتي يكل      

 باتكلا لالخ نم ةيزيلجنإلا ةغللاب ا²روص يف )NCTM( ريياعم ىلع عالطالا
 ىلع اهضرع مث ،)1( قحلملا رظنا ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهتمجرتب ثحابلا ماق ثيح ؛يلصألا
 ةغللاو ةيبرعلا ةغللا يف نيصصختم تاعماج ةذتاسأو ةرتاكد نم ةمجرتلا يف نيصتخملا
 ةمئاق ضرعب ثحابلا ماق امك ،ةيوغللا ةغايصلاو ةمجرتلا ةحص نم دكأتلل ؛ةيزيلجنإلا
 قرطو جهانملا يف نيصصختملا تاعماجلا ةذتاسأ نم ةعومجم ىلع اهتمجرت دعب ريياعملا
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 ماق ثيح ؛اهديحوتو ةيضايرلا تاحلطصملا ةمالس نم دكأتلا فدÃ ،تايضايرلا سيردت
  .م²اهيجوتو مهئارآ ىلع ًءانب اهضعب ةفاضإو فذحو تارقفلا ضعب ليدعتب ثحابلا

 :ةفاضإلاو فذحلا ثيح نمف

 لالخ نم ةيطخلا تانارتقالا صئاصخ للحي" :رايعم فذح نيمكحملا ضعب حرتقا
 ."نكمأ نإ ةيزمرلا دعاوقلا

 نم ةيطخلا ريغ وأ ةيطخلا تانارتقالا صئاصخ نيب نراقي" :رايعم ةفاضإ مت هنم ًالدبو
 ."تالداعملا وأ موسرلا وأ لوادجلا لالخ
 :ةغايصلا يف ليدعتلا ثيح نمو

 :ةيلاتلا ريياعملا ليدعت مت 
 تايلمعلا ءارجإ تحبصأو ,ةنكمم ةقيرطب باسحلا ةيلمعب مايقلا تناك ثيح :ىلوألا
 .ةلوهسب ةيباسحلا
 :لثم ةعونتم تاليثمت مادختساب ةيظفللاو ةيعقاولا لئاسملا لحيو جذمني تناك ثيح :ةيناثلا
 مادختساب ةيظفللاو ةيعقاولا لئاسملا لحي تحبصأو ,تالداعملاو لوادجلاو ةينايبلا موسرلا
 .تالداعملاو لوادجلاو ةينايبلا موسرلا :لثم ةعونتم تاليثمت

 :نيمكحملا قدص .ج

 اهقدص نم دكأتلل نيمكحملا نم ةعومجم ىلع ىوتحملا ليلحت ةادأ ضرعب ثحابلا ماق
 مت ىوتحملا ليلحت ةادأ ةشقانم لالخ نمو ،هتادحوو ليلحتلا تائف ةمءالمو ،اهتيلومش ىدمو
 مت امك ،ةطسبم ةروص يف ةبكرملا ريياعملا ضعب تلÇصُف ثيح ؛تاليدعتلا ضعب ءارجإ
 ا²روص يف ىوتحملا ليلحت ةادأ تحبصأ ىتح ،اهريسفتو ريياعملا ضعبب دوصقملا حيضوت
  .)2( قحلم رظنا ،ةيئاهنلا
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:ىوتحملا ليلحت ةادأ تابث .د  

 ةادألا مادختساب سايقلا راركت دنع اهسفن جئاتنلا ىلع لوصحلا تابثلاب دصقيو
 ىوتحم ليلحتب ثحابلا ماق ،ليلحتلا تابث نم دكأتللو ،اهسفن فورظلا يف اهسفن
 ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يهو ةسمخلا تالا¯ا تاعوضوم
 ، ىدماغلا ( رخآ ثحاب ماق امك ،)NCTM( ريياعم ءوض يف تالامتحالاو تانايبلا

 كلذو ،نيليلحتلا نيب قافتالا ةبسن باسح متو ،اهسفن تاعوضوملا ليلحتب )2012
 :ىلع صنت يتلاو )Holisti( يتسيلوه ةلداعم مادختساب

CR= 2M/N1+N2 

 .تابثلا لماعم =CR :نإ ثيح •
• M= ليلحتلا يترم لالخ اهيلع قفتملا تائفلا ددع. 

• N1+N2= ليلحتلا يترم يف تائفلا عومجم. 

 ةسمخلا تالا¯ا نم لاجم لكل تابثلا تالماعم باسح يتآلا لودجلا حضويو
  .)NCTM( ريياعم ءوض يف ةدح ىلع

 )4.3( مقر لودج

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف )قافتالا طاقن( تابثلا لماعم باسح
 .)يناثلاو لوألا( هيءزجب

 )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك

 للحملا ثحابلا ثحابلا ىوتحملا ريياعم تالاجم
 رخآلا

 طاقن
 قافتالا

 تابثلا لماعم

 0.99 1188 1190 1187 تايلمعلاو دعلا لاجم

 0.99 453 458 454 ربجلا لاجم
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 0 0 0 0 ةسدنهلا لاجم

 0.99 248 247 250 سايقلا لاجم

 0.99 287 286 289 تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم

 0.99 2176 2181 2180 يلامجإلا

 .)يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك

 0.99 692 693 695 تايلمعلاو دعلا لاجم

 0 0 0 0 ربجلا لاجم

 0.99 282 284 282 ةسدنهلا لاجم

 0.98 335 340 337 سايقلا لاجم

 0.98 157 160 158 تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم

 0.99 1466 1477 1472 يلامجإلا

 0.99 3642 3658 3652 ا£عم نيلصفلل يلامجإلا

 ةيوئملا ةبسنلا تغلب ثيح ؛ةعفترم تابثلا تالماعم نأ ،قباسلا لودجلا نم حضتي
 ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يه يتلاو ةسمخلا تالا¯ا يلامجإب تابثلا لماعمل
 ام ؛ةيلاع ةبسنلا هذه دعت ذإ ،)%0.99( يلاوح تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو
 .ليلحتلا ةيلمعو ىوتحملا ليلحت ةادأ تابث ىلإ ثحابلا نأمط

 :ليلحتلا تاءارجإ .ه

 يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ىلإ ىوتحملا ليلحت ةادأ دادعإ يف ثحابلا دنتسا •
 لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتكل )NCTM( تايضايرلا
  .)يناثلاو

 .اهل تابثلاو قدصلا تارابتخا ءارجإو نيمكحملا ىلع ىوتحملا ليلحت ةادأ ضرع مت •
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 ملعم( رخآ ثحاب ةكراشمب يئادتبالا سداسلا فصلا باتك ىوتحم ليلحتب ثحابلا ماق •

 يفرشم نم ةبخن ليلحتلا ةيلمع ىلع فرشأ ثيح ؛هسفن لا¯ا يف )تايضاير
 :ةيتآلا تاوطخلا قفو ليلحتلا تاءارجإ تراص دقو ،تايضايرلا

 تالا¯ا يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحمل ةقمعتملا ةساردلا -
 تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يه يتلاو ةسمخلا
 .تالامتحالاو

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف ليلحتلا تادحو نم عوضوم لك ةءارق -
  .ةقيقدو ةيعاوو ةينأتم ةءارق يئادتبالا

 تائفك )NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ةمئاق ةءارق -
 .ةقيقدو ةقمعتم ةءارق ليلحتلل

 وأ ةجيتن وأ ةدعاق وأ ةيرظن وأ نيرمت وأ لاثم وأ بيردت وأ طاشن لك رابتعا -
 .ًةرقف نوناق

 قافتالا مت يتلا تارقفلا يف هراركتو عوضوم لك يف رايعملا قفاوت نع ثحبلا -
 .ليلحتلا ةيلمعب ماق يذلا رخآلا ثحابلاو ثحابلا نيب اهيلع

 ريياعملا نم رايعم لك يف درو ام بسحب صصخملا ناكملا يف )X( ةمالع عضو -
 رايعملا دورو تارم ددع بسحب اهراركتو ،عوضوملا يف ليلحتلا ةمئاق يف ةددحملا
 .عوضوملا يف

 لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ليلحت جئاتن غيرفت -
 .)4( قحلم رظنا ،ضرغلا اذه لجأ نم تدعُأ  ةرامتسا يف )يناثلاو

 :)NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريـياعم ةمئاق -2

 تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ةمئاق ىلع دامتعالاب ثحابلا ماق
)NCTM( ةيتآلا تاوطخلل اًقفو ،اهئوض يف ةمئاقلا دادعإ مت ثيح ؛رشابم لكشب: 
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 دمتعا ذإ ؛)NCTM( ريياعم ءوض يف ىوتحملا دع§ب ريياعمب ةيلوأ ةمئاق دادعإ -أ
 ةيبرعلا ةغللا ىلإ كلذ دعب اهمجرت يتلاو ةيزيلجنإلا اهتغلب ريياعملا هذه ىلع ثحابلا
 ىعار امك ،)2( قحلم رظنا ةيزيلجنإلا ةغللا ةرتاكدو ةذتاسأ نم نيصتخملا §ضعب
 نإف هيلعو ،تايضايرلا ثحبمب ةصاخلا ةميلسلا ةيوغللا ةغايصلاو ةمجرتلا ثحابلا
 يملعمل يموقلا سل¯ا ةقيثو ريياعم ءوض يف ىوتحملا دع§ب ريياعمل ةيلوألا ةمئاقلا
 ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يهو تالاجم ةسمخ ىلع تلمتشا )NCTM( تايضايرلا
  .تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو

 نم كلذو ،)NCTM( ريياعم ءوض يف ىوتحملا دعب ريياعمب ةيلوألا ةمئاقلا طبض -ب
 ١٤٣٩ / ٢ / ٢٦ :خيراتب سيمخلا:موي )لمع ةشرو( دقعب ثحابلا مايق لالخ
 ةذتاسألاو ةرتاكدلا نم ةبخن روضحب كلذو ١١/٢٠١٧/ ١٦ قفاوملا ـه
 يف اهيفرشمو تايضايرلا يملعمو هبيلاسأو تايضايرلا سيردت جهانمب نيصتخملا
 ةيلومش ىدم لوح مهيأر ءادبإل كلذو ،)3( قحلم رظنا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 مت دقف ،تاليدعتلا ضعب ءارجإ ىلإ شاقنلا لصوت دقو ،اهتغايصو ريياعملا تارقف
 بلغأ يأر بسح ةمجرتلاو ،ةيوغللا ةغايصلاب ةقلعتملا تارقفلا ضعب ىلع ليدعتلا
 كلت نأل ا£رظن ىرخأ ريياعم ةفاضإب دحأ رشي ملو ،نيرضاحلا ةذتاسألاو ةرتاكدلا
 .تايضايرلا يملعمل يموقلا سلجملل ةيكيرمألا ةقيثولا ا²دمتعا ريياعملا

  كلذ متو  ،)NCTM( ريياعم ءوض يف ىوتحملا دعب ريياعم ةمئاقل ةيئاهنلا ةروصلا -ت
 ةمئاقلاب جورخلا مت ثيح ؛ةساردلا ومكحم اهيلإ راشأ يتلا تاليدعتلا ءارجإ دعب
 تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ةقيثو ريياعم ءوض يف ىوتحملا دعب ريياعمل ةيئاهنلا
)NCTM(، قحلم رظنا )ا£سيئر ا£رايعم )17( ىلع ىوتحملا دعب لمتشا ثيح ،)2، 
   .اّ£يعرف ا£رايعم )55( هتحت جردني
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 :ةساردلا تاوطخ :ا£سداس

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ميوقت ىلإ ةيلاحلا ةساردلا فد²
 فادهأ قيقحتلو ؛)NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ءوض يف
 :ةيتآلا تاوطخلا عابتا مت ةساردلا

 ليلحتو ميوقتلاب ةقلعتملا ةقباسلا تاساردلاو ثاحبألاو يوبرتلا بدألا ىلع عالطالا .1
 .ةفلتخملا تايضايرلا عورف يف )NCTM( ريياعمو ىوتحملا

 تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثول ىوتحملا دعب ريياعمب ةمئاق دادعإ .2
)NCTM( تالاجم ةسمخ ىلع لمتشي يذلاو ىوتحملا دعب نمضتت يتلاو ،ةيلوألا ا²روصب 
 مت دقو ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يهو
 جهانم يف نيصتخملا نيفرشملاو نيملعملاو ةذتاسألاو ةرتاكدلا نم ةعومجم ىلع اهضرع
 .ةساردلا ةادأ تابثو قدص نم دكأتلل كلذو هبيلاسأو تايضايرلا سيردت

 يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو قفاوت ىدم ةفرعم فدÃ ىوتحملا ليلحت ةادأ دادعإ مت .3
 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم عم )NCTM( تايضايرلا يملعمل
  .ىوتحملا ليلحت ةادأل تابثلاو قدصلا ىدم باسح متو ،)يناثلاو لوألا( هيءزجب

 ريياعم قفاوت ىدم ةفرعمل ليلحتلا ةادأ دادعإ مت ،ليلحتلا تابثو قدص نم دكأتلا دعبو .4
 ىوتحم يف ) NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو عم ىوتحملا دعب
 اًقفو ثحابلا ماق دقو ،)يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك
  .ىوتحملا ليلحتب ةادألا هذهل

 تاراركتلا مادختساب اËيئاصحإ ريياعملا ةمئاقو ليلحتلا نم لك جئاتن ةجلاعمب مايقلا .5
 .ةيوئملا بسنلاو

 .اهريسفتو اهليلحتو جئاتنلا ضرع .6
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  .اهيلإ لصوتلا مت يتلاو ةيلاحلا ةساردلا جئاتن ءوض يف تاحرتقملاو تايصوتلا ميدقت .7

 :ةيئاصحإلا بيلاسألا :ا£عباس

 :ةيتآلا ةيئاصحإلا بيلاسألا تانايبلا ليلحتل ثحابلا مدختسا         

 .يتسيلوه ةلداعم .1

 .ةيباسحلا تاراركتلا .2

 .ةيوئملا بسنلا .3

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتكل ىوتحملا ليلحت ةيلمع تددحت ،قبس ام ءوض يفو
 دعلا :يهو تالاجم ةسمخ يف )NCTM( ريياعم قفو يناثلاو لوألا هيءزجب يئادتبالا
 بيلاسألا ثحابلا مدختسا دقو ،تانايبلاو ءاصحإلاو سايقلاو ةسدنهلاو ربجلاو تايلمعلاو
 اهرسفيو ةيلاحلا ةساردلا جئاتن ىلع لصحي يكل ةيمكلا ةيمقرلا تانايبلاو ةيئاصحإلا
 .ةيلاحلا ةساردلا نم مداقلا لصفلا يف كلذ نع ُثّ»دحت§يسو ،ةميلس ةيجهنم ةيملع ةقيرطب
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 عبارلا لصفلا

 اهتشقانمو ةساردلا جئاتن

 

  .لوألا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانمو ليلحت •

 .يناثلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانمو ليلحت •

 .ثلاثلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانمو ليلحت •

 .عبارلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانمو ليلحت •

 .سماخلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانمو ليلحت •

 .سداسلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانمو ليلحت •

 .عباسلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانمو ليلحت •
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 عبارلا لصفلا

 اهتشقانمو ةساردلا جئاتن

 ام اذهو ،اهجئاتن ريسفتو ةساردلا تالؤاست نع ةباجإلا ىلإ يلاحلا لصفلا فدهي
 َلäصو»ت§ي يكل اهعيمج ةقباسلا لوصفلا ثحابلا ضرعتسا ثيح ؛ةيلاحلا ةساردلا هب تءاج
 تاءاصحإو ماقرأب ةلثمتمو ،اّ£يقطنم ةميلسو ،اّ£يوبرت ةلوبقم نوكت ثيحب ،ةساردلا جئاتن ىلإ
  .اهتنيعو ةساردلا عمتجم ىلع ةساردلا جئاتن »مّ»مع§ت يكل  ا£ضيأو ،اهتيقادصم ىلع لدت

 نم اهنع ةباجإللو ،ةساردلا ةلئسأ ليلحتل يليصفت ضرع لصفلا اذه يف متيسو
 ةيباسحلا تاراركتلا مادختساب اËيئاصحإ ُجلاع§تس يتلاو ،ةساردلا ةادأ قيبطت جئاتن لالخ
 :يتأي اميف كلذ ميدقت يف ثحابلا عرش دقو ،ةيوئملا بسنلاو

 اهتشقانمو ةساردلا جئاتن

 )NCTM( ريياعم ام" :ىلع صني يذلاو لوألا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ليلحت

 "؟يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ميوقت اهئوض يف نكمي يتلا

 ثوحبلاو يوبرتلا بدألا ىلع عالطالاب ثحابلا ماق ،لاؤسلا اذه ليلحتلو
 ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيلصألا ةيزيلجنإلا ةغللا نم ريياعملا ةمجرتب قلعتت يتلا ةقباسلا تاساردلاو
 ةغللاو ةيبرعلا ةغللا يف نيصصختملا تاعماجلا ةذتاسأ نم نيصتخملا ءارآ ذخأ عاطتسا امك
 كلت لوح تايضايرلا سيردت قرطو جهانم يف نيصصختملا تاعماجلا ةذتاسأو ةيزيلجنإلا
 :نم نوكتيو ،تايلمعلاو دعلا لاجم :اًلوأ ريياعملا

 :دادعألا ةمظنأو دادعألا نيب تاقالعلاو اهليثمت قرطو دادعألا موهفم كاردإ :لوألا روحملا

o اهليثمتل ةفلتخملا قئارطلاو اّ£دج ةريغصلاو اّ£دج ةريبكلا دادعألا ةيهام مهف. 

o ةيددعلا ةمظنألاو دادعألا نيب ةنراقم. 



108 
 

o ةيقيقحلا دادعألا ماظن كراشت ةمظنأك اهعم لماعتلاو تافوفصملاو تاهجتملا مهف. 

o ةيلكلا دادعألا نيب تاقالعلا ضعب ريربتل دادعألا ةيرظن ميهافم مادختسا. 

 اهضعب ىلع اهضعب تايلمعلا هذه دامتعا ةيفيكو تايلمعلا ىنعم كاردإ :يناثلا روحملا

 :رخآلا

o روذجلا باسحو دادعألا ىوق باسحو ةمسقلاو برضلا تايلمع رثأ كاردإ 
 .تايمكلا ريداقم ىلع

o تافوفصملاو تاهجتملا برضو عمج تايلمعل تاليثمتلاو صاوخلا مهف. 

o أ ىلع قيفاوتلاو ليدابتلا مهف ىلع تاردقلا ةيمنتÖدع بيلاسأ ا. 

 ةباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ ىلع ةردقلاو ةلوهسب تاباسحلا ءارجإ :ثلاثلا روحملا

 :ةبئاصلا

o ةلوهسب ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ. 

o ا£ديقعت رثكألا تاباسحلل ةينقتلا مادختسا. 

o ةحيحصلا تاباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ. 

 :نم نوكتيو ،ربجلا لاجم :ا£يناث

  :تانارتقالاو تاقالعلاو طامنألا مهف :لوألا روحملا

o دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا لثمي 
 .نكمأ نإ ةيزمرلا

o دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا للحي 
 .نكمأ نإ ةيزمرلا
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o دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا ممعي 
 .نكمأ نإ ةيزمرلا

o ةقالعلا ليثمتل اهنيب نراقيو ةفلتخملا طامنألا طبري. 

o ةقالعلا ليثمتل اهنيب نراقيو ةفلتخملا طامنألا نيب زيمي. 

o وأ لوادجلا لالخ نم ةيطخلا ريغ وأ ةيطخلا تانارتقالا صئاصخ نيب نراقي 
 .تالداعملا وأ موسرلا

 :ةيربجلا زومرلا مادختساب ةيضايرلا ىنبلاو )تالاحلا( فقاوملا ليلحتو ليثمت :يناثلا روحملا

o تاريغتملل ةفلتخملا تامادختسالا مهفل ةيلوأ ميهافم روطي. 

o طوطخلل ينايبلا ليثمتلاو ةيزمرلا تاريبعتلا نيب تاقالعلا فشتكي. 

o ليمو نييثادحإلا نيروحملا عم عطاقتلا طاقن نم لك ىنعمب اّ£صاخ ا£مامتها يلوي 
 .ميقتسملا

o ةيربجلا زومرلا اهيف مدختست يتلا ةفلتخملا عاضوألاو تالاحلا نيبي. 

o نمضتت يتلا كلت ةصاخ ،لئاسملا لحو تالاحلا ليثمتل ةيربجلا زومرلا مدختسي 
 .ةيطخ تاقالع

o ةطيسبلا ةيربجلا ةيزمرلا تاريبعتلل ةئفاكم ا£روصو »جذامن ممصي. 

o ةيطخ تالداعم لحي. 
 :اهمهفو ةيمكلا تاقالعلا ليثمتل ةيضايرلا جذامنلا مادختسا :ثلاثلا روحملا

o ةينايبلا موسرلا :لثم ةعونتم تاليثمت مادختساب ةيظفللاو ةيعقاولا لئاسملا لحي 
 .تالداعملاو لوادجلاو

 :ةفلتخم تاقايس يف ريغتلا ليلحت :عبارلا روحملا

 .ةيطخلا تاقالعلا يف يمكلا ريغتلا ةعيبط ليلحتل ةينايبلا موسرلا مدختسي
 :نم نوكتيو ،ةسدنهلا لاجم :اًثلاث
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 :داعبألا ةيثالثلاو ةيئانثلا ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخو تافص ليلحت :لوألا روحملا

o داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيسدنهلا لاكشألا نيب تاقالعلا مهف. 

o اًقفو ةقدب داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيسدنهلا لاكشألا نيب تاقالعلا فينصتو فصو 
 .ةزيمملا اهصئاصخل

o ماجحأو تاحاسمو تاطيحمو عالضألا لاوطأو اياوزلا نيب تاقالعلا مهف 
 .ةفلتخملا لاكشألا

o تاقالعلاو ةيسدنهلا راكفألاب ةقلعتملا ةيجاتنتسالاو ةيطابنتسالا ججحلا دقنو راكتبا 
 .ةيثروغاثيفلا تاقالعلاو هباشتلاو قباطتلا لثم ضعبب اهضعب اهطبرت يتلاو

 :ىرخألا ليثمتلا ةمظنأو ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختساب عقاوملا ديدحت :يناثلا روحملا

o اهرابتخاو ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخ ليثمتل ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختسا. 

o يتلا ةمظتنملا تاعلضملا لثم لاكشألا ضعب رابتخال ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختسا 
 .ةدماعتملا وأ ةيزاوتملا فرحألا نم جاوزأ ىلع يوتحت

 :ةيضايرلا فقاوملا ليلحتل لثامتلا مادختساو ةيسدنهلا تاليوحتلا قيبطت :ثلاثلا روحملا

o لثم ةيسدنهلا تالوحتلا ةجيتن لاكشألا هاجتاو ناكمو )سايق( مجح فصو: 
 .ددمتلاو ساكعنالاو نارودلاو باحسنالا

o تاليوحتلا مادختساب ءايشألل نارودلاو لثامتلا رواحمو هباشتلاو قباطتلا ربتخي 
 .ةيسدنهلا

 :تالكشملا لحل ةيسدنهلا جذامنلا مادختساو ،ينهذلا روصتلا مادختسا :عبارلا روحملا

o اهاياوز سايق وأ ،عالضألا لاوطأ :لثم ةنيعم صئاصخب ةيسدنهلا لاكشألا مسر. 

o هذه روصتل داعبألا ةيثالث تامس¯ا وأ لاكشألل داعبألا يئانث ليثمتلا مادختسا 
 .لاكشألا

o موجحلاو ةيلكلاو ةيبناجلا تاحاسملا باسح نمضتت يتلا لكاشملا لح. 
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o اهلحو لكاشملا ليثمتل تاكبشلا لثم ريوصتلا بيلاسأ مادختسا. 

o ةيربجلاو ةيددعلا تاقالعلا رسفت يتلا ةيسدنهلا جذامنلا مادختسا. 

o يف امك تايضايرلا سرد ريغ يف تاقالعلاو ةيسدنهلا راكفألا مادختساو زييمت 
 .ةيمويلا ةايحلا يف ةفلتخملا فقاوملا يفو مولعلاو بادآلا سورد

 :نم نوكتيو ،سايقلا لاجم :ا£عبار

 :سايقلا تايلمعو ،مظنلاو ،تادحولاو ،لاكشألل سايقلا ةيلباق مهف :لوألا روحملا

o يديلقتلاو يرتملا سايقلا يماظن نم ٍّلك مهف. 

o تادحولا نيب ةقالعلا مهف. 

o هسفن سايقلا ماظن لخاد يف ىرخأ ىلإ ةدحو نم ليوحتلا. 

o طيحملاو اياوزلا سايقل نيبسانملا مجحلاو عونلا تاذ ةدحولا مادختساو رايتخا 
 .مجحلاو ةيحطسلا ةحاسملاو

 :تاسايقلا ديدحتل ةبسانملا غيصلاو ،تاودألاو قرطلا قيبطت :يناثلا روحملا

o تاسايقلا ريدقتلو قرطلا لضفأ رايتخال مدختسملا سايقملا مادختسا. 

o اياوزلا سايقو مجحلاو ةحاسملاو لوطلا داجيإل ام تاودأو قرط قيبطتو رايتخا 
 .ةبولطملا ةقدلاب

o يزاوتمو ثلثملا نم لك ةحاسمو ةرئادلا طيحم داجيإل اهمادختساو ام غيص ريوطت 
 .ةرئادلاو فرحنملا هبشو عالضألا

o ا£ديقعت رثكأ لاكشأ تاحاسم ديدحتل قرط ريوطت. 

o ةناوطسألاو مرهلاو روشنملا مجحو ةيحطسلا ةحاسملا باسحل قرط ريوطت. 
 :نم نوكتيو ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم :ا£سماخ

 :اهضرع ةقيرطو اهميظنتو اهعمجو ،تانايبلا عم اهميدقت نكمي يتلا ةلئسألا ةغايص :لوألا روحملا
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o نيعمت¯ا صئاصخ نع تانايبلا عمجيو تاساردلا ممصيو ةلئسألا غوصي 
 .نيÃاشتملاو نيفلتخملا

 .اهمادختساو تانايبلا ليلحتل ةبسانملا ةيئاصحإلا قرطلا رايتخا :يناثلا روحملا

o جردملا ىلع ىوتحملا تانايبل مئالملا يلكشلا ليثمتلا مدختسيو يرجيو راتخي 
 .ةيراركتلا تاعلضملاو ،تاليطتسملاو ،يراركتلا

o يباسحلا طسولاو تتشتلاو ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم رسفيو مدختسيو دحوي 
 .ىدملاو

 :اهميوقتو تانايبلا ىلع ةينبملا تاؤبنتلاو تالالدتسالا ريوطت :ثلاثلا روحملا

o ينايبلا( يلكشلا اهليثمت عم ةقفاوتملا تانايبلا تاعومجم نيب نراقيو مهفيو حرشي( 
 .ةيراركتلا تاليطتسملاو تاعلضملاو يراركتلا جردملا ةيصوصخب

o نع تاؤبنت جتنتسي ىتح رثكأ وأ نيتنيع نيب تافالتخالا نع رهاوظلا مدختسي 
 .ةنيعلا هنم ذخؤيس يذلا يئاصحإلا عمت¯ا

o تاعلضملا دعاوق يف نيتزيمم نيتنيع نيب ةنكمم تاقالع نيب تاؤبنت جتنتسي 
 .يراركتلا علضملا يف طاقنلا نيب رمي يذلا يبيرقتلا طخلاب تانايبلاو

   :اهقيبطتو ةيضايرلا تالامتحالل ةيساسألا ميهافملا مهف :عبارلا روحملا

o ةساردل ةطخ لمعو ةديدج ةلئسأ ةغايصل ؤبنتلا وأ نيمختلا وأ ثدحلا مدختسي 
 .اهيلع ةباجإلاو ةديدج

 )2013( يرهشلاو نيناسح ةسارد عم ةيلاحلا ةساردلا تقفتا ،قبس ام لالخ نمف
 ةيبرعلا ةكلمملاب )5-3( نم فوفصلاب ةروطملا تايضايرلا بتك ىوتحم قفاوت ىدم ةفرعمب
 ،ةسدنهلا ،ربجلا ،تايلمعلاو دعلا :ةسمخلا تالا¯ا يف )NCTM( ريياعم عم ةيدوعسلا
 ىلإ )2007( يميمتلا ةسارد تفده لباقملا يفو ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحت ،سايقلا

 يملعم رظن ةهجو نم تايضايرلا سيردتب ةقلعتملا NCTM ريياعم رفاوت ةيمهأ ىدم راهظإ
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 ىدل  NCTM ريياعم ةيمهأب يعو دوجو ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوت دقو ،تايضايرلا
 .ريياعملا هذه رفاوت يف ايزيلام يملعم ةيلضفأو ،ةراتخملا لودلا يف تايضايرلا يملعم

 ىوتحم قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو يناثلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ليلحت

 دعلا لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك

 "؟تايلمعلاو

 باتك يف ةنäمضتملا تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم ديدحت مت ،لاؤسلا اذه ليلحتلو
 ةقيثو ءوض يف اهليلحت مث ،)يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا
 يتلا ليلحتلا ةادأ دادعإب ثحابلا ماق ثيح ؛تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم
 ةيلمع تمت دقو ،)NCTM( ريياعم ءوض يف تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم نمضتت
 ةبخن فارشإبو ةءافكلاو ةربخلاب عتمتي تايضاير ملعم وهو رخآ ثحاب ةكراشمب ليلحتلا
 ديحوت ىلعو ،اهعابتا متيس يتلا ليلحتلا ةيلآ ىلع قافتالا مت دقو .تايضايرلا يفرشم نم
 ىدم يتآلا لودجلا حضويو .سرد وأ عوضوم لك يف تارقفلا ددع رصحو ،ميهافملا
 ءوض يف )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت
 .تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم ىوتحم عم )NCTM( ريياعم

 )1.4( مقر لودج

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدمل ةيوئملا بسنلاو تاراركتلا
 .تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف
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 رــــيياــــــعملا م

 سداسلا فصلا

 )لوألا ىسرادلا لصفلا(

 )ةرقف 1188(

  سداسلا فصلا

 )يناثلا ىساردلا لصفلا(

 )ةرقف 692(

 فصلل تارقفلا يلامجإ
 سداسلا

 )ةرقف 1880(

 % ةبسنلا راركتلا % ةبسنلا راركتلا % ةبسنلا راركتلا

 :دادعألا ةمظنأو دادعألا نيب تاقالعلاو اهليثمت قرطو دادعألا موهفم كاردإ :لوألا روحملا

1 
 اّ£دج ةريغصلاو اّ£دج ةريبكلا دادعألا ةيهام مهف
 .اهليثمتل ةفلتخملا قئارطلاو

551 46.3% 472 68.2% 1023 54.4% 

 %10.2 192 %4.1 29 %13.7 163 .ةيددعلا ةمظنألاو دادعألا نيب ةنراقم 2

3 
 ةمظنأك اهعم لماعتلاو تافوفصملاو تاهجتملا مهف
 .ةيقيقحلا دادعألا ماظن كراشت

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

4 
 ضعب ريربتل دادعألا ةيرظن ميهافم مادختسا
 .ةيلكلا دادعألا نيب تاقالعلا

203 17.0% 107 15.4% 310 16.4% 

 %20.25 1525 %21.9 608 %19.25 917 ةبسنلا

 :رخآلا اهضعب ىلع اهضعب تايلمعلا هذه دامتعا ةيفيكو تايلمعلا ىنعم كاردإ :يناثلا روحملا

5 
 ىوق باسحو ةمسقلاو برضلا تايلمع رثأ كاردإ
 .تايمكلا ريداقم ىلع روذجلا باسحو دادعألا

93 7.8% 0 0.0% 93 4.9% 

6 
 برضو عمج تايلمعل تاليثمتلاو صاوخلا مهف
 .تافوفصملاو تاهجتملا

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

7 
 اÖأ ىلع قيفاوتلاو ليدابتلا مهف ىلع تاردقلا ةيمنت
 .دع بيلاسأ

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 %1.6 93 %0.0 0 %2.6 93 ةبسنلا

 :ةبئاصلا ةباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ ىلع ةردقلاو ةلوهسب تاباسحلا ءارجإ :ثلاثلا روحملا

 %47.9 902 %61.2 424 %40.2 478 .ةلوهسب ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ 8

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 .ا£ديقعت رثكألا تاباسحلل ةينقتلا مادختسا 9

 %15.5 293 %18.3 127 %13.9 166 .ةحيحصلا تاباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ 10

 %21.1 1195 %26.5 551 %18.03 644  ةبسنلا

 %14.3 2813 %16.1 1159 %13.2 1654 يلامجإلا
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 دعلا لاجم تاعوضوم ىوتحم ريياعم قفاوت ىدم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 ،)%1.6( ،)%20.25( يه يئادتبالا سداسلا فصلا باتك يف تايلمعلاو
 .اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم بسن يهو ،يلاوتلا ىلع )21.1%(

 قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو يناثلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانم

 لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم

 "؟تايلمعلاو دعلا

 فصلل تايضايرلا باتك يف تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم ليلحت دعب نيبتي
 ةدحولا ىلع نيعزوم ،ا£عوضوم )17( عيضاوملا ددع نأ )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا
 يه يتلاو ةعبارلا ةدحولاو ،)ةيرشعلا روسكلا ىلع تايلمعلا( :ناونعب يه يتلاو ةثلاثلا
 تاعوضوملا كلت تارقف ددع غلب ثيح )ةيرشعلا روسكلاو ةيدايتعالا روسكلا( :ناونعب
 ريياعم ءوض يف تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم ليلحت لالخ نمو ،ةرقف )1188(
)NCTM(يئادتبالا سداسلا فصلا باتك عم اهقفاوت ىدم ةفرعم لجأ نم كلذو ؛ 
 موهفم كاردإ" ىلع صني يذلاو لوألا روحملل ةيوئملا ةبسنلا تناك دقف ،)لوألا ءزجلا(
 تناكو ،)%19.25( "دادعألا ةمظنأو دادعألا نيب تاقالعلاو اهليثمت قرطو دادعألا
 هذه دامتعا ةيفيكو تايلمعلا ىنعم كاردإ" ىلع صني يذلاو يناثلا روحملل ةيوئملا ةبسنلا
 ثلاثلا روحملل ةيوئملا ةبسنلا تناك امك ،)%2.6( "رخآلا اهضعب ىلع اهضعب تايلمعلا
 نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ ىلع ةردقلاو ةلوهسب تاباسحلا ءارجإ" ىلع صني يذلاو
  .اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم بسن يهو )%18.03( "ةبئاصلا ةباجإلا

 دعلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم قفاوت ةجرد يلامجإ غلب امك
 ،)%13.2( )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف تايلمعلاو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جاهنم مامتها مدع ىلإ كلذ دوعيو ،اّ£دج ةيندتم ةبسن يهو
 ليضفتو يئادتبالا سداسلا فصلا باتك يف ةددحملا تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضومب
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 ريبك لكشب ةثالثلا رواحملا ةبسن يندت  ىلإو ،ةقحال فوفص يف اهلوانت جاهنملا يعضاو
 .باتكلا كلذ يف اهلامهإو

 فصلا باتك يف تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم ليلحتب ثحابلا ماق نيح يف
 :ناونعب يه يتلاو ةسداسلا ةدحولا اهتنمضت يتلا )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا
 ددع غلبو ،تاعوضوم )10( اهددع غلب ثيح )ةيدايتعالا روسكلا ىلع تايلمعلا(
 كاردإ" ىلع صني يذلاو لوألا روحملا ريياعم قفاوت ةبسن تناك دقو ،ةرقف )692( ا²ارقف
 يهو ،)%21.9( "دادعألا ةمظنأو دادعألا نيب تاقالعلاو اهليثمت قرطو دادعألا موهفم
 تايلمعلا ىنعم كاردإ" ىلع صني يذلاو يناثلا روحملا امأ ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن
 ؛)%0.0( ةيوئملا هتبسن تناكف "رخآلا اهضعب ىلع اهضعب تايلمعلا هذه دامتعا ةيفيكو
 ءارجإ" ىلع صني يذلاو ثلاثلا روحملا امأو ،باتكلا يف ريياعملا هذه قفاوت مدع ينعي اذهف
 هتبسن تناكف "ةبئاصلا ةباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ ىلع ةردقلاو ةلوهسب تاباسحلا
 روحملا نم ىلعأ تناك نإو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن ا£ضيأ يهو )26.5%(
  .لوألا

 تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم قفاوت ىدم يلامجإ غلب دقو
 اّ£دج ةيندتم ةبسن يهو ،)%16.1( )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلا باتك يف
 مدع ىلإو ،ةثالثلا رواحملا ريياعم ةبسنل حضاولا يندتلا ىلإ كلذ دوعيو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو
 .تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جاهنم مامتها

 دعلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم قفاوت ىدم نإف ،قبسام ىلع ًءانبو
 )27( اهددع يتلاو )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلا باتك يف تايلمعلاو
 نم ةيسارد تادحو ثالث ىلع تعزوت ةرقف )1880( ا²ارقف ددعو غلب ثيح ؛ا£عوضوم
 يهو ،)%14.3( ةبسنب ءاج ؛يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك جاهنم ىوتحم
 :اهمهأ نم بابسأ ةدعل كلذ ثحابلا عِجر§يو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو اّ£دج ةيندتم ةبسن
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o يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك جاهنم لامهإ( 
 .ريبك لكشب ةثالثلا رواحملا ريياعمل
o ريياعم ءوض يف تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم ضعب زُّكرت )NCTM( يف 

 .ةقحال فوفص

 ىلإ اهجئاتن ترهظأ ثيح )2014( ناديبعلاو يبعزلا ةسارد عم ةجيتنلا هذه قفتتو
 يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا ريياعمل عبارلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم نأ
 -%2.03( نيب تحوارت ةيوئم ةبسنب تايلمعلاو دعلا رهاظمل نمضتي )NCTM( تايضايرلا

 ةدعملا جهانملا فعض ىلإ كلذ ىزعيو ،ا£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن يهو ،)14.57%
 دعلا رايعمب اهميمصتو جهانملا دادعإ ىلع نومئاقلاو نييوبرتلا مامتها مدع كلذكو
 ,ددعلا عم لماعتلا ىلع ةردقلاو ,دادعألل قيمعلا مهفلل اًقيقد اًفصو مدقي يذلا تايلمعلاو
 اذهلو ,اهبيكرتو دادعألا ةمظنأل مهف ىلإ ةفاضإلاب ,ةفلتخملا تاباسحلا ءارجإو تايلمعلاو
 ةمظنألا نيبو اهنيب تاقالعلاو اهليثمت قرطو دادعألا مهف- :يف لثمتت ةيعرف ريياعم رايعملا
 تايلمعلا ءارجإب مايقلا- .ضعبلا اهضعبب اهطابترا ةيفيكو تايلمعلل ىنعملا مهف- .ةيددعلا
 بتك يف هنيمضت بجي كلذبو ,ةلوقعملا تاريدقتلا لمعو ةقالطو رسيو ةلوهسب ةيباسحلا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيئادتبالا ةلحرملل تايضايرلا

 ىوتحم قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو ثلاثلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ليلحت

 "؟ربجلا لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك

 تايضايرلا باتك يف ةنäمضتملا ربجلا لاجم تاعوضوم ديدحت مت ،لاؤسلا اذه ليلحتلو
 يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ءوض يف اهليلحت مث ،)لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل
 لاجم تاعوضوم نمضتت يتلا ليلحتلا ةادأ دادعإب ثحابلا ماق ثيح ؛تايضايرلا يملعمل
 ملعم وهو رخآ ثحاب ةكراشمب ليلحتلا ةيلمع تمت دقو ،)NCTM( ريياعم ءوض يف ربجلا
 قافتالا مت دقو ،تايضايرلا يفرشم نم ةبخن فارشإبو ةءافكلاو ةربخلاب عتمتي تايضاير
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 لك يف تارقفلا ددع رصحو ،ميهافملا ديحوت ىلعو ،اهعابتا متيس يتلا ليلحتلا ةيلآ ىلع
  .سرد وأ عوضوم

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم يتآلا لودجلا حضويو
 لاجم تاعوضوم ىوتحم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف )لوالا ىسرادلا لصفلا( يئادتبالا
 .ربجلا

 )2- 4( مقر لودج

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدمل ةيوئملا بسنلاو تاراركتلا
 .ربجلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف

 

 م
 رــيياـــعملا

 سداسلا فصلا

 )لوالا ىساردلا لصفلا(

 )ةرقف 453(

 % ةبسنلا راركتلا

  :تانارتقالاو تاقالعلاو طامنألا مهف :لوألا روحملا

1 
 ةيزمرلا دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا لثمي
 .نكمأ نإ

135 29.8% 

2 
 ةيزمرلا دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا للحي
 .نكمأ نإ

115 25.3% 

3 
 ةيزمرلا دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا ممعي
 .نكمأ نإ

95 20.9% 

 %8.3 38 .ةقالعلا ليثمتل اهنيب نراقيو ةفلتخملا طامنألا طبري 4

 %14.3 65 .ةقالعلا ليثمتل اهنيب نراقيو ةفلتخملا طامنألا زيمي 5

6 
 وأ موسرلا وأ لوادجلا لالخ نم ةيطخلا ريغ وأ ةيطخلا تانارتقالا صئاصخ نيب نراقي
  .تالداعملا

3 0.66% 

 %16.5 451 ةبسنلا
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 :ةيربجلا زومرلا مادختساب ةيضايرلا ىنبلاو )تالاحلا( فقاوملا ليلحتو ليثمت :يناثلا روحملا

 %4.4 20 .تاريغتملل ةفلتخملا تامادختسالا مهفل ةيلوأ ميهافم روطي 7

 %0.0 0 .طوطخلل ينايبلا ليثمتلاو ةيزمرلا تاريبعتلا نيب تاقالعلا فشتكي 8

 %0.0 0 .ميقتسملا ليمو نييثادحإلا نيروحملا عم عطاقتلا طاقن نم لك ىنعمب اّ£صاخ ا£مامتها يلوي 9

 %0.0 0 .ةيربجلا زومرلا اهيف مدختست يتلا ةفلتخملا عاضوألاو تالاحلا نيبي 10

11 
 تاقالع نمضتت يتلا كلت ةصاخ ،لئاسملا لحو تالاحلا ليثمتل ةيربجلا زومرلا مدختسي
 .ةيطخ

75 16.5% 

 %16.9 77 .ةطيسبلا ةيربجلا ةيزمرلا تاريبعتلل ةئفاكم ا£روصو »جذامن ممصي 12

 %30.9 140 .ةيطخ تالداعم لحي 13

 %9.81 312  ةبسنلا 

 :اهمهفو ةيمكلا تاقالعلا ليثمتل ةيضايرلا جذامنلا مادختسا :ثلاثلا روحملا

14 
 لوادجلاو ةينايبلا موسرلا لثم ةعونتم تاليثمت مادختساب ةيظفللاو ةيعقاولا لئاسملا لحي
 .تالداعملاو

57 12.5% 

 %12.5 57  ةبسنلا

 :ةفلتخم تاقايس يف ريغتلا ليلحت :عبارلا روحملا

 0 0 .ةيطخلا تاقالعلا يف يمكلا ريغتلا ةعيبط ليلحتل ةينايبلا موسرلا مدختسي 15

 %0.0 0 ةبسنلا

 %9.7 820 يلامجإلا

 يف ربجلا لاجم تاعوضوم ىوتحم رايعم قفاوت ىدم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 )%0.0( ،)%12.5( ،)%9.81( ،)%16.5( وه يئادتبالا سداسلا فصلا باتك
 .اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم بسن يهو ،يلاوتلا ىلع
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 قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو ثلاثلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانم

 لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم

 "؟ربجلا

 تايضايرلا باتك يف ربجلا لاجم تاعوضوم ديدحتل ثحابلا ةظحالم لالخ نم
 نم ولخي )يناثلا ءزجلا( فصلا اذهل تايضايرلا باتك نأ دجو ،يئادتبالا سداسلا فصلل
 :اهنم ةددعتم تالاجم تحت جردنت ىرخأ تاعوضوم ىلع لمتشا ثيح ؛ربجلا تاعوضوم
  .تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو سايقلاو تايلمعلاو دعلا

 ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك نمضت دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 ةيددعلا طامنألا :ربجلا( :ناونعب يه يتلاو ىلوألا ةدحولا ربجلا لاجم ىوتحمل )لوألا
 يتلاو ةنماثلا ةدحولاو ،)بسانتلاو ةبسنلا( :ناونعب يه يتلاو ةعباسلا ةدحولاو ،)لاودلاو
 ا£عوضوم )15( نم تادحولا هذه تنوكتو ،)تالامتحالاو ةيوئملا ةبسنلا( :ناونعب يه
 كلذو ،)NCTM( ريياعم ءوض يف امهليلحتب ثحابلا ماق دقو ،ةرقف )453( ىلع ةعزوم
 ةبسنلا نأ ،ليلحتلا لالخ نم نيبتو ،ريياعملا كلت عم تاعوضوملا هذه قفاوت ىدم ديدحتل
 يه "تانارتقالاو تاقالعلاو طامنألا مهف" ىلع صني يذلاو لوألا روحملل ةيوئملا
 رواحملل ةيوئملا بسنلا ىلعأ دعتو اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن يهو )16.5%(
 .اهعيمج ةعبرألا

 ىنبلاو )تالاحلا( فقاوملا ليلحتو ليثمت" ىلع صني يذلاو يناثلا روحملا ىلإ ةبسنلاب امأ
 كلذك يهو )%9.81( هل ةيوئملا ةبسنلا تناك دقف "ةيربجلا زومرلا مادختساب ةيضايرلا
  .ثلاثلاو لوألا نيروحملا ةبسن نم لقأ اهنكلو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن
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 ليثمتل ةيضايرلا جذامنلا مادختسا" ىلع صني يذلاو ثلاثلا روحملا ىلإ ةبسنلاب ا£ضيأو
 ةيندتم ةبسن يهو )%12.5( هل ةيوئملا ةبسنلا تناك دقف "اهمهفو ةيمكلا تاقالعلا
 .لوألا روحملا ةبسن نم برتقت

 دقف "ةفلتخم تاقايس يف ريغتلا ليلحت" ىلع صني يذلاو عبارلا روحملل ةبسنلاب امأ
 يف ةرفاوتم ريغ روحملا اذه يف )NCTM( ريياعم نأ ينعي كلذو )%0.0( هبيصن ناك
 مامتها مدع ىلع لدي ام ؛)لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك
 يف ريياعملا كلت اولوانتي نأ اولضف جاهنملا يعضاو نأ وأ ريياعملا هذÃ جاهنملا يعضاو
 تاعوضوم ىوتحم قفاوت ىدم يلامجإل ليلحتلا جئاتن نأ ثحابلا ىريو ،ةقحال فوفص
 )NCTM( ريياعم ءوض يف )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلا باتك يف ربجلا لاجم
 عجريو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن يهو ،)%9.7( يه ةيوئم ةبسنب تءاج دق
 :اهمهأ نم بابسأ ةدعل كلذ ثحابلا

o لاجم يف )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك جاهنم لافغإ 
  .لماك لكشب عبارلا روحملا ريياعمل ربجلا

o يف )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك جاهنم نمضت مدع 
 طخلا ليمو تاقالعلاو ةيطخلا ريغو ةيطخلا تانارتقالا :لثم تاعوضومل  ربجلا لاجم
 تاقالعلا يف يمكلا ريغتلا ةعيبط ليلحتل ةينايبلا موسرلا وأ ينايبلا ليثمتلاو ميقتسملا
 .ةيطخلا
o أ امك .ةقحال فوفص يف اهلوانت مت ثيحÖدادعألا يف ميهافملا ةيمنت ىلع زكرت مل ا 

 .اهقيبطتو ربجلاو

o فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم يف ربجلا لاجمب ةيسارد ةدحو دوجو مدع 
  .)يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا
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 )Kulm & others,2000( "نيرخآو ملوك" ةسارد عم ةجيتنلا هذه تفلتخا نيح يف
 ةميق تاذ لئاسمب بالطلا طبر يف ديج لكشب لمعت بتكلا نأ ىلإ اهجئاتن تلصوت يتلاو
 ليثمتو ةيربجلا تاقالعلا روطت ىلع لمعت بتكلا هذه نأو ،ةطشنألاو لئاسولا لالخ نم
 ،ةقالعلاو ،تاعوم¯ا تادحو يف زكرتت ةيلامجلا ميقلا نم ةعومجم كانه نأو ،تايمكلا
 نكل ،حيرص لكشب اهيف ةيلامجلا ميقلا ترهظ ثيح ؛باحسنالاو ،ساكعنالاو ،قيبطتلاو
 نييفاك ريغ باتكلاو ملعملا نأو ،ميقلا هذه سيردت يف ا£حضاو ا£مامتها نوملعملا يدب§ي ال
 ملعت ميدقت ىلإ مهدوقت بيلاسأو قرطب وأ ،حيرص لكشب ينادجولا لا¯ا فادهأ ميدقتل
  .نيملعملا رظن ةهجو نم تايضايرلا جهنم يف لاعفو ينادجو

 ىوتحم قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو عبارلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ليلحت

 "؟ةسدنهلا لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك

 باتك يف ةنäمضتملا ةسدنهلا لاجم تاعوضوم ديدحت مت ،لاؤسلا اذه ليلحتلو
 سل¯ا ريياعم ةقيثو ءوض يف اهليلحت مث ،)يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا
 تاعوضوم نمضتت يتلا ليلحتلا ةادأ دادعإب ثحابلا ماق ثيح ؛تايضايرلا يملعمل يموقلا
 رخآ ثحاب ةكراشمب ليلحتلا ةيلمع تمت دقو ،)NCTM( ريياعم ءوض يف ةسدنهلا لاجم
 مت دقو ،تايضايرلا يفرشم نم ةبخن فارشإبو ةءافكلاو ةربخلاب عتمتي تايضاير ملعم وهو
 تارقفلا ددع رصحو ،ميهافملا ديحوت ىلعو ،اهعابتا متيس يتلا ليلحتلا ةيلآ ىلع قافتالا
  .سرد وأ عوضوم لك يف

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم يتآلا لودجلا حضويو
  .ةسدنهلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا

 

 )3- 4( مقر لودج
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 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدمل ةيوئملا بسنلاو تاراركتلا
 .ةسدنهلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف

 رــيياـــعملا م

  سداسلا فصلا

 )ىناثلا ىسرادلا لصفلا(

 )ةرقف 282(

 % ةبسنلا راركتلا

 .داعبألا ةيثالثلاو ةيئانثلا ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخو تافص ليلحت :لوألا روحملا

 %0.0 0 .داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيسدنهلا لاكشألا نيب تاقالعلا مهف 1

 %0.0 0 .ةزيمملا اهصئاصخل اًقفو ةقدب داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيسدنهلا لاكشألا نيب اهفينصتو تاقالعلا فصو 2

 %37.6 106 .ةفلتخملا لاكشألا ماجحأو تاحاسمو تاطيحمو عالضألا لاوطأو اياوزلا نيب تاقالعلا مهف 3

4 
 اهضعب اهطبرت يتلا تاقالعلاو ةيسدنهلا راكفألاب ةقلعتملا ةيجاتنتسالاو ةيطابنتسالا ججحلا دقنو راكتبا
 .ةيثروغاثيفلا تاقالعلاو هباشتلاو قباطتلا لثم ضعبب

60 21.3% 

 %58.9 166  ةبسنلا

 .ىرخألا ليثمتلا ةمظنأو ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختساب عقاوملا ديدحت :يناثلا روحملا

 %6.7 19 .اهرابتخاو ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخ ليثمتل ةيثادحإلا ةيسدنهلا مادختسا 5

6 
 نم جاوزأ ىلع يوتحت يتلا ةمظتنملا تاعلضملا لثم لاكشألا ضعب رابتخال ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختسا
 .ةدماعتملا وأ ةيزاوتملا فرحألا

11 3.9% 

 %11 30 ةبسنلا

 .ةيضايرلا فقاوملا ليلحتل لثامتلا مادختساو ةيسدنهلا تاليوحتلا قيبطت :ثلاثلا روحملا

7 
 نارودلاو باحسنالا لثم ةيسدنهلا تالوحتلا ةجيتن لاكشألا هاجتاو ناكمو )سايق( مجح فصو
 .ددمتلاو ساكعنالاو

0 0.0% 

 %0.0 0 .ةيسدنهلا تاليوحتلا مادختساب ءايشألل نارودلاو لثامتلا رواحمو هباشتلاو قباطتلا ربتخي 8

 %0.0 0 ةبسنلا

 .تالكشملا لحل ةيسدنهلا جذامنلا مادختساو ،ينهذلا روصتلا مادختسا :عبارلا

 %27.7 78 .اهاياوز سايق وأ ،عالضألا لاوطأ :لثم ةنيعم صئاصخب ةيسدنهلا لاكشألا مسر 9
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 %10.6 30  .لاكشألا هذه روصتل داعبألا ةيثالث تامس¯ا وأ لاكشألل داعبألا يئانث ليثمتلا مادختسا 10

 %0.0 0  .موجحلاو ةيلكلاو ةيبناجلا تاحاسملا باسح نمضتت يتلا لكاشملا لح 11

 %0.0 0 .اهلحو لكاشملا ليثمتل تاكبشلا لثم ريوصتلا بيلاسأ مادختسا 12

 %15.9 45 .ةيربجلاو ةيددعلا تاقالعلا رسفت يتلا ةيسدنهلا جذامنلا مادختسا 13

14 
 يفو مولعلاو بادآلا سورد يف امك تايضايرلا سرد ريغ يف تاقالعلاو ةيسدنهلا راكفألا مادختساو زييمت
 .ةيمويلا ةايحلا يف ةفلتخملا فقاوملا

28 9.9% 

 %64.2 181 ةبسنلا

 %33.5 377 يلامجإلا

 يف ةسدنهلا لاجم تاعوضوم ىوتحم رايعم قفاوت ىدم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 وه )NCTM( ريياعم ءوض يف )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلا باتك
 ريغو ةيندتم بسن يهو ،يلاوتلا ىلع )64.2%( ،)0.0%( ،)11%( ،)58.9%(
 .اّ£يوبرت ةلوبقم

 قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو عبارلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانم

 لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم

 "؟ةسدنهلا

 باتك يف ةسدنهلا لاجم تاعوضوم ديدحتب همايق ءانثأ يف ثحابلا ظحال دقل
 لاجمب ةقلعتم عيضاوم يأ نم هولخ )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا
 تايضايرلا عورف تحت جردنت تاعوضوم ىلع باتكلا اذه لمتشا ثيح ؛ةسدنهلا
 .تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :لثم ىرخألا

 ةدحولا تلوانت دقف )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف امأ
 تعزوت ةيسدنه تاعوضوم )5( )تاعلضملاو اياوزلا :ةسدنهلا( :ناونعب يه يتلاو ةعساتلا
 كلذو ،)NCTM( ريياعم ءوض يف اهليلحتب ثحابلا ماق ثيح ؛ةرقف )282( ىلع
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 ةبسنلا نأ دجو ،ليلحتلا لالخ نمو ،تاعوضوملا كلت يف ريياعملا هذه قفاوت ىدم ديدحتل
 ةيثالثلاو ةيئانثلا ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخو تافص ليلحت" وهو لوألا روحملل ةيوئملا
 .ام ا£عون ةلوبقم ةبسن يهو )%58.9( يه "داعبألا

 ةسدنهلا مادختساب عقاوملا ديدحت" وهو يناثلا روحملا يف ةيوئملا ةبسنلا نأ دجو نيح يف
 ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن كلذك يهو )%11( يه "ىرخألا ليثمتلا ةمظنأو ةيثادحإلا
  .لوألا روحملل ةيوئملا ةبسنلا نم لقأو ،اّ£يوبرت

 فقاوملا ليلحتل لثامتلا مادختساو ةيسدنهلا تاليوحتلا قيبطت" وهو ثلاثلا روحملا امأ
 ةبسنلاب تنروق ام اذإ ةمودعم ةبسن يهو )%0.0( هل ةيوئملا ةبسنلا تناك دقف "ةيضايرلا
 يف ةرفاوتم ريغ روحملا اذه يف )NCTM( ريياعم نأ ىلع لدي اذهو ،يناثلا روحملل ةيوئملا
 نأ اولضف جاهنملا يعضاو نأ ىلع دكؤي ام ؛)يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلا باتك
 .ةقحال فوفص يف ريياعملا كلت اولوانتي

 جذامنلا مادختساو ،ينهذلا روصتلا مادختسا" وهو عبارلا روحملا ىلإ ةبسنلاب امأو
 ىلعأو ةلوبقم ةبسن يهو )%64.2( ةيوئملا هتبسن تناك دقف ؛"تالكشملا لحل ةيسدنهلا
 .لوألا روحملا ةبسن نم

 ىوتحمب )NCTM( ريياعم قفاوت ةجرد نأ ثحابلا ىري ،قبس ام ءوض يفو
 تزاح دق )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلا باتك يف ةسدنهلا لاجم تاعوضوم
 ةدعل كلذ عجريو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن يهو ،)% 33.5( يه ةيوئم ًةبسن
 :اهمهأ نم بابسأ

o نم )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ولخ 
 ةعبرألا رواحملل ةيوئملا بسنلا ىلع رثؤي اذهو ،اّ£يلك ةسدنهلا لاجم تاعوضوم
 .ةسيئرلا
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o ريياعمل )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف جاهنملا لافغإ 
 .ا£مامت ثلاثلا روحملا

o يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف جاهنملا نيمضت مدع( 
 تاحاسمو ساكعنالاو ددمتلاو نارودلاو ةيسدنهلا تاليوحتلا :لثم تاعوضومل
 كلذو ،داعبألا ةيثالث لاكشألا ليثمتو موجحلا داجيإو اهحوطسو ةيسدنهلا لاكشألا
 .ةقحال لحارمو فوفص يف عيضاوملا كلت عضوب جاهنملا يعضاو مامتهال

 ةجرد نأ نع اهجئاتن ترفسأ يتلاو )2005( يبيهولا ةسارد عم ةجيتنلا هذه قفتتو
 تناك يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلا فوفص بتكب ةسدنهلا ىوتحمب ريياعملا رفاوت
 اّ£دج ةريبكلا نيب اهرفاوت ةجرد بسح نزاوت نود نم ريياعملا تعزوت ثيحب ةطسوتم
 مدع ىلع لدي اذهو ةليلق تناك دقف ريياعملا رفاوت ةجرد نع نيللحملا تاريدقت امأ ،ةليلقلاو
 :يتأي ام اهمهأ نم تايصوت ةدعب ةساردلا تصوأ دقو ،ريياعملا هذÃ ةسدنهلا ىوتحم ءارثإ
 تاليوحتلا نع ةطيسب ولو ةطشنأب يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلا بتك نيمضت
 لوح يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلا ذيملتل ةيسدنهلا ةيميهافملا ةفرعملا قيمعتو ،ةيسدنهلا
 ،ةسدنهلا ىوتحمل ةيقيبطتلا ةيفيظولا بناوجلاب مامتهالاو ،ةيلكشلا قباطتو لثامتلا طخ
 فصوو ديدحتب ةقلعتملا ريياعملا رفاوت ةاعارمو ،طقف يفرعملا بناجلا ىلع راصتقالا مدعو
 .يناكملا غارفلا يف ءايشألل ةفاسملاو هاجتالا رييغتو تاراسملاو عقاوملا

 ترهظأ يتلاو )2015( يريودلاو تايلع ةسارد عم ةجيتنلا هذه فلتخت امنيب
 يساسألا سداسلا فصلل ةيسردملا تايضايرلا باتك ىوتحم نيب قفاوتلا ىدم نأ اهجئاتن
 ةبسن يهو ،)%69.7 -%0( نيب تحوارت ةيوئم ةبسنب ةعبرألا هتالاجمب ةسدنهلا رايعمو
 امل ا£مهم ا£رايعم ةسدنهلا رايعم دعي ثيح ؛ةيلاحلا ةساردلا جئاتن عم تنروق ام اذإ ةريبك
 عمت¯اب ضوهنلا يف مهسي ميلسو نوزوم يضاير جاهنم ءانبل دعاوقو سسأ نم هرفوي
 ناديبعلاو يبعزلا ةسارد عم ا£ضيأ تفلتخا لباقملا يفو ،ملعتملا ةايح ىلع ا£باجيإ سكعنيو
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 ريياعمل عبارلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم نأ ىلإ اهجئاتن ترهظأ ثيح ؛)2014(
 ةيوئم ةبسنب ةسدنهلا رهاظمل نمضتي )NCTM( تايضايرلا يملعمل يكيرمألا يموقلا سل¯ا
 .)%13.585 - %6.42( نيب تحوارت

 قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو سماخلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ليلحت 

 يف ) NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم

 "؟سايقلا لاجم

 باتك يف ةنäمضتملا سايقلا لاجم تاعوضوم ديدحت مت ،لاؤسلا اذه ليلحتلو
 ةقيثو ءوض يف اهليلحت مث ،)يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا
 يتلا ليلحتلا ةادأ دادعإب ثحابلا ماق ثيح ؛تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم
 ليلحتلا ةيلمع تمت دقو ،)NCTM( ريياعم ءوض يف سايقلا لاجم تاعوضوم نمضتت
 نم ةبخن فارشإبو ةءافكلاو ةربخلاب عتمتي تايضاير ملعم وهو رخآ ثحاب ةكراشمب
 ديحوت ىلعو ،اهعابتا متيس يتلا ليلحتلا ةيلآ ىلع قافتالا مت دقو ،تايضايرلا يفرشم
  .سرد وأ عوضوم لك يف تارقفلا ددع رصحو ،ميهافملا

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم يتآلا لودجلا حضويو
 .سايقلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا

 

 

 ) 4-4( مقر لودج

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدمل ةيوئملا بسنلاو تاراركتلا
 .سايقلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف
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 رـــــيياـــــعملا

 سداسلا فصلا

 )لوالا ىساردلا لصفلا(

 )ةرقف 248(

  سداسلا فصلا

 )ىناثلا ىساردلا لصفلا(

 )ةرقف 335(

 فصلل تارقفلا يلامجإ

 سداسلا

 )ةرقف 583(

 % ةبسنلا راركتلا % ةبسنلا راركتلا % ةبسنلا راركتلا

 :سايقلا تايلمعو ،مظنلاو ،تادحولاو ،لاكشألل سايقلا ةيلباق مهف :لوألا روحملا

 %26.4 154 %16.4 55 %39.9 99 .يديلقتلاو يرتملا سايقلا يماظن نم ٍّلك مهف 1

 %22.1 129 %1.5 5 %50 124 .تادحولا نيب ةقالعلا مهف 2

 %15.1 88 %0.89 3 %34.3 85 .هسفن سايقلا ماظن لخاد يف ىرخأ ىلإ ةدحو نم ليوحتلا 3

4 
 سايقل نيبسانملا مجحلاو عونلا تاذ ةدحولا مادختساو رايتخا
 .مجحلاو ةيحطسلا ةحاسملاو طيحملاو اياوزلا

0 0.0% 6 1.8% 6 1% 

 %16.2 377 %5.14 69 %31.05 308 لدعملا

 :تاسايقلا ديدحتل ةبسانملا غيصلاو ،تاودألاو قرطلا قيبطت :يناثلا روحملا

5 
 ريدقتلو قرطلا لضفأ رايتخال مدختسملا سايقملا مادختسا
 .تاسايقلا

22 8.8% 21 6.3% 43 7.4% 

6 
 مجحلاو ةحاسملاو لوطلا داجيإل تاودأو قرط قيبطتو رايتخا
 .ةبولطملا ةقدلاب اياوزلا سايقو

0 0.0% 32 9.6% 32 5.5% 

7 
 نم لك ةحاسمو ةرئادلا طيحم داجيإل اهمادختساو غيص ريوطت
 .ةرئادلاو فرحنملا هبشو عالضألا يزاوتمو ثلثملا

0 0.0% 102 30.4% 102 17.5% 

 %8.2 48 %14.3 48 %0.0 0 .ا£ديقعت رثكأ لاكشأ تاحاسم ديدحتل قرط ريوطت 8

9 
 مرهلاو روشنملا مجحو ةيحطسلا ةحاسملا باسحل قرط ريوطت
 .ةناوطسألاو

0 0.0% 82 24.5% 82 14.1% 

 %10.5 307 %17.02 285 %8.8 22 ةبسنلا

 %13.4 684 %11.1 354 %19.9 330 يلامجإلا
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 يف سايقلا لاجم تاعوضوم ىوتحم رايعم قفاوت ىدم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 وه )NCTM( ريياعم ءوض يف )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلا باتك
 .اّ£يوبرت نيتلوبقم ريغ ناتبسن امهو ،يلاوتلا ىلع )10.5%( ،)16.2%(

 قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو سماخلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانم

 لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم

 "؟سايقلا

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف سايقلا لاجم تاعوضوم ليلحت دعب حضäتا
 ةسماخلا ةدحولا ىلع ةعزوم ،)4( اهددع ناك هتاعوضوم نأ )لوألا ءزجلا( يئادتبالا
 كلت تارقف ددع غلب ثيح ؛)ةعسلاو ،ةلتكلاو ،لوطلا :سايقلا( :ناونعب ىه يتلاو
 ريياعم ءوض يف سايقلا لاجم تاعوضوم ليلحت لالخ نمو ،ةرقف )248( تاعوضوملا
)NCTM(يئادتبالا سداسلا فصلا باتك عم اهقفاوت ىدم ةفرعم لجأ نم كلذو ؛ 
 ةيلباق مهف" ىلع صني يذلاو لوألا روحملل ةيوئملا ةبسنلا تناك دقف ،)لوألا ءزجلا(
 ةبسنلا تناكو ،)%31.5( "سايقلا تايلمعو ،مظنلاو ،تادحولاو ،لاكشألل سايقلا
 ديدحتل ةبسانملا غيصلاو ،تاودألاو قرطلا قيبطت" ىلع صني يذلاو يناثلا روحملل ةيوئملا
  .اّ£يوبرت نيتلوبقم ريغو ناتيندتم ناتبسن امهو )%8.8( "تاسايقلا

 يف سايقلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم قفاوت ةجرد يلامجإ غلب دق امك
 ةيندتم ةبسن يهو ،)%19.9( )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك
 سايقلا لاجم تاعوضومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جاهنم مامتها مدع ىلإ كلذ دوعيو ،اّ£دج
 فوفص يف اهلوانت جاهنملا يعضاو ليضفتو يئادتبالا سداسلا فصلا باتك يف ةددحملا
   .باتكلا كلذ يف امهلامهإو ريبك لكشب نيروحملا ةبسن يندت ىلإو ،ةقحال
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 سداسلا فصلا باتك يف سايقلا لاجم تاعوضوم ليلحتب ثحابلا ماق دقو
 ،طيحملا :سايقلا( :ناونعب يه يتلاو ةرشاعلا ةدحولا يف ةدوجوملا )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا
 ،ةرقف )335( ا²ارقف ددع غلبو ،عيضاوم )6( اهددع غلب ثيح ؛)مجحلاو ،ةحاسملاو
 سايقلا ةيلباق مهف" :ىلع صني يذلاو لوألا روحملا ريياعم قفاوت ةبسن تناك دقو
 ريغو ةيندتم ةبسن يهو ،)%5.14( "سايقلا تايلمعو ،مظنلاو ،تادحولاو ،لاكشألل
 غيصلاو ،تاودألاو قرطلا قيبطت" :ىلع صني يذلاو يناثلا روحملا امأ ،اّ£يوبرت ةلوبقم
 ةيندتم ةبسن ا£ضيأ يهو ،)%17.02( ةيوئملا هتبسن تناكف "تاسايقلا ديدحتل ةبسانملا
  .لوألا روحملا نم ىلعأ تناك نإو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو

 يف سايقلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم قفاوت ىدم يلامجإ غلب دقو
 ريغو اّ£دج ةيندتم ةبسن يهو ،)%11.1( )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلا باتك
 مدع ىلإو ،نيقباسلا نيروحملا ريياعم ةبسنل حضاولا يندتلا ىلإ كلذ دوعيو ،اّ£يوبرت ةلوبقم
  .سايقلا لاجم تاعوضومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جاهنم مامتها

 يف سايقلا لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم قفاوت ىدم يلامجإل ةقمعتم ةرظنبو
 ددعو ،عيضاوم )10( اهددعو )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلا باتك
 فصلل تايضايرلا جاهنم ىوتحم نم نيتيسارد نيتدحو ىلع تعزوت ةرقف )583( ا²ارقف
 ريياعم ءوض يف سايقلا لاجم رايعمل ةيوئملا ةبسنلا نأ دج§و دقف ؛يئادتبالا سداسلا
)NCTM( )13.4%(، كلذ ثحابلا عجريو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو اّ£دج ةيندتم ةبسن يهو 
 )NCTM( ريياعم ءوض يف سايقلا لاجم تاعوضوم ضعب زكرت اÖا :اهمهأ نم بابسأ ةدعل
 .ةقحال فوفص يف

 نأ ىلإ تلصوت يتلاو )2007 ،ةرمع وبأ( ةسارد عم ةجيتنلا هذه تفلتخا دقو 
 سايقلاو ةسدنهلا يلاجم يف تايضايرلا جاهنم ةقيثو يف (NCTM) ريياعم رفاوت ةجرد
 عومجم نم )%78( ةبسنب تناك عساتلاو ،نماثلاو ،عباسلا ةيساردلا فوفصلل
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 يف تايضايرلا بتك يف ريياعملا رفاوت ةجرد نإف ةنيعلا دارفأ تاهاجتا بسحبو ،تافصاوملا
 .تافصاوملا عومجم نم )%77( تناك ةثالثلا فوفصلا لكل نيروكذملا نيلا¯ا

 قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو سداسلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ليلحت

 لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم

 "؟تالامتحالاو تانايبلا ليلحت

 تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم تاعوضوم ديدحت مت ،لاؤسلا اذه ليلحتلو
 اهليلحت مث ،)يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف ةنäمضتملا
 ةادأ دادعإب ثحابلا ماق ثيح ؛تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ءوض يف
 ريياعم ءوض يف تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم تاعوضوم نمضتت يتلا ليلحتلا
)NCTM(، عتمتي تايضاير ملعم وهو رخآ ثحاب ةكراشمب ليلحتلا ةيلمع تمت دقو 
 ليلحتلا ةيلآ ىلع قافتالا مت دقو ،تايضايرلا يفرشم نم ةبخن فارشإبو ةءافكلاو ةربخلاب
  .سرد وأ عوضوم لك يف تارقفلا ددع رصحو ،ميهافملا ديحوت ىلعو ،اهعابتا متيس يتلا

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم يتآلا لودجلا حضويو
 ليلحت لاجم تاعوضوم ىوتحم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف )يناثلاو لوألا( هيءزجب
 .تالامتحالاو تانايبلا

 )5 -4( مقر لودج

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدمل ةيوئملا بسنلاو تاراركتلا
 .تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف

 رـــيياـــعملا م

 سداسلا فصلا

 ىىساردلا لصفلا(

 )لوالا

  سداسلا فصلا

 ىساردلا لصفلا(

 )يناثلا

 تارقفلا يلامجإ

 سداسلا فصلل

 )ةرقف 444(
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 )ةرقف 157( )ةرقف 287(

 % ةبسنلا راركتلا % ةبسنلا راركتلا % ةبسنلا راركتلا

 :اهضرع ةقيرطو اهميظنتو اهعمجو ،تانايبلا عم اهميدقت نكمي يتلا ةلئسألا ةغايص :لوألا روحملا

1 
 تانايبلا عمجيو تاساردلا ممصيو ةلئسألا غوصي
 .نيÃاشتملاو نيفلتخملا نيعمت¯ا صئاصخ نع

66 22.9% 128 81.5% 194 43.6% 

 %43.6 194 %81.5 128 %22.9 66 لدعملا

 .اهمادختساو تانايبلا ليلحتل ةبسانملا ةيئاصحإلا قرطلا رايتخا :يناثلا روحملا

2 
 مئالملا يلكشلا ليثمتلا مدختسيو يرجيو راتخي
 ،يراركتلا جردملا ىلع يوتحملا تانايبلل
 .ةيراركتلا تاعلضملاو ،تاليطتسملا

71 24.7% 45 28.6% 116 26.1% 

3 
 ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم رسفيو مدختسيو دحوي
 .ىدملاو يباسحلا طسولاو تتشتلاو

77 26.8% 0 0.0% 77 17.3% 

 %21.7 193 %14.3 45 %25.75 148 ةبسنلا 

 :اهميوقتو تانايبلا ىلع ةينبملا تاؤبنتلاو تالالدتسالا ريوطت :ثلاثلا روحملا

4 
 ةقفاوتملا تانايبلا تاعومجم نيب نراقي مهفيو حرشي
 جردملا ةيصوصخب )ينايبلا( يلكشلا اهليثمت عم
 .ةيراركتلا تاليطتسملاو تاعلضملاو يراركتلا

21 7.3% 39 24.8% 60 13.5% 

5 

 وأ نيتنيع نيب تافالتخالا نع رهاوظلا مدختسي

 يئاصحإلا عمت¯ا نع تاؤبنت جتنتسي ىتح رثكأ
 .ةنيعلا هنم ذخؤيس يذلا

0 0.0% 39 24.8% 39 8.7% 

 نيتزيمم نيتنيع نيب ةنكمم تاقالع نيب تاؤبنت جتنتسي 6

 يذلا يبيرقتلا طخلاب تانايبلاو تاعلضملا دعاوق يف
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
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 .يراركتلا علضملا يف طاقنلا نيب رمي

 %7.4 99 %19.2 78 %2.4 21 ةبسنلا

   :اهقيبطتو ةيضايرلا تالامتحالل ةيساسألا ميهافملا مهف :عبارلا روحملا

7 
 ةلئسأ ةغايصل ؤبنتلا وأ نيمختلا وأ ثدحلا مدختسي
 .اهيلع ةباجإلاو ةديدج ةساردل ةطخ لمعو ةديدج

0 0 27 17.1% 27 6.08% 

 %6.08 27 %17.1 27 %0.0 0 ةبسنلا

 %19.7 513 %33.02 278 %12.7 235 يلامجإلا

 ليلحت لاجم تاعوضوم ىوتحم رايعم قفاوت ىدم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 ءوض يف )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلا باتك يف تالامتحالاو تانايبلا
 ،يلاوتلا ىلع )%6.08( ،)%7.4( ،)%21.7( ،)%43.6( وه )NCTM( ريياعم
  .اّ£يوبرت ةلوبقم ريغ بسن يهو

 قفاوت ىدم ام" :ىلع صني يذلاو سداسلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانم

 لاجم يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم

 "؟تالامتحالاو تانايبلا ليلحت

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم ثحابلا حضوي
 ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم عم )NCTM( ريياعم ءوض يف )يناثلاو لوألا( هيءزجب
 تايضايرلا باتك يف تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم تاعوضوم ليلحتب ماق ثيح
 :ناونعب يه يتلاو ةيناثلا ةدحولا يف تدج§و يتلاو )لوألا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلل
 تنمضت امك ،عيضاوم )5( ا²اعوضوم ددع غلب ثيح ؛)ةينايبلا تاليثمتلاو ءاصحإلا(
 ،)%12.7( وه لا¯ا اذÃ ريياعملا قفاوت ىدمل ةيوئملا ةبسنلا يلامجإ ناكو ،ةرقف )287(
 يذلاو لوألا روحملل ةيوئملا ةبسنلا تناك نيح يف ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن يهو
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 ةقيرطو اهميظنتو اهعمجو ،تانايبلا عم اهميدقت نكمي يتلا ةلئسألا ةغايص" ىلع صني
 قرطلا رايتخا" ىلع صني يذلا يناثلا روحملل ةيوئملا ةبسنلا تناكو ،)%22.9( "اهضرع
 ةيوئملا ةبسنلا تناك امنيب ،)%25.75( "اهمادختساو تانايبلا ليلحتل ةبسانملا ةيئاصحإلا
 تانايبلا ىلع ةينبملا تاؤبنتلاو تالالدتسالا ريوطت" ىلع صني يذلاو ثلاثلا روحملل
 ميهافملا مهف" ىلع صني يذلاو عبارلا روحملل ةيوئملا ةبسنلا امأ ،)%2.4( "اهميوقتو
 ريغو ةيندتم بسن يهو )%0.0( تناكف "اهقيبطتو ةيضايرلا تالامتحالل ةيساسألا
 ىلإ كلذ عجري دقو ،تاعوضوملا هذه يف ريبك لكشب ةقفاوتم ريغ اÖأ يأ ،اّ£يوبرت ةلوبقم
 لاجم تاعوضوم يف ةعفترم بسنب ريياعملا هذه روضح ةرورض مدع جاهنملا يعضاو ةيؤر
 مهلوانتو )لوألا ءزجلا( سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف تالامتحالاو تانايبلا ليلحت
 .ةقحال فوفص يف اهايإ

 يف تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم تاعوضوم ىوتحم ليلحت ىلإ ةبسنلاب امأ
 ةنماثلا ةدحولا ليلحتب ثحابلا ماق دقف )يناثلا ءزجلا( يئادتبالا سداسلا فصلا باتك
 لاجمب قلعتت يتلا تاعوضوملا جاردإب ماقو )تالامتحالاو ةيوئملا ةبسنلا( :ناونعب يه يتلاو
 )3( ا²اعوضوم ددع ناك يتلاو ةساردلا لاجم يف طقف تالامتحالاو تانايبلا ليلحت
 قفاوت ىدم يلامجإ نأ ليلحتلا ةيلمع تنيب دقو ،ةرقف )157( ا²ارقف ددعو ،عيضاوم
 ،)%33.02( يه تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم تاعوضوم عم )NCTM( ريياعم
 روحملا ريياعم قفاوت ىدمل ةيوئملا ةبسنلا تناك ثيح ؛اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن يهو
 اهميظنتو اهعمجو ،تانايبلا عم اهميدقت نكمي يتلا ةلئسألا ةغايص" ىلع صني يذلاو لوألا
 ىلع صني يذلاو يناثلا روحملل ةيوئملا ةبسنلا تناكو ،)%81.5( "اهضرع ةقيرطو
 تناك امنيب ،)%14.3( "اهمادختساو تانايبلا ليلحتل ةبسانملا ةيئاصحإلا قرطلا رايتخا"
 ىلع ةينبملا تاؤبنتلاو تالالدتسالا ريوطت" ىلع صني يذلاو ثلاثلا روحملل ةيوئملا ةبسنلا
 مهف" ىلع صني يذلاو عبارلا روحملل ةيوئملا ةبسنلا امأو ،)%19.2( "اهميوقتو تانايبلا
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 بسن يهو ،)%17.1( تناك دقف "اهقيبطتو ةيضايرلا تالامتحالل ةيساسألا ميهافملا
 ةيندتملا امهتبسن ترهظأ دقف ؛عبارلا ثلاثلا نيروحملا ا�ميس الو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم
  .ةقحال فوفص يف امهلوانتل كلذ دوعي امبرو امÃ جاهنملا مامتها مدع اّ£دج

 تايضايرلا باتك ىوتحم قفاوت ىدم يلامجإ نأ ثحابلا دجو ،قبس ام ىلع ًءانبو
 لاجم عم ةرقف )444( ام²ارقف ددعو )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل
 يه ةيوئم ةبسنب ءاج ؛ )NCTM( ريياعم ءوض يف تالامتحالاو تانايبلا ليلحت
 :ىلإ كلذ ثحابلا عِجر§يو ،اّ£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن يهو ،)19.7%(

 ا£داقتعا ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم يف ةددحم تاعوضومل جاهنملا يعضاو لامهإ •

 سداسلا فصلا يف سيلو ةقحال فوفص يف نوكي تاعوضوملا كلت ناكم نأب مهنم
  .يئادتبالا

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك يف عبارلا روحملل ةيفاك ةحاسمو ةيمهأ ءاطعإ مدع •

  .)يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا

 نع اهجئاتن تفشك يتلاو )2006( يلاولا ةسارد عم ةجيتنلا هذه قفتت ثيح 
 يف ةنمضتملا ءاصحإلا تاعوضوم يف (NCTM) ريياعم رفاوت ةجرد يف ةدوجلا ىوتسم يندت
 مدع ىلإ كلذ عجريو ،اّ£يوبرت هب لوبقملا دحلا ىلإ اهضعب لصي ملو ،يساسألا ةلحرملا بتك
 مامتهالا مدعو ،ةيميلعت ةلحرم لكل ةدوجلا ريياعم قفو ءاصحإلا جاهنم ءانبب مامتهالا
 راصتقالاو ،ةايحلاب ةطبترملا ةيملعلا ةطشنألا نيمضت لالخ نم ةيقيبطتلاو ةيفيظولا بناوجلاب
 ؛)2014( ناديبعلاو يبعزلا ةسارد جئاتن عم تقفتا ا£ضيأو ،طقف يفرعملا بناجلا ىلع
 يكيرمألا يموقلا سل¯ا ريياعمل عبارلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم نأ ترهظأ ثيح
 ةيوئم ةبسنب تالامتحالاو تانايبلا ليلحت رهاظمل نمضتي )NCTM( تايضايرلا يملعمل
 .ا£يوبرت ةلوبقم ريغو ةيندتم ةبسن يهو )%15.12 -%6.98( نيب تحوارت
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 حرتقملا روصتلا ام" :ىلع صني يذلاو عباسلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ليلحت

 "؟)NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحمل

 فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ريياعمل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جاهنم راقتفا نإ
 ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يه يتلاو ةسمخلا هتالاجمب يئادتبالا سداسلا
 دشح ىعدتسي ،)NCTM( ريياعم نع ةرداصلاو ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو
 ايلع تايوتسم اهنيمضتو ،ةفاك ا²الاجمب تايضايرلا جهانم ريوطت وحن تاربخلاو تاقاطلا
 يجولونكتلا بناجلاب مامتهالاو ،طقف يفرعملا بناجلا ىلع راصتقالا مدعو ريكفتلا يف
 .ةيلاع بسنب ةرفاوتملا ريياعملا زيزعتو

 جهانمب جورخلل تاحرتقملا ضعب ضرعب ميدقتب ثحابلا ماق ،هضرع مت ام ءوض يفو
 ةلوقعم ةروص ىلإ ةيرزملا ا²روص نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تايضايرلا بتك ىوتحم
 تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ةصاخ ؛ةيملاعلا ريياعملا تاروطت بكاوت
)NCTM( لصفلا يف روصتلا اذه ةشقانم متيسو ،ةمدقتملا لودلا جهانم فوفصب اهقاحلإ 
  .ةيلاحلا ةساردلا نم سماخلا

 حرتقملا روصتلا ام" :ىلع صني يذلاو عباسلا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةقلعتملا جئاتنلا ةشقانم

 "؟)NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحمل

 :لالخ نم لاؤسلا اذه ةشقانم متيو

 ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحمل ماع فصو :اًلوأ

)NCTM(: 

 يف ةيساردلا تاعوضوملاو تادحولا ىوتحمل ثحابلا هعضي روصت نع ةرابع وه
 ةسمخ نمضتي يذلاو )يناثلاو لوألا( هيءزجب يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك
 ؛تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو سايقلاو ةسدنهلاو ربجلاو تايلمعلاو دعلا :يهو تالاجم
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 بالطلا ىدل ززعت دق يتلاو ،باتكلا كلذ يف )NCTM( ريياعم صقن ضيوعتل كلذو
 ىوتحمل مهتسارد ءانثأ اهيلإ ةجاحب مه ىرخأ تاراهم مهيدل يمنتو ،ايلعلا ريكفتلا تاراهم
 :ةيتآلا طاقنلا يف حرتقملا روصتلا ددحتي يلاتلابو ،ةمهملا ةلحرملا هذهل تايضايرلا

 تالا¯ا تاعوضوم ءانب دنع اهيلإ دانتسالاو ةيملاعلا ريياعملاو ةيملعلا سسألا ةاعارم .1
 تانايبلا ليلحتو ،سايقلاو ،ةسدنهلاو ،ربجلاو ،تايلمعلاو دعلا :يه يتلاو ةسمخلا
  .تالامتحالاو

 ىوتحم ريوطت يف ةيلاحلا ةساردلا ا²زجنأ يتلا )NCTM( ريياعم ةمئاق نم ةدافإلا .2
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يئيبلا عقاولا عم مءالتي امب ةسمخلا تالا¯ا تاعوضوم

 يف ةيتايحلا فقاوملا فيظوتو ،ةسمخلا تالا¯ا ىوتحمل ةيقيبطتلا بناوجلاب مامتهالا .3
 .هتئيبل بلاطلا ءامتنا زيزعتو ةيعقاولا ةيضايرلا لئاسملا لح

 ريكفتلا تاراهم يمنت تابيردتو ةطشنأب ةسمخلا تالا¯ا تاعوضوم ىوتحم ءارثإ .4
 ىلع راصتقالا مدعو تالكشملا لحو عادبإلاو دقنلاو جاتنتسالاو ؤبنتلا لثم ايلعلا
 .طقف ركذتلاو ةفرعملا تاراهم

 م²اجاح يبلت ةيئارثإ داومب ةصاخلا تاردقلا يوذو نيبوهوملا بالطلا ديوزت .5
 عادبإلا ىلع مهزيفحتو م²اردقزيزعت فدÃ ؛ةيلقعلا م²اردق بكاوتو م²امامتهاو
 .يملعلا قوفتلاو

 ةداعإو ،ةيضايرلا تاعوضوملاو عورفلا عيمج يف ةقيمعو ةيرذج تارييغت ثادحإ .6
 اهيف فعضلاو روصقلا يحاون جالعو تاعوضوملا كلت ضرع ةقيرط يف رظنلا
 .ةيملاعلا ريياعملاو تافصاوملا عم ىشامتت جهانم ىلإ اًلوصو ةوقلا طاقن زيزعتو

  :حرتقملا روصتلل ماعلا فدهلا :ا£يناث
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 فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم )ةوقلا طاقن زيزعتو فعضلا طاقن ةجلاعم( ميوقت
 تايلمعلاو دعلا :يهو ةسمخلا تالا¯ا يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا
 .تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو سايقلاو ةسدنهلاو ربجلاو

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم يف تاعوضوملا ضعبل حرتقملا روصتلا :اًثلاث

 :ةسمخلا تالا¯ا يف )NCTM( ريياعم ءوض يف يئادتبالا

 :يتآلا لودجلا هحضوي امك كلذو

 )6- 4( مقر لودج

 يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم يف تاعوضوملا ضعبل تاحرتقم
 .ةسمخلا تالا¯ا يف )NCTM( ريياعم ءوض

 ريياعمل ىوتحملا دع§ب تالاجم
)NCTM(. 

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتكل ةحرتقملا تاعوضوملا

   .)حرتقملا روصتلا(

 تايلمعلاو دعلا لاجم
 تاليثمتلاو صاوخلا مهفو ،تافوفصملاو تاهجتملا موهفم :نع ةريصق ةذبن
 ضعب مادختساو ،قيفاوتلاو ليدابتلاو ،تافوفصملاو تاهجتملا برضو عمجل
   .ا£ديقعت رثكألا تاباسحلا يف ةثيدحلا تاينقتلا

 ربجلا لاجم
 ةلداعمو ،ةيثادحإلا رواحملاو ،ةيطخلا تالداعملاو تاليثمتلا :نع ةريصق ةذبن
 تالاحلاو ،ةيطخلا تالداعملل ينايبلا مسرلاو ،هليمو ميقتسملا طخلا
  .ميقتسملا طخلا ةلداعمل عاضوألاو

 ةسدنهلا لاجم
 تاليوحتلاو ،اهصاوخو ةيسدنهلا لاكشألا نيب ةقالعلا :نع ةريصق ةذبن
 ثلثملا قباطتو ،)ساكعنالا ،ددمتلا ،نارودلا ،باحسنالا( :ةيسدنهلا
  .تاليطتسملا يزاوتمل ةيبناجلاو ةيلكلا ةحاسملاو ،هÃاشتو

 سايقلا لاجم
 عبرملا ةحاسمو ،ةيعابرلا لاكشألل طيحملاو اياوزلا سايق :نع ةريصق ةذبن
  .يعابرلا روشنملا مجحو ةيحطسلا ةحاسملاو ،عالضألا يزاوتمو بعكملاو

 تانايبلا ليلحت لاجم
 ،طيسولا ،يباسحلا طسولا( ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم :نع ةريصق ةذبن
 ،يراركتلا علضملاو ،)نيابتلا ،يرايعملا فارحنالا( تتشتلا سيياقمو ،)لاونملا
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  .تالامتحالاو ،يراركتلا جردملاو تالامتحالاو

 ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحمل ةيليصفتلا فادهألا :ا£عبار

 :ةسمخلا تالا¯ا يف )NCTM( ريياعم

 ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم لالخ نم
)NCTM(، ىلإ باتكلا فدهي نأ عقوتملا نم: 

 ريياعم قفو ةسمخلا تالا¯ا يف هتاعوضومو باتكلا تادحو ىلإ فرعتلا .1
)NCTM(. 

 ةفلتخملا ايلعلا ريكفتلا تاراهم ةيمنتب ةقلعتملا ةيضايرلا لئاسملا ةفاضإ نم نكمتلا .2
 .)NCTM( ريياعم قفو ةسمخلا تالا¯ا يف كلذو

 تالا¯ا يف )NCTM( ريياعمل ةيلاع بسن ىلع باتكلا تاعوضوم ىوتحم ءاوتحا .3
 .ةسمخلا
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 سماخلا لصفلا

 ةساردلا ةمتاخ

 

 ةساردلا صخلم •

 .ةساردلا تايصوت •

 .ةساردلا تاحرتقم •
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 سماخلا لصفلا

 ةساردلا ةمتاخ

 ةساردلا صخلم

 بتك قفاوت ىدم ديدحت يف لثمتت يتلاو اهضارغأو ةساردلا فادهأ قيقحتل
 تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا
)NCTM( سايقلا ،ةسدنهلا ،ربجلا ،تايلمعلاو دعلا :يهو تالاجم ةسمخب قلعتت يتلاو، 
 ةادأ لالخ نم يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا عبتا ؛تالامتحالاو تانايبلا ليلحتو
 ةساردلا جئاتن ىلإ لوصولل كلذو ،)NCTM( ريياعمل ىوتحم ليلحت ةقاطب يهو ةساردلا
 .اهريسفتو

 :ةساردلا تايصوت

 :يتأي امب ثحابلا يصوي ،ةيلاحلا ةساردلا جئاتن هنع ترفسأ ام ءوض يف   

 ءوض يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جهانمب تايضايرلا بتك ىوتحم يف رظنلا ةداعإ .1
 ىلع لمعلاو تاررقملا كلت فيصوت لالخ نم ةيسردملا تايضايرلل ةيملاعلا ريياعملا
 .اهعم قفاوتي امب اهليدعت

 تايضايرلا بتك ىوتحم لخاد ةلئسألاو ةلثمألاو ةطشنألا طبر ةدايز ةرورض .2
 لامجب ملعملاو بلاطلا رعشي ىتح ايلعلا ريكفتلاو تالكشملا لح تاراهمب
 .ةيعقاولا ةايحلاب ا²دافإ ىدمو تايضايرلا

 امب ةيسردملا بتكلا يف تايضايرلا ةدامب ةصاخلا ةيوبرتلا جهانملا ريوطتب مامتهالا .3
 .)NCTM( ريياعم عم قفاوتي
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 ريوطت ىلع م²دعاسمل ةيسردملا جهانملا عضو ىلع نيمئاقلل ةيبيردت تارود ةماقإ .4
 ريياعم اهنم يتلاو ةيملاعلا ريياعملا ءوض يف يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا بتك
)NCTM(.  

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك جهانم ريوطت دنع حرتقملا روصتلا نم ةدافتسالا .5
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يئادتبالا

 :ةساردلا تاحرتقم

 تالا¯ا يف تاساردلا نم ديزملا لمع ثحابلا حرتقي ةيلاحلا ةساردلا جئاتن ءوض يف
 :ةيتآلا

 جاهنملا يف ةطسوتملا ةلحرملل تايضايرلا بتك يف )NCTM( ريياعم رفاوت ةجرد .1
  .يدوعسلا

 تاراهم ةيمنت يف طسوتملا لوألا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم سيردت ةيلعاف .2
 .ةيملاعلا ريياعملا ءوض يف ليصحتلاو يراكتبالا ريكفتلا

 لوألا فصلل تايضايرلا باتك يف )ةيديلقإلا ةسدنهلا( ةحرتقم ةيسارد ةدحو رثأ .3
  NCTM. ةقيثول ىوتحملا ريياعم ءوض يف يوناثلا

 يف تايضايرلا بتك ميوقت لوح ةيلاحلا ةساردلاب ةهيبش ثوحبو تاسارد ءارجإ .4
 .ةفلتخم ةيسارد داومو لحارم

 تايضايرلا بتك ىوتحم سيردت رثأ ىلإ فرعتلا ىلإ فد² ةيبيرجت تاسارد ءارجإ .5
 ءوض يف )يراكتبالا ،يقطنملا ،يناكملا ،يملعلا( ريكفتلا تاراهم ةيمنت يف ةيسردملا
  .ةيملاعلا ريياعملا

 نيبوهوملل ةيساردلا جهانملا ةماقإ لوح ةساردلا هذهل ةلثامم تاسارد ءارجإ .6
 يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو ءوض يف يساردلا ليصحتلا فاعضو
  .ريياعملا كلتل اًقفو اهريوطتو تايضايرلا
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  عجارملا ةمئاق
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  ةيبرعلا عجارملا •

  ةيبنجالا عجارملا •
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  عجارملا ةمئاق

  ةيبرعلا عجارملا

 ةيرظنلا نيب هتاجاحو لـفطلا ةئـشنت : ) م ٢٠٠٢ ( ناميلـس ةتاحش ،دمحم ؛لماك ريهس ،دمحأ
 . ةيردنكسإلا ،باتكلل ةيردنكسإلا زكرم .قيبطتلاو

 ةنسلا ذيمالتل تايضايرلا ةدام يف يعادبإلا ريكفتلا ةيمنتل يميلعت جمانرب حارتقا .)2017( .ةراون ,جاليت
 .)Doctoral dissertation( يئادتبا ةيناثلا

 ةلاسر ،"اهجالع قرطو ملسملا لفطلا ةيبرت يف ةيبلسلا تارثؤملا" .)ـه١٤٠٥( نمحرلادبع ةشئاع ,لالج
 .ىرقلا �مأ ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ،ةروشنم ريتسجام

 ةلحرملاب )نيهجوملا( نييوبرتلا نيفرشملل يبيردت جمانرب .)2017( .ىجرمعلا دومحم ميهاربا نيدلا لامج
 وحن مههاجتاو ةيفارشإلا تايافكلا ةيمنتل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئادتبالا
 ةيوبرتلا مولعلل ةيساسألا ةيبرتلا ةيلك ةلجم .م2030 ةيؤر ءوض يف ةنهملا
 .218-196 ,)31( ,ةيناسنإلاو

 ةكلمملاب ةيئادتبالا ةلحرملاب تايضايرلا بتك ىوتحم مييقت ،2013 ،دمحم ،يرهشلاو ،نسح ،نيناسح
 ،رصم -تايضايرلا تايوبرت ةلجم ،NCTM ريياعم ءوض يف ةيدوعسلا ةيبرعلا

16)2(: 6-29.  

 ةيبرعلا ةكلمملا يف عبارلا فصلل تايضايرلا باتك ليلحت ،2014 ،هللا دبع ،ناديبعلاو ،يلع ،يبعزلا

 41 ،-ةيوبرتلا مولعلا -تاسارد ةلجم ،NCTM  ريياعم ءوض يف ةيدوعسلا
)1(: 317-332.  

 ،سيردتلا قرطو جهانملا يف ةفرعملا ةيوبرتلا تاحلطصملا مجعم ،2003 ،يلع ،لمجلاو ،دمحأ ،يناقللا
 .بتكلا ملاع :ةرهاقلا ،3ط

 ريغ ريتسجام ةلاسر ،طسوتملا لوألا فصلل روطملا تايضايرلا باتك ميوقت .)2012( لمأ ،سنوياب
 .ةيدوعسلا ،ىرقلا مأ ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ،ةروشنم

 تاسارد ةلجم .يساسألا ميلعتلا ةلحرمب ةثلاثلا ةقلحلا تايضاير بتك ميوقت .)2010( هللا دبع ،نسح
  .135-108 :)21( 11 .نادوسلا-ةيوبرت
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 رظن ةهجو نم يساسألا نماثلا فصلل ينورتكلإلا تايضايرلا جاهنم ميوقت .)2009( يربص ،ةنوارطلا
 .رصم - سمش نيع - ةيبرتلا ةيلك ةلجم .كركلا ةظفاحم يف تايضايرلا يملعم

33 )2(: 589-624.    

 نيملعملا رظن ةهجو نم ديدجلا يساسألا نماثلا فصلل تايضايرلا باتك ميوقت .)2010( ميهاربإ ،عرشلا
 .247-214 :)1( 72 .ةروصنملا ةعماج - ةيبرتلا ةيلك ةلجم .تاملعملاو

 رظن ةهجو نم يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ميوقت .)2012( دئار ،يداهو يلع ،ريضخ
  .355-330 ،نوسمخلاو يداحلا ددعلا .حتفلا ةلجم .نيملعملا

 يف )يهيجوتلا( يملعلا يوناثلا يناثلا فصلل تايضايرلا باتك ةيلعاف ميوقت .)2012( دمحأ ،ةاضقلا
 ةبلطلاو نيملعملا ءارآو جاهنملا فادهأل ةبلطلا ليصحت ىوتسم لالخ نم ندرألا
  .313-279 :)4( 28 .قشمد ةعماج ةلجم .باتكلاب

 ةبحاصملا ةطشنألاو تابيردتلا ريوطت" : )م٢٠٠٠( دعس نيدلا ءالع ، يلوتم ، ماشه نسح ، ةيطلب
 ، " ايلعلا ريكفتلا تاراهم ءوض يف ساسألا ميلعتلا ةلحرمب تايضايرلا تاررقمل
 ويلوي ، تايضايرلا تايوبرت ةلجم ، تايضايرلا تايوبرتل ةيرصملا ةيعمجلا

  )٣( دل¯ا م٢٠٠٠

 راد ، ةيبرعلا ةعبطلا ، اهميوقت – اهؤانب – اهتفسلف ةيساردلا جهانملا " )م٢٠١٠( ليعامسإ رهام ، يرفعجلا
  . نامع عيزوتلاو رشنلل ةيملعلا يروزايلا

 رظن ةهجو نم ةزغ عاطقب يدادعإلا ثلاثلا فصلل مولعلا باتك ميوقت" :)1997( ناسحإ ،اغألا

 .لوألا ددعلا ،سماخلا دل¯ا ،ةزغب ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم ،_"نيملعملا

 رمتؤملل مدقم ثحب ،"ملعملا ءادأ ريوطت يف نيطسلف يف يوبرتلا فرشملا رود" :)2002( ناسحإ ،اغألا
 يف ميلعتلا جهانم :سيردتلا قرطو جهانملل ةيرصملا ةيعمجلل رشع عبارلا يملعلا
 .سمش نيع ةعماج :ةرهاقلا ،ءادألا موهفم ءوض

 راد :ةرهاقلا ،ىلوألا ةعبطلا ،"تاقيبطتو تايرظن ،تايضايرلا سيردت قرط" :)2001( ليعامسإ ،نيمألا
 .يبرعلا ركفلا
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 رمتؤم ثحب ،ةحوتفملا ةعماجلا يف تايضايرلا تاررقم دادعإ يف ةيعونلا ريياعم" :)2004( دومحم ،كيبلا 
 يف ،نيطسلف يف ةحوتفملا سدقلا ةعماج ،"ينيطسلفلا يعماجلا ميلعتلا يف ةيعونلا
 .م5/7/2005-3 ةرتفلا يف ةحوتفملا سدقلا ةعماج

 دامتعالا ريياعمو زيمتلا تارشؤم نيب ميلعتلا يف ةلماشلا ةدوجلا" :)م2006( نورخآو نسح ،يواليبلا
 .عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد :نامع ،"تاقيبطتلاو سسألا

 ىدمو ،تايضايرلا ملعتو ميلعت لاجم يف ةثيدحلا تاروطتلا" :)1990( ديعس ،يفونملاو ؛اضر ،ديعسلا
 دادعإ :يناثلا رمتؤملا ،"اهل ةمدخلا ءانثأ تايضايرلا يملعم بيردت جمارب ةبكاوم
-2-21 ،ع.م.ج– ةيردنكسإلا ،لوألا دل¯ا ،)تايدحتلاو تامكارتلا( ملعملا

 جهانملل ةيرصملا ةيعمجلا ،م1990 ويلوي 15/1410-18 ةجحلا وذ 24
 .314-287 ،سيردتلا قرطو

 ليصحتلل يببسلا وزعلاب اهتقالعو ةساردلا ةرجح يف زاجنإلل ةيعفادلا فادهألا" :)1996( ديسلا ،ناركس
 ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،"ةيقرشلا ةظفاحمب يوناثلا لوألا فصلا ذيمالت ىدل يساردلا
 .244-199 ،)26( ددعلا ،قيزاقزلاب

 ةعلاطملا سيردت يف ينواعتلا ملعتلا ةيجيتارتساو يعادبإلاو دقانلا ريكفتلا" :)2006( دومحم سارف ،يتيلسلا
 .ثيدحلا بتكلا ملاع :نامع دبرإ ،ىلوألا ةعبطلا ،"صوصنلاو

 Fractal"لاتكارفلا ةسدنه يف ةحرتقم ةدحو ةيلاعف" :)2001( ناولع وبأ ،اضرو ميهاربإ ،ديسلا

geometry"، 111 ،)72( ددعلا ،سيردتلا قرطو جهانملا يف تاسارد-
204. 

 هتايجيتارتساو تايضايرلا جهنم قيبطت يف تافرشملاو نيينفلا نيفرشملا ءارآ" :)1992( هللا دبع ،خيشلا

 قرطو جهانملا يف تاسارد ،"تيوكلاب يئادتبالا ميلعتلا جاهنم ريوطتل ةمدقم
 .)31( ددعلا ،سمش نيع ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ،سيردتلا

 ةهجو نم ايلعلا يساسألا ميلعتلا ةلحرم يف ةيسردملا تايضايرلا بتك ميوقت" :)م1996( دامع ،صوصلا
 .نيطسلف ،حاجنلا ةعماج ،ريتسجام ةلاسر "تاملعملاو نيملعملا رظن
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 ىدمو ةيملعلا ةفاقثلا ريياعمل ًاقفو رشاعلا فصلل مولعلا جاهنم ىوتحم ليلحت" :)2006( ىنم ،قداصلا

 ةعماجلا ،ةيبرتلا ةيلك ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ،"اهل ةبلطلا باستكا
 .ةزغ ،ةيمالسإلا

 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ،ىلوألا ةعبطلا ،"اهميوقتو اهتعانص ةيميلعتلا جهانملا" :)م2006( دومحم ،عبضلا

 ةلاسر ."ندرألا يف يساسألا سداسلا فصلل ررقملا تايضايرلا باتك ةيلاعف ميوقت" )1994( دمحم ،ملاعلا
 .ندرألا ،ةيندرألا ةعماجلا ،ةروشنم ريغ ريتسجام

 ةسسؤملا :توريب ،"ةيملاعو ةيبرع براجت يوناثلا ميلعتلا" :)1991( هللا دبع ،سابعو ؛يرون ،يناولعلا
 .عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا

 ةلحرملاب )نيهجوملا( نييوبرتلا نيفرشملل يبيردت جمانرب .)2017( .دومحم ميهاربا نيدلا لامج ,ىجرمعلا
 وحن مههاجتاو ةيفارشإلا تايافكلا ةيمنتل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئادتبالا
 ةيوبرتلا مولعلل ةيساسألا ةيبرتلا ةيلك ةلجم .م2030 ةيؤر ءوض يف ةنهملا
 .218-196 ,)31( ,ةيناسنإلاو

 ىلوألا ةثالثلا فوفصلل تايضايرلا بتك يف ةدوجلا ريياعم رفاوت ةجرد .)2019( .دمحم هللادبع ,ناديبعلا
 ةيوبرتلا تاساردلل ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 .)1( 27 ,ةيسفنلاو

 . دشرلا ةبتكم ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هماظنو ميلعتلا ةسايس .)ـه1426( ليقع نب هللادبع ,ليقعلا

 راد :ندرألا – نامع ،"ءادألا – بيردتلا – موهفملا :ةيسيردتلا تايافكلا" :)2003( ةليهس ،يوالتفلا
 .قورشلا

 تمدق لمع ةقرو ،"هبارتغا جالعل ةلواحمو نيطسلف يف جاهنملا رييغتل ةحرتقم ةيلآ" :)1995( قوراف ،ارفلا
 ةيلك ،ميوقتلاو سايقلا ةلجم ،نيطسلف يف جاهنملا بارتغا لوح يساردلا مويلا يف
 .ةزغب رهزألا ةعماج – ةيبرتلا

 .ةيمالسإلا ةعماجلا ةبتكم ،ةيناثلا ةعبطلا ،"رصاعملا يوبرتلا جاهنملا" :)1997( نورخآو ،ارفلا

 .لوألا دل¯ا ،ةيبرعلا ةيبرتلا لبقتسم ةلجم ،"تايضايرلا ميلعت يف ةثيدحلا تاهاجتالا" :)1995( دمحم ،يتفملا
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 ةلحرملا يف ملعتلاو ميلعتلا يتيلمعل هتمءالم ىدمو يسردملا باتكلا مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا
 ةرازو نع ةرداصلا يوبرتلا قيثوتلا ةلجم نع ًالقن ثوحبلا ةدحو ةيئادتبالا
 .ه1419 ةيدوعسلا فراعملا

 بالط ليصحت ىلع تايضايرلا سيردت يف ينواعتلا ملعتلا بولسأ مادختسا رثأ" :)1998( دعس ،ناهبنلا
 .نيطسلف ،رهزألا ةعماج ،"ةزغ ةنيدمب نماثلا فصلا

 يملاعلا نالعإلا ءوض يف يبرعلا جيلخلا لود يف لفطلل يميلعتلا عضولا .)ـه١٤٠٧( دمحم دمحأ ,يوالكنلا
  .جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم :ضايرلا ،لفطلا قوقحل

 ميلعتلا ةلحرم تايضاير بتك يف ةنمضتملا ءاصحإلا تاعوضوم ةدوج ىوتسم" :)2006( اهم ،يلاولا

 ةلاسر ،"تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ءوض يف نيطسلفب يساسألا
 .ةزغ ،ةيمالسإلا ةعماجلا ،ةيبرتلا ةيلك ،ةروشنم ريغ ريتسجام

 .ةريسملا راد ،"اهميظنتو جهانملا ءانب سسأ" :)2005( دمحم ،يتفملاو يملح ،ليكولا

 هيجوتلا ةودن" ناونعب ةيوبرت ةودن ،رطق ةلود يف يميلعتلاو يوبرتلا انحومط" :)1991( زيزعلا دبع ،يكرت
 .لوألا ددعلا ،ةيبرتلا ةلجم ،"يوبرتلا

 .حوتفملا ميلعتلا جمانرب ،لوألا ءزجلا "يوبرتلا جاهنملا" :)1992( ةحوتفملا سدقلا ةعماج

 .حوتفملا ميلعتلا جمانرب ،يناثلا ءزجلا "يوبرتلا جاهنملا" :)1992( ةحوتفملا سدقلا ةعماج

 بولسأ ىلع مئاق حرتقم لخدم مادختسا ةيلاعف" :)2000( ميلس ،زيزعلا دبعو ؛مشاه وبأ ،بيبح

 لوألا فصلا ذيمالت ىدل يسدنهلا ريكفتلا ةيمنت يف ةمهملا ليلحتو ةشقانملا

 ،سيردتلا قرطو جهانملل ةيرصملا ةيعمجلا رشع يناثلا يملعلا رمتؤملا ،"يدادعإلا
 .190-171 ،يناثلا دل¯ا ،ويلوي 26-25 رصم

 رمتؤملا ،"ايندلا ةيساسألا ةلحرملا ذيمالتل هتافصاومو يسردملا باتكلا ةدوج ريياعم" :)2007( دواد ،سلح
 .ربوتكأ 31-30 نيطسلف ،ةيمالسإلا ةعماجلا ثلاثلا يوبرتلا

 مهتبلطو تايضايرلا يملعم رظن ةهجو نم عساتلا فصلل ربجلا باتك ميوقت" :)1998( دومحم ،نادمح
 ةعماجلا ،ةيبرتلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ( ريتسجام ةلاسر ،"ةزغ تاظفاحمب
 .ةزغ ،ةيمالسإلا
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 ىلإ سماخلا نم فوفصلل ةّ»روطملا تايضايرلا بتك ليلحت" :)1997( ديفم ،ىسوم وبأو ؛لمأ ،ةنواصخ
 ةيلك ةلجم ،"يضايرلا لاصتالاو ةلأسملا لح يرايعم ءوض يف يساسألا نماثلا
 .638-618 ،يناثلا ددعلا ،طويسأ – ةيبرتلا

 ةضهنلا ةبتكم ،ةثلاثلا ةعبطلا ،"ةيوناثلا ةسردملا يف تايضايرلا سيردت" :)1994( عيمسلا دبع ،ةفيلخ
 .ةيرصملا

 ريغ( ةاروتكد ةلاسر ،"ةزغ عاطق يف ةيوناثلا ةلحرملاب تايضايرلا بتك ميوقت" :)1997( يلع ،ةفيلخ
 .نيطسلف ،ةزغ ةبتكم ،ةيكيرمألا ملاعلا ةعماج ،)ةروشنم

 ،لوألا يوبرتلا رمتؤملا "ينيطسلفلا جاهنملا يف ةررقملا تايضايرلا بتك ةدوج" :)2004( ليهس ،بايد
-23 ةزغ ،ةيمالسإلا ةعماجلا ،)1( ءزجلا ،رصعلا تاريغتمو نيطسلف يف ةيبرتلا

 .56-38 ،ربمفون 24

 يف بالطلا ليصحت ىلع يئادتبالا سماخلا فصلل تايضايرلا جاهنم ءارثإ رثأ" :)1996( ليهس ،بايد
 ةعماجلا ،)ةروشنم ريغ( ريتسجام ةلاسر ،"اهوحن م²اهاجتاو ،تايضايرلا ةدام
 .ةزغ ،ةيمالسإلا

 ميلعتلا يف ةدوجلا ةلجم ،"ملعتلاو ميلعتلا ميظنت يف اهفيظوتو ةدوجلا تارشؤم" :)2006( ليهس ،بايد
 .)1( ددعلا ،يناثلا دل¯ا ،يلاعلا

 ةبتكم ،2ط( ،ةسردملا ةءافكو ميلعتلا ةدوج يئادتبالا ميلعتلا :)م2012( نازينع يزاغ ,يديشرلا
 .49 ص ،)حالفلا

 .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا ،ىلوألا ةعبطلا ،"ملعتلاو ةيعفادلا" :)2003( دمحم ليبن ،دياز

 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ،"جاهنملا" :)1991( رينم ،لماكو ؛شادرمدلا ،ناحرس

 :ةرهاقلا ،ىلوألا ةعبطلا ،"قيبطتلاو ةيرظنلا نيب تايضايرلا سيردت قرط" :)1995( يلع نسح ،ةمالس
 .عيزوتلاو رشنلل رجفلا راد

 ريغ ريتسجام ةلاسر ,ةيلبقتسم ةيؤر ةيئادتبالا ةسردملا لفط ةيبرت .)ـه١٤٢٢( دعس تنب يردنبلا ،ملاسلا
 .ىرقلا مأ ةعماج ,ةنراقملاو ةيمالسإلا ةيبرتلا مسق ةيبرتلا ةيلك ،ةروشنم
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 سأر ةبتكم ،توريب ،ةيناثلا ةعبطلا ،"ةيبرعلا دالبلا لبقتسمو يوبرتلا يعولا" :)1996( جروج ،الهش
 .ةسداسلا ةنسلا ،رشع نماثلا ددعلا ،جيلخلا ةلاسر ،توريب

 ،"يساسألا سداسلا فصلل ينيطسلفلا تايضايرلا جاهنم ميوقت" :)2001( دمحم دومحم شياع ،ناموش
 .ةزغ ،ةيمالسإلا ةعماجلا ،ةيبرتلا ةيلك ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر

 :نامع ،ىلوألا ةعبطلا ،"قيبطتلاو ةيرظنلا نيب جهنملا" :)2004( ميحرلا دبع ،ءاجيهلا وبأو ؛بتار ،روشاع
 .عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد

 .عيزوتلاو رشنلل جاهنملا راد :نامع -ندرألا ،"جهنملاو ةلماشلا ةدوجلا" :)2008( يلع نسحم ،ةيطع

 .دادقملا ةعبط :ةزغ ،ةيناثلا ةعبطلا ،"اهميوقتو جهانملا طيطخت" :)1996( ليعامسإ وزع ،ةنافع

 ةزغ ،ىلوألا ةعبطلا ،"يلالدتسالا ءاصحإلا ،يناثلا ءزجلا :يوبرتلا ءاصحإلا" :)1998( ليعامسإ وزع ،ةنافع
 .عيزوتلاو رشنلل دادقملا راد :نيطسلف –

 ثوحبلا يف جئاتنلا ةيقادصم نع فشكلا يف هتامادختساو ريثأتلا مجح" :)2000( ليعامسإ وزع ،ةنافع
 .ثلاثلا ددعلا ،ةينيطسلفلا ةيوبرتلا تاساردلاو ثوحبلا ةلجم ،"ةيسفنلاو ةيوبرتلا

 ةعبطلا ،"هريوطت بيلاسأ – هعقاو – هتايساسأ :يسردملا جاهنملا" :)2004( ةيحتف ،ولوللاو ؛وزع ،ةنافع
 .ىلوألا

 .ركفلا راد :نامع ،"ةيسفنلاو ةيوبرتلا سيياقملاو تارابتخالا" :)2006( نيدلا حالص ،مالع

 ريياعم ءوض يف ةينيطسلفلا تايضايرلا جهانم يف يئاصحإلا ىوتحملا ةدوج" :)2007( يكذ مزاح ،ىسيع
 .ةزغ ،ةيمالسإلا ةعماجلا ثلاثلا يوبرتلا رمتؤملا ،"ىوتحملا ميظنت

 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،"ةيساسألا ةلحرملل ريكفتلا ميلعت" :)2001( ةفيان ،يماطق
 .عيزوتلاو

 .عيزوتلاو رشنلل جهانملا راد :نامع ،"جهنملاو ةلماشلا ةدوجلا" :)2008( يلع نسحم ،ةيطع

 ،"ا²ايلمعو اهسسأو اهرصانعو اهميهافم ةثيدحلا ةيوبرتلا جهانملا" :)2004( دمحم ،ةليحلاو ؛قيفوت ،يعرم
 .35-33 ،ةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد :نامع ،ةعبارلا ةعبطلا

 راد :ةيدوعسلا – ضايرلا ،"ا²اقيبطتو اهسسأو اهرصانع :ةيساردلا جهانملا" :)2003( حالص ،ىفطصم
 .رشنلل خيرملا
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 راد ،ىلوألا ةعبطلا ،"ريوطتلا ،تاميظنتلا ،تانوكملا ،سسألا :جهانملا" :)2004( نورخآو يحتف ،سنوي
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 )1( قحلم

 )اهلصأل اًقبط( ةيزيلجنإلا ةغللاب تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو 
Counting and Operations Standard for Grades 6–8 

Expectations 

In grades 6–8 all students should― 

Instructional programs from 

prekindergarten through grade 12 

should enable all students to― 

* Understanding what are the very large and 
very small numbers and the different ways of 
representing them. 

* Comparison between numbers and 
numerical systems. 

* Understanding the vectors and matrices 
and dealing with them as systems that share 
the real number system. 

* Using the concepts of number theory to 
justify some of the relations between the 
total numbers. 

Understanding the concept of 
numbers and methods of 
representation and relationships 
between numbers and number 
systems: 

*Understand the effect of multiplication, 
division, calculation of the forces of numbers 
and calculation of roots on quantities 
quantities. 

*Understanding the properties and 
representations of the processes of collection 
and multiplication of vectors and matrices. 

*Develop capacity to understand 
permutations and combinations as counting 
methods 

Understanding the meaning of 
processes and how to adopt these 
processes to each other 

* Perform calculations easily. 

*Use technology for more complex accounts. 

*Give estimates close to the correct answers 

Easily perform calculations and 
ability to give estimates close to the 
right answer: 

 

 

 

Algebra Standard for Grades 6–8  
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Expectations 

In grades 6–8 all students should―  

Instructional programs from 

prekindergarten through grade 
12 

should enable all students to― 

• represent, analyze, and generalize a 
variety of patterns with tables, graphs, 
words, and, when possible, symbolic 
rules; 

• relate and compare different forms of 
representation for a relationship; 

• identify functions as linear or nonlinear 
and contrast their properties from tables, 
graphs, or equations 

Understand patterns, relations, and 
functions 

• develop an initial conceptual 
understanding of different uses of 
variables; 

• explore relationships between symbolic 
expressions and graphs of lines, paying 
particular attention to the meaning of 
intercept and slope; 

• use symbolic algebra to represent 
situations and to solve problems, 
especially those that involve linear 
relationships; 

• recognize and generate equivalent forms 
for simple algebraic expressions and 
solve linear equations 

Represent and analyze 
mathematical situations and 
structures using algebraic symbols 

• model and solve contextualized problems 
using various representations, such as 
graphs, tables, and equations 

Use mathematical models to 

represent and understand 
quantitative relationships 

• use graphs to analyze the nature of 
changes in quantities in linear 
relationships. 

Analyze change in various contexts 

 

Geometry Standard for Grades 6–8 

In grades 6–8 all students should— Instructional programs from 
prekindergarten through 
grade 12 should enable all 

students to—                           
                 



159 
 

• precisely describe, classify, and understand 
relationships among types of two- and three-
dimensional objects using their defining 
properties; 

• understand relationships among the angles, side 
lengths, perimeters, areas, and volumes of 
similar objects; 

• create and critique inductive and deductive 
arguments concerning geometric ideas and 
relationships, such as congruence, similarity, 
and the Pythagorean relationship 

Analyze characteristics and 
properties of two- and three-
dimensional geometric shapes 
and develop mathematical 
arguments about geometric 
relationships                            

• use coordinate geometry to represent and examine 
the properties of geometric shapes; 

•  use coordinate geometry to examine special 
geometric shapes, such as regular polygons or 
those with pairs of parallel or perpendicular 
sides. 

Specify locations and describe 
spatial relationships using 
coordinate geometry and other 
representational system 

• describe sizes, positions, and orientations of 
shapes under informal transformations such as 
flips, turns, slides, and scaling; 

•  examine the congruence, similarity, and line or 
rotational symmetry of objects using 
transformation.  

Apply transformations and use 
symmetry to analyze 
mathematic a situations 

• draw geometric objects with specified properties, 
such as side lengths or angle measures; 

• use two-dimensional representations of three-
dimensional objects to visualize and solve 
problems such as those involving surface area 
and volume; 

• use visual tools such as networks to represent and 
solve problems; 

• use geometric models to represent and explain 
numerical and algebraic relationships; 

• recognize and apply geometric ideas and 
relationships in areas outside the mathematics 
classroom, such as art, science, and everyday 
life. 

Use visualization, spatial 
reasoning, and geometric 
modeling to solve problems 

 

 

 

Measurement Standard for Grades 6–8 

In grades 6–8 all students should— Instructional 

programs from 

prekindergarten 
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through grade 12 

should enable all 

students to— 

•  understand both metric and 
customary systems of 
measurement; 

• understand relationships among units 
and convert from one unit to 
another within the same system; 

• understand, select, and use units of 
appropriate size and type to 
measure angles, perimeter, area, 
surface area, and volume. 

Understand measurable attributes of 
objects and the units, systems, and 
processes of measurement 

• use common benchmarks to select 
appropriate methods for estimating 
measurements; 

•  select and apply techniques and tools 
to accurately find length, area, 
volume, and angle measures to 
appropriate levels of precision; 

• develop and use formulas to 
determine the circumference of 
circles and the area of triangles, 
parallelograms, trapezoids, and 
circles and develop strategies to 
find the area of more-complex 
shapes; 

• develop strategies to determine the 
surface area and volume of selected 
prisms, pyramids, and cylinders; 

• solve problems involving scale 
factors, using ratio and proportion; 

• solve simple problems involving rates 
and derived measurements for such 
attributes as velocity and density. 

Apply appropriate techniques, tools, 
and formulas to determine 
measurements 
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Data Analysis Standard for Grades 6–8 

Expectations 

 

• Formulate questions, design studies, and collect data about a characteristic 
shared by two populations or different characteristics within one population; 

• Select, create, and use appropriate graphical representations of data, including 
histograms, box plots, and scatter plots. 

• Find, use, and interpret measures of center and spread, including mean and 
interquartile range; 

• Discuss and understand the correspondence between data sets and their 
graphical representations, especially histograms, stem-and-leaf plots, box 
plots, and scatter plots. 

• Use observations about differences between two or more samples to make 
conjectures about the populations from which the sampler were taken. 

• Make conjectures about possible relationships between two characteristics of a 
sample on the basis of scatter plots of the data and approximate lines of fit; 

• Use conjectures to formulate new questions and plan new studies to answer 
them. 
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 )2( قحلم

 ةمجرتملا ةيبرعلا ةغللاب تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةقيثو 

 :نم نوكتيو ،تايلمعلاو دعلا لاجم :اًلوأ

 :دادعألا ةمظنأو دادعألا نيب تاقالعلاو اهليثمت قرطو دادعألا موهفم كاردإ :لوألا روحملا

 .اهليثمتل ةفلتخملا قئارطلاو اّ£دج ةريغصلاو اّ£دج ةريبكلا دادعألا ةيهام مهف •

 .ةيددعلا ةمظنألاو دادعألا نيب ةنراقم •

 دادعألا ماظن كراشت ةمظنأك اهعم لماعتلاو تافوفصملاو تاهجتملا مهف •
 .ةيقيقحلا

 .ةيلكلا دادعألا نيب تاقالعلا ضعب ريربتل دادعألا ةيرظن ميهافم مادختسا •

 اهضعب ىلع اهضعب تايلمعلا هذه دامتعا ةيفيكو تايلمعلا ىنعم كاردإ :يناثلا روحملا
 :رخآلا

 روذجلا باسحو دادعألا ىوق باسحو ةمسقلاو برضلا تايلمع رثأ كاردإ •
 .تايمكلا ريداقم ىلع

 .تافوفصملاو تاهجتملا برضو عمج تايلمعل تاليثمتلاو صاوخلا مهف •

 .دع بيلاسأ اÖأ ىلع قيفاوتلاو ليدابتلا مهف ىلع تاردقلا ةيمنت •

 ةباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ ىلع ةردقلاو ةلوهسب تاباسحلا ءارجإ :ثلاثلا روحملا
 :ةبئاصلا

 .ةلوهسب ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ •

 .ا£ديقعت رثكألا تاباسحلل ةينقتلا مادختسا •
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 .ةحيحصلا تاباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ •
 :نم نوكتيو ،ربجلا لاجم :ا£يناث

  :تانارتقالاو تاقالعلاو طامنألا مهف :لوألا روحملا

 دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا لثمي •
 .نكمأ نإ ةيزمرلا

 ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا للحي •
 .نكمأ نإ ةيزمرلا دعاوقلاو

 ،تاملكلاو ،ةينايبلا موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا ممعي •
 .نكمأ نإ ةيزمرلا دعاوقلاو

 .ةقالعلا ليثمتل اهنيب نراقيو ةفلتخملا طامنألا طبري •

 .ةقالعلا ليثمتل اهنيب نراقيو ةفلتخملا طامنألا نيب زيمي •

 وأ لوادجلا لالخ نم ةيطخلا ريغ وأ ةيطخلا تانارتقالا صئاصخ نيب نراقي •
 .تالداعملا وأ موسرلا

 :ةيربجلا زومرلا مادختساب ةيضايرلا ىنبلاو )تالاحلا( فقاوملا ليلحتو ليثمت :يناثلا روحملا

 .تاريغتملل ةفلتخملا تامادختسالا مهفل ةيلوأ ميهافم روطي •

 .طوطخلل ينايبلا ليثمتلاو ةيزمرلا تاريبعتلا نيب تاقالعلا فشتكي •

 ليمو نييثادحإلا نيروحملا عم عطاقتلا طاقن نم لك ىنعمب اّ£صاخ ا£مامتها يلوي •
 .ميقتسملا

 .ةيربجلا زومرلا اهيف مدختست يتلا ةفلتخملا عاضوألاو تالاحلا نيبي •
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 نمضتت يتلا كلت ةصاخ ،لئاسملا لحو تالاحلا ليثمتل ةيربجلا زومرلا مدختسي •
 .ةيطخ تاقالع

 .ةطيسبلا ةيربجلا ةيزمرلا تاريبعتلل ةئفاكم ا£روصو »جذامن ممصي •

 .ةيطخ تالداعم لحي •

 :اهمهفو ةيمكلا تاقالعلا ليثمتل ةيضايرلا جذامنلا مادختسا :ثلاثلا روحملا

 موسرلا :لثم ةعونتم تاليثمت مادختساب ةيظفللاو ةيعقاولا لئاسملا لحيو جذمني •
 .تالداعملاو لوادجلاو ةينايبلا

 :ةفلتخم تاقايس يف ريغتلا ليلحت :عبارلا روحملا

 .ةيطخلا تاقالعلا يف يمكلا ريغتلا ةعيبط ليلحتل ةينايبلا موسرلا مدختسي •

 :نم نوكتيو ،ةسدنهلا لاجم :اًثلاث

 :داعبألا ةيثالثلاو ةيئانثلا ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخو تافص ليلحت :لوألا روحملا

 .داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيسدنهلا لاكشألا نيب تاقالعلا مهف •

 اًقفو ةقدب داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيسدنهلا لاكشألا نيب تاقالعلا فينصتو فصو •
 .ةزيمملا اهصئاصخل

 ماجحأو تاحاسمو تاطيحمو عالضألا لاوطأو اياوزلا نيب تاقالعلا مهف •
 .ةفلتخملا لاكشألا

 ةيسدنهلا راكفألاب ةقلعتملا ةيجاتنتسالاو ةيطابنتسالا ججحلا دقنو راكتبا •
 .ةيثروغاثيفلا تاقالعلاو هباشتلاو قباطتلا لثم ضعبب اهضعب اهطبرت يتلاو تاقالعلاو

 :ىرخألا ليثمتلا ةمظنأو ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختساب عقاوملا ديدحت :يناثلا روحملا
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 .اهرابتخاو ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخ ليثمتل ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختسا •

 يتلا ةمظتنملا تاعلضملا لثم لاكشألا ضعب رابتخال ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختسا •
 .ةدماعتملا وأ ةيزاوتملا فرحألا نم جاوزأ ىلع يوتحت

 :ةيضايرلا فقاوملا ليلحتل لثامتلا مادختساو ةيسدنهلا تاليوحتلا قيبطت :ثلاثلا روحملا

 :لثم ةيسدنهلا تالوحتلا ةجيتن لاكشألا هاجتاو ناكمو )سايق( مجح فصو •
 .ددمتلاو ساكعنالاو نارودلاو باحسنالا

 تاليوحتلا مادختساب ءايشألل نارودلاو لثامتلا رواحمو هباشتلاو قباطتلا ربتخي •
 .ةيسدنهلا

 :تالكشملا لحل ةيسدنهلا جذامنلا مادختساو ،ينهذلا روصتلا مادختسا :عبارلا روحملا

 سايق وأ ،عالضألا لاوطأ :لثم ةنيعم صئاصخب ةيسدنهلا لاكشألا مسر •
 .اهاياوز

 هذه روصتل داعبألا ةيثالث تامس¯ا وأ لاكشألل داعبألا يئانث ليثمتلا مادختسا •
 .لاكشألا

 .موجحلاو ةيلكلاو ةيبناجلا تاحاسملا باسح نمضتت يتلا لكاشملا لح •

 .اهلحو لكاشملا ليثمتل تاكبشلا لثم ريوصتلا بيلاسأ مادختسا •

 .ةيربجلاو ةيددعلا تاقالعلا رسفت يتلا ةيسدنهلا جذامنلا مادختسا •

 يف امك تايضايرلا سرد ريغ يف تاقالعلاو ةيسدنهلا راكفألا مادختساو زييمت •
 .ةيمويلا ةايحلا يف ةفلتخملا فقاوملا يفو مولعلاو بادآلا سورد

 :نم نوكتيو ،سايقلا لاجم :ا£عبار

 :سايقلا تايلمعو ،مظنلاو ،تادحولاو ،لاكشألل سايقلا ةيلباق مهف :لوألا روحملا
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 .يديلقتلاو يرتملا سايقلا يماظن نم ٍّلك مهف •

 .تادحولا نيب ةقالعلا مهف •

 .هسفن سايقلا ماظن لخاد يف ىرخأ ىلإ ةدحو نم ليوحتلا •

 طيحملاو اياوزلا سايقل نيبسانملا مجحلاو عونلا تاذ ةدحولا مادختساو رايتخا •
 .مجحلاو ةيحطسلا ةحاسملاو

 :تاسايقلا ديدحتل ةبسانملا غيصلاو ،تاودألاو قرطلا قيبطت :يناثلا روحملا

 .تاسايقلا ريدقتلو قرطلا لضفأ رايتخال مدختسملا سايقملا مادختسا •

 اياوزلا سايقو مجحلاو ةحاسملاو لوطلا داجيإل ام تاودأو قرط قيبطتو رايتخا •
 .ةبولطملا ةقدلاب

 ثلثملا نم لك ةحاسمو ةرئادلا طيحم داجيإل اهمادختساو ام غيص ريوطت •
 .ةرئادلاو فرحنملا هبشو عالضألا يزاوتمو

 .ا£ديقعت رثكأ لاكشأ تاحاسم ديدحتل قرط ريوطت •

 .ةناوطسألاو مرهلاو روشنملا مجحو ةيحطسلا ةحاسملا باسحل قرط ريوطت •

 :نم نوكتيو ،تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم :ا£سماخ

 ةقيرطو اهميظنتو اهعمجو ،تانايبلا عم اهميدقت نكمي يتلا ةلئسألا ةغايص :لوألا روحملا
 :اهضرع

 نيعمت¯ا صئاصخ نع تانايبلا عمجيو تاساردلا ممصيو ةلئسألا غوصي •
 .نيÃاشتملاو نيفلتخملا

 .اهمادختساو تانايبلا ليلحتل ةبسانملا ةيئاصحإلا قرطلا رايتخا :يناثلا روحملا
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 جردملا ىلع ىوتحملا تانايبل مئالملا يلكشلا ليثمتلا مدختسيو يرجيو راتخي •
 .ةيراركتلا تاعلضملاو ،تاليطتسملاو ،يراركتلا

 يباسحلا طسولاو تتشتلاو ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم رسفيو مدختسيو دحوي •
 .ىدملاو

 :اهميوقتو تانايبلا ىلع ةينبملا تاؤبنتلاو تالالدتسالا ريوطت :ثلاثلا روحملا

 يلكشلا اهليثمت عم ةقفاوتملا تانايبلا تاعومجم نيب نراقيو مهفيو حرشي •
 .ةيراركتلا تاليطتسملاو تاعلضملاو يراركتلا جردملا ةيصوصخب )ينايبلا(

 نع تاؤبنت جتنتسي ىتح رثكأ وأ نيتنيع نيب تافالتخالا نع رهاوظلا مدختسي •
 .ةنيعلا هنم ذخؤيس يذلا يئاصحإلا عمت¯ا

 تاعلضملا دعاوق يف نيتزيمم نيتنيع نيب ةنكمم تاقالع نيب تاؤبنت جتنتسي •
 .يراركتلا علضملا يف طاقنلا نيب رمي يذلا يبيرقتلا طخلاب تانايبلاو

   :اهقيبطتو ةيضايرلا تالامتحالل ةيساسألا ميهافملا مهف :عبارلا روحملا

 ةساردل ةطخ لمعو ةديدج ةلئسأ ةغايصل ؤبنتلا وأ نيمختلا وأ ثدحلا مدختسي •
 .اهيلع ةباجإلاو ةديدج

 

 
 

 )3( قحلم

 )NCTM( تايضايرلا يملعمل يموقلا سل¯ا ريياعم ةمئاقل نيمكحملا ءامسأ 

 لمعلا ناكم  ةيملعلا ةجردلا ةمجرتلاب ماق يذلا مكحملا مسا      م
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  دلاخ كلملا ةعماج  هاروتكد  يريسع هللادبع ىيحي 1

  فئاطلا ةعماج  هاروتكد  يتيبثلا دمحم ىيحي 2

  ةزغ ةعماج  هاروتكد  لجعلا ديلو 3

  ميلعتلا  ريتسجام  يبيتعلا ضاوع فايس 4

 يوبرتلا فارشالا  ريتسجام  يتيبثلا ناطلس يكرت 5
  فيفعب

 يوبرتلا فارشالا  ريتسجام  يطاقملا راون دمحم 6
 فيفعب

 

 

 

 

 

 

 )4( قحلم

 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم ليلحتب ةصاخلا تارامتسالا

  ةسمخلا تالا¯ا يف 
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 فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم يف تايلمعلاو دعلا لاجم تاعوضوم ليلحت ةرامتسا
 .يئادتبالا سداسلا

 

 م

                                

 تاعوضوملا

 ليلحتلا تائف             

 ثلاثلا سردلا يناثلا سردلا لوألا سردلا

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 :دادعألا ةمظنأو دادعألا نيب تاقالعلاو اهليثمت قرطو دادعألا موهفم كاردإ :لوألا روحملا

 اّ£دج ةريبكلا دادعألا ةيهام مهف 1
 ةفلتخملا قئارطلاو اّ£دج ةريغصلاو
 .اهليثمتل

            

             .ةيددعلا ةمظنألاو دادعألا نيب ةنراقم 2

 لماعتلاو تافوفصملاو تاهجتملا مهف 3
 دادعألا ماظن كراشت ةمظنأك اهعم
 .ةيقيقحلا

            

 ريربتل دادعألا ةيرظن ميهافم مادختسا 4
 .ةيلكلا دادعألا نيب تاقالعلا ضعب

            

 :رخآلا اهضعب ىلع اهضعب تايلمعلا هذه دامتعا ةيفيكو تايلمعلا ىنعم كاردإ :يناثلا روحملا

 ةمسقلاو برضلا تايلمع رثأ كاردإ 5
 باسحو دادعألا ىوق باسحو
 .تايمكلا ريداقم ىلع روذجلا
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 تايلمعل تاليثمتلاو صاوخلا مهف 6
 .تافوفصملاو تاهجتملا برضو عمج

            

 ليدابتلا مهف ىلع تاردقلا ةيمنت 7
 .دع بيلاسأ اÖأ ىلع قيفاوتلاو

            

 :ةبئاصلا ةباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ ىلع ةردقلاو ةلوهسب تاباسحلا ءارجإ :ثلاثلا روحملا

             .ةلوهسب ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ 8

 رثكألا تاباسحلل ةينقتلا مادختسا 9
 .ا£ديقعت

            

 تاباجإلا نم ةبيرق تاريدقت ءاطعإ 10
 .ةحيحصلا

            

 

 

 

 

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم يف ربجلا لاجم تاعوضوم ليلحت ةرامتسا
 .يئادتبالا

 

 م

 

 تاعوضوملا                                        

 ثلاثلا سردلا يناثلا سردلا لوألا سردلا

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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  ليلحتلا تائف                        

   :تانارتقالاو تاقالعلاو طامنألا مهف :لوألا روحملا

 موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا لثمي 1
 .نكمأ نإ ةيزمرلا دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا

            

 موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا للحي 2
 .نكمأ نإ ةيزمرلا دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا

            

 موسرلاو ،لوادجلا مادختساب ةفلتخملا طامنألا ممعي 3
 .نكمأ نإ ةيزمرلا دعاوقلاو ،تاملكلاو ،ةينايبلا

            

 اهنيب نراقيو ضعبب اهضعب ةفلتخملا طامنألا طبري 4
 .ةقالعلا ليثمتل

            

             .ةقالعلا ليثمتل اهنيب نراقيو ةفلتخملا طامنألا زيمي 5

 ةيطخلا ريغ وأ ةيطخلا تانارتقالا صئاصخ نيب نراقي 6
  .تالداعملا وأ موسرلا وأ لوادجلا لالخ نم

            

 :ةيربجلا زومرلا مادختساب ةيضايرلا ىنبلاو )تالاحلا( فقاوملا ليلحتو ليثمت :يناثلا روحملا

 ةفلتخملا تامادختسالا مهفل ةيلوأ ميهافم روطي 7
 .تاريغتملل

            

 ينايبلا ليثمتلاو ةيزمرلا تاريبعتلا نيب تاقالعلا فشتكي 8
 .طوطخلل

            

 عم عطاقتلا طاقن نم لك ىنعمب اّ£صاخ ا£مامتها يلوي 9
 .ميقتسملا ليمو نييثادحإلا نيروحملا
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 اهيف مدختست يتلا ةفلتخملا عاضوألاو تالاحلا نيبي 10
 .ةيربجلا زومرلا

            

 ،لئاسملا لحو تالاحلا ليثمتل ةيربجلا زومرلا مدختسي 11
 .ةيطخ تاقالع نمضتت يتلا كلت ةصاخ

            

 ةيربجلا ةيزمرلا تاريبعتلل ةئفاكم ا£روصو »جذامن ممصي 12
 .ةطيسبلا

            

             .ةيطخ تالداعم لحي 13

 :اهمهفو ةيمكلا تاقالعلا ليثمتل ةيضايرلا جذامنلا مادختسا :ثلاثلا روحملا

 مادختساب ةيظفللاو ةيعقاولا لئاسملا لحيو جذمني 14
 لوادجلاو ةينايبلا موسرلا لثم ةعونتم تاليثمت
 .تالداعملاو

            

 :ةفلتخم تاقايس يف ريغتلا ليلحت :عبارلا روحملا

 يف يمكلا ريغتلا ةعيبط ليلحتل ةينايبلا موسرلا مدختسي 15
 .ةيطخلا تاقالعلا

            

 

 سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم يف ةسدنهلا لاجم تاعوضوم ليلحت ةرامتسا
 .يئادتبالا

 يناثلا سردلا يناثلا سردلا لوألا سردلا  
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 تاعوضوملا                                م

 ليلحتلا تائف
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 :داعبألا ةيثالثلاو ةيئانثلا ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخو تافص ليلحت :لوألا روحملا

 ةيئانث ةيسدنهلا لاكشألا نيب تاقالعلا مهف 1
 .داعبألا ةيثالثو

            

 لاكشألا نيب تاقالعلا فينصتو فصو 2
 اًقفو ةقدب داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيسدنهلا
 .ةزيمملا اهصئاصخل

            

 عالضألا لاوطأو اياوزلا نيب تاقالعلا مهف 3
 ا²احاسمو ةفلتخملا لاكشألا تاطيحمو
 .اهماجحأو

            

 ةيطابنتسالا ججحلا دقنو راكتبا 4
 ةيسدنهلا راكفألاب ةقلعتملا ةيجاتنتسالاو
 لثم ضعبب اهضعب اهطبرت يتلاو تاقالعلاو
 .ةيثروغاثيفلا تاقالعلاو هباشتلاو قباطتلا

            

 :ىرخألا ليثمتلا ةمظنأو ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختساب عقاوملا ديدحت :يناثلا روحملا

 ليثمتل ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختسا 5
 .اهرابتخاو ةيسدنهلا لاكشألا صئاصخ

            

 ضعب رابتخال ةيثادحإلا ةسدنهلا مادختسا 6
 يوتحت يتلا ةمظتنملا تاعلضملا لثم لاكشألا

            



174 
 

 وأ ةيزاوتملا فرحألا نم جاوزأ ىلع
 .ةدماعتملا

 :ةيضايرلا فقاوملا ليلحتل لثامتلا مادختساو ةيسدنهلا تاليوحتلا قيبطت :ثلاثلا روحملا

 هاجتاو ناكمو )سايق( مجح فصو 7
 لثم ةيسدنهلا تالوحتلا ةجيتن لاكشألا
 .ددمتلاو ساكعنالاو نارودلاو باحسنالا

            

 لثامتلا رواحمو هباشتلاو قباطتلا ربتخي 8
 تاليوحتلا مادختساب ءايشألل نارودلاو
 .ةيسدنهلا

            

 :تالكشملا لحل ةيسدنهلا جذامنلا مادختساو ،ينهذلا روصتلا مادختسا :عبارلا روحملا

 ةنيعم صئاصخب ةيسدنهلا لاكشألا مسر 9
 .اهاياوز سايق وأ ،عالضألا لاوطأ :لثم

            

 وأ لاكشألل داعبألا يئانث ليثمتلا مادختسا 10
 هذه روصتل داعبألا ةيثالث تامس¯ا
  .لاكشالا

            

 باسح نمضتت يتلا لكاشملا لح 11
  .موجحلاو ةيلكلاو ةيبناجلا تاحاسملا

            

 تاكيشلا لثم ريوصتلا بيلاسأ مادختسا 12
 .لكاشملا لحو ليثمتل

            

             رسفت يتلا ةيسدنهلا جذامنلا مادختسا 13
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 .ةيربجلاو ةيددعلا تاقالعلا

 تاقالعلاو ةيسدنهلا راكفألا مادختساو زييمت 14
 سورد يف امك تايضايرلا سرد ريغ يف
 يف ةفلتخملا فقاوملا يفو مولعلاو بادآلا
 .ةيمويلا ةايحلا

            

 ثلاثلا سردلا يناثلا سردلا لوألا سردلا تاعوضوملا                             
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               ليلحتلا تائف          م

 :سايقلا تايلمعو ،مظنلاو ،تادحولاو ،لاكشألل سايقلا ةيلباق مهف :لوألا روحملا

 يرتملا سايقلا يماظن نم ٍّلك مهف 1
 .يديلقتلاو

            

             .تادحولا نيب ةقالعلا مهف 2

 لخاد يف ىرخأ ىلإ ةدحو نم ليوحتلا 3
 .هسفن سايقلا ماظن

            

 عونلا تاذ ةدحولا مادختساو رايتخا 4
 طيحملاو اياوزلا سايقل نيبسانملا مجحلاو
 .مجحلاو ةيحطسلا ةحاسملاو

            

 :تاسايقلا ديدحتل ةبسانملا غيصلاو ،تاودألاو قرطلا قيبطت :يناثلا روحملا

 لضفأ رايتخال مدختسملا سايقملا مادختسا 5
 .تاسايقلا ريدقتلو قرطلا

            

 لوطلا داجيإل تاودأو قرط قيبطتو رايتخا 6
 ةقدلاب اياوزلا سايقو مجحلاو ةحاسملاو
 .ةبولطملا

            

 طيحم داجيإل اهمادختساو غيص ريوطت 7
 يزاوتمو ثلثملا نم لك ةحاسمو ةرئادلا
 .ةرئادلاو فرحنملا هبشو عالضألا

            

             لاكشأ تاحاسم ديدحتل قرط ريوطت 8
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 يئادتبالا سداسلا فصلل تايضايرلا باتك ىوتحم يف سايقلا لاجم تاعوضوم ةرامتسا 

 تايضايرلا باتك ىوتحم يف تالامتحالاو تانايبلا ليلحت لاجم تاعوضوم ليلحت ةرامتسا

 .يئادتبالا سداسلا فصلل 

 

 م

                                     

 تاعوضوملا

  ليلحتلا تائف              

 ثلاثلا سردلا يناثلا سردلا  لوألا سردلا

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 :اهضرع ةقيرطو اهميظنتو اهعمجو ،تانايبلا عم اهميدقت نكمي يتلا ةلئسألا ةغايص :لوألا روحملا

 عمجيو تاساردلا ممصيو ةلئسألا غوصي 1
 نيفلتخملا نيعمت¯ا صئاصخ نع تانايبلا
 .نيÃاشتملاو

            

 .اهمادختساو تانايبلا ليلحتل ةبسانملا ةيئاصحإلا قرطلا رايتخا :يناثلا روحملا

 يلكشلا ليثمتلا مدختسيو يرجيو راتخي 2
 جردملا ىلع يوتحملا تانايبلل مئالملا
 تاعلضملاو ،تاليطتسملا ،يراركتلا
 .ةيراركتلا

            

 ةعزنلا سيياقم رسفيو مدختسيو دحوي 3
 يباسحلا طسولاو تتشتلاو ةيزكرملا

            

 .ا£ديقعت رثكأ

 ةيحطسلا ةحاسملا باسحل قرط ريوطت 9
 .ةناوطسألاو مرهلاو روشنملا مجحو
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 .ىدملاو

 :اهميوقتو تانايبلا ىلع ةينبملا تاؤبنتلاو تالالدتسالا ريوطت :ثلاثلا روحملا

 تاعومجم نيب نراقيو مهفيو حرشي 4
 يلكشلا اهليثمت عم ةقفاوتملا تانايبلا
 يراركتلا جردملا ةيصوصخب )ينايبلا(
 .ةيراركتلا تاليطتسملاو تاعلضملاو

            

 نيب تافالتخالا نع رهاوظلا مدختسي 5
 نع تاؤبنت جتنتسي ىتح رثكأ وأ نيتنيع
 هنم ذخؤيس يذلا يئاصحإلا عمت¯ا
 .ةنيعلا

            

 نيب ةنكمم تاقالع نيب تاؤبنت جتنتسي 6
 تاعلضملا دعاوق يف نيتزيمم نيتنيع
 نيب رمي يذلا يبيرقتلا طخلاب تانايبلاو
 .يراركتلا علضملا يف طاقنلا

            

   :اهقيبطتو ةيضايرلا تالامتحالل ةيساسألا ميهافملا مهف :عبارلا روحملا

 ؤبنتلا وأ نيمختلا وأ ثدحلا مدختسي 7
 ةساردل ةطخ لمعو ةديدج ةلئسأ ةغايصل
 .اهيلع ةباجإلاو ةديدج

            

 




