حتليل حمتوى مقررات الرياضيات باملرحلة

املتوسطة يف ضوء متطلبات الدراسة الدولية
الثالثة للعلوم والرياضيات )(TIMSS
ماوع بً علي الحيدي الشهري*

امللخص_ َذفذ الذساظت ئلى بىاء كائمت بمخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSالىاحب جىفشَا في مدخىي مىهج
الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت في مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي وهزلً الخػشف غلى دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت
اإلاخىظؿت إلاخؿلباث الذساظت الذولُت ) (TIMSSفي مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي .ولخدلُم أَذاف الذساظت كام الباخث بمشاحػت
الذساظاث راث الػالكت بمىغىع الذساظت وفي غىئها جم ئغذاد كائمت بمخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSفي
مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي ،وللخػشف غلى دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت إلاخؿلباث الذساظت الذولُت
ً
)(TIMSSجم جطمُم أداة لخدلُل اإلادخىي ،وجم الخأهذ مً ضذكها وزباتها ،ومػالجتها ئخطائُا باظخخذام اإلاخىظؿاث الخعابُت،
والاهدشاف اإلاػُاسي ،ومػامل الاجفاق .ووان مً أَم الىخائج التي جىضلذ ئلحها الذساظت :وحىد جفاوث في دسحت جػمين مدخىي مىهج
الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت إلاخؿلباث الذساظت الذولُت ) (TIMSSفي اإلادخىي الشٍاض ي بين (هبيرة ،مخىظؿت ،غػُفت ،غير
مخدللت) .ففي الطف ألاوٌ اإلاخىظـ وان جػمين مجاٌ (ألاغذاد ،والجبر) بذسحت هبيرة ،أما في الطف الثاوي اإلاخىظـ ،فيان
جػمين مجاٌ (ألاغذاد والجبر) بذسحت (غػُفت) .وفي الطف الثالث اإلاخىظـ وان جػمين مجاٌ (الجبر والهىذظت) بذسحت
(مخىظؿت).

* قسم املىاهج وطرق التدريس _ كليت التربيت _ حامعت امللك خالد
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جحليل محتىي مقرراث الرياضياث باملرحلت املتىسطت في ضىء متطلباث
الدراست الدوليت الثالثت للعلىم والرياضياث )(TIMSS
الذسحت الػالُت ( 550دسحت) فأغلى في مادة الشٍاغُاث في الاخخباس
الذولي لم جطل ئلى واخذ صخُذ ،بالشغم مً أن اليعبت الػاإلاُت
للؿالب الزًً خطلىا غلى َزٍ الذسحت فأغلى في مادة الشٍاغُاث كذ
بلغذ ( )%24مً مجمىع الؿالب الزًً كامىا بأداء َزا الاخخباس.
• اهخفاع وعبت ؾلبت الطف الثاوي اإلاخىظـ باإلاملىت الزًً خطلىا
غلى الذسحت الذولُت اإلاخىظؿت ( 475دسحت) فأغلى ،خُث لم جضد َزٍ
اليعبت غً ( )%3مً ئحمالي الؿلبت .بالشغم مً أن اليعبت الػاإلاُت
للؿالب الزًً خطىال غلى َزٍ الذسحت فأغلى في مادة الشٍاغُاث كذ
بلغذ ( )%51مً مجمىع الؿالب الزًً كامىا بأداء الاخخباس.
وكذ اَخمذ مػظم البلذان بذساظت  TIMSSخُث كامذ مشاهض
البدىر والخؿىٍش التربىي بىصاساث التربُت والخػلُم بػمل دساظاث
جلىٍمُت لىخائج اخخباساث الخمُيز مثل دساظت اإلاهيزع [ ]12بػىىان:
الخلشٍش الىؾني إلاششوع الذساظت الذولُت للشٍاغُاث والػلىم في اإلاملىت
الػشبُت العػىدًت وأششف غلى َزٍ الذساظت ؤلاداسة الػامت لللُاط
والخلىٍم بىصاسة التربُت والخػلُم ،وهزلً دساظت مدمذ ظػذ الػشابي
بػىىان :جلىٍم أداء ؾالب مطش في الشٍاغُاث في الذساظت الذولُت
] TIMSS [1وأششف غلحها اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلىٍم التربىي
بجمهىسٍت مطش الػشبُت ،خُث واهذ َزٍ الذساظاث غباسة غً
اظخػشاع وجدلُل لىخائج اإلاشاسهت في اخخباساث  ،TIMSSوَىان دساظت
أبى غِش [ ]2التي َذفذ ئلى الخػشف غلى الػىامل الشخطُت وألاظشٍت
واإلاذسظُت والػاداث الذساظُت التي ميزث بين الؿلبت روي الخدطُل
اإلاشجفؼ والؿلبت روي الخدطُل اإلاىخفؼ في اخخباساث دساظت الخىحهاث
ً
الذولُت للشٍاغُاث والػلىم [ ]4والىكىف غلى أهثر َزٍ الػىامل جفعيرا
للخباًً في أداء الؿالب.
وَىان دساظاث جىاولذ ملاسهت هخائج ؾالبها في الذساظت الذولُت
للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSمثل دساظت أبى لبذٍ [ ،]3وحشوان [،]4
وداسظت أوهج وئظماغُل [ .]5والذساظت الخالُت تهخم بخدلُل هخب
الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت في غىء مخؿلباث الذساظت الذولُت
للػلىم والشٍاغُاث  TIMSSخُث ٌػذ الىخاب اإلاذسس ي بىظش هثير مً
اإلاشبين الىظُلت الخػلُمُت الشئِعت ،ألهه ألاكل ولفت وألاهثر فاغلُت في
جدعين هخائج الخػلُم اإلاذسس ي وىهه ًدخىي مػمىن اإلاشخلت الذساظُت.
وجدظى هخب الشٍاغُاث بأَمُت خاضت بين الىخب اإلاذسظُت وٍمىً
ئحماٌ َزٍ الخطىضُت في أمشًٍ َما :الاغخلاد في ضػىبت مادة
الشٍاغُاث وخعاظُتها داخل اإلاجخمؼ ،وهزلً هلظ الخأَُل التربىي
الالصم باليعبت لػذد هبير مً اإلاػلمين [.[6
لزا ًيبغي بين الخين وآلاخش أن ًخم جؿىٍش هخب الشٍاغُاث اإلاذسظُت،
ورلً إلاا جخميز به َزٍ الىخب مً جأزير ّ
فػاٌ غلى مجشٍاث ما ًخم
جذسَعه داخل غشفت الطف غبُذ والعػُذ [ .]7وَشير بيرلعىن ئلى أن
جدلُل اإلادخىي َى أخذ أظالُب البدث الػلمي التي تهذف ئلى الىضف
اإلاىغىعي واإلاىظم ،والىمي للمػمىن الظاَش إلاادة مً مىاد الاجطاٌ.

 .1املقدمت
حػذ الشٍاغُاث مً أَم اإلاىاد الذساظُت التي ٌػخمذ غلحها الخلذم
الػلمي والخىىىلىجي مىز فجش الخاسٍخ وختى آلان ،بل كذ صاد الاغخماد
غلحها في الػطش الخذًث ،لزا فلها أَمُتها البالغت في اإلادخىي الذساس ي
في الخػلُم ،وللذ اَخمذ هثير مً اإلاىظماث والهُئاث اللىمُت والذولُت
ببدث جلىٍم جدطُلها واججاَاث الؿالب هدىَا ،والبدث غً أفػل
ؾشائم واظتراجُجُاث جذسَعها هزلً ،وغً أفػل البِئاث اإلاذسظُت
والطفُت التي حعاغذ في همى اإلاهاساث واهدعاب الاججاَاث ؤلاًجابُت
هدىَا [.[1
وكامذ الشابؿت الذولُت لخلىٍم الخدطُل التربىي (IEA) The
International Association for Evaluation of Education
 Achievementوهي مً الهُئاث الذولُت التي تهخم بالخدطُل اإلالاسن
بين الذوٌ ،بأوٌ دساظت دولُت للخدطُل اإلالاسن بين الذوٌ في
الشٍاغُاث غام 1960م والذساظت الثاهُت غام 1980م والثالثت غام
1995م ،واشتهشث باظم  TIMSSوهي الخشوف ألاولى مً Third
 ،International Mathematics and Science Studyوإلاا وان لهزٍ
الذساظت مً أزش بالغ حػل الذوٌ اإلاشاسهت حػمل غلى جدعين أدائها
ظىاء في ظُاظاتها التربىٍت ،أو في ؾشائم جذسَعها وجىححهها الفني
وؤلاداسي ،فلذ أغُذ جؿبُم الذساظت في غام 1999م )(TIMSS – R
،Third International Mathematics and Science Study – Repeat
وللذ جم جؿبُم َزٍ الذساظت غام  TIMSS – 2003جدذ اظم دساظت
الخىحهاث الذولُت في الشٍاغُاث والػلىم ]Trend in International [1
Mathematics and Science Study
وحػذ دساظت الخىحهاث الذولُت في دساظت الشٍاغُاث والػلىم TIMSS
– 2003أهبر دساظت غاإلاُت أحشٍذ ختى آلان للُاط جدطُل الؿالب في
الشٍاغُاث والػلىم ،وحششف غلى َزٍ الذساظت الشابؿت الذولُت لخلُُم
الخدطُل التربىي) (IEAوٍىفزَا مشهض الذساظت الذولي بيلُت بىظؿً.
وشاسهذ اإلاملىت الػشبُت العػىدًت في َزٍ الذساظت مً خالٌ الطف
الثاوي اإلاخىظـ ،وللذ لفذ اهدباٍ الباخث خطىٌ ؾالب اإلاملىت
الػشبُت العػىدًت غلى مشهض مخأخش بين الذوٌ اإلاشاسهت ال ًشقى ئلى
معخىي الجهىد التي جبزلها الذولت في مجاٌ الخػلُم ،ومً أَم هخائج
مشاسهت اإلاملىت الػشبُت العػىدًت في اخخباس  TIMSS 2003في مادة
الشٍاغُاث[12[ :
• ئن وعبت ؾلبت الطف الثاوي اإلاخىظـ باإلاملىت الػشبُت العػىدًت
الزًً خطلىا غلى الذسحت الذولُت اإلاخلذمت ( )652فأغلى في مادة
الشٍاغُاث في اخخباس  TIMSS 2003الذولي لم جطل ئلى واخذ صخُذ،
بالشغم مً أن اليعبت الػاإلاُت للؿالب الزًً خطلىا غلى َزٍ الذسحت
فأغلى في مادة الشٍاغُاث كذ بلغذ ( )%6مً مجمىع الؿالب الزًً
كامىا بأداء َزا الاخخباس.
• ئن وعب ـت ؾلب ـت الط ـف الث ـاه ـي اإلاخـىظ ــ بـاإلاـملـى ـت ال ـزً ـً خطل ـىا غلى
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وٍدعم الػطش الزي وػِشه بالخلىُت وزىسة اإلاػلىماث والاجطاالث
والخؿىس الػلمي والثلافي والاحخماعي والاكخطادي اإلادعاسع ،لزا جبرص
أَمُت ئخػاع هخب الشٍاغُاث مً مشاخل الخػلُم الػام لػملُاث
الخلىٍم اإلاعخمشة والخؿىٍش الشامل لها وفم مىهجُت غلمُت ومىظمت،
وحعدىذ ئلى أخذر اإلاػاًير الػاإلاُت ،وجىحهاث الخؿىٍش التربىي في
مإظعاث التربُت والخػلُم ،للىشف غً حىاهب اللىة و الػػف بها
والخىم فُما ئرا واهذ فاغلت جىاهب سوح الػطش ،وجدلم ألاَذاف
الخػلُمُت التي وغػذ مً أحلها لُخم حػضٍش حىاهب اللىة وججاوص هلاؽ
الػػف ومػالجتها" [.[6
مما ظبم فان الباخث جىلذ لذًه ؤلاخعاط بهزٍ اإلاشيلت خُث لم
ٌعبم ئحشاء دساظت جىاولذ جدلُل مدخىي هخب الشٍاغُاث باإلاشخلت
اإلاخىظؿت في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت في غىء مخؿلباث الذساظت
الذولُت للػلىم والشٍاغُاث في خذود ئؾالع الباخث .ومً َىا ًمىً
جدذًذ مشيلت الذساظت في الخػشف غلى واكؼ مدخىي مىهج الشٍاغُاث
في اإلاشخلت اإلاخىظؿت في غىء الذساظت الذولُت الثالثت للػلىم
والشٍاغُاث [.[4
أ .أسئلت الدراست
خاولذ الذساظت ؤلاحابت غً ألاظئلت الخالُت:
 -1ما مخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSالىاحب
جىفشَا في مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت في مجاالث:
ألاغذاد ،الجبر ،الهىذظت.
 -2ما دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت لألغذاد؟
 -3ما دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت للجبر؟
 -4ما دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت
للهىذظت؟
ب .أهداف الدراست
جمثلذ أَذاف الذساظت فُما ًلي:
 -1بىاء كائمت بمخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث)(TIMSS
الىاحب جىفشَا في مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت في
مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي.
 -2الخػشف غلى دسحت جىافش مخؿلباث الذساظت الذولُت) (TIMSSفي
مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت.
ً
 -3مػشفت ما ئرا واهذ َىان فشوق دالت ئخطائُا في دسحت جػمين
مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت إلاخؿلباث الذساظت
الذولُت للػلىم والشٍاغُاث في مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي خعب اخخالٌ
الطف الذساس ي.
ج .أهميت الدراست
 حعهم َزٍ الذساظت في جىفير مخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت للػلىموالشٍاغُاث ) (TIMSSللمعخفُذًً مجها في وصاسة التربُت والخػلُم،
للباخثين في مجاٌ اإلاىاهج وؾشق الخذسَغ ،بدُث جطبذ َزٍ اإلاخؿلباث
في مخىاوٌ الجمُؼ.

ؾػُمت [ .] 8فالخدلُل أظلىب يهذف ئلى اظخيخاحاث دكُلت بػُذة غً
الخديز أو الاحتهاداث الشخطُت أو الخفعيراث التي ال جبنى غلى الخلائم،
فاإلاىغىغُت حػني الخجشد مً الزاجُت ،أزىاء غملُت الخدلُل كذس
ؤلاميان [.[10
ومً َىا فان َزٍ الذساظت جدىاوٌ جدلُل مدخىي مىهج الشٍاغُاث
في اإلاشخلت اإلاخىظؿت في غىء مخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت للػلىم
والشٍاغُاث .ومً خالٌ ئؾالع الباخث وخذود غلمه ًشي أهه لم ٌعبم
ئحشاء دساظت جىاولذ جدلُل مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت
في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت في غىء مخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت
للػلىم والشٍاغُاث [.[4
ً
وهظشا ألَمُت مثل َزٍ الاججاَاث الذولُت الخذًثت في مجاٌ حػلم
وحػلُم الشٍاغُاث وهزلً الاظخفادة مً الخؿىساث الخذًثت في جذسَغ
الشٍاغُاث فان َزٍ الذساظت جدىاوٌ َزٍ اإلاخؿلباث مً خالٌ جدذًذ
مخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت للػلىم والشٍاغُاث ،وبػذ رلً
جدلُل مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت وجدذًذ دسحت جىفش
َزٍ اإلاخؿلباث في َزٍ اإلاىاهج.
 .2مشكلت الدراست
كامذ اإلاملىت الػشبُت العػىدًت باإلاشاسهت في مششوع الذساظت
الذولُت للػلىم والشٍاغُاث ] (TIMSS) [4مً خالٌ الطف الثاوي
ً
اإلاخىظـ ،ئًماها مً اإلاعإولين في وصاسة التربُت والخػلُم بأَمُت اإلاشخلت
اإلاخىظؿت ،خُث حػخبر مً اإلاشاخل اإلاهمت في ظلم الخػلُم الػام في
اإلاملىت الػشبُت العػىدًت ،فهي الخللت الىظؿى بين الخػلُم الابخذائي
والثاهىي ،وبزلً جيىن هي أَم اإلاشاخل التي ًمىً اظدثماسَا في
الخىحُه بما ًخفم مؼ الاظخػذاداث واللذساث واإلاُىٌ لذي ؾالب
َزٍ اإلاشخلت.
وكذ أظهشث هخائج اإلاشاسهت في الذساظت الذولُت [ ]4خطىٌ اإلاملىت
ً
ً
الػشبُت العػىدًت مشهضا مخأخشا بين الذوٌ اإلاشاسهت ال ًشقى ئلى معخىي
الجهىد التي جبزلها الذولت في مجاٌ الخػلُم.
ً
ومً َىا فان هخائج َزٍ اإلاشاسهت حػؿي بىذا غلى غشوسة الخؿىٍش
والخػشف غلى أظباب ؤلاخفاق ومػالجتها ،خُث رهش دسوصٍ [ ]11ئن
ئخػاع مىاهجىا الخػلُمُت لػملُت جلُُم شامل بين الفُىت وألاخشي
ظِعاغذها غلى جدذًذ هلاؽ اللىة والػػف في اإلاىاهج الخالُت
ً
واإلاعخخذمت ،وَعاغذها أًػا في اهتهاج
أفػل العبل لذي جطمُم وئغذاد مىاهج حذًذة.
وحػخمذ اإلاملىت الػشبُت العػىدًت غلى هخب مذسظُت إلاػظم اإلاىاد
الذساظُت ومجها مادة الشٍاغُاث ،وَزٍ الىخب جدخاج ئلى جؿىٍش معخمش،
لخدلم أَذافها ،وَػخبر جدلُل اإلادخىي مً أَم ألاظالُب التي حعهم في
جؿىٍش الػملُت التربىٍت خُث ٌشير بيرلعىن ئلى أن جدلُل اإلادخىي َى
أخذ أظالُب البدث الػلمي التي تهذف ئلى الىضف اإلاىغىعي واإلاىظم
والىمي إلاػمىن الظاَشة إلاادة مً مىاد الاجطاٌ ؾػُمت [ .]8وٍزهش
الخىالذة [ ]9أن غملُت جدلُل الىخب لِعذ غملُت ظهلت بل ئنها
حعدىذ ئلى مىهجُت غلمُت مىغىغُت وأدواث ضادكت وزابخت للىشف غً
ؾبُػت مدخىي الىخب اإلاذسظُت مً خُث الشيل واإلاػمىن بهذف
جدذًثها وجؿىٍشَا.
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ً
ً
ً
 ًلذم َزا البدث مىغىغا حذًذا ومهما مً الىاخُت الىظشٍت فيمجاٌ اظخػشاع الخؿىس الخاسٍخي إلاششوع الذساظت الذولُت للػلىم
والشٍاغُاث.
 ٌعهم َزا البدث في جؿىٍش مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلتاإلاخىظؿت مً خالٌ جدذًذ دسحت جىفش اإلاخؿلباث أو اإلاػاًير الػاإلاُت في
َزٍ اإلالشساث.
د .حدود الدراست
اكخطشث الذساظت الخالُت غلى الخالي:
 ئغذاد كائمت بمخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت للػلىموالشٍاغُاث ) (TIMSS-2003التي ًجب جػمُجها في مجاالث اإلادخىي
الشٍاض ي :ألاغذاد ،الجبر ،الهىذظت.
 جدلُل مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخت اإلاخىظؿت واإلالشسة مً وصاسةالتربُت والخػلُم في اإلاملىت الػشبُت والعػىدًت ،في غىء مخؿلباث
الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث)(TIMSS - 2003
ٌ .مصطلحاث الدراست
 -1مششوع الذساظت الذولُت (TIMSS): Trend in international
Mathematics and science Study
بػذ الاؾالع غلى جلاسٍش الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث
) (TIMSSجىضل الباخث ئلى أن :مششوع الذساظت الذولُت للػلىم
والشٍاغُاث" ) (TIMSSمششوع غالمي ضمم إلالاسهت حػلُم الػلىم
والشٍاغُاث في مشاخل الخػلُم الػام (الابخذائُت ،اإلاخىظؿت ،الثاهىٍت)
خىٌ الػالم مً أحل ئمياهُت اظخفادة الذوٌ بػػها مً بػؼ لىثير
مً اإلاماسظاث الخػلُمُت ،وجؿىٍش مىاهج الػلىم والشٍاغُاث لخدلُم
معخىي ئهجاص مشجفؼ.
 -2مخؿلباث اإلادخىي الشٍاض ي في مششوع الذساظت الذولُت للػلىم
والشٍاغُاث ):(TIMSS -2003
هي البيُت اإلاػشفُت ألاظاظُت الالصم جػمُجها بمدخىي مىاهج
الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت في غىء مخؿلباث الذساظت الذولُت
الثالثت للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSوَشمل غلى اإلاجاالث :ألاغذاد
والجبر الهىذظت.
 .4الطريقت لاحراءاث
أ .مىهج الدراست
اجبػذ الذساظت الخالُت اإلاىهج الىضفي اللائم غلى الخدلُل الىمي
لىخذة الخدلُل اإلاخخاسة ،بهذف مػشفت ملذاس الظاَشة أو حجمها،
والىضىٌ ئلى اظخيخاحاث حعاغذ في جؿىٍش اإلادخىي أو الىاكؼ الزي جلىم
بذساظخه [.[13
ب .مجتمع الدراست وعيىتها
جيىهذ غُىت الذساظت مً مجخمؼ الذساظت حمُػه ،وَى مدخىي
هخب الشٍاغُاث بالطفىف الثالزت مً اإلاشخلت اإلاخىظؿت في اإلاملىت
الػشبُت العػىدًت ،التي جم جذسَعها خالٌ الػام الذساس ي /1430
 ٌ1431وهي ظخت هخب بمػذٌ هخابين ليل ضف مً ضفىف اإلاشخلت
اإلاخىظؿت.
ج .أدواث الدراست
ً
أوال :كائمت بمخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث )(TIMSS
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جم ئغذاد كائمت بمخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث في
مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي التي ًيبغي أن جخػمجها هخب الشٍاغُاث في
اإلاشخت اإلاخىظؿت ،لُخم جدلُل الىخب في غىئها ،وكذ مش ئغذاد اللائمت
بالخؿىاث الخالُت:
 مشاحػت الىخب واإلاشاحؼ والذساظاث والبدىر راث الػالكت ،وجممشاحػت جلاسٍش الهُئت الذولُت للخلىٍم والخدطُل التربىي )،(IEA
والاؾالع هزلً غلى ؤلاؾاس الػملي للخلىٍم )،(Assessment Framework
وهي اإلادذداث التي وغػتها الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث والتي
ظِخم بىاء الاخخباساث في غىئها ،هما جم ؤلاؾالع غلى اخخباساث )(TIMSS
اإلايشىسة وغلى اظدباهت اإلاػلم والؿالب واإلاذسظت ،وأظفشث َزٍ
اإلاشاحػت غً جدذًذ كائمت أولُت باإلاخؿلباث الشئِعت والفشغُت للذساظت
الذولُت الثالثت للػلىم والشٍاغُاث )(TIMSS -2003
 غشغذ اللائمت في ضىستها ألاولُت غلى مجمىغت مً اإلادىميناإلاخخططين في اإلاىاهج وؾشق الخذسَغ ،.وكام الباخث بخػذًل اللائمت
في غىء اإلالترخاث التي أبذاَا مدىمى الذساظت ،وأضبدذ ألاداة في
ضىستها الجهائُت جػم ( )3مجاالث سئِعت ،وهي :ألاغذاد ،والجبر،
والهىذظت ،جمثل َزٍ اإلاجاالث اإلاخؿلباث الشئِعت مً اإلادخىي
الشٍاض ي ،التي ًيبغي أن جخىفش في اإلالشساث الذساظُت ،وهزلً غمذ
ً
ً
ً
اللائمت ( )19مخؿلبا فشغُا و( )105بىذا.
صدق ألاداة:
جم الخدلم مً ضذق ألاداة مً خالٌ غملُت الخدىُم التي جمذ
لألداة.
ً
زاهُا :ئغذاد أداة الخدلُل:
للخػشف غلى واكؼ جىاوٌ هخب الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث ) ،(TIMSSكام الباخث
باغذاد أداة جدلُل مدخىي هخب الشٍاغُاث للمشخلت اإلاخىظؿت هما ًلي:
 جدذًذ الهذف مً ألاداة :اظتهذفذ أداة الخدلُل الخىم غلى مدخىيمدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت مً خُث مذي جىفش
مخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث) (TIMSSفي مجاالث
اإلادخىي الشٍاض ي.
 بىاء ألاداة :اظخفاد الباخث في بىاء ألاداة مً خالٌ الاؾالع غلى ماًخخظ بأظلىب جدلُل اإلادخىي ومجمىغت مً الذساظاث العابلت التي
اظخخذمذ َزا ألاظلىب ولبىاء ألاداة كام الباخث بالخالي:
 جدلُل وخذة الخدلُل :ئن الخدلُل التي جم اغخمادَا هي وخذةاإلاىغىع أو الفىشة .وَػشفها ؾػُمت [ ]8بأنها حملت أو أهثر جذوس خىٌ
مفهىم مػين.
 جدذًذ معخىي الخدلُلً :خدذد معخىي الخدلُل في ملُاط مخذسجًخػمً:
 بػذ الخدلم :وٍطف مذي جدلم اإلاخؿلباث وبمىحبه جطف خالتالخدلم غمً زالر دسحاث (هبيرة ،مخىظؿت ،غػُفت).
 بػذ غذم الخدلم :وٍطف خالت غذم الخدلم بطىسة مغللت .وٍىمًئًػاح هُفُت اخخباس البػذ ،والذسحت اإلاىاظبت والخىم غلى ول مخؿلب
مً الششح الخالي:
 جيىن دسحت الخدلم هبيرة غىذما:46

ًدىاوٌ اإلالشس (مادة الخدلُل اإلاعتهذفت) اإلاخؿلب (اإلاؿلىب مػشفت مذي
جدلله) ،وبشيل ضشٍذ وبأظلىب جفطُلي.
 جيىن دسحت الخدلم مخىظؿت غىذما:ًدىاوٌ اإلالشس (مادة الخدلُل اإلاعتهذفت) اإلاخؿلب (اإلاؿلىب مػشفت مذي
جدلله) بشيل ضشٍذ وبأظلىب مىحض.
 جيىن دسحت الخدلم غػُفت غىذما ًدىاوٌ اإلالشس (مادة الخدلُلاإلاعتهذفت) اإلاخؿلب (اإلاؿلىب مػشفت مذي جدلله) بشيل غمني
وبأظلىب مىحض.
 ًيىن الخىم غلى اإلاخؿلب غمً بػذ (غير مخدلم) غىذما ًخلى اإلالشس(مادة الخدلُل اإلاعتهذفت) مً ؤلاشاسة ئلى اإلاخؿلب (اإلاؿلىب مػشفت
مذي جدلله) بطىسة مؿللت.

 غبـ ألاداةً :خم غبـ الطىسة ألاولُت ألداة الخدلُل مً خالٌاللُام بالخالي.
 صدق ألاداة :خُث جم غشغها غلى مجمىغت مً اإلادىمين إلبذاءسأيهم خىٌ ئمياهُت اظخخذام ألاداة ،وكذ جمذ اإلاىافلت غلى الطُغت
التي أكترخها الباخث.
 ثباث البطاقت:كُاط زباث الخدلُل:
كام صمُالن للباخث بخدلُل اإلادخىي معخخذمين ئحشاءاث الخدلُل
هفعها .وجم خعاب مػامل الاجفاق بين الباخث وول مدلل غلى خذة
وواهذ الىخائج والخالي:

حدول 1
هتائج ثباث جحليل املحتىي بين الباحث واملحلل ألاول
مجاالث املحتىي الرياض ي
الجبر

الهىذظت

ألاغذاد

الجبر

الهىذظت

معامل الثباث
الثاوي املتىسط
0.97
0.97
0.98
0.99
0.96
0.98
0.97
0.97

ألاول املتىسط
0.99
ألاهماؽ
0.97
الػباساث الجبرًت
0.96
اإلاػادالث
0.98
الػالكاث
0.99
اإلاعخلُماث والضواًا
0.98
ألاشياٌ الهىذظُت
0.98
الخؿابم والدشابه
0.97
الخمازل
حدول 2
هتائج ثباث جحليل املحتىي بين الباحث واملحلل الثاوي
معامل الثباث
مجاالث املحتىي الرياض ي
الثاوي املتىسط
ألاول املتىسط
0.96
0.97
ألاغذاد اليلُت
الىعىس
0.97
0.98
0.98
0.96
ألاغذاد الصخُدت
0.98
0.98
اليعبت
0.98
0.97
ألاهماؽ
0.98
0.95
اإلاػادالث
0.98
0.97
الػالكاث
0.95
0.97
اإلاعخلُماث والضواًا
0.98
0.98
ألاشياٌ الهىذظُت
0.97
0.97
الخؿابم والدشابه
0.97
0.97
الخمازل

ًالخظ أن مػامالث الاجفاق مشجفػت وجشاوخذ مً ( )0.95ئلى ()0.99
لزلً اؾمأن الباخث ئلى زباث الخدلُل ،وبالخالي ًمىً الاغخماد غلى
هخائج جدلُل الباخث.
 .5الىتائج ومىاقشتها
الىخائج اإلاخػللت بالعإاٌ ألاوٌ:
لإلحابت غً العإاٌ ألاوٌ الزي هطه :ما مخؿلباث الذساظت الذولُت
للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSالىاحب جىفشَا في مدخىي مدخىي مىهج
الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت في مجاالث (ألاغذاد ،الجبر الهىذظت)؟

الثالث املتىسط
0.96
0.96
0.97
0.98
0.96
0.95
0.97
0.95

الثالث املتىسط
0.96
0.97
0.99
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.95
0.97
0.95

كام الباخث بمشاحػت ألادبُاث والذساظاث اإلاخػللت بالذساظت الذولُت
الثالثت للػلىم والشٍاغُاث ). (TIMSS -2003
خُث جم جدذًذ اإلاخؿلباث في ول مجاٌ مً مجاالث اإلادخىي
الشٍاض ي ،وجم غشغها غلى غذد مً اإلادىمين ،ومً زم أضبدذ كائمت
اإلاخؿلباث بػذ ئحشاء الخػذًالث الالصمت في غىء آساء اإلادىمين حشمل
غلى خمعت مجاالث سئِعُت هي (مجاٌ ألاغذاد ،الجبر ،الهىذظت)،
ً
ً
ً
وجخيىن َزٍ اإلاجاالث مً ( )19مخؿلبا فشغُا و( )105بىذا.
الىخائج اإلاػللت بالعإاٌ الثاوي:
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ما دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث) (TIMSSباليعبت إلاجاٌ
ألاغذاد؟
لإلحابت غلى الدعاؤٌ العابم كام الباخث بخدلُل مدخىي مىهج
الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت في غىء مخؿلباث الذساظت الذولُت
للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSومً خالٌ دسحاث بؿاكت جدلُل اإلادخىي
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واإلاخىظؿاث الخعابُت والاهدشافاث اإلاػُاسٍت أمىً الخىضل ئلى الىخائج
الخالُت:
أ -مخؿلب ألاغذاد اليلُت Whole Number
جم جدذًذ دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلب ألاغذاد اليلُت مً خالٌ ظخت بىىد جأخز ألاسكام مً ( )6 – 1في
بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

حدول 3
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب ألاعداد الكليت
مجال املحتىي
الرياض ي

املتطلب الفرعي

البىىد

أوال :مجاٌ ألاغذاد

أ -ألاغذاد اليلُت

 -1مفهىم اللُمت اإلاياهُت لألغذاد اليلُت.
 -2ئحشاء الػملُاث ألاسبؼ غلى ألاغذاد اليلُت.
 -3ئًجاد الػىامل واإلاػاغفاث لألغذاد اليلُت.
 -4جدذًذ ألاغذاد ألاولُت لألغذاد اليلُت.
 -5اظخخذام خىاص الخبذًل والخىصَؼ والخجمُؼ في حعهُل
ئحشاء الػملُاث الخعابُت.
 -6خل مشىالث باظخخذام الخعاباث والخلذًش والخلشٍب.

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

دسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد اليلُت في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) ،وهي البىذ
سكم ( )1وهطه (مفهىم اللُمت اإلاياهُت لألغذاد اليلُت) والبىذ سكم ()3
وهطه (ئًجاد الػىامل واإلاػاغفاث لألغذاد اليلُت) والبىذ سكم ()4
وهطه (جدذًذ ألاغذاد ألاولُت لألغذاد اليلُت) .وخطل زالزت بىىد غلى
اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ سكم ( )2وهطه (ئحشاء
الػملُاث ألاسبؼ غلى ألاغذاد اليلُت) والبىذ سكم ( )5وهطه (اظخخذام
خىاص الخبذًل والخىصَؼ والخجمُؼ في حعهُل ئحشاء الػملُاث
الخعابُت) والبىذ سكم ( )6وهطه (خل مشىالث باظخخذام الخعاباث
والخلذًش والخلشٍب) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت
جػمين مخؿلب ألاغذاد اليلُت في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي ()2.50
وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي (– 1.76
 )2.50وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
• دسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد اليلُت في الطف الثاوي اإلاخىظـ:
خطل بىذان غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وَما البىذ
سكم ( )1وهطه (مفهىم اللُمت اإلاياهُت لألغذاد اليلُت) ،والبىذ سكم ()4
وهطه (جدذًذ ألاغذاد ألاولُت لألغذاد اليلُت) .وخطل أسبػت بىىد غلى
اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي البىذ سكم ( )2وهطه (ئحشاء
الػملُاث ألاسبؼ غلى ألاغذاد اليلُت) والبىذ سكم ( )3وهطه (ئًجاد
الػىامل واإلاػاغفاث لألغذاد اليلُت) ،والبىذ سكم ( )5وهطه (اظخخذام
خىاص الخبذًل والخىصَؼ والخجمُؼ في حعهُل ئحشاء الػملُاث
الخعابُت) والبىذ سكم ( )6وهطه (خل مشىالث باظخخذام الخعاباث
والخلذًش والخلشٍب) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت
جػمين مخؿلب ألاغذاد اليلُت في الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي ()1.67

درحت التحقق
الثاوي املتىسط

ألاول
املتىسط
2
3
2
2
3

1
2
2
1
2

3
2.50
0.55
غػُفت

2
1.67
0.52
غير مخدللت

الثالث
املتىسط
2
3
3
2
3
1
2.33
0.82
غػُفت

وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (ألاولى) للملُاط الشباعي ( )1.75 – 1وهي
الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غير مخدللت).
• دسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد اليلُت في الطف الثالث اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وَى
البىذ سكم ( )6وهطه (خل مشىالث باظخخذام الخعاباث والخلذًش
والخلشٍب) .وخطل بىذان غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وَما
البىذ سكم ( )1وهطه (مفهىم اللُمت اإلاياهُت لألغذاد اليلُت) والبىذ سكم
( ) 4وهطه (جدذًذ ألاغذاد ألاولُت لألغذاد اليلُت) .وخطل زالزت بىىد
غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ سكم ( )2وهطه (ئحشاء
الػملُاث ألاسبؼ غلى ألاغذاد اليلُت) والبىذ سكم ( )3وهطه (ئًجاد
الػىامل واإلاػاغفاث لألغذاد اليلُت) والبىذ سكم ( )5وهطه (اظخخذام
خىاص الخبذًل والخىصَؼ والخجمُؼ في حعهُل ئحشاء الػملُاث
الخعابُت) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين
مخؿلب ألاغذاد اليلُت في الطف الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي ( )2.33وَى
مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي ()2.50 – 1.76
وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد اليلُت في الطف
ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (غػُفت) ،وفي الطف الثاوي اإلاخىظـ بذسحت
(غير مخدللت) ،وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت (غػُفت).
وبالخالي فان مخؿلب ؤلاغذاد اليلُت وَى أخذ اإلاخؿلباث الفشغُت
إلاجاٌ ؤلاغذاد ووان جػمُجها في ملشساث اإلاشخلت اإلاخىظؿت بذسحت
مخذهُت ،وكذ حػضي َزٍ الىدُجت ئلى أن ألاغذاد اليلُت جم جذسَعها في
الطفىف العابلت بشيل مفطل.
ب -مخؿلب الىعىس الاغخُادًت والػششٍت Fractions and Decimals
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جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت
ً
إلاخؿلب الىعىس الاغخُادًت والػششٍت مً خالٌ خمعت غشش بىذا جأخز

ألاسكام مً ( )21 – 7في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

حدول 4
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب الكسىر الاعتياديت والعشريت
مجال املحتىي
الرياض ي
أوال :مجاٌ ألاغذاد ب -الىعىس الاغخُادًت والػششٍت  -7ملاسهت وجشجِب الىعىس الاغخُادًت.
 -8ملاسهت وجشجِب الىعىس الػششٍت.
 -9جدذًذ اللُمت اإلاياهُت للىعىس الػششٍت.
 -10جمثُل الىعىس الاغخُادًت باظخخذام أغذاد،
همارج (ًخػمً خـ ألاغذاد).
 -11جمثُل الىعىس الػششٍت باظخخذام ولماث،
أغذاد ،همارج (ًخػمً خـ ألاغذاد).
 -12الخػشف غلى الىعىس اإلاخيافئت.
 -13هخابت الىعىس اإلاخيافئت.
 -14ئحشاء الػملُاث الخعابُت غلى الىعىس
الاغخُادًت.
 -15الخدىٍل مً هعىس اغخُادًت ئلى غششٍت
والػىغ.
 -16ئحشاء الػملُاث الخعابُت غلى ألاغذاد
الػششٍت.
 -17سبـ الػملُاث غلى الىعىس الاغخُادًت
والػششٍت بمىاكف خُاجُت وهمارج سٍاغُت.
 -18ئحشاء خعاباث غلى الىعىس الاغخُادًت
والػششٍت باظخخذام خىاص ؤلابذاٌ ،الخىصَؼ،
الخجمُؼ.
 -19جلشٍب الىعىس الػششٍت لخلذًش هاجج غملُت
خعابُت
ً
 -20خل مشىالث جخػمً هعىسا غششٍت
ً
 -21خل مشىالث جخػمً هعىسا اغخُادًت.
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
املتطلب الفرعي

البىىد

• دسحت جػمين مخؿلب الىعىس الاغخُادًت والػششٍت في الطف ألاوٌ
اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ
سكم ( )10وهطه (جمثُل الىعىس الاغخُادًت باظخخذام أغذاد ،همارج
(ًخػمً خـ ألاغذاد) والبىذ سكم ( )15وهطه (الخدىٍل مً هعىس
اغخُادًت ئلى غششٍت والػىغ) والبىذ سكم ( )18وهطه (ئحشاء خعاباث
غلى الىعىس الاغخُادًت والػششٍت باظخخذام خىاص ؤلابذاٌ ،الخىصَؼ،
الخجمُؼ) .وخطل ازىا غشش بىذ غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة) وهي
البىذ سكم ( )7وهطه (ملاسهت وجشجِب الىعىس الاغخُادًت) والبىذ سكم ()8
وهطه (ملاسهت وجشجِب الىعىس الػششٍت) والبىذ سكم ( )9وهطه (جدذًذ
اللُمت اإلاياهُت للىعىس الػششٍت) والبىذ سكم ( )11وهطه (جمثُل
الىعىس الػششٍت باظخخذام ولماث ،أغذاد ،همارج (ًخػمً خـ
ألاغذاد) ).والبىذ سكم ( )12وهطه (الخػشف غلى الىعىس اإلاخيافئت)

درحت التحقق
ألاول املتىسط الثاوي املتىسط الثالث املتىسط
2
3
4
2
3
4
2
2
4
2
1
3
4

1

2

4
4
4

2
2
1

2
2
2

3

1

2

4

1

2

4

1

1

3

1

2

4

1

2

4
4
3.80
0.41
هبيرة

2
2
1.60
0.74
غير مخدللت

2
2
1.93
0.26
غػُفت

والبىذ سكم ( )13وهطه (هخابت الىعىس اإلاخيافئت) والبىذ سكم ()14
وهطه (ئحشاء الػملُاث الخعابُت غلى الىعىس الاغخُادًت) والبىذ سكم
( )16وهطه (ئحشاء الػملُاث الخعابُت غلى ألاغذاد الػششٍت) والبىذ
سكم ( )17وهطه (سبـ الػملُاث غلى الىعىس الاغخُادًت والػششٍت
بمىاكف خُاجُت وهمارج سٍاغُت) والبىذ سكم ( )19وهطه (جلشٍب
الىعىس الػششٍت لخلذًش هاجج غملُت خعابُت) والبىذ سكم ( )20وهطه
ً
(خل مشىالث جخػمً هعىسا غششٍت) والبىذ سكم ( )21وهطه (خل
ً
مشىالث جخػمً هعىسا اغخُادًت) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ
الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب الىعىس الاغخُادًت والػششٍت في
الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي ( )3.80وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت
(الشابػت) للملُاط الشباعي ( )4.00 – 3.26وهي الفئت التي حشير ئلى أن
دسحت الخػمين (هبيرة).
• دسح ـت جػمُ ـً مخـؿل ـب الـىعـىس الاغخُادًت والػششٍت في الطف الثاوي
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1

الػششٍت) والبىذ سكم ( )10وهطه (جمثُل الىعىس الاغخُادًت باظخخذام
أغذاد ،همارج (ًخػمً خـ ألاغذاد)) والبىذ سكم ( )11وهطه (جمثُل
الىعىس الػششٍت باظخخذام ولماث ،أغذاد ،همارج (ًخػمً خـ
ألاغذاد)) والبىذ سكم ( )12وهطه (الخػشف غلى الىعىس اإلاخيافئت)
والبىذ سكم ( )13وهطه (هخابت الىعىس اإلاخيافئت) والبىذ سكم ()14
وهطه (ئحشاء الػملُاث الخعابُت غلى الىعىس الاغخُادًت) والبىذ سكم
( )15وهطه (الخدىٍل مً هعىس اغخُادًت ئلى غششٍت والػىغ) والبىذ
سكم ( )16وهطه (ئحشاء الػملُاث الخعابُت غلى ألاغذاد الػششٍت)
والبىذ سكم ( )18وهطه (ئحشاء خعاباث غلى الىعىس الاغخُادًت
والػششٍت باظخخذام خىاص ؤلابذاٌ ،الخىصَؼ ،الخجمُؼ) والبىذ سكم
( )19وهطه (جلشٍب الىعىس الػششٍت لخلذًش هاجج غملُت خعابُت)
ً
والبىذ سكم ( )20وهطه (خل مشىالث جخػمً هعىسا غششٍت) والبىذ
ً
سكم ( )21وهطه (خل مشىالث جخػمً هعىسا اغخُادًت) .لزلً واهذ
كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب الىعىس
الاغخُادًت والػششٍت في الطف الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي ( )1.93وَى
مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي ()2.50 – 1.76
وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب الىعىس الاغخُادًت
والػششٍت في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة) ،وفي الطف الثاوي
اإلاخىظـ بذسحت (غير مخدللت) ،وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت
(غػُفت).
وٍشي الباخث أن َزٍ الىدُجت كذ حػضي ئلى أن مدخىي مىهج
الطف ألاوٌ اإلاخىظـ التي جم جؿبُم أداة الذساظت غلحها هي اإلالشساث
اإلاخؿىسة التي جم ئغذادَا مً كبل وصاسة التربُت والخػلُم بشيل غلمي
ومذسوط ،وكام باغذادَا مجمىغت مً الخبراء مً َزا اإلاجاٌ .وَزٍ
الىدُجت جإهذ غذم جىفش مػُاسي الاظخمشاسٍت ولخخابؼ في مدخىي مدخىي
مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت.
ج -ألاغذاد الصخُدت Integers
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت إلاخؿلب ألاغذاد الصخُدت مً خالٌ أسبػت بىىد جأخز ألاسكام
مً ( )25 – 22في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

اإلاخىظـ:
خطل زماهُت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي
البىذ سكم ( )10وهطه (جمثُل الىعىس الاغخُادًت باظخخذام أغذاد،
همارج (ًخػمً خـ ألاغذاد)) ،والبىذ سكم ( )11وهطه (جمثُل الىعىس
الػششٍت باظخخذام ولماث ،أغذاد ،همارج (ًخػمً خـ ألاغذاد)).
والبىذ سكم ( )14وهطه (ئحشاء الػملُاث الخعابُت غلى الىعىس
الاغخُادًت) ،والبىذ سكم ( )15وهطه (الخدىٍل مً هعىس اغخُادًت ئلى
غششٍت والػىغ) ،والبىذ سكم ( )16وهطه (ئحشاء الػملُاث الخعابُت
غلى ألاغذاد الػششٍت) والبىذ سكم ( )17وهطه (سبـ الػملُاث غلى
الىعىس الاغخُادًت والػششٍت بمىاكف خُاجُت وهمارج سٍاغُت) والبىذ
سكم ( )18وهطه (ئحشاء خعاباث غلى الىعىس الاغخُادًت والػششٍت
باظخخذام خىاص ؤلابذاٌ ،الخىصَؼ ،الخجمُؼ) والبىذ سكم ( )19وهطه
(جلشٍب الىعىس الػششٍت لخلذًش هاجج غملُت خعابُت) .وخطل خمعت
بىىد غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي البىذ سكم ( )9وهطه
(جدذًذ اللُمت اإلاياهُت للىعىس الػششٍت) والبىذ سكم ( )12وهطه
(الخػشف غلى الىعىس اإلاخيافئت) والبىذ سكم ( )13وهطه (هخابت الىعىس
اإلاخيافئت) .وخطل بىذان غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي
البىذ سكم ( )7وهطه (ملاسهت وجشجِب الىعىس الاغخُادًت) والبىذ سكم ()8
وهطه (ملاسهت وجشجِب الىعىس الػششٍت) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ
الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب الىعىس الاغخُادًت والػششٍت في
الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي ( )1.60وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت
(ألاولى) للملُاط الشباعي ( )1.75 – 1وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت
الخػمين (غير مخدللت).
• دسحت جػمين مخؿلب الىعىس الاغخُادًت والػششٍت في الطف الثالث
اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وَى
البىذ سكم ( )17وهطه (سبـ الػملُاث غلى الىعىس الاغخُادًت والػششٍت
ً
بمىاكف خُاجُت وهمارج سٍاغُت) .وخطل أسبػت غشش بىذا غلى اللُمت
( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي البىذ سكم ( )7وهطه (ملاسهت وجشجِب
الىعىس الاغخُادًت) والبىذ سكم ( )8وهطه (ملاسهت وجشجِب الىعىس
الػششٍت) و البىذ سكم ( )9وهطه (جدذًذ اللُمت اإلاياهُت للىعىس

حدول 5
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب ألاعداد الصحيحت
مجال املحتىي
الرياض ي
أوال :مجاٌ ألاغذاد

املتطلب الفرعي

البىىد

ج -ألاغذاد الصخُدت

 -22جمثُل ألاغذاد الصخُدت باظخخذام ولماث،
أغذاد ،همارج (مخػمً خـ ألاغذاد).
 -23ملاسهت وجشجِب ألاغذاد الصخُدت.
 -24ئحشاء غملُاث الجمؼ والؿشح والػشب واللعمت
غلى ألاغذاد الصخُدت.
 -25ئحشاء خعاباث باظخخذام ألاغذاد الصخُدت.

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
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ألاول املتىسط
4

درحت التحقق
الثاوي املتىسط
1

الثالث املتىسط
2

4
4

1
2

2
2

4
4.00
0.00
هبيرة

1
1.25
0.50
غير مخدللت

2
2.00
0.00
غػُفت

• دسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد الصخُدت في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل أسبػت بىىد غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة) وهي البىذ سكم
( )22وهطه (جمثُل ألاغذاد الصخُدت باظخخذام ولماث ،أغذاد،
همارج (مخػمً خـ ألاغذاد)) والبىذ سكم ( )23وهطه (ملاسهت وجشجِب
ألاغذاد الصخُدت) .والبىذ سكم ( )24وهطه (ئحشاء غملُاث الجمؼ
والؿشح والػشب واللعمت غلى ألاغذاد الصخُدت) والبىذ سكم ()25
وهطه (ئحشاء خعاباث باظخخذام ألاغذاد الصخُدت) .لزلً واهذ
كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد
الصخُدت في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي ( )4.00وَى مخىظـ ًلؼ
غمً الفئت (الشابػت) للملُاط الشباعي ( )4.00 – 3.26وهي الفئت التي
حشير ئلى أن دسحت الخػمين (هبيرة).
• دسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد الصخُدت في الطف الثاوي اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي
البىذ سكم ( )22وهطه (جمثُل ألاغذاد الصخُدت باظخخذام ولماث،
أغذاد ،همارج (مخػمً خـ ألاغذاد) والبىذ سكم ( )23وهطه (ملاسهت
وجشجِب ألاغذاد الصخُدت) والبىذ سكم ( )25وهطه (ئحشاء خعاباث
باظخخذام ألاغذاد الصخُدت) .وخطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )2أي
بذسحت (غػُفت) وهي البىذ سكم ( )24وهطه (ئحشاء غملُاث الجمؼ
والؿشح والػشب واللعمت غلى ألاغذاد الصخُدت) .لزلً واهذ كُمت
اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد الصخُدت في
الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي ( )1.25وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت
(ألاولى) للملُاط الشباعي ( )1.75 – 1وهي الفئ ـت الخ ـي حشُ ـش ئلى أن دسحت

الخػمين (غير مخدللت).
• دسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد الصخُدت في الطف الثالث اإلاخىظـ:
خطل أسبػت بىىد غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي البىذ
سكم ( )22وهطه (جمثُل ألاغذاد الصخُدت باظخخذام ولماث ،أغذاد،
همارج (مخػمً خـ ألاغذاد) ).و البىذ سكم ( )23وهطه (ملاسهت وجشجِب
ألاغذاد الصخُدت) والبىذ سكم ( )24وهطه (ئحشاء غملُاث الجمؼ
والؿشح والػشب واللعمت غلى ألاغذاد الصخُدت) والبىذ سكم ()25
وهطه (ئحشاء خعاباث باظخخذام ألاغذاد الصخُدت) .لزلً واهذ
كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد
الصخُدت في الطف الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي ( )2.00وَى مخىظـ ًلؼ
غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي ( )2.50 – 1.76وهي الفئت التي
حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب ألاغذاد الصخُدت في
الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة) وفي الطف الثاوي اإلاخىظـ
بذسحت (غير مخدللت) وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت (غػُفت).
وَزا الىدُجت جإهذ غلى غذم وحىد مػُاسي الاظخمشاسٍت والخخابؼ في
جدلُم مخؿلباث الذساظت الذولُت ) (TIMSSفي مدخىي ملشساث اإلاشخلت
اإلاخىظؿت مً خم دساظت ئلى الطف الذساس ي الزي ًلُه أو ٌعبله.
د -اليعبت والخىاظب واليعبت اإلائىٍت Integers
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلب اليعبت والخىاظب واليعبت اإلائىٍت مً خالٌ ظبػت بىىد جأخز
ألاسكام مً ( )32 – 26في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

حدول 6
درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب اليسبت والتىاسب واليسبت املئىيت
مجال املحتىي
الرياض ي
أوال :مجاٌ ألاغذاد

املتطلب
الفرعي
د -اليعبت
والخىاظب
واليعبت
اإلائىٍت

البىىد
 -26جدذًذ الىعىس اإلاخيافئت.
 -27جلعُم همُت بيعبت مػُىت.
 -28جدىٍل اليعبت اإلائىٍت ئلى هعىس اغخُادًت أو غششٍت والػىغ.
 -29خل مشىالث باظخخذام اليعبت اإلائىٍت
 -30خل مشىالث باظخخذام الخىاظب.
 -31خل معائل غير مألىفت حشمل هعىس ووعبت مئىٍت ووعب أو
جىاظباث.
 -32جؿبُم كىاهين اليعبت والخىاظب في ئوشاء ألاشياٌ والشظىماث
والخشائـ.

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

• دسحت جػمين مخؿلب اليعبت والخىاظب واليعبت اإلائىٍت في الطف
ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل ظبػت بىىد غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة) وهي البىذ
سكم ( )26وهطه (جدذًذ الىعىس اإلاخيافئت) والبىذ سكم ( )27وهطه
(جلعُم همُت بيعبت مػُىت) .والبىذ سكم ( )28وهطه (جدىٍل اليعبت
اإلائىٍت ئلى هعىس اغخُادًت أو غششٍت والػىغ) والبىذ سكم ( )29وهطه
(خل مشىالث باظخخذام اليعبت اإلائىٍت) والبىذ سكم ( )30وهطه (خل

درحت التحقق
ألاول املتىسط الثاوي املتىسط الثالث املتىسط
2
2
4
2
2
4
1
3
4
2
4
4
2
4
4
1
1
4
4

4

1

4.00
0.00
هبيرة

2.86
1.21
مخىظؿت

1.57
0.53
غير مخدللت

مشىالث باظخخذام الخىاظب) .والبىذ سكم ( )31وهطه (خل معائل غير
مألىفت حشمل هعىس ووعبت مئىٍت ووعب أو جىاظباث) والبىذ سكم ()32
وهطه (جؿبُم كىاهين اليعبت والخىاظب في ئوشاء ألاشياٌ والشظىماث
والخشائـ) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين
مخؿلب اليعبت والخىاظب واليعبت اإلائىٍت في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ
ٌعاوي ( )4.00وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الشابػت) للملُاط الشباعي
( )4.00 – 3.26وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (هبيرة).
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• دسحت جػمين مخؿلب اليعبت والخىاظب واليعبت اإلائىٍت في الطف
الثاوي اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي
البىذ سكم ( )31وهطه (خل معائل غير مألىفت حشمل هعىس ووعبت
مئىٍت ووعب أو جىاظباث) وخطل بىذان غلى اللُمت ( )2أي بذسحت
(غػُفت) وهي البىذ سكم ( )26وهطه (جدذًذ الىعىس اإلاخيافئت) .والبىذ
سكم ( )27وهطه (جلعُم همُت بيعبت مػُىت) وخطل بىذ واخذ غلى
اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ سكم ( )28وهطه (جدىٍل
اليعبت اإلائىٍت ئلى هعىس اغخُادًت أو غششٍت والػىغ) وخطل زالزت
بىىد غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة) وهي البىذ سكم ( )29وهطه (خل
مشىالث باظخخذام اليعبت اإلائىٍت) والبىذ سكم ( )30وهطه (خل
مشىالث باظخخذام الخىاظب) والبىذ سكم ( )32وهطه (جؿبُم كىاهين
اليعبت والخىاظب في ئوشاء ألاشياٌ والشظىماث والخشائـ) .لزلً واهذ
كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب اليعبت
والخىاظب واليعبت اإلائىٍت في الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي ()2.86
وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت) للملُاط الشباعي (– 2.51
 )3.25وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (مخىظؿت).
• دسحت جػمين مخؿلب اليعبت والخىاظب واليعبت اإلائىٍت في الطف
الثالث اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي
البىذ سكم ( )28وهطه (جدىٍل اليعبت اإلائىٍت ئلى هعىس اغخُادًت أو
غششٍت والػىغ) والبىذ سكم ( )31وهطه (خل معائل غير مألىفت
حشمل هعىس ووعبت مئىٍت ووعب أو جىاظباث) والبىذ سكم ( )32وهطه

1

7112

(جؿبُم كىاهين اليعبت والخىاظب في ئوشاء ألاشياٌ والشظىماث
والخشائـ) .وخطل أسبػت بىىد غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي
البىذ سكم ( )26وهطه (جدذًذ الىعىس اإلاخيافئت) والبىذ سكم ()27
وهطه (جلعُم همُت بيعبت مػُىت) والبىذ سكم ( )29وهطه (خل
مشىالث باظخخذام اليعبت اإلائىٍت) والبىذ سكم ( )30وهطه (خل
مشىالث باظخخذام الخىاظب) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي
الػام لذسحت جػمين مخؿلب اليعبت والخىاظب واليعبت اإلائىٍت في
الطف الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي ( )1.57وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت
(ألاولي) للملُاط الشباعي ( )1.75 – 1.00وهي الفئت التي حشير ئلى أن
دسحت الخػمين (غير مخدللت).
وٍالخظ اخخالف دسحت جػمين مخؿلب اليعبت والخىاظب واليعبت
اإلائىٍت ،خُث وان في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت هبيرة وفي الثاوي
اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت) في خين وان في الطف الثالث اإلاخىظـ
(غير مدلم) وَزا ًإهذ غلى غذم الاظخمشاسٍت والخخابؼ في جلذًم
اإلادخىي الشٍاض ي في اإلاشخلت اإلاخىظؿت.
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب اليعبت والخىاظب
واليعبت اإلائىٍت في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة) وفي الطف
الثاوي اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت) وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت
(غير مخدللت).
وٍمىً الىضىٌ ئلى دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في
اإلاشخلت اإلاخىظؿت إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث
باليعبت إلاجاٌ ألاغذاد بطفت غامت (الذسحت اليلُت) هما في الجذوٌ
الخالي:

حدول 7
درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلباث الدراست الدوليت للعلىم والرياضياث باليسبت ملجال ألاعداد بصفت عامت (الدرحت الكليت)
مجال
املحتىي
أوال :مجاٌ ألاغذاد

املتطلب الفرعي
أ -ألاغذاد اليلُت

ب -الىعىس الاغخُادًت والػششٍت

ج -ألاغذاد الصخُدت

د -اليعبت والخىاظب واليعبت اإلائىٍت

الذسحت اليلُت
إلاجاٌ ألاغذاد

البىىد
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

ًىضح الجذوٌ العابم دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في
اإلاشخلت اإلاخىظؿت إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث
باليعبت إلاجاٌ ألاغذاد بطفت غامت (الذسحت اليلُت) واهذ والخالي:

درحت التحقق
الثاوي املتىسط
ألاول املتىسط
1.67
2.50
0.52
0.55
غير مخدللت
غػُفت
1.60
3.80
0.74
0.41
غير مخدللت
هبيرة
1.25
4.00
0.50
0.00
غير مخدللت
هبيرة
2.86
4.00
1.21
0.00
مخىظؿت
هبيرة
1.85
3.56
0.64
0.19
غػُفت
هبيرة

الثالث املتىسط
2.33
0.82
غػُفت
1.93
0.26
غػُفت
2.00
0.00
غػُفت
1.57
0.53
غير مخدللت
1.96
0.32
غػُفت

 مخىظـ دسحت جدلم مجاٌ ألاغذاد في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي( )3.56وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الشابػت) للملُاط الشباعي (3.26
–  ،)4وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (هبيرة).
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غشوسة ؤلاظشاع بخؿبُم اإلالشساث اإلاؿىسة غلى الطفىف ألاخشي التي لم
ًخم اغخماد اإلالشساث اإلاؿىسة لها.
ومما ظبم ًخطح أن مجاٌ ؤلاغذاد َى أخذ اإلاخؿلباث الشئِعُت
للذساظت الذولُت ) (TIMSSلم ًخم جػمُىه بالذسحت اليافُت في مدخىي
مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت وَزا ما ًخفم مؼ هخائج
الذساظت الذولُت ) (TIMSSالتي خطل غلحها ؾالب اإلاملىت الػشبُت
العػىدًت في مجاٌ ؤلاغذاد ووان مخىظـ أدائهم في مجاٌ ؤلاغذاد
( )307دسحت في خين أن اإلاخىظـ الذولي بلغ ( )467دسحت.
الىخائج اإلاخػللت بالعإاٌ الثالث:
ما دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت الثالثت للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSباليعبت
إلاجاٌ الجبر؟
لإلحابت غلى الدعاؤٌ العابم كام الباخث بخدلُل مدخىي مىهج
الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت في غىء مخؿلباث الذساظت الذولُت
للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSومً خالٌ دسحاث بؿاكت جدلُل اإلادخىي
واإلاخىظؿاث الخعابُت والاهدشافاث اإلاػُاسٍت أمىً الخىضل ئلى الىخائج
الخالُت:
أ -ألاهماؽ Patterns
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت إلاخؿلب ألاهماؽ مً خالٌ زالزت بىىد جأخز ألاسكام مً (– 33
 )35في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

 مخىظـ دسحت جدلم مجاٌ ألاغذاد في الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي( )1.85وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي (1.76
–  ،)2.50وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
 مخىظـ دسحت جدلم مجاٌ ألاغذاد في الطف الثالث اإلاخىظـٌعاوي ( )1.96وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي
( ،)2.50 – 1.76وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
وبالخالي فان جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظـ
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت إلاجاٌ ألاغذاد
واهذ في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة) ،وفي الطف الثاوي
اإلاخىظـ بذسحت (غػُفت) ،وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت
(غػُفت).
ًخطح مً الجذوٌ سكم ( )16أن دسحت جػمين مجاٌ ألاغذاد في
ملشساث اإلاشخلت اإلاخىظؿت واهذ مخخلفت باخخالف الطف الذساس ي
خُث واهذ دسحت الخػمين في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة)
وبمخىظـ بلغ ( ،)3.56في خين وان في الطف الثامً والثالث اإلاخىظـ
بذسحت (غػُفت) ،وكذ حػضي َزا الىدُجت ئلى أن ملشساث الطف ألاوٌ
اإلاخىظـ التي جم جؿبُم ألاداة غلحها هي اإلالشساث اإلاخؿىسة التي جم
ئغذادَا مً كبل وصاسة التربُت والخػلُم بشيل غلمي ومذسوط وكام
باغذادَا مجمىغت مً الخبراء في َزا اإلاجاٌ ،في خين واهذ اإلالشساث في
الطف الثاوي والثالث اإلاخىظـ كذًمت ،وَزٍ الذساظت جإهذ غلى

حدول 8
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب ألاهماط
مجال املحتىي
الرياض ي
زاهُا :مجاٌ الجبر

املتطلب الفرعي

البىىد

أ -ألاهماؽ

 -33اظخىماٌ أهماؽ غذدًت وحبرًت وَىذظُت أو مخخابػاث
باظخخذام اليلماث أو الشمىص وئًجاد الخذود اإلاجهىلت.
 -34الخىضل ئلى حػمُم في ألاهماؽ أو اإلاخخابػاث.
 -35بُان خذود مخخالُت
أو بُان جشجِب الخذ وكُمخه باظخخذام اليلماث Adjacent Terms
أو الشمىص.

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

• دسحت جػمين مخؿلب ألاهماؽ في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ
سكم ( )34وهطه (الخىضل ئلى حػمُم في ألاهماؽ أو اإلاخخابػاث) .وخطل
بىذان غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة) وَما البىذ سكم ( )33وهطه
(اظخىماٌ أهماؽ غذدًت وحبرًت وَىذظُت أو مخخابػاث باظخخذام
اليلماث أو الشمىص وئًجاد الخذود اإلاجهىلت) ،والبىذ سكم ( )35وهطه
(بُان خذود مخخالُت  Adjacent Termsأو بُان جشجِب الخذ وكُمخه
باظخخذام اليلماث أو الشمىص) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي
الػام لذسحت جػمين مخؿلب ألاهماؽ في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي
( )3.67وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الشابػت) للملُاط الشباعي (3.26
–  )4.00وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (هبيرة).

درحت التحقق
ألاول املتىسط الثاوي املتىسط الثالث املتىسط
2
2
4
3
4

2
2

1
2

3.67
0.58
هبيرة

2.00
0.00
غػُفت

1.67
0.58
غير مخدللت

• دسحت جػمين مخؿلب ألاهماؽ في الطف الثاوي اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي البىذ
سكم ( )33وهطه (اظخىماٌ أهماؽ غذدًت وحبرًت وَىذظُت أو مخخابػاث
أو الشمىص باظخخذام اليلماث أو الشمىص وئًجاد الخذود اإلاجهىلت) والبىذ
سكم ( )34وهطه (الخىضل ئلى حػمُم في ألاهماؽ أو اإلاخخابػاث) والبىذ
سكم ( )35وهطه (بُان خذود مخخالُت  Adjacent Termsأو بُان جشجِب
الخذ وكُمخه باظخخذام اليلماث أو الشمىص).لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ
الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب ألاهماؽ في الطف الثاوي
اإلاخىظـ ٌعاوي ( )2.00وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت)
للملُاط الشباعي ( )2.50 – 1.76وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت
الخػمين (غػُفت).
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• دسحت جػمين مخؿلب ألاهماؽ في الطف الثالث اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وَى
البىذ سكم ( )34وهطه (الخىضل ئلى حػمُم في ألاهماؽ أو اإلاخخابػاث).
وخطل بىذان غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وَما البىذ سكم
( )33وهطه (اظخىماٌ أهماؽ غذدًت وحبرًت وَىذظُت أو مخخابػاث
باظخخذام اليلماث أو الشمىص وئًجاد الخذود اإلاجهىلت) ،والبىذ سكم
( )35وهطه (بُان خذود مخخالُت  Adjacent Termsأو بُان جشجِب الخذ
وكُمخه باظخخذام اليلماث) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام
لذسحت جػمين مخؿلب ألاهماؽ في الطف الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي
( )1.67وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (ألاولى) للملُاط الشباعي (– 1.00
 ،)1.75وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غير مخدللت).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب ألاهم ـاؽ في الطف ألاوٌ

7112
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اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة) وفي الطف الثاوي اإلاخىظـ بذسحت (غػُفت)
وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت (غير مخدللت).
ًىضح حذوٌ ( )8اخخالف دسحت جػمين مخؿلب (ألاهماؽ) وَى
أخذ اإلاخؿلباث الفشغُت إلاجاٌ الجبر في الذساظت الذولُت ) (TIMSSفي
مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت خُث جفاوجذ بين (هبيرة،
وغػُفت ،غير مخدللت) وَزا ًإهذ غلى غذم وحىد اظخمشاسٍت وجخابؼ في
جدلُم اإلاخؿلباث في مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت مً
ضف دساس ي ئلى الطف الذساس ي الزي ٌعبله أو الزي ًلُه.
ب -اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين (Formulas & Equations
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلب اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين) مً خالٌ زماهُت بىىد
جأخز ألاسكام مً ( )50 – 43في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

حدول 9
درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب املعادالث والصيغ الرياضيت (القىاهين)
مجال املحتىي
الرياض ي

املتطلب الفرعي

البىىد

زاهُا :مجاٌ
الجبر

ج  -اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت
(اللىاهين)

-43ئًجاد اللُمت الػذدًت لطُغ سٍاغُت (كىاهين
بمػلىمُت كُم اإلاخغيراث).
 -44اظخخذام الطُغ الشٍاغُت لإلحابت غلى أظئلت في
مىاكف مػلىمت.
-45خل مػادالث خؿُت بعُؿت في مخغير واخذ
 -46خل مػادلخين آهِخين في مخغيرًً.
 -47هخابت مػادالث خؿُت هىمىرج إلاىاكف مػؿاة.
 -48هخابت مخباًىاث هىمىرج إلاىاكف مػؿاٍ.
 -49هخابت مػادلخين آهِخين هىمىرج إلاىاكف مػؿاٍ.
-50خل معائل باظخخذام اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

ألاول
املتىسط
3

درحت التحقق
الثاوي
املتىسط
2

الثالث
املتىسط
4

3

2

3

4
1
4
1
1
3
2.50
1.31
غػُفت

3
1
2
1
1
2
1.75
0.71
غير مخدللت

4
4
4
4
4
4
3.88
0.53
هبيرة

اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين) في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي
( )2.50وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي (1.76
–  )2.50وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
• دسحت جػمين مخؿلب اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين) في
الطف الثاوي اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي
البىذ سكم ( )46وهطه (خل مػادلخين آهِخين في مخغيرًً) والبىذ سكم
( )48وهطه (هخابت مخباًىاث هىمىرج إلاىاكف مػؿاة) والبىذ سكم ()49
وهطه (هخابت مػادلخين آهِخين هىمىرج إلاىاكف مػؿاة) .وخطل أسبػت
بىىد غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي البىذ سكم ( )43وهطه
(ئًجاد اللُمت الػذدًت لطُغ سٍاغُت (كىاهين بمػلىمُت كُم اإلاخغيراث).
والبىذ سكم ( )44وهطه (اظخخذام الطُغ الشٍاغُت لإلحابت غلى أظئلت
في مىاكف مػلىمت) والبىذ سكم ( )47وهطه (هخابت مػادالث خؿُت
هىمىرج إلاىاكف مػؿاة) والبىذ سكم ( )50وهطه (خل معائل
باظخخذام اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت) .وخطل بىذ واخذ غلى اللُمت

• دسحت جػمين مخؿلب اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين) في
الطف ألاوٌ اإلاخىظـ
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي
البىذ سكم ( )46وهطه (خل مػادلخين آهِخين في مخغيرًً) والبىذ سكم
( )48وهطه (هخابت مخباًىاث هىمىرج إلاىاكف مػؿاة) والبىذ سكم ()49
وهطه (هخابت مػادلخين آهِخين هىمىرج إلاىاكف مػؿاة) .وخطل زالزت
بىىد غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ سكم ( )43وهطه
(ئًجاد اللُمت الػذدًت لطُغ سٍاغُت (كىاهين بمػلىمُت كُم اإلاخغيراث))
والبىذ سكم ( )44وهطه (اظخخذام الطُغ الشٍاغُت لإلحابت غلى أظئلت
في مىاكف مػلىمت) والبىذ سكم ( )50وهطه (خل معائل باظخخذام
اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت) .وخطل بىذان غلى اللُمت ( )4أي بذسحت
(هبيرة) وَما :البىذ سكم ( )45وهطه (خل مػادالث خؿُت بعُؿت في
مخغير واخذ) ،والبىذ سكم ( )47وهطه (هخابت مػادالث خؿُت هىمىرج
إلاىاكف مػؿاة).
ل ـزلً واه ـذ كُم ـت اإلاخ ـىظ ــ الخع ـاب ـي الػ ـام لـذسحت جػمين مخؿلب
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هىمىرج إلاىاكف مػؿاة) والبىذ سكم ( )50وهطه (خل معائل
باظخخذام اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت).
لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب
اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين) في الطف الثالث اإلاخىظـ
ٌعاوي ( )3.88وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الشابػت) للملُاط الشباعي
( )4.00 – 3.26وهي الفئت التي
حشير ئلى أن دسحت الخػمين (هبيرة).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب اإلاػادالث والطُغ
الشٍاغُت (اللىاهين) في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (غػُفت) وفي
الطف الثاوي اإلاخىظـ بذسحت (غير مخدللت) وفي الطف الثالث
اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة).
مً الجذوٌ (ً )9خطح أن دسحت جػمين مخؿلب اإلاػادالث والطُغ
الشٍاغُت واهذ مخدللت بذسحاث مخخلفت خعب الطف الذساس ي.
ج -الػالكاث Relationships
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت إلاخؿلب الػالكاث مً خالٌ خمعت بىىد جأخز ألاسكام مً
( )55 – 51في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ سكم ( )45وهطه (خل مػادالث
خؿُت بعُؿت في مخغير واخذ).
لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب
اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين) في الطف الثاوي اإلاخىظـ
ٌعاوي ( )1.75وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (ألاولى) للملُاط الشباعي
( )1.75 – 1وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غير مخدللت).
• دسحت جػمين مخؿلب اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين) في
الطف الثالث اإلاخىظـ
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ
سكم ( )44وهطه (اظخخذام الطُغ الشٍاغُت لإلحابت غلى أظئلت في
مىاكف مػلىمت) .وخطل ظبػت بىىد غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة)
وهي البىذ سكم ( )43وهطه (ئًجاد اللُمت الػذدًت لطُغ سٍاغُت
(كىاهين بمػلىمُت كُم اإلاخغيراث) والبىذ سكم ( )45وهطه (خل مػادالث
خؿُت بعُؿت في مخغير واخذ) .والبىذ سكم ( )46وهطه (خل مػادلخين
آهِخين في مخغيرًً) والبىذ سكم ( )47وهطه (هخابت مػادالث خؿُت
هىمىرج إلاىاكف مػؿاة) والبىذ سكم ( )48وهطه (هخابت مخباًىاث
هىمىرج إلاىاكف مػؿاة) والبىذ سكم ( )49وهطه (هخابت مػادلخين آهِخين

حدول 11
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب العالقاث
مجال
املحتىي
الرياض ي
زاهُا :مجاٌ
الجبر

املتطلب
الفرعي

البىىد

د-
الػالكاث

 -51مػشفت الخمثُالث اإلاخيافئت للذواٌ واألصواج اإلاشجبت ،حذاوٌ ،الشظىم بُاهُت ،ولماث
أو مػادالث.
 -52ئًجاد الخمثُالث ألاخشي اإلايافئت لذالت مػؿاة بخمثُل مػين.
 -53مػشفت وجفعير الخىاظب والػالكاث الخؿُت وغير الخؿُت (مثل جمثُل بُاوي لخشهت
حعم جخػمً الذواٌ الذسحُت أو العلمُت البعُؿت).
ً
 --54اخخُاس دالت جمثل همىرحا إلاىكف مػؿى.
 -55مػشفت خطائظ الذالت التي أغؿي جمثُل بُاوي لها (مثل جلاؾػها مؼ اإلاداوس،
فتراث جضاًذ وجىاكظ أو زبىث الذالت).

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

ألاول
املتىسط
3

درحت التحقق
الثالث
الثاوي
املتىسط
املتىسط
2
3

3
2

1
1

2
1

3
1

1
1

1
1

2.40
0.89
غػُفت

1.40
0.89
غير
مخدللت

1.40
0.55
غير مخدللت

ً
والبىذ سكم ( )54وهطه (اخخُاس دالت جمثل همىرحا إلاىكف مػؿى) .لزلً
واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب الػالكاث
في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي ( )2.40وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت
(الثاهُت) للملُاط الشباعي ( )2.50 – 1.76وهي الفئت التي حشير ئلى أن
دسحت الخػمين (غػُفت).
• دسحت جػمين مخؿلب الػالكاث في الطف الثاوي اإلاخىظـ:
خطل أسبػت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) ،وهي
البىذ سكم ( )52وهطه (ئًجاد الخمثُالث ألاخشي اإلايافئت لذالت مػؿاة
بخمثُل مػين) ،والبىذ سكم ( )53وهطه (مػشفت وجفعير الخىاظب
والػالكاث الخؿُت وغير الخؿُت (مثل جمثُل بُاوي لخشهت حعم
جخػمً الذواٌ الذسحُت أو العلمُت البعُؿت) .والبىذ سكم ( )54وهطه

• دسحت جػمين مخؿلب الػالكاث في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وَى
البىذ سكم ( )55وهطه (مػشفت خطائظ الذالت التي أغؿي جمثُل بُاوي
لها (مثل جلاؾػها مؼ اإلاداوس ،فتراث جضاًذ وجىاكظ أو زبىث الذالت).
وخطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) ،وَى البىذ سكم
( )53وهطه (مػشفت وجفعير الخىاظب والػالكاث الخؿُت وغير الخؿُت
(مثل جمثُل بُاوي لخشهت حعم جخػمً الذواٌ الذسحُت أو العلمُت
البعُؿت) .وخطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت)
وهي البىذ سكم ( )51وهطه (مػشفت الخمثُالث اإلاخيافئت للذواٌ واألصواج
اإلاشجبت ،حذاوٌ ،الشظىم بُاهُت ،ولماث أو مػادالث) والبىذ سكم ()52
وهطه (ئًجاد الخمثُالث ألاخشي اإلايافئت لذالت مػؿاة بخمثُل مػين)
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ً
(اخخُاس دالت جمثل همىرحا إلاىكف مػؿى) والبىذ سكم ( )55وهطه
(مػشفت خطائظ الذالت التي أغؿي جمثُل بُاوي لها (مثل جلاؾػها مؼ
اإلاداوس ،فتراث جضاًذ وجىاكظ أو زبىث الذالت) .وخطل بىذ واخذ غلى
اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ سكم ( )51وهطه (مػشفت
الخمثُالث اإلاخيافئت للذواٌ واألصواج اإلاشجبت ،حذاوٌ ،الشظىم بُاهُت،
ولماث أو مػادالث) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت
جػمين مخؿلب الػالكاث في الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي ( )1.40وَى
مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (ألاولى) للملُاط الشباعي ( )1.75 – 1وهي
الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غير مخدللت).
• دسحت جػمين مخؿلب الػالكاث في الطف الثالث اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي
البىذ سكم ( )53وهطه (مػشفت وجفعير الخىاظب والػالكاث الخؿُت وغير
الخؿُت (مثل جمثُل بُاوي لخشهت حعم جخػمً الذواٌ الذسحُت أو
ً
العلمُت البعُؿت) والبىذ سكم ( )54وهطه (اخخُاس دالت جمثل همىرحا
إلاىكف مػؿى) والبىذ سكم ( )55وهطه (مػشفت خطائظ الذالت التي
أغؿي جمثُل بُاوي لها (مثل جلاؾػها مؼ اإلاداوس ،فتراث جضاًذ وجىاكظ
أو زبىث الذالت) .وخطل بىذان غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت)
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وهي البىذ سكم ( )51وهطه (مػشفت الخمثُالث اإلاخيافئت للذواٌ واألصواج
اإلاشجبت ،حذاوٌ ،الشظىم بُاهُت ،ولماث أو مػادالث) والبىذ سكم ()52
وهطه (ئًجاد الخمثُالث ألاخشي اإلايافئت لذالت مػؿاة بخمثُل مػين).
لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب
الػالكاث في الطف الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي ( )1.40وَى مخىظـ ًلؼ
غمً الفئت (ألاولى) للملُاط الشباعي ( )1.75 – 1.00وهي الفئت التي
حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غير مخدللت).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب الػالكاث في الطف
ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (غػُفت) وفي الطف الثاوي اإلاخىظـ بذسحت (غير
مخدللت) وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت (غير مخدللت).
ومً مما ظبم ًالخظ جذوي دسحت جػمين مخؿلب الػالكاث في
ملشساث اإلاشخلت اإلاخىظؿت وٍإهذ غلى غشوسة أن ًؿلؼ مإلفى الىخب
اإلاذسظُت غلى الاججاَاث الخذًثت في حػلم وحػلُم الشٍاغُاث وغلى
مخؿلباث الذساظت الذولُت لػلىم والشٍاغُاث )(TIMSS
وٍمىً الىضىٌ ئلى دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في
اإلاشخلت اإلاخىظؿت إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث
باليعبت إلاجاٌ الجبر بطفت غامت (الذسحت اليلُت) هما في الجذوٌ الخالي:

حدول 11
درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلباث الدراست الدوليت للعلىم والرياضياث باليسبت ملجال الجبر بصفت عامت (الدرحت الكليت)
مجال
املحتىي
زاهُا :مجاٌ الجبر

املتطلب الفرعي
أ-

ألاهماؽ

ب – اإلاػادالث والطُغ الشٍاغُت (اللىاهين)

ج  -الػالكاث

الذسحت اليلُت
إلاجاٌ الجبر

البىىد
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت إلاخؿلباث
الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت إلاجاٌ الجبر بطفت غامت
(الذسحت اليلُت) واهذ والخالي:
 مخىظـ دسحت جدلم مجاٌ الجبر في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي( ،)3.47وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الشابػت) للملُاط الشباعي
( ،)4 – 3.26وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (هبيرة).
 مخىظـ دسحت جدلم مجاٌ الجبر في الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي( ،)2.40وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي (1.76
–  ،)2.50وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
 مخىظـ دسحت جدلم مجاٌ الجبر في الطف الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي( ،)2.60وهي مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت) للملُاط الشباعي (2.51
–  ،)3.25وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (مخىظؿت).
وبالخ ـالي ف ـان جػمُ ـً مدخ ـىي مجه ـج الشٍ ـاغُ ـاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت

درحت التحقق
الثاوي املتىسط
ألاول املتىسط
2.00
3.67
0.00
0.58
1.75
2.50
0.71
1.31
غير مخدللت
غػُفت
2.86
4.00
1.21
0.00
مخىظؿت
هبيرة
2.40
3.47
0.65
0.48
غػُفت
هبيرة

الثالث املتىسط
1.67
0.58
3.88
0.35
هبيرة
1.57
0.53
غير مخدللت
2.60
0.41
مخىظؿت

إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت إلاجاٌ الجبر
واهذ في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة) ،وفي الطف الثاوي
اإلاخىظـ بذسحت (غػُفت) ،وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت
(مخىظؿت).
وأظهشث الىخائج جباًً في دسحت جػمين اإلاخؿلباث الفشغُت التي
ًخػمجها مجاٌ الجبر وخاضت في الطفُين :الثاوي والثالث اإلاخىظـ ،في
الطف الثالث اإلاخىظـ واهذ مخىظـ دسحت جػمين مخؿلباث
(ألاهماؽ ،الػباساث ،الجبرًت ،اإلاػادالث ،والطُغ الشٍاغُت ،الػالكاث)
( )1.57 ،3.88 ،3.39 ،1.67غلى الخىالي وَزا ًإهذ أن مدخىي ملشساث
اإلاشخلت اإلاخىظؿت ال ًشاعي الشمىٌ في جىظُم اإلادخىي.
ًخطح مما ظبم أن جػمين مخؿلباث مجاٌ الجبر في مدخىي مىهج
الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت واهذ بذسحت وافُت في ألاوٌ والثالث
اإلاخىظ ــ في خين وان دسحت الخػمين في الطف الثاوي اإلاخىظـ بذسحت
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للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSومً خالٌ دسحاث بؿاكت جدلُل اإلادخىي
واإلاخىظؿاث الخعابُت والاهدشافاث اإلاػُاسٍت أمىً الخىضل ئلى الىخائج
الخالُت:
أ -اإلاعخلُماث والضواًا :Lines and angles
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت إلاخؿلب اإلاعخلُماث والضواًا مً خالٌ أسبػت بىىد جأخز
ألاسكام مً ( )68 – 65في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

غػُفت.
الىخائج اإلاخػللت بالعإاٌ الشابؼ:
ما دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث ) (TIMSSباليعبت إلاجاٌ
الهىذظت؟
لإلحابت غلى الدعاؤٌ العابم كام الباخث بخدلُل مدخىي مدخىي
مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت في غىء مخؿلباث الذساظت الذولُت

حدول 12
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب املستقيماث والزوايا
مجال
املحتىي
الرياض ي
سابػا :مجاٌ
الهىذظت

املتطلب الفرعي

البىىد

أ  -اإلاعخلُماث
والضواًا

 -65وضف الضواًا غلى أنها خادة ،كائمت ،معخلُمت ،مىفشحت ،مىػىعت ،مخياملت
أو مخخامت
 -66الػالكت بين الضواًا غىذ هلؿت ،الضواًا غلى خـ معخلُم ،والضواًا اإلاخلابلت
بالشأط ،والضواًا الىاججت غً كؿؼ معخلُم إلاعخلُمين مخىاصٍين ،الخػامذ.
-67مػشفت خىاص مىطفي الضاوٍت (مً الذاخل والخاسج) واإلاىطف الػمىدي غلى
معخلُم (مدىس اللؿػت اإلاعخلُمت)
 -68اظخخذام خىاص مىطف الضاوٍت ومدىس كؿػت معخلُمت (الػمىد اإلاىطف).

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

• دسحت جػمين مخؿلب اإلاعخلُماث والضواًا في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل بىذان غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وَى البىذ سكم
( )67وهطه (مػشفت خىاص مىطفي الضاوٍت (مً الذاخل والخاسج)
واإلاىطف الػمىدي غلى معخلُم (مدىس اللؿػت اإلاعخلُمت)) ،والبىذ
سكم ( )68وهطه (اظخخذام خىاص مىطف الضاوٍت ومدىس كؿػت
معخلُمت (الػمىد اإلاىطف)) .وخطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )3أي
بذسحت (مخىظؿت) وَى البىذ سكم ( )66وهطه (الػالكت بين الضواًا غىذ
هلؿت ،الضواًا غلى خـ معخلُم ،والضواًا اإلاخلابلت بالشأط ،والضواًا
الىاججت غً كؿؼ معخلُم إلاعخلُمين مخىاصٍين ،الخػامذ ).وخطل بىذ
واخذ غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرٍ) وهي البىذ سكم ()65
وهطه(وضف الضواًا غلى أنها خادة ،كائمت ،معخلُمت ،مىفشحت،
مىػىعت ،مخياملت أو مخخامت) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي
الػام لذسحت جػمين مخؿلب اإلاعخلُماث والضواًا في الطف ألاوٌ
اإلاخىظـ ٌعاوي ( )2.75وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت)
للملُاط الشباعي ( )3.25 – 2.51وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت
الخػمين (مخىظؿت).
• دسحت جػمين مخؿلب اإلاعخلُماث والضواًا في الطف الثاوي اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي البىذ
سكم ( )65وهطه (وضف الضواًا غلى أنها خادة ،كائمت ،معخلُمت،
مىفشحت ،مىػىعت ،مخياملت أو مخخامت) والبىذ سكم ( )67وهطه (مػشفت
خىاص مىطفي الضاوٍت (مً الذاخل والخاسج) واإلاىطف الػمىدي غلى
معخلُم (مدىس اللؿػت اإلاعخلُمت)) البىذ سكم ( )68وهطه (اظخخذام
خىاص مىطف الضاوٍت ومدىس كؿػت معخلُمت (الػمىد اإلاىطف)..

درحت التحقق
ألاول
الثالث
الثاوي
املتىسط
املتىسط املتىسط
4
2
4
3

3

4

2

2

3

2
2.75
0.96
مخىظؿت

2
2.25
0.52
غػُفت

2
3.25
0.96
مخىظؿت

وخطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي والبىذ سكم
( )66وهطه (الػالكت بين الضواًا غىذ هلؿت ،الضواًا غلى خـ معخلُم،
والضواًا اإلاخلابلت بالشأط ،والضواًا الىاججت غً كؿؼ معخلُم إلاعخلُمين
مخىاصٍين ،الخػامذ ).لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت
جػمين مخؿلب اإلاعخلُماث والضواًا في الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي
( )2.25وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي (-1.76
 )2.50وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
• دسحت جػمين مخؿلب اإلاعخلُماث والضواًا في الطف الثالث
اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وَى البىذ
سكم ( )68وهطه (اظخخذام خىاص مىطف الضاوٍت ومدىس كؿػت
معخلُمت (الػمىد اإلاىطف) .خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )3أي
بذسحت (مخىظؿت) وَى البىذ سكم ( )67وهطه (مػشفت خىاص مىطفي
الضاوٍت (مً الذاخل والخاسج) واإلاىطف الػمىدي غلى معخلُم (مدىس
اللؿػت اإلاعخلُمت) .وخطل بىذان غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة)
وَما البىذ سكم ( )65وهطه (وضف الضواًا غلى أنها خادة ،كائمت،
معخلُمت ،مىفشحت ،مىػىعت ،مخياملت أو مخخامت) والبىذ سكم ()66
وهطه (الػالكت بين الضواًا غىذ هلؿت ،الضواًا غلى خـ معخلُم،
والضواًا اإلاخلابلت بالشأط ،والضواًا الىاججت غً كؿؼ معخلُم إلاعخلُمين
مخىاصٍين ،الخػامذ) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت
جػمين مخؿلب اإلاعخلُماث والضواًا في الطف الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي
( )3.25وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت) للملُاط الشباعي (-2.51
 )3.25وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (مخىظؿت).
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مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب اإلاعخلُماث والضواًا في
الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت) وفي الطف الثاوي اإلاخىظـ
بذسحت (غػُفت) وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت).
ًالخظ مً حذوٌ ( )25أن مخؿلباث اإلاعخلُماث والضواًا في
الذساظت الذولُت )ً (TIMSSخدلم في مدخىي مىهج الشٍاغُاث في
اإلاشخلت اإلاخىظؿت بذسحت مىاظبت ما غذا الطف الثاوي اإلاخىظـ فان
دسحت الخػمين واهذ غػُفت.
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ب  -ألاشياٌ الهىذظُت في بػذًً وفي زالزت أبػاد Two and three
dimensional shapes
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت إلاخؿلب ألاشياٌ الهىذظُت في بػذًً وفي زالزت أبػاد مً
خالٌ حعػت بىىد جأخز ألاسكام مً ( )77 – 69في بؿاكت الخدلُل وواهذ
الىخائج والخالي:

حدول 13
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب ألاشكال الهىدسيت في بعديً وفي ثالثت أبعاد
مجال
املحتىي
الرياض ي
سابػا:
مجاٌ
الهىذظت

املتطلب الفرعي

البىىد

ب -ألاشياٌ الهىذظُت
في بػذًً وفي زالزت
أبػاد

 -69مػشفت خىاص ألاشياٌ الهىذظُت أهىاع اإلاثلثاث (مخخلف ألاغالع اإلادعاوي
ألاغالع واللائم الضاوٍت
 -70مػشفت خىاص ألاشياٌ الشباغُت (شبه اإلاىدشف ،مخىاصي ألاغالع ،اإلاعخؿُل،
اإلاػين واإلاشبؼ).
 -71اظخخذام خىاص ألاشياٌ اإلاألىفت في أشياٌ مشهبت لػمل جخمُىاث
 Conjecturesغً خىاص الشيل اإلاشهب.
 -72مػشفت خىاص اإلاػلػاث ألاخشي اإلاىخظمت (الخماس ي ،العذاس ي ،الثماوي،
وري الػششة أغالع) Pentagon, hexagon, octagon, and decagon
 -73ئوشاء أو سظم مثلثاث بمػلىمُت أبػادَا.
 -74ئوشاء أو سظم معخؿُالث بمػلىمُت أبػادَا.
 -75جؿبُم الخىاص الهىذظُت لخل مشىالث سوجُيُت.
 -76جؿبُم الخىاص الهىذظُت لخل مشىالث غير سوجُيُت.
 -77اظخخذام هظشٍت فُثاغىسر (بذون بشَان) لخل مشىالث (مثل ئًجاد ؾىٌ
غلؼ في مثلث كائم الضاوٍت بمػلىمُت ؾىٌ الػلػين آلاخشًٍ ،جدذًذ هىع اإلاثلث
ئرا غلمذ أؾىاٌ أغالغه الثالزت

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

درحت التحقق
ألاول
الثاوي
املتىسط
املتىسط
4
4

الثالث
املتىسط
3

4

4

2

3

3

2

3

2

2

4
4
4
2
1

3
4
2
1
1

2
2
2
2
4

3.22
1.09
مخىظؿت

2.67
1.22
مخىظؿت

2.33
0.71
غػُفت

الهىذظُت أهىاع اإلاثلثاث (مخخلف ألاغالع اإلادعاوي ألاغالع واللائم
الضاوٍت) والبىذ سكم ( )70وهطه (مػشفت خىاص ألاشياٌ الشباغُت (شبه
اإلاىدشف ،مخىاصي ألاغالع ،اإلاعخؿُل ،اإلاػين واإلاشبؼ) .والبىذ سكم ()73
وهطه (ئوشاء أو سظم مثلثاث بمػلىمُت أبػادَا) والبىذ سكم ( )74وهطه
(ئوشاء أو سظم معخؿُالث بمػلىمُت أبػادَا) .البىذ سكم ( )75وهطه
(جؿبُم الخىاص الهىذظُت لخل مشىالث سوجُيُت) .لزلً واهذ كُمت
اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب ألاشياٌ الهىذظُت في
بػذًً وفي زالزت أبػاد في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي ( )3.22وَى
مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت) للملُاط الشباعي ( )3.25-2.51وهي
الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (مخىظؿت).
• دسحت جػمين مخؿلب ألاشياٌ الهىذظُت في بػذًً وفي زالزت أبػاد في
الطف الثاوي اإلاخىظـ:
خطل بىذان غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وَما :البىذ
سكم ( )76وهطه (جؿبُم الخىاص الهىذظُت لخل مشىالث غير سوجُيُت)
والبىذ سكم ( )77وهطه (اظخخذام هظشٍت فُثاغىسر (بذون بشَان) لخل

• دسحت جػمين مخؿلب ألاشياٌ الهىذظُت في بػذًً وفي زالزت أبػاد في
الطف ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وَى
البىذ سكم ( )77وهطه (اظخخذام هظشٍت فُثاغىسر (بذون بشَان) لخل
مشىالث (مثل ئًجاد ؾىٌ غلؼ في مثلث كائم الضاوٍت بمػلىمُت ؾىٌ
الػلػين آلاخشًٍ ،جدذًذ هىع اإلاثلث ئرا غلمذ أؾىاٌ أغالغه الثالزت)
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وَى البىذ سكم
( )76وهطه (جؿبُم الخىاص الهىذظُت لخل مشىالث غير سوجُيُت).
وخطل بىذان غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وَما البىذ سكم
( )71وهطه (اظخخذام خىاص ألاشياٌ اإلاألىفت في أشياٌ مشهبت لػمل
جخمُىاث  Conjecturesغً خىاص الشيل اإلاشهب) والبىذ سكم ()72
وهطه (مػشفت خىاص اإلاػلػاث ألاخشي اإلاىخظمت (الخماس ي،
العذاس ي ،الثماوي ،وري الػششة أغالع Pentagon, hexagon,
) octagon, and decagonوخطل خمعت بىىد غلى اللُمت ( )4أي
بذسحت (هبيرة) وهي :البىذ سكم ( )69وهطه (مػشفت خىاص ألاشياٌ
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مشىالث (مثل ئًجاد ؾىٌ غلؼ في مثلث كائم الضاوٍت بمػلىمُت ؾىٌ
الػلػين آلاخشًٍ ،جدذًذ هىع اإلاثلث ئرا غلمذ أؾىاٌ أغالغه الثالزت).
وخطل بىذان غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وَما :البىذ سكم
( )72وهطه (مػشفت خىاص اإلاػلػاث ألاخشي اإلاىخظمت (الخماس ي،
العذاس ي ،الثماوي ،وري الػششة أغالع (Pentagon, hexagon,
) octagon, and decagonوالبىذ سكم ( )75وهطه (جؿبُم الخىاص
الهىذظُت لخل مشىالث سوجُيُت) .وخطل بىذان غلى اللُمت ( )3أي
بذسحت (مخىظؿت) وَما :البىذ سكم ( )71وهطه (اظخخذام خىاص
ألاشياٌ اإلاألىفت في أشياٌ مشهبت لػمل جخمُىاث  Conjecturesغً
خىاص الشيل اإلاشهب) والبىذ سكم ( )73وهطه (ئوشاء أو سظم مثلثاث
بمػلىمُت أبػادَا) .وخطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )4أي بذسحت
(هبيرة) وهي البىذ سكم ( )69وهطه (مػشفت خىاص ألاشياٌ الهىذظُت
أهىاع اإلاثلثاث (مخخلف ألاغالع اإلادعاوي ألاغالع واللائم الضاوٍت)
والبىذ سكم ( )70وهطه (مػشفت خىاص ألاشياٌ الشباغُت (شبه
اإلاىدشف ،مخىاصي ألاغالع ،اإلاعخؿُل ،اإلاػين واإلاشبؼ) والبىذ سكم ()74
وهطه (ئوشاء أو سظم معخؿُالث بمػلىمُت أبػادَا) .لزلً واهذ كُمت
اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب ألاشياٌ الهىذظُت في
بػذًً وفي زالزت أبػاد في الطف الثاوي اإلاخىظـ ٌعاوي ( )2.67وَى
مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت) للملُاط الشباعي ()3.25 – 2.51
وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (مخىظؿت).
• دسحت جػمين مخؿلب ألاشياٌ الهىذظُت في بػذًً وفي زالزت أبػاد في
الطف الثالث اإلاخىظـ:
خطل ظبػت بىىد غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وهي :البىذ
سكم ( )70وهطه (مػشفت خىاص ألاشياٌ الشباغُت (شبه اإلاىدشف،
مخىاصي ألاغالع ،اإلاعخؿُل ،اإلاػين واإلاشبؼ) والبىذ سكم ( )71وهطه
(اظخخذام خىاص ألاشياٌ اإلاألىفت في أشياٌ مشهبت لػمل جخمُىاث

 Conjecturesغً خىاص الشيل اإلاشهب) والبىذ سكم ( )72وهطه
(مػشفت خىاص اإلاػلػاث ألاخشي اإلاىخظمت (الخماس ي ،العذاس ي،
الثماوي ،وري الػششة أغالع (Pentagon, hexagon, octagon, and
)decagonوالبىذ سكم ( )73وهطه (ئوشاء أو سظم مثلثاث بمػلىمُت
أبػادَا) والبىذ سكم ( )74وهطه (ئوشاء أو سظم معخؿُالث بمػلىمُت
أبػادَا) والبىذ سكم ( )75وهطه (جؿبُم الخىاص الهىذظُت لخل
مشىالث سوجُيُت) والبىذ سكم ( )76وهطه (جؿبُم الخىاص الهىذظُت
لخل مشىالث غير سوجُيُت) .وخطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )3أي
بذسحت (مخىظؿت) وهي البىذ سكم ( )69وهطه (مػشفت خىاص ألاشياٌ
الهىذظُت أهىاع اإلاثلثاث (مخخلف ألاغالع اإلادعاوي ألاغالع واللائم
الضاوٍت) .وخطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة) وَى البىذ
سكم ( )77وهطه (اظخخذام هظشٍت فُثاغىسر (بذون بشَان) لخل
مشىالث (مثل ئًجاد ؾىٌ غلؼ في مثلث كائم الضاوٍت بمػلىمُت ؾىٌ
الػلػين آلاخشًٍ ،جدذًذ هىع اإلاثلث ئرا غلمذ أؾىاٌ أغالغه الثالزت).
لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين مخؿلب
ألاشياٌ الهىذظُت في بػذًً وفي زالزت أبػاد في الطف الثالث اإلاخىظـ
ٌعاوي ( )2.33وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثاهُت) للملُاط الشباعي
( )2.50 – 1.76وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غػُفت).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين مخؿلب ألاشياٌ الهىذظُت في
بػذًً وفي زالزت أبػاد في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت) وفي
الطف الثاوي اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت) وفي الطف الثالث اإلاخىظـ
بذسحت (غػُفت).
ج -الخؿابم والدشابه Congruence and similarity
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت للخؿابم والدشابه مً خالٌ خمعت بىىد جأخز ألاسكام مً
( )82 – 78في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

حدول 13
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب التطابق والتشابه
مجال
املحتىي
الرياض ي
سابػا :مجاٌ
الهىذظت

املتطلب
الفرعي

البىىد

ج -الخؿابم
والدشابه

 -78جدذًذ اإلاثلثاث اإلاخؿابلت واللُاظاث اإلاخىاظشة فحها.
 -79جدذًذ ألاشياٌ الشباغُت اإلاخؿابلت وكُاظاتها اإلاخىاظشة.
 -80جدذًذ ششوؽ الخؿابم بمػنى جدذًذ اإلاثلثاث اإلاخؿابلت بمػلىمُت اللُاظاث
اإلاخىاظشة (زالزت غلى ألاكل)
 -81اظخخذام خىاص (ششوؽ الخؿابم) في خل اإلاعائل واإلاشىالث الهىذظُت.
 -82خل مشىالث سٍاغُت وجؿبُلُت باظخخذام خىاص الدشابه.

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

• دسحت جػمين الخؿابم والدشابه في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وَى البىذ
سكم ( )82وهطه (خل مشىالث سٍاغُت وجؿبُلُت باظخخذام خىاص
الدشابه) .وخطل أسبػت بىىد غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وهي:
البىذ سكم ( )78وهطه (جدذًذ اإلاثلثاث اإلاخؿابلت واللُاظاث اإلاخىاظشة

ألاول
املتىسط
3
3
3
3
2
2.80
0.45
مخىظؿت

درحت التحقق
الثالث
الثاوي
املتىسط
املتىسط
4
4
3
4
4
3
2
3
3.20
0.84
مخىظؿت

4
4
3.80
0.45
هبيرة

فحها) والبىذ سكم ( )79وهطه (جدذًذ ألاشياٌ الشباغُت اإلاخؿابلت
وكُاظاتها اإلاخىاظشة) والبىذ سكم ( )80وهطه (جدذًذ ششوؽ الخؿابم
بمػنى جدذًذ اإلاثلثاث اإلاخؿابلت بمػلىمُت اللُاظاث اإلاخىاظشة (زالزت
غلى ألاكل)) والبىذ سكم ( )81وهطه (اظخخذام خىاص (ششوؽ
الخؿابم) في خل اإلاعائل واإلاشىالث الهىذظُت) .لزلً واهذ كُمت
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اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين الخؿابم والدشابه في الطف
ألاوٌ اإلاخىظـ ٌعاوي ( )2.80وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت)
للملُاط الشباعي ( )3.25-2.51وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت
الخػمين (مخىظؿت).
• دسحت جػمين الخؿابم والدشابه في الطف الثاوي اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (غػُفت) وَى البىذ
سكم ( )81وهطه (اظخخذام خىاص (ششوؽ الخؿابم) في خل اإلاعائل
واإلاشىالث الهىذظُت) .وخطل بىذان غلى اللُمت ( )3أي بذسحت
(مخىظؿت) وَما :البىذ سكم ( )80وهطه (جدذًذ ششوؽ الخؿابم بمػنى
جدذًذ اإلاثلثاث اإلاخؿابلت بمػلىمُت اللُاظاث اإلاخىاظشة (زالزت غلى
ألاكل)) والبىذ سكم ( )82وهطه (خل مشىالث سٍاغُت وجؿبُلُت
باظخخذام خىاص الدشابه) .وخطل بىذان غلى اللُمت ( )4أي بذسحت
(هبيرة) وَما :البىذ سكم ( )78وهطه (جدذًذ اإلاثلثاث اإلاخؿابلت
واللُاظاث اإلاخىاظشة فحها) والبىذ سكم ( )79وهطه (جدذًذ ألاشياٌ
الشباغُت اإلاخؿابلت وكُاظاتها اإلاخىاظشة) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ
الخعابي الػام لذسحت جػمين الخؿابم والدشابه في الطف الثاوي
اإلاخىظـ ٌعاوي ( )3.20وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت)
للملُاط الشباعي ( )3.25 – 2.51وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت
الخػمين (مخىظؿت).
• دسحت جػمين الخؿابم والدشابه في الطف الثالث اإلاخىظـ:
خطل بىذ واخذ غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وَى البىذ
سكم ( )79وهطه (جدذًذ ألاشياٌ الشباغُت اإلاخؿابلت وكُاظاتها
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اإلاخىاظشة) .وخطل أسبػت بىىد غلى اللُمت ( )4أي بذسحت (هبيرة) وهي:
البىذ سكم ( )78وهطه (جدذًذ اإلاثلثاث اإلاخؿابلت واللُاظاث اإلاخىاظشة
فحها) والبىذ سكم ( )80وهطه (جدذًذ ششوؽ الخؿابم بمػنى جدذًذ
اإلاثلثاث اإلاخؿابلت بمػلىمُت اللُاظاث اإلاخىاظشة (زالزت غلى ألاكل))
والبىذ سكم ( )81وهطه (اظخخذام خىاص (ششوؽ الخؿابم) في خل
اإلاعائل واإلاشىالث الهىذظُت) والبىذ سكم ( )82وهطه (خل مشىالث
سٍاغُت وجؿبُلُت باظخخذام خىاص الدشابه) .لزلً واهذ كُمت
اإلاخىظـ الخعابي الػام لذسحت جػمين الخؿابم والدشابه في الطف
الثالث اإلاخىظـ ٌعاوي ( )3.80وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الشابػت)
للملُاط الشباعي ( )4.00 – 3.26وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت
الخػمين (هبيرة).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين الخؿابم والدشابه في الطف
ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت) وفي الطف الثاوي اإلاخىظـ بذسحت
(مخىظؿت) وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت (هبيرة).
ومما ظبم ًخطح أن جػمين مخؿلب الخؿابم والدشابه في الذساظت
الذولُت ) (TIMSSوان بذسحت مىاظبت في ملشساث الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت.
د -الخمازل وَىذظت الخدىٍالث Symmetry and transformations
جم كُاط دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت الخمازل وَىذظت الخدىٍالث مً خالٌ أسبػت بىىد جأخز
ألاسكام مً ( )88 – 85في بؿاكت الخدلُل وواهذ الىخائج والخالي:

حدول 14
يىضح درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلب التماثل وهىدست التحىيالث
مجال
املحتىي
الرياض ي
سابػا :مجاٌ
الهىذظت

املتطلب الفرعي

البىىد

ٌ  -الخمازل وَىذظت
الخدىٍالث

 -85مػشفت الخمازل الخؿي والذوساوي Line and rotational
 symmetryلألشياٌ في بػذًً.
 -86سظم أشياٌ مخمازلت في بػذًً
 -87الخمثُل باظخخذام مخؿـ غام  sketchingلالهخلاٌ والاوػياط
والذوسان والخىبير
 -88اظخخذام َىذظت الخدىٍالث في ششح وازباث بػؼ الخىاص
الهىذظُت.

اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

• دسحت جػمين الخمازل وَىذظت الخدىٍالث في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي:
البىذ سكم ( )85وهطه (مػشفت الخمازل الخؿي والذوساوي Line and
 ٌrotational symmetryألشياٌ في بػذًً) والبىذ سكم ( )87وهطه
(الخمثُل باظخخذام مخؿـ غام sketchingلالهخلاٌ والاوػياط
والذوسان والخىبير) والبىذ سكم ( )88وهطه (اظخخذام َىذظت
الخدىٍالث في ششح وازباث بػؼ الخىاص الهىذظُت) وخطل بىذ واخذ

ألاول
املتىسط
1

درحت التحقق
الثاوي
املتىسط
1

الثالث
املتىسط
1

2
1

2
1

3
1

1

1

1

1.25
0.50
غير
مخدللت

1.25
0.50
غير مخدللت

1.50
1.00
غير مخدللت

غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (مىخفػت) وَى البىذ سكم ( )86وهطه (سظم
أشياٌ مخمازلت في بػذًً) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام
لذسحت جػمين الخمازل وَىذظت الخدىٍالث في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ
ٌعاوي ( )1.25وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (ألاولى) للملُاط الشباعي
( )1.75 – 1.00وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غير
مخدللت).
• دسحت جػمين الخمازل وَىذظت الخدىٍالث في الطف الثاوي اإلاخىظـ:
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الخدىٍالث في ششح وازباث بػؼ الخىاص الهىذظُت) وخطل بىذ واخذ
غلى اللُمت ( )3أي بذسحت (مخىظؿت) وَى البىذ سكم ( )86وهطه (سظم
أشياٌ مخمازلت في بػذًً) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام
لذسحت جػمين الخمازل وَىذظت الخدىٍالث في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ
ٌعاوي ( )1.50وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (ألاولى) للملُاط الشباعي
( )1.75 – 1.00وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غير
مخدللت).
مما ظبم ًخطح أن دسحت جػمين الخمازل وَىذظت الخدىٍالث في
الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (غير مخدللت) وفي الطف الثاوي
اإلاخىظـ بذسحت (غير مخدللت) وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت (غير
مخدللت) .وأن جػمين مخؿلب الخمازل وَىذظت الخدىٍالث في مدخىي
مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت واهذ مخذهُت ،وٍشي الباخث أن
ظبب غذم جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت كذ
ٌػىد ئلى اغخلاد مإلفي َزٍ الىخب بطػىبت َزٍ اإلاخؿلباث بما ال
ًدىاظب مؼ َزٍ اإلاشخلت الػمشٍت وكذ ًإهذ رلً جىاوٌ اإلالشساث لهزٍ
اإلاخؿلباث في الطفىف الالخلت.
وٍمىً الىضىٌ ئلى دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت إلاجاٌ
الهىذظت بطفت غامت (الذسحت اليلُت) هما في الجذوٌ الخالي:

خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي:
البىذ سكم ( )85وهطه (مػشفت الخمازل الخؿي والذوساوي Line and
 rotational symmetryلألشياٌ في بػذًً) والبىذ سكم ( )87وهطه
(الخمثُل باظخخذام مخؿـ غام sketchingلالهخلاٌ والاوػياط
والذوسان والخىبير) والبىذ سكم ( )88وهطه (اظخخذام َىذظت
الخدىٍالث في ششح وازباث بػؼ الخىاص الهىذظُت) وخطل بىذ واخذ
غلى اللُمت ( )2أي بذسحت (مىخفػت) وَى البىذ سكم ( )86وهطه (سظم
أشياٌ مخمازلت في بػذًً) .لزلً واهذ كُمت اإلاخىظـ الخعابي الػام
لذسحت جػمين الخمازل وَىذظت الخدىٍالث في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ
ٌعاوي ( )1.25وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (ألاولى) للملُاط الشباعي
( )1.75 – 1.00وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين (غير
مخدللت).
• دسحت جػمين الخمازل وَىذظت الخدىٍالث في الطف الثالث
اإلاخىظـ:
خطل زالزت بىىد غلى اللُمت ( )1أي بذسحت (غير مخدللت) وهي:
البىذ سكم ( )85وهطه (مػشفت الخمازل الخؿي والذوساوي Line and
 rotational symmetryلألشياٌ في بػذًً) والبىذ سكم ( )87وهطه
(الخمثُل باظخخذام مخؿـ غام  sketchingلالهخلاٌ والاوػياط
والذوسان والخىبير) والبىذ سكم ( )88وهطه (اظخخذام َىذظت

حدول 15
درحت جضمين محتىي مىهج الرياضياث في املرحلت املتىسطت ملتطلباث الدراست الدوليت للعلىم والرياضياث باليسبت ملجال الهىدست بصفت عامت (الدرحت
الكليت)
مجال
املحتىي
سابػا :مجاٌ الهىذظت

املتطلب الفرعي
أ  -اإلاعخلُماث والضواًا

ب -ألاشياٌ الهىذظُت في بػذًً وفي زالزت أبػاد

ج -الخؿابم والدشابه

د -الخمازل وَىذظت الخدىٍالث

الذسحت اليلُت
إلاجاٌ الهىذظت

البىىد
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم
اإلاخىظـ الػام
الاهدشاف اإلاػُاسي
دسحت الخدلم

دسحت جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت إلاخؿلباث
الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت إلاجاٌ الهىذظت بطفت
غامت (الذسحت اليلُت) واهذ والخالي:
 مخىظـ دسحت جدلم مجاٌ الهىذظت في الطف ألاوٌ اإلاخىظـٌعاوي ( ،)2.80وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت) للملُاط
ال ـشب ـاغ ـي ( ،)3.25 – 2.51وَ ـي الـفئ ـت الـخ ـي حـشُ ـش ئلـى أن دسحت الخػمين

درحت التحقق
ألاول املتىسط الثاوي املتىسط الثالث املتىسط
3.25
2.25
2.75
0.96
0.50
0.96
مخىظؿت
غػُفت
مخىظؿت
2.33
2.67
3.22
0.71
1.22
1.09
غػُفت
مخىظؿت
مخىظؿت
3.80
3.20
2.80
0.45
0.84
0.45
هبيرة
مخىظؿت
مخىظؿت
1.50
1.25
1.25
1.00
0.50
0.50
غير مخدللت
غير مخدللت
غير مخدللت
2.98
2.57
2.80
0.58
0.64
0.51
مخىظؿت
مخىظؿت
مخىظؿت

(مخىظؿت).
 مخىظـ دسحت جدلم مجاٌ الهىذظت في الطف الثاوي اإلاخىظـٌعاوي ( ،)2.57وَى مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت) للملُاط
الشباعي ( ،)3.25 – 2.51وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين
(مخىظؿت).
 مخ ـىظ ــ دسح ـت جدل ـم مج ـاٌ الهى ـذظ ـ ـت فـ ـي الط ـف الث ـال ـث اإلاخىظـ61
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ٌعاوي ( ،)2.98وهي مخىظـ ًلؼ غمً الفئت (الثالثت) للملُاط
الشباعي ( ،)3.25 – 2.51وهي الفئت التي حشير ئلى أن دسحت الخػمين
(مخىظؿت).
وبالخالي فان جػمين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت
إلاخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث باليعبت إلاجاٌ الهىذظت
واهذ في الطف ألاوٌ اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت) ،وفي الطف الثاوي
اإلاخىظـ بذسحت (مخىظؿت) ،وفي الطف الثالث اإلاخىظـ بذسحت
(مخىظؿت).
ًخطح مً حذوٌ سكم ( )30أن جػمين مجاٌ الهىذظت في مدخىي
مىهج الشٍاغُاث باإلاشخلت اإلاخىظؿت واهذ (مخىظؿت) وهي حػخبر مىاظبت
خُث خطل مجاٌ اإلاهىذظت بطىسة غامت غلى اإلاعخىي هفعه في حمُؼ
اإلاطفىف خُث جإهذ َزٍ الىدُجت غلى مشاغاة مػُاس الخخابؼ في جػمين
مجاٌ الهىذظت وجخفم َزٍ الىدُجت مؼ هخائج الذساظت الذولُت )(TIMSS
خُث خطل مجاٌ الهىذظت في الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث
)(TIMSS -2003غلى أغلى مخىظـ بين مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي خُث
بلغ ( )382دسحت ،في خين وان اإلاخىظـ الىؾني ( )332دسحت وفي دساظت
ً
)(TIMSS -2007أًػا خطل مجاٌ الهىذظت غلى أغلى مخىظـ بين
مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي بلغ ( )359دسحت في خين وان اإلاخىظـ
الىؾني ( ،)329وَزا ًإهذ غلى أن مجاٌ الهىذظت وان جػمُىه في
مدخىي مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلت اإلاخىظؿت وان مىاظب ئلى
خذ ما.
 .6التىصياث
في غىء ما جىضلذ ئلُه الذساظت الخالُت مً هخائج ًىص ي الباخث
بما ًلي:
 -1غشوسة ئؾالع مإلفي هخب الشٍاغُاث اإلاذسظُت غلى مخؿلباث
مششوع دساظت الخىحهاث الذولُت للػلىم والشٍاغُاث ). (TIMSS
 -2غشوسة اظخخذام اإلاىاكف الخُاجُت والبُئُت في اإلادخىي الشٍاض ي.
 -3الاَخمام بدل اإلاشىالث الشوجُيُت وغير الشوجُيُت في اإلادخىي
الشٍاض ي.
 -4غشوسة ؤلاظشاع في جؿبُم اإلاىاهج اإلاؿىسة إلاادة الشٍاغُاث في اإلاشخلت
اإلاخىظؿت للطفين الثاوي اإلاخىظـ والثالث اإلاخىظـ.
 -5غشوسة ئغادة الىظش في مدخىي ملشساث اإلاشخلت اإلاخىظؿت مً خُث
الاَخمام بخػمين مجاالث اإلادخىي الشٍاض ي بدُث ًخفم مؼ اإلاػاًير
والاججاَاث الخذًث وهزلً بما ًخفم مؼ ما ًلذم غلى معخىي الذوٌ
اإلاخلذمت في َزا اإلاجاٌ.
 -6جػمين مخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث) (TIMSSفي
بشامج ئغذاد اإلاػلم كبل الخذمت وبشامج جذسٍبُت أزىاء الخذمت.
املقترحاث:
في غىء ما جىضلذ ئلُه الذساظت الخالُت مً هخائج ًلترح الباخث
آلاحي:
 ئحشاء دساظت لخدلُل هخب اإلاشخلت الثاهىٍت في غىء مخؿلباث الذساظتالذولُت للػلىم والشٍاغُاث ). (TIMSS
 ئحشاء دساظت لخدلُل وجلىٍم هخب اإلاشخلت الابخذائُت في غىءمخؿلباث الذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث ).(TIMSS
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 جؿىٍش مىاهج الشٍاغُاث بمشاخل الخػلُم الػام في غىء مخؿلباثمششوع ).(TIMSS
 ئحشاء دساظت ملاسهت بين مدخىي مىهج الشٍاغُاث في اإلاشخلتاإلاخىظؿت في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت ومدخىي مىهج الشٍاغُاث في
اإلاشخلت اإلاخىظؿت في دوٌ الخلُج الػشبي في غىء مخؿلباث الذساظت
الذولُت للػلىم والشٍاغُاث.
 ئحشاء دساظت لخدذًذ ألاخؿاء الشٍاغُت غىذ الؿلبت العػىدًين فيالذساظت الذولُت للػلىم والشٍاغُاث )(TIMSS
املراحع
أ .املراحع العربيت
] [1الػشابي ،مدمذ ظػذ ( ،)2005جلىٍم أداء ؾالب مطش في
الشٍاغُاث ،اإلاجلت اإلاطشٍت للخلىٍم التربىي ،اإلاجلذ الخادي
غشش ،الػذد ألاوًٌ ،ىاًش ،غذد خاص غً هخائج TIMSS 2003
] [2أبى غِش ،بعِىت سشاد ( ،)2008الػىامل راث الػالكت بدباًً
جدطُل ؾالب وؾالباث الطف الثاوي اإلاخىظـ في الشٍاغُاث
والػلىم في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت في غىء هخائج دساظت
الخىحهاث الذولُت للشٍاغُاث والػلىم  ،TIMSS -2003سظالت
دهخىساٍ غير ميشىسة ،حامػت أم اللشي ،ولُت التربُت ،كعم
التربُت وغلم الىفغ ،مىت اإلاىشمت.
] [3أبى لبذٍ  ،خؿاب وآخشون ( ،)2002أخؿاء الشٍاغُاث غىذ الؿلبت
ألاسدهُين في اإلاذسظت الذولُت الثالثت للشٍاغُاث والػلىم – ئغادة،
ظلعلت ميشىساث اإلاشهض الىؾني لخىمُت اإلاىاسد البششٍت ،غمان،
ألاسدن.
] [4حشوان ،فخحي غبذالشخمً ( ،)2002دساظت الػىامل الشخطُت
وألاظشٍت التي ميزث بين اإلاخفىكين وغير اإلاخفىكين في اخخباساث
الذساظت الذولُت الثالثت للػلىم والشٍاغُاث )،(Timss – R
ظلعلت ميشىساث اإلاشهض الىؾني لخىمُت اإلاىاسد البششٍت ،اإلاملىت
الػشبُت الهاشمُت ،غمان.
] [6الذوٍشي ،أخمذ مدمذ واللػاة ،خالذ ( ،)2006دساظت جدلُلُت
ملاسهت بين هخابي الشٍاغُاث باإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت واإلاملىت
الػشبُت العػىدًت في مىغىع ألاظغ واللىغاسٍخماث في غىء
اإلاػاًير الػاإلاُت إلاىاهج الشٍاغُاث ،مجلت اجداد الجامػاث
الػشبُت ،الػذد .47
] [7غبُذ ،ولُم ،والعػُذ ،سغا معػذ ( .)1991البدىر ألاوادًمُت في
حػلُم الشٍاغُاث ،مىخبت ألاهجلى اإلاطشٍت ،اللاَشة.
] [8ؾػُمت ،سشذي أخمذ ( ،)2004جدلُل اإلادخىي في الػلىم ؤلاوعاهُت
مفهىمه أظعه اظخخذاماجه ،اللاَشة :داس الفىش الػشبي.
] [9الخىالذة ،مدمذ ( ،)1986دساظت جدلُلُت إلادخىي هخب
الاحخماغُاث للمشخلت ؤلاغذادًت في ألاسدن ،مشهض البدث
والخؿىٍش ،حامػت اليرمىن ،أسبذ ،ألاسدن.
] [10الغامذي ،ظػُذ غبذهللا ( ،)ٌ1420جدلُل مدخىي جذسٍباث هخب
اللشاءة باإلاشخلت الثاهىٍت الػامت في غىء مهاساث اللشاءة الىاكذة
الالصمت لخالمُزَا ،سظالت ماحعخير ،حامػت أم اللشي ،ولُت
التربُت.
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] [11دسوصة ،أكىان هظير ( ،)1999مػاًير لخلُُم اإلاىاهج وجؿىٍشَا ،مجلت
ئجداد الجامػاث الػشبُت ،الػذد ( ،)36ألاماهت الػامت الجداد
الجامػاث الػشبُت.90-53 ،
] [12اإلاهيزع ،فهذ غبذ الشخمً ( ،)ٌ1425الخلشٍش الىؾني إلاششوع
الذساظت الذولُت للشٍاغُاث والػلىم  ،TIMSS 2003مشهض
الخؿىٍش التربىي ،ؤلاداسة الػامت لللُاط والخلىٍم ،وصاسة التربُت
والخػلُم ،الشٍاع.
[ ]13غبُذاث ،وآخشون ( ،)1997البدث الػلمي مفهىمت وأظالُبه،
الشٍاض ي ،داس أظامت.
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MATHEMATICS COURSES CONTENT
ANALYSIS AT THE INTERMEDIATE
STAGE IN LIGHT OF THE REQUIREMENTS
OF THE THIRD INTERNATIONAL STUDY
OF SCIENCE AND MATHEMATICS (TIMSS)
MANE' ALI A. ALSHEHRE
King Khalid University
ABSTRACT_ The study aimed to build a list of the requirements of the international study of
science and mathematics (TIMSS) needed to be available in mathematics courses of the
intermediate stage in the areas of mathematical content, and to ascertain the extent to which these
requirements of the international study (TIMSS) being incorporated in these courses in the area of
mathematical content. To achieve the objectives set for the study the researcher reviewed relevant
studies and on this basis he prepared a list of the requirements of the international study of
science and mathematics (TIMSS) in mathematical content areas,. To determine the extent of
incorporation of the requirements of the international study for science and mathematics in the
mathematics courses at the intermediate stage, the researcher designed a tool to analyze the
content, whose validity and reliability had been verified. Statistical treatments had been carried
using arithmetic means, standard deviations, consistency among analysts. Most important results
reached by the study were: The existence of variations (large, medium, weak, unrealized) in
respect of the extent of the requirements of the international study (TIMSS) being incorporated in
mathematics courses at the intermediate stage in the mathematical content. In the third
intermediate grade the incorporation in the mathematical content area (geometry and data) at a
medium degree; while in the second intermediate grade the incorporation in the areas: (numbers
and algebra) was at a weak degree; and the area of (geometry) at a medium degree. In the third
grade the incorporation in area (algebra and geometry) at a medium degree.
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