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مدى اتساق كتاب الرياضيات للصف الثالث 
املتوسط يف اململكة العربية السعودية مع 

 (NCTM,2000) املعايري العاملية للعمليات واحملتوى
 *عبدالرحمن بن ابراهيم الفريح التميمي

 

 

ٓدية مم  للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ في اإلاملٕةالزياظيات ٓتاب محتْٔ ٘ الدزاظة إلى تحليَدًث  امللخص_ اللسبية الظل

ْاإلاحتٔٓ ] ٓن مجتمم الدزاطة مً ٓتاب 1اإلالايير اللاإلاية لللمليات  ُْد تٖ الجالج لصي اإلاِسز كلى تالمير االزياظيات [ 

ْلإلحابة كً أطئلة الدزاطة الجالث ًِد  ٔاهث كيىة الدزاطة هي هٌظِا مجتمم الدزاطة،،  غْز الباحث أداة اإلاتٓطؽ، ْ

ٓذحين، مْٕىة من  الزئيظية الذاصة بالملاييز اللالمية اإلاؤشسات كلى ٘ اشتمٓتاب ال٘ لتحلي٘ الىمْذح األَْما: هم

في ٓتاب لزياظي( اْالتٌٕيز ْالتمجيالت السياطية، لزياظي ٘ اْالتْاصية، لزياظالترابؼات اْ[ )حل اإلاشٕالت، 1لللمليات ]

ٓدية.ًي الجالج اإلاتٓطؽ الزياظيات للصي  اإلاؤشسات كلى ٘ اشتمٓتاب ال٘ لتحليالجاوى الىمْذح ْ اإلاملٕة اللسبية الظل

ْتحليل البياهات 1للمحتٔٓ ]الزئيظية الذاصة بالملاييز اللالمية  ْاللمليات، الجبر، الِىدطة، الِياض،  [ اللدد 

٘ ْاصالت)حل اإلاشٕالت السياطية، ْتظمن ملياز ٓتاب أن ال٘ ُْد أؾُزت ىتائج الدزاظة الذاصة بالتحليْالاحتماالت(. 

حاء أما ًيما يذص ملياز التزابغ الزياظي ًِد ، الزياظي( بدزجة اتظاَ كالية٘ التمجي، ْالتٌٕيز الزياظي، ْالزياظي

ْتحليل أؾُزت ، ٓما بدزجة اتظاَ متْظغّ ْاللمليات، الجبر، الِىدطة، الِياض،  هتائج تحليل اإلاحتٔٓ في ملايير )اللدد 

٘ بين ىتائج تحلي ًْاظحا ًأؾُزت الىتائج أن هىاْ تبايىاكالية،. ٓما ة اتظاَ بدزجحاءت ًِد البياهات ْالاحتماالت( 

ًي الجالج اإلاتٓطؽ الزياظيات للصي ٓتاب دزجة تْاًز الملاييز اللالمية ًي ٘ المحتْي ْتِديزات أًزاد كيىة الدزاظة حْ

ٓدية،  تِديزات أًزاد كيىة ٓشٌث بيىما ، المحتْٔ كن دزجة تْاًز كالية٘ إذ بيىت ىتائج تحلياإلاملٕة اللسبية الظل

المحتْٔ مم تِديزات أًزاد ٘ ملياز التزابغ الزياظي حيث اتٌِت ىتائج تحلي، باطتجىاء الدزاظة كن دزجة تْاًز متْظغة

ٓزات باالَتمام الليىة كلى دزجة تْاًز متْظغة لُذا الملياز.  زة مظايسة التؼ ْفي طٓء َرٍ الىتائج أْص ى الباحج بظْس

ٓدة في اللملية التلليميةباإلالايي ْتؼبيِِا لتحِيّ الج  .ر اللاإلاية 

اإلاجلع ملاييز ، أظاليب تدزيض الزياظيات، الزياظيات٘ ٓتب تحلي، مىاهج الزياظيات، زياظيات :احيةالمفتالكلمات 

ٓمي ألامسيٖي إلاللمي السياطيات ]  ].1الِ
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 العربية اململكة في املتوسط الثالث للصف الرياضيات كتاب اتساق مدى

 (NCTM,2000) واملحتوى  للعمليات العاملية املعايير مع السعودية
 مة. املقد1

ٓماتية،        ٓزة اإلالل ْالج يتميز كصسها الخالي بأهّ كصس الاهٌجاز اإلالسفي 

ٓاصل  ْأصبح اللالم يت ٓمات طمة َرا اللصس،  حيج أصبحث اإلالل

ٔاهث التربية ال يمًٕ أن تبِى  إلاا  أًسادٍ زهم اإلاظاًات الٕبيرة بينهم، 

ْأَداًِا  ٓزات، ًِد بدأت تتوير في ًلظٌتها  بمل٘ص كً َرٍ التؼ

 ].2ْٓيٌية كسطِا في ٓتبها اإلادزطية ] ْمىاهجِا

ًتمجل ٓتب السياطيات اإلادزطية اطثجماًزا مالًيا ٓبيًرا، ٓما تؤثس      

ْهي أداة  ٓلة مً الٌِم.  ٓة كلى ما يتللمّ الؼالب؛ ألنها تمٕنهم بظِ بِ

ػبيلية يلتمد كليها اإلاللم في تحِيّ أَداي مىهج السياطيات ًهي 

ْإثازة مصدز للخبرات السياطية اإلا ْالتىٌير،  ْمسحم للتذؼيؽ  ىـمة، 

ٓ تللم السياطيات ]  ].3داًلية الؼلبة هح

ٓاهبّ،       ٓٔ ٓتب السياطيات اإلادزطية أَم حاهب مً ح ْيلد محت

ٓيس  َْٓ أَم كىصس مً كىاصس مىهج السياطيات. لرلٗ ًإن أي تؼ

ٓاَا  ٓيًسا إلاحت زة تؼ لٕتب السياطيات اإلادزطية يجب أن يتظمً بالظْس

[4.[ 

ْفي طٓء ما يحـي بّ البحج في ٓتب السياطيات اإلادزطية مً      

زة ملخة، ًِد اهؼلِث تٓصيات  ْما يتؼلبّ مً طْس أَمية بالوة، 

طىان" ] ْبْس ْللل ما حاء كلى لظان "شاهدلس  [؛ إن 5كاإلاية تؤيد ذلٗ 

مً ألاَمية بمٖان أن يتم تىاْ٘ ٓتب السياطيات اإلادزطية بالتحليل 

ْمٌس  ٓاَا  ْذلٗ إلاا تتميز بّ َرٍ الٕتب مً تأثير ًلا٘ كلى إلاحت داتها؛ 

ة الصٍ  ].6] مجسيات ما يتم تدزيظّ دادل هًس

ا تسحمة        مً أَمية ٓتب السياطيات اإلادزطية باكتباَز
ً
ْاهؼالُا

ْأحد الٓطائل السئيظية التي يلتمد كليها الؼالب  ْؿيٌية للمىهج 

ْالتللم  زة ْاإلاللم في كملية التلليم  ٓات بظْس ْاطتجابة لِرٍ الدك

إحساء مصيد مً البحٓث التي تتِص ي تحليل محتٔٓ َرٍ الٕتب منها 

 ].8[، دزاطة صبيح ]4[، دزاطة الظس ]7دزاطة الَٓيبي ]

 كلى مجمل ما طبّ مً أَمية ٓتب السياطيات اإلادزطية      
ً
ْكؼٌا

ْ٘ ٓلامل زئيس ي في هجاح اللملية التلليمية، ًِد برلث ٓجير مً د

ْزٍ في  ٓزة حيدة تمٕىّ مً أداء د ًٓدا ألحل إكدادٍ في ص اللالم حِ

زة متابلة تلٗ الٕتب  تحِيّ أَداي اإلاىهج اإلادزس ي؛ ًسأت طْس

ْملايير  زة مساحلتها كلى أطع كلمية  اإلادزطية، حيج زأٔ الخبراء طْس

 .مظبٓػة

ٓز الشامل الري يشِدٍ التلليم في اإلاملٕة اللسبية       ْمم التؼ

ْالتلليم لألدر الظل ْشازة التربية  ْمم اتجاٍ  ٓدية في مجاالتّ اإلاذتلٌة 

ْتويرات ٓجيرة في  ٓزات  بٖل حديد في مجا٘ التدزيع، ًِد حدثث تؼ

ْمىاهج السياطيات بشٖل داص ]  ].9اإلاىاهج بشٖل كام 

ٓاًِة اإلاِام الظامي الٕسيم )       ٌ( بالبدء في تىٌير 1425ْلِد حاءت م

ٓيس السي ق تؼ ٓاءمة "مشْس ْالري يتمجل في م ٓم الؼبيلية"  ْاللل اطيات 

َيل ٓم الؼبيلية طالطل ماحْس ْاللل  طالطل كاإلاية متميزة للسياطيات 

McGraw-Hill  لجميم مساحل التلليم اللام لالطتٌادة مً الخبرات

ٓز اللبيٖان ] ٓآبة َرا التؼ [، 10اللاإلاية اإلاتذصصة في َرا اإلاجا٘ إلا

ٓيس مىا ق تؼ ٓم الؼبيلية في حيج يلد مشْس ْاللل هج السياطيات 

ٓية ْالاطتراتيجية  كات الترب ٓدية مً اإلاشْس اإلاملٕة اللسبية الظل

ٓم مً  ْاللل ٓيس الشامل لتلليم السياطيات  ْالري يهدي إلى التؼ السائدة 

ْالتللم ؤلالٕترْوي  ٓيم  ْالتِ ٓاد التلليمية  ْاإلا ٓيس اإلاىاهج  دال٘ تؼ

ْذلٗ باالكتماد ٓيس اإلاىهي،  ٓاد تلليمية  ْالتؼ ٓاءمة م ْم كلى تسحمة 

 .كاإلاية أثبثث ًاكليتها في تحظين التلليم

من المْظْكات التي تظاكد الٌزد كلى ًُم  ياطياتالز تلدحيج      

كملُا كلى تىمية اللمليات الذهىية ٘ من ذال، بيئتّ ْحاجاتّ األظاظية

از أن ال بد من تْاًزها لدٔ المتللم ْإذا أذذىا ًي االكتب، لدٔ المتللم

التِدم الللمي ْيلتمد كليّ ًإن التِدم الللمي ٓب التِدم الحظازي يْا

ليمٕىىا من إدزاْ األجز  ،ًمباشزا ًيلتمد بدْزٍ كلى الزياظيات اكتمادا

تحِيَ ٘ من أج؛ تِْم بّ الزياظيات٘ الذي ُامت بّ ْما تشا٘ الٌلا

ْال بد للٌزد أن يتِن تللم الزياظيات ، للبشزيةاء الزًاهية ْالزذ

ْيتٕيي مم متويزات ، حياتيةٔل ليتولب كلى ما يْاجُّ من مشا

ياظيات ْلٕن كملية التللم تلتزظُا كِبة زئيظية هي: إن الز، اللصز

ْلذلْ ال بد ، ًاألًٕاز الجديدة تزتبغ بإًٔاز ظابِةٓمى، مْظْق تزا

من أن يظتْكب المتللم األًٕاز الظابِة ليتمٕن من اظتيلاب األًٕاز 

من ٘ لذا ًإن تغْيز مىاهج الزياظيات ال يشا[، 11ػليمة ]الجديدة 

بين أهم المحاْز الزئيظية ًي الىدْات ْالمؤتمزات الملىية بتغْيز 

ْأن مىاهج الزياظيات ْأظاليب تدزيظُا ًي الُْت الحاظز ؛ يمالتلل

من المتغلبات الملاصزة ًي مذتلي مجاالت  ًآجيرلم تلد تلبي 

اللالم إلى إكادة ٘ من دْ ًآجيرمما دكى ، الملزًة ْالىشاغ اإلىظاىي

ًتويزت الىؾزة إلى ، الىؾز ًي مىاهج الزياظيات ْتغْيزها

من التِدم  ًزياظيات جديدة اىغالُاْؾُزت ، الزياظيات التِليدية

، ًي اظتذدام الحاظبات اإللٕتزْىية٘ الللمي ْالتٕىْلْجي الذي تمج

 ].12الملزًة الزياظية ]اء ْإجز

بحيث ، دزاظية يجب أن تبىى ًي تزتيب هزميٓمادة ْالزياظيات       

مْظْق من المْظْكات الزياظية متغلب ظابَ للمْظْق ٔل يلتبز 

أغاز المْظْق الزياظي الْاحد يجب أن تىؾم ٘ ْداذ، الذي يليّ

بحيث تبدأ بالمٌاهيم األْلى  ًهزميا ًالمٌاهيم ْالمُازات تىؾيما

ٓبة، جم يليُا المٌاهيم الجاىْية ْالمُازات المز، ْالمُازات البظيغة

يىبوي أن تْٕن كملية ، لذا ًإن كملية تغْيز مىاهج الزياظيات

ْزات التِىية ْالتٕىْلْجية للؾزْي ْالتغ ًمظتمزة ْدائمة ىؾزا

 .الحديجة

 ْتلتبز جُْد المجلض الِْمي لمللمي الزياظيات األمزيٕي        

(NCTM)  ْٔمن أهم محاْالت تغْيز مىاهج الزياظيات كلى المظت

أصدز المجلض ْجيِة بلىْان ملاييز المىُاح  1989ًٌي كام ، اللالمي

جيِة بلىْان ْ 1991ْأصدز كام ، ْالتِْيم للزياظيات المدزظية

تم إصداز ْجيِة  1995ًْي كام ، "الملاييز المُىية لتلليم الزياظيات"
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تْجت هذٍ  ًْأذيزا، بلىْان "الملاييز التِْيمية للزياظيات المدزظية"

ْتم إصداز ْجيِة المبادئ ْالملاييز للزياظيات  2000الجُْد كام 

تىِيح ْ٘ الُدي األظاظي من هذٍ الْجيِة هْ: تلدئان ْ، المدزظية

[. 13كبيد ] 1989لظىة  (NCTM) ْتحظين األهداي األصلية لملاييز

ْثيِة ملايير ُْد   المجلض الِْمي لمللمي الزياظيات األمزيٕيتظمىث 

(NCTM)  كشسة ملايير للصٌٓي مً زياض ألاػٌا٘ ْحتى الصٍ الجاوي

ْتشمل  :Process Standard كشس ملايير دمظة داصة باللمليات

ْملياز الاطتدال٘ السياض ي  دمظة ملايير ًسكية هي ملياز حل اإلاشٖلة 

ْملياز التمجيالت  ْملياز الترابؼات السياطية  ٓاصل السياض ي  ْملياز الت

 ].14السياطية ]

ْتشمل  • ة،  ْاطتذدام اإلالًس ملايير اللمليات: تصٍ ػَس آثظاب 

 :الذمظة التاليةاإلالايير 

ْيتظمً تٓطيم ملياز . 1 ٘ اليب حألظحل اإلاشٕالت السياطية: 

 :منالتلمير المظألة ًي الزياظيات بحيث يتمٕن 

المشٕالت بجِة متشايدة الظتِصا ء ًُْم ٘ اظتذدام أظاليب ح -

 .المحتْٔ الزياظي

ظمن ٘ مظائ٘ ْححل اإلاشٕالت السياطية، اظتذدام اظتزاتيجيات  -

 .ْذازح ىغاَ الزياظيات

التلزي كلى صياهة مشٕالت من مْاُي ظمن ْذازح ىغاَ  -

 .ياظياتالز

 .اظتذدام كملية الىمذجة الزياظية لمْاُي مشٕلة ْاُلية -

ْيتظمً بغ تساملياز ال. 2 بين ٘ الزْابغ ْالتٌاكء اظتِصاالسياض ى: 

 :منالتالمير اللىاْين الزياظية ْتغبيِاتُا بحيث يتمٕن 

 .التلزي كلى التمجيالت المتٕاًئة لىٌض المٌُْم -

 .مٕاًئ٘ زبغ اإلجزاءات بتمجي -

 .اظتذدام ْتِديز ُي مة الزْابغ بين اللىاْين الزياظي -

 .اظتذدام ْتِديز ُيمة الزْابغ بين الزياظيات ْالللْم األذزٔ -

ْيتظمً ملياز التْاص. 3 التىمية المظتمزة للوة ْالزمْش ٘ السياض ى: 

 :منالتالمير األًٕاز الزياظية بحيث يتمٕن ٘ إليصا

باألًٕاز ٘ الزياظية أْ التأمتْظيح تٌٕيز هم كن األًٕاز ْاللالُات  -

 .ْاللالُات الزياظية

٘ ذالٓثشاًِا صياهة تلزيٌات زياظية ْالتلبيز كن تلميمات تم ا -

 .ءكمليات االظتِصا

 ْ ًالتلبيز كن األًٕاز الزياظية شٌْيا -
ً
 .ًٓتابيا

 .ْاظتيلاب اللزْض الزياظيةُساءة  -

زظْها غزح أظئلة تْظيحية ْتٌصيلية مزتبغة بالزياظيات التي د -

 .أْ ظملْا بُا

ْزْكة الزمْش الزياظية ْدْزها ًي ، ُْْة، تِديز إمٕاىية االُتصاد -

 .تىمية األًٕاز الزياظية

 :٘ السياض يملياز التمجي. 4

األًٕاز ٘( )ىِ٘ ْإيصا٘ ْاظتذدام التمجيالت لتىؾيم ْتظجيء بىا -

 .الزياظي

٘( )التحْاذتياز ْتغبيَ التمجيالت الزياظية ْالتزجمة ًيما بيىُا  -

 .المشٕالت٘ لح

، اظتذدام التمجيالت لىمذجة ْتٌظيز الؾْاهز الغبيلية -

 .ْالزياظية، ْاالجتماكية

ْيتظمً ملياز التٌٕيز  .5 اللديد من الذبزات المتىْكة التي السياض ى: 

 :منالتالمير تلشش ْتْظم مُازات التٌٕيز المىغِي بحيث يتمٕن 

ٓاهب التٌٕير -  .يتلسي كلى ح

 .بىاء التذميىات السياطية يلمل كلى -

ٓيس الدجج السياطية -  .يلمل كلى تؼ

 .يلمل كلى تِييم البراَين السياطية -

 .يذتاز أهماغ مذتلٌة مً البراَين -

 ٔ ْهي تصٍ ما يجب أن يتللمّ  Content Standard ملايير اإلاحتٓ

ْتشمل اإلالايير  ْاللملياتالذمظة التالية التالمير   ألاتية: ملياز ألاكداد 

ْملياز تحليل  ْملياز الِياض  ْملياز الِىدطة  ْملياز الجبر  كليها 

 ].14البياهات ْالاحتماالت ]

ْاللمليات. 1  :مجا٘ اللدد 

ْيلمل تِديسات مىؼِية -  .يحظب بؼالُة 

ْٓيٌية ازتباػِا ببلظِا البلع -  .ًِم ملاوي اللمليات 

ْاللالُات بين ألاكداد  -  .ْألاهـمة اللدديةًِم ألاكداد ْػَس تمجيلِا 

 :مجا٘ الجبر. 2

ْا٘ - ْالد ْاللالُات   .يٌِم ألاهماغ 

ٓش الجبرية - ْالبنى السياطية باطتذدام السم ٓاٍُ  ْيحلل اإلا  .يمجل 

ًِْم اللالُات الٕمية -  .يظتذدم الىماذح السياطية لتمجيل 

 .يحلل التوير في طياُات مذتلٌة -

 :مجا٘ الِىدطة. 3

ٓز يحلل دصائص ألاشٖا٘  - ْيؼ ْالجالثية ألابلاد  الِىدطية الجىائية 

 .حجج زياطية كً اللالُات الِىدطية

ْيصٍ اللالُات اإلاٖاهية باطتذدام َىدطة ؤلاحداثيات  - ٓاُم  يحدد اإلا

 ٔ  .ْأهـمة التمجيل ألادس

ٓاٍُ السياطية - ْيظتذدم التماثل لتحليل اإلا ٓيالت   .يؼبّ التح

ْالتٌٕير  - ٓز البصسي  ْالىمرحة الِىدطية لخل يظتذدم التص اإلاٖاوي 

 .اإلاشٕالت

 :مجا٘ الِياض. 4

ْالٓحدات ْألاهـمة  - يٌِم الخصائص الِابلة للِياض لألحظام 

 .ْٓرلٗ كمليات الِياض

ْالصيى اإلاالئمة لتحديد الِياطات - ْات   .يظتذدم ألاطاليب ْألاد

 :مجا٘ تحليل البياهات ْالاحتماالت. 5

ْيلسض يصيى أطئلة يمًٕ التلامل م - ْيىـم  ْيجمم  لِا بالبياهات 

 .البياهات اإلاىاطبة لإلحابة كنها

ْيظتذدم الؼسائّ ؤلاحصائية اإلاىاطبة لتحليل البياهات -  .يذتاز 

ْتيبؤات مبيية كلى البياهات - ٓم اطتيتاحات  ْيِ ٓز   .يؼ

ْيظتذدم اإلاٌاَيم ألاطاطية لالحتماالت -  .يٌِم 

ٓيل" ] ُْد أٓدت هتائج دزاطة ٔل مً:                    ْْد"" [؛15"بالٔ

ْالتي ػبِث بسامج زياطيات 18ازدطاها" ]" ؛[17" ]؛ "َايتمان[16]  ]

اليات ألامسيٕية كلى أَمية  (NCTM) ُائمة كلى ملايير في بلع ال

 :اإلالايير في
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ْاإلاِازات السياطية الريً  - م مظتٔٓ تحصيل الؼالب في اإلالازي  ًز

ٓا الدكم ٓا مً مللمين تلِ في طٓء بسامج تلليمية ُائمة كلى  تللم

 .اإلالايير

ٔاديمية لدٔ الؼالب، ْداصة مِازة الٕتابة  - تحظً مِازات اللوة ألا

 .ملالجة اإلاظتٔٓ اإلاتدوي لدٔ الؼالب في تللم السياطيات

ْالِيادات التلليمية - ٓ اإلانهي لدٔ اإلاللمين   .تحظً في الىم

ٓاًس ملايير[ إلى َدًث تحد19َْدًث دزاطة َال٘ ]         يد مدٔ ت

(NCTM)  ٓدية في في زياطيات اإلاسحلة اإلاتٓطؼة باإلاملٕة اللسبية الظل

ْأؿِست هتائجِا أن محتٔٓ الجبر باإلاسحلة اإلاتٓطؼة ال  مجا٘ الجبر، 

 (NCTM)  يساعي طٔٓ ثالثة ملايير مً ملايير

 (NCTM) [ إلى تلسي مدٔ مؼابِة ملايير20َْدًث دزاطة الىريس ]     

ٓدية في اإلاسحلة كلى  ْثيِة مىهج السياطيات في اإلاملٕة اللسبية الظل

ْأؿِست  ٓاءمة بينهما،  ْمدٔ اإلا ْالِياض  اإلاتٓطؼة في مجالي الِىدطة 

ًٓس ملايير ْثيِة مىهج السياطيات في  (NCTM) هتائجِا كدم ت كلى 

ٓدية في اإلاسحلة اإلاتٓطؼة في مجالي الِىدطة  اإلاملٕة اللسبية الظل

 .ْالِياض

[ إلى تلسي مدٔ مؼابِة اإلاٌاَيم 21بيىما َدًث دزاطة هصاز ]     

 الجبرية اإلاتظمىة في محتٔٓ منهاح السياطيات الٌلظؼيني للصٌٓي مً

ًٓس ) NCTM ( مم ملايير8: 6)  مً 18ْأؿِست هتائجِا كدم ت
ً
ٓما ( مٌِ

 .اإلاٌاَيم الجيرية في ٓتب السياطيات

د اطتراتيجية في طٓء [ إلى إكدا14َْدًث دزاطة الجىدي ]       

ا في تىمية  اإلالايير اللاإلاية لتدزيع السياطيات؛ بوسض الٕشٍ كً أثَس

ْزاء الرآسة لدي تالمير اإلاسحلة  ْكمليات ما  اإلاِدزة السياطية، 

ٓد ًَس ذْ داللة إحصائية  ْٓشٌث هتائج البحج كً ْح الابتدائية. 

ٓكتين التجسيبية0.05كىد مظتٓي ) ْالظابؼة  ( باليظبة ألداء اإلاجم

ْزاء الرآسة لصالح ألاداء  ْبؼازية ما  كلى ادتبازات اإلاِدزة السياطية، 

ْدكمث تلٗ الىتائج  ٓكة التجسيبية.  ْملد٘ الٕظب للمجم البلدي 

ٓكية اإلاظتِاة مً بؼاُة اإلاالحـة مم كيىة مً  هتائج تحليل البياهات الى

ْتحليل سجال  ْٓرلٗ مً دال٘ ًحص  ٓكة التجسيبية  ت تالمير اإلاجم

ٓكة التجسيبية في الٓحدات التدزيظة الجالث. ْفي  إهجاش تالمير اإلاجم

ْتللم السياطيات  طٓء الىتائج تم التٓصية باالَتمام بملايير تلليم 

ْزاء الرآسة ألَميتها في  ْكمليات ما  ْالاَتمام باإلاِدزة السياطية 

ٌْٓاءة الرآسة ْشيادة ًاكلية   .تحظين 

ْلث دزاطة الجىدي        ْاُم محتٔٓ تلليم 14]ْحا [ الٕشٍ كً 

ْتللم ؤلاحصاء في السياطيات اإلادزطية مً الصٍ ألاْ٘ الابتدائي حتى 

الصٍ الظادض الابتدائي، في طٓء ملياز ؤلاحصاء ْالاحتماالت 

ٓمي  اإلاتظمىة في ملايير مىاهج السياطيات الصادزة كً اإلاجلع الِ

م زؤٔ مظتِبليّ إلاللمي السياطيات أمال في يظِم َرا البحج في ْط

ٓيٍس  .لتؼ

ٓالي ]        ٓكات ؤلاحصاء في ٓتب 22ُْامث دزاطة ال [ بتحليل مٓط

ٓمي  ْثيِة اإلاجلع الِ زياطيات اإلاسحلة الابتدائية بٌلظؼين في طٓء 

[ ًِد َدًث ْطم 3ألامسيٖي إلاللمي السياطيات، أما دزاطة كيس ى ]

ٓدة تىـيم اإلاحتٔٓ ؤلاحصائي في مىاهج السياطيات  ُائمة بملايير ح

 ثالجي 23بٌلظؼين، أما دزاطة مظلد ]
ً
ٓميا  مىـ

ً
ٓذحا [ ًِد ْطلث هم

[ 6البلد لتىـيم محتٔٓ اإلاىاهج السياطيات اإلادزطية، دزاطة كابد ]

ٓٔ ؤلاحصاء في ٓتب السياطيات اإلادزطية  ْالتي بحجث مدٔ اتظاَ محت

ٓمي ألامسيٖي إلاللمي السياطيات ، بظلؼىة كمان مم ملايير اإلاجلع الِ

[ ًِد َدًث تحليل محتٔٓ ؤلاحصاء ْالاحتماالت 24أما دزاطة دالد ]

ٓمي ألامسيٖي إلاللمي  ًّْ ملايير اإلاجلع الِ في مىاهج اإلادزطة ألازدهية 

َْدًث دزاطة الديب ] [ إلى بحج ًلالية ْحدة ؤلاحصاء 2السياطيات، 

َْدًث دزاطة الظس  ْالاحتماالت كلى تحصيل ػالب محاًـة هصة، 

ىـيم محتٔٓ ٓتب السياطيات للصٌٓي الظابم حتى التاطم في [ إلى ت4]

َٓيبي ] ية، أما دزاطة ال [ ًِد َدًث إلى 7طٓء هـسيات التللم اإلالًس

تحليل محتٔٓ الِىدطة بٕتب السياطيات اإلادزطية في طٓء اإلالايير 

َْدًث دزاطة الظيد ] ٓيس 25اللاإلاية لتدزيع السياطيات،  [ إلى تؼ

ٓاهب الٓحداهية في مىهج السياطيات باإلاسحلة ؤلاكدادية في طلؼىة  الج

ٓز ملايير [ ًِد 26، أما دزاطة كبد الخميد ](NCTM) كمان مً مىـ

ْأثس ذلٗ  ٓيس مىهج السياطيات في طٓء اإلالايير اإلالاصسة  َدًث إلى تؼ

َْدًث  ٓة السياطية لدي تالمير اإلاسحلة الابتدائية،  كلى تىمية الِ

ٓيم27دزاطة الخبش ي ] الٕتب الدزاطية للمسحلة الابتدائية في  [ إلى تِ

ْاإلاٌاَيم الخديجة"، أما  ٓمية  ْاإلالايير الِ طٓء الاتجاَات اإلالاصسة 

ْثيِة  NCTM [ ًِد َدًث إلى مؼابِة ملايير20دزاطة الىريس] كلى 

ٓدية للمسحلة اإلاتٓطؼة في  مىاهج السياطيات في اإلاملٕة اللسبية الظل

ٓاءمة ْاإلا ْالِياض   .بينهما مجا٘ الِىدطة 

ْما يميز الدزاطة الخالية  :التلِيب كلى الدزاطات الظابِة 

بالىـس إلى الدزاطات الظابِة يالحف أن الدزاطات التي بحجث في       

ٓمي ألامسيٖي إلاللمي السياطيات ُد  دزحة ألادر بملايير اإلاجلع الِ

ٓاشن  ْهير مت  
ً
ْتا تٓصلث إلى أن تمجل ٓتب السياطيات بها حاء متٌا

 [18]؛ Heitmann [17]؛ Wood [16]؛Blackwell [15] ٓدزاطة

Ardisana[ ٘؛ الىريس19؛ َال] [20][ ْما يميز الدزاطة 21؛ هصاز  ،]

الخالية أنها دزاطة تحليلية تلتمد كلى تحليل ٓتاب السياطيات للصٍ 

 ، ْاإلاحتٔٓ ْمدٔ الاتظاَ مم اإلالايير اللاإلاية لللمليات  الجالج اإلاتٓطؽ 

ْلث  ْثيِةْتىا ٓازدة في  ُْد اطتٌاد الباحج  (NCTM)بلع اإلالايير ال  ،

ْبىاء أداة  ٍِ الدزاطات التلسي كلى الؼسيِة ْؤلاحساءات،  مً َر

ْمىاُشة الىتائج  دزاطتّ الخالية بجاهب أْ أٓثر مً  ْإثساءالتحليل 

ٓاهبها مً دال٘   .كليها اػالكّح

 كلى ما طبّ، يأتي البحج الخالي مظاي      
ً
 إلاجل َرٍ تأطيظا

ً
سا

ْالتِص ي كلى محتٔٓ ٓتب  زة إحساء مصيد مً البحج  ٓات بظْس الدك

ٓمي  ْمدي تؼابِِا إلالايير اإلاجلع الِ ٓدية  السياطيات اإلادزطية الظل

ا  ْكدم حصَس ألامسيٖي إلاللمي السياطيات إلاىاشدتّ بلاإلاية َرٍ اإلالايير 

ٓية، بل يجب أن تتاح الٌ ْ لو ْ حوساًية، أ ْد ثِاًية، أ سصة لٖل في حد

ٓا ما تِدمّ مىاهج  ْثِاًتهم أن يدزط الؼالب بمذتلٍ مشازبهم 

ٓم في أطاطِا كلى َرٍ اإلالايير ْتللم  زياطية تِ اللاإلاية لتلليم 

  .السياطيات

 مشكلة الدراسة. 2

في طٓء الاَتمام اإلاتىامي بمساحلة مىاهج السياطيات بشٖل كام،       

ٓيم اإلاحتٔٓ كلى اكتباز أن  ٓاَا بشٖل داص، تبرش الخاحة إلى تِ ْمحت

ْاإلاىاهج بشٖل كام،  ٓيس اإلاحتٔٓ  ٓة ألاْلى هحٓ تؼ ٓيم يمجل الخؼ التِ
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ٓاَا مً اهتِادات،  ْمحت ُْد حؾي مىُاح إلالالجة ما يٓحّ إلى اإلاىاهج 

ٓدية ًي المملٕة ٓبير ظيات باهتمام الزيا حيث دكت اللسبية الظل

لجميم مدذالت  ً[ إلى ليْٕن التغْيز شامال28ْشازة التزبية ْالتلليم ]

ْاىبجَ كن هذا المؤتمز اللديد من ، ْمذزجات اللملية التزبْية

التْصيات الذاصة بالمىاهج الدزاظية ْذاصة مىاهج الزياظيات 

 .ذازجُاْالوزًة الصٌية ٘ بْية داذلتحظين ْاُم اللملية التز

ٓتب ْبزشت إىجاشات ْشازة التزبية ْالتلليم ًي تغْيز       

ًيما ، الزياظيات المدزظية ًي مزحلتي التلليم األظاظي ْالجاىْي

ىصت ْجيِة الذغْغ اللزيظة لمىاهج الزياظيات ًي مزحلة التلليم 

ٓتاب ُا التي يجب أن يبىى كلي، األظاظي كلى الملاييز األظاظية

التلمير كلى تلبية حاجات ٘ ْىتج كن هذٍ الملاييز اللم، الزياظيات

٘ كلى حالتلميرْتىمية ُدزة ، مم الحياة اليْمية٘ كن غزيَ: التٌاك

يز ْتىمية ُدزتّ كلى االظتدال، المشٕالت الحياتية ْالتٓر كلى ٘ 

يز التغبيِات الحظابية ْالُىدظية ْالجبزية ْالتٓر كلى اظتذدام ، 

الزياظية ًي مجاالت الللْم االجتماكية ْاللوْية ًْي ًزْق الملزًة 

 ].29الللْم التغبيِية األذزٔ ]

٘ كلى: التْاصالتالمير بِدزة الازتِاء الْجيِة كلى أهمية ْأٓدت  

٘ كن غزيَ مىحُم الٌزصة لتذَْ جما، بغ ْاإلبداقا ْالتٌٕيز ْالتز

ي الللْم الزياظيات ً٘ كلى اظتلمآيز مم التز       ، الزياظيات

إظاًة لتىمية ، للتلليم اللاليالؼالب ْإكداد ، ْالملازي المذتلٌة

كلى أهمية زبغ ٓيد ْالتأ، ُدزاتُم كلى مْاجُة المشٕالت ْحلُا

التالمير ْتىمية ُدزات ، اليْميةالتلمير المْظْكات الزياظية بحياة 

ْالزظْم ٘ الجداْبِساءة كن غزيَ االهتمام ٘ االتصا٘ ًي مجا

ىتائج البحْث ٓشٌث لمتىْكة ْالتلبيز بالزمْش. ُْد البياىية ا

محتْٔ مىاهج الزياظيات ًي ظْء ٘ ْالدزاظات كن ظزْزة تحلي

زة هذٍ الدزاظة حاءت من هىا [؛ 4الظس ], [1] (NCTM) ملاييز ٓظْس

ُٓٓي كلى مدٔ اتظاَ ٓتاب السياطيات للصٍ  ملخة إلحساء دزاطة لل

ٓدية مم اإلالايير اللاإلاية الجالج اإلاتٓطؽ في اإلاملٕة اللسبية ا لظل

 ٔ ْاإلاحتٓ ْبرلٗ يمًٕ صياهة مشٖلة [1] (NCTM) لللمليات   ،

 :الدزاطة في الظؤا٘ السئيع التالي

ما مدٔ اتظاَ ٓتاب السياطيات للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ في اإلاملٕة 

 ٔ ْاإلاحتٓ ٓدية مم اإلالايير اللاإلاية لللمليات   (,NCTM) اللسبية الظل

 ؟[1]

  :ؤا٘ السئيع ألاطئلة الجالث التاليةْيتٌسق مً الظ

ًي للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ الزياظيات ٓتاب ما دزجة اتظاَ . 1

ٓدية  المظألة )حل مم الملاييز اللالمية لللمليات: اإلاملٕة اللسبية الظل

لزياظي ٘ الزياظي ْالتمجي٘ اْالتْاص، لزياظيالترابؽ اْ، الزياظية

 ؟لزياظي(اْالتٌٕيز 

ًي للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ الزياظيات ٓتاب  ما دزجة اتظاَ .2

ٓدية  : )اللدد مم الملاييز اللالمية اإلاملٕة اللسبية الظل للمحتٔٓ

ْتحليل البياهات ْالاحتماالت(؟  ْاللمليات، الجبر، الِىدطة، الِياض، 

 أهمية الدارسةب. 

-  ٔٓ ٓامل اإلاؤثسة التي ازتبؼث بتدوي مظت ُٓٓي كلى أَم الل ال

َْٓالتحصيل لدٔ  ْمدٔ اتظاُّ مم اإلالايير  التالمير،   الٕتاب اإلادزس ي 

ْاإلاحتٔٓ ]  ].1اللاإلاية لللمليات 

ٓزي مىاهج السياطيات باإلاسحلة اإلاتٓطؼة  - ْمؼ تٓحيّ أهـاز مذؼؼي 

 ٔٓ ْالظلٍ في محت ٓة  ٓاهب الِ ٓدية إلى ح في اإلاملٕة اللسبية الظل

 NCTM  ٓتاب السياطيات للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ في طٓء ملايير

ْتحظين  - ٓيس  ظِم في تؼ
ُ
ْاإلاِترحات التي ُد ت تِديم بلع التٓصيات 

اإلاملٕة اللسبية ًي ٓتاب السياطيات اإلادزطية للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ 

ٓدية  .الظل

 .تٌتح الباب أمام الباحجين إلاصيد مً الدزاطات في َرا اإلاجا٘ -

 أهداف الدارسةج. 

الزياظيات ٓتاب  تظاَا دزحة :َدي الدازطة الخالية إلى اطتِصاء

ٓدية ًي للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ  مم الملاييز اإلاملٕة اللسبية الظل

، لزياظيالترابؽ اْ، المظألة الزياظية)حل اللالمية لللمليات: 

 (.لزياظيالزياظي ْالتٌٕيز ٘ الزياظي ْالتمجي٘ اْالتْاص

اإلاملٕة ًي للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ الزياظيات ٓتاب  تظاَا حةدز -

ٓدية الل ْاللمليات، مم الملاييز اللالمية سبية الظل : )اللدد  للمحتٔٓ

ْتحليل البياهات ْالاحتماالت  (.الجبر، الِىدطة، الِياض، 

 حدود الدارسة د. 

اُتصست الدازطة كلى ٓتاب السياطيات للصٍ الجالج  اإلاٖاهية:

ٓديةًي اإلاتٓطؽ   .اإلاملٕة اللسبية الظل

 .1436/1437ٌاللام الدزاس ي الصماهية: أحسيث الدازطة في 

ٓكية: اُتصست الدزاطة كلى ٓتاب السياطيات للصٍ الجالج  اإلآط

ْاإلاحتٔٓ  ْدزاطة مدٔ اتظاُّ مم اإلالايير اللاإلاية لللمليات  اإلاتٓطؽ 

[1.[ 

 مصطلحات الدراسة. ه

 National Council of Teachers of Mathematics [1]  اإلالايير اللاإلاية

ٓكة مً " ٓمي إلاللمي مجم ْاإلالايير ُام بإكدادَا اإلاجلع الِ اإلابادئ 

اليات اإلاتحدة ألامسيٕية، تمجلث باإلاظازات التي تظعى  السياطيات في ال

ٓيس تدزيع السياطيات، بما يٌٕل طمان تحِيّ أَداي تدزيع  إلى تؼ

ْتحِيّ الٌائدة  ٓة منها في اإلاظتِبل،  ُٓلات اإلاسح ْالت السياطيات، 

ٓة للؼلبة،  ْتلمّ ًِم اإلاسح باإلطاًة إلى تٓؿيٍ التِىيات التي تٓطم 

ٍِ الدزاطة بملايير اإلاجلع  ُْد تمجلث في َر السياطيات بشٖل أًظل"، 

ٓمي  ].1] الِ

 بأهّ ذلٗ الٕتاب الري تِسزٍ  :الٕتاب اإلادزس ي
ً
ّ الباحج إحسائيا يلًس

ْتظلّ بين أيدي حميم التالمير  ٓدية  ْالتلليم الظل ْشازة التربية 

ٓاصٌات مليىة، ْفي َرٍ الدزاطة ُيِصد  لدزاطتّ  إلا
ً
ْيتم ادتياٍز ػبِا

 .بالٕتب اإلادزطية: ٓتاب السياطيات للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ

 الطريقة وإلاحراءات. 3

 منهج الدراسةأ. 

اإلاىهج الٓصٌي التحليلي: حيج ُام الباحج بٓصٍ مدٔ اتظاَ ٓتاب 

ٓدية مم  السياطيات للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ في اإلاملٕة اللسبية الظل

 ٔ ْاإلاحتٓ  ].1] اإلالايير اللاإلاية لللمليات، 

 مجتمع الدراسةب. 

كلى تالمير الصٍ الجالج اإلاتٓطؽ  ٓتاب السياطيات اإلادزس ي اإلاِسز  -

ٓدية  .باإلاملٕة اللسبية الظل
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 أدوات الدراسةج.  

ٓيس  ْهيأداة مْٕىة من تم تؼ  :ثالثة هماذح )إكداد الباحج( 

كلى المؾاهز الزئيظة الذاصة ٘ اشتمٓتاب ال ٘لتحلي٘ الىمْذح األْ -

، المظألة الزياظيةحل ) [1] (NCTM) بالملاييز اللالمية لللمليات

لزياظي ْالتٌٕيز ٘ الزياظي ْالتمجي٘ اْالتْاص، لزياظيالترابؽ اْ

اإلاملٕة ًي الجالج اإلاتٓطؽ الزياظيات للصي في ٓتاب لزياظي( ا

ٓدية  .اللسبية الظل

كلى المؾاهز الزئيظة الذاصة ٘ اشتمٓتاب ال٘ لتحليالجاوي الىمْذح  -

ٔ بالملاييز اللالمية  ْاللمليات، الجبر، ) [1] (,NCTM) للمحتٓ اللدد 

ْتحليل البياهات ْالاحتماالت( في ٓتاب  الزياظيات الِىدطة، الِياض، 

ٓديةًي الجالج اإلاتٓطؽ للصي   .اإلاملٕة اللسبية الظل

 إحساءات الدزاطة

ٓي ْالاتجاَات اإلالاصسة في مجا٘ تحليل الاػالق كلى ألا  • دب الترب

ْملايير ٓيم الٕتب اإلادزطية طٓء اإلالايير،    (NCTM) [1]. ْتِ

التأٓد مً صدَ أداة التحليل بلسطِا كلى لجىة مً اإلاحٕمين ذْي  •

الادتصاص، ْحظاب ثبات التحليل كً ػسيّ حظاب ملامالت 

ْتحليل ) ٓاًّ بين تحليل الباحج  ْمنهم ( مً اإلا5الت ْاإلاللمين  ين  شًس

ُْد بلوث  مً دزض الصٍ الجالج اإلاتٓطؽ التي شملتّ الدزاطة، 

ٓبة بهرٍ الؼسيِة ) ٓاًّ اإلاحظ  (.%94وظبة الت

ْتٌظير الىتائج التي تم التٓصل إليها •  .تحليل 

ْالتٓصيات في طٓء الىتائج التي تم زصدَا •  .تِديم اإلاِترحات 

 نتائجال

ْالرٔ يىص كلى " لإلحابة كً الظؤا٘ ألاْ٘  ما مً أطئلة البحج 

اإلاملٕة ًي للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ الزياظيات ٓتاب دزجة اتظاَ 

ٓدية  المظألة )حل مم الملاييز اللالمية لللمليات: اللسبية الظل

لزياظي ٘ الزياظي ْالتمجي٘ اْالتْاص، لزياظيالترابؽ اْ، الزياظية

 "؟لزياظي(اْالتٌٕيز 

ياطيات للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ في طٓء تم تحليل محتٔٓ ٓتاب الس 

ْالجدْ٘ التالى يٓضح الىتائج (NCTM) [1]ملايير  ،: 

 1حدول 

 مع المعايير العالمية للعمليات اململكة العربية السعوديةفي للصف الثالث املتوسط الرياضيات نسب اتساق كتاب 

 املجال

 

 املعيار

 

نسبة  للمعيارنسبة الاتساق 

الاتساق 

 للمجال

الوزن  الدرحة متدني حسئي تام

 ك ك ك النسبي

حل 

اإلاشٕالت 

 السياطية

المشٕالت بجِة متشايدة الظتِصا ء ًُْم المحتْٔ ٘ اظتذدام أظاليب ح

 الزياظي.

16 3 1 55 92 92.08 

ظمن ْذازح ٘ مظائ٘ ْح، المظألة الزياظية٘ اظتذدام اظتزاتيجيات ح

 ىغاَ الزياظيات.

18 0 2 56 93 

 93 56 1 2 17 التلزي كلى صياهة مشٕالت من مْاُي ظمن ْذازح ىغاَ الزياظيات.

 90 54 2 2 16 اظتذدام كملية الىمذجة الزياظية لمْاُي مشٕلة ْاُلية.

التٌٕيز 

 الزياظي

ٓاهب التٌٕير.  91.00 97 58 0 2 18 يتلسي كلى ح

 90 54 1 4 15 التذميىات السياطية.يلمل كلى بىاء 

ٓيس الدجج السياطية.  90 54 2 2 16 يلمل كلى تؼ

 87 52 2 4 14 يلمل كلى تِييم البراَين السياطية.

 92 55 1 3 16 يذتاز أهماغ مذتلٌة مً البراَين.

٘ التْاص

 الزياظي

ْاللالُات  باألًٕاز٘ تْظيح تٌٕيز هم كن األًٕاز ْاللالُات الزياظية أْ التأم

 الزياظية.

14 6 0 54 90 91.39 

كمليات ٘ ذالٓثشاًِا صياهة تلزيٌات زياظية ْالتلبيز كن تلميمات تم ا

 ء.االظتِصا

15 4 1 54 90 

 ْ ًالتلبيز كن األًٕاز الزياظية شٌْيا
ً
 92 55 1 3 16 .ًٓتابيا

 97 58 0 2 18 ْاظتيلاب اللزْض الزياظية.ُساءة 

تْظيحية ْتٌصيلية مزتبغة بالزياظيات التي دزظْها أْ ظملْا غزح أظئلة 

 بُا.

15 0 4 49 82 

ْزْكة الزمْش الزياظية ْدْزها ًي تىمية ، ُْْة، تِديز إمٕاىية االُتصاد

 األًٕاز الزياظية.

19 1 0 59 98 

٘ التمجي

 لزياظيا

 93.33 88 53 3 1 16 الزياظي.األًٕاز ٘( )ىِ٘ ْإيصا٘ ْاظتذدام التمجيالت لتىؾيم ْتظجيء بىا

٘ لح٘( اذتياز ْتغبيَ التمجيالت الزياظية ْالتزجمة ًيما بيىُا )التحْ

 المشٕالت.

18 0 2 56 93 

، ْاالجتماكية، اظتذدام التمجيالت لىمذجة ْتٌظيز الؾْاهز الغبيلية

 ْالزياظية.

19 1 0 59 98 
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التزابغ 

 الزياظي

 95.42 97 58 1 0 19 لىٌض المٌُْم.التلزي كلى التمجيالت المتٕاًئة 

 95 57 0 3 17 مٕاًئ.٘ زبغ اإلجزاءات بتمجي

 93 56 2 0 18 اظتذدام ْتِديز ُي مة الزْابغ بين اللىاْين الزياظي.

 97 58 1 0 19 اظتذدام ْتِديز ُيمة الزْابغ بين الزياظيات ْالللْم األذزٔ.

٘  مً        ٓتابال أن ٘بالتحلي الذاصة الىتائج أؿِست الظابّ الجدْ

 ْمجا٘ ،%(92) اتظاَ بيظبة السياطية اإلاشٕالت حل مجا٘ تظمن

 الزياظي التٌٕيز ْمجا٘ ،%(91) اتظاَ بيظبة الزياظي ٘التْاص

 ،%(93) اتظاَ بيظبة الزياظي ٘التمجي ْمجا٘ ،%(91) اتظاَ بيظبة

 (.%95) اتظاَ بيظبة حاء ًِد الزياظي التزابغ مجا٘ يذص ًيما أما

 يمًٕ ال السياطية اللمليات أن كلى الدزاطات أٓدتّ ما َرا     

ٓن  كىدما ًالتالمير. بينها الٌصل ٓن  ًِم زياطية مشٖلة يحل  تلٗ يظل

ٓزة في اإلاشٖلة ق مم أْ هٌظِا، السياطيات مم مترابؼة ص  ًْس

، السياطيات ٓاٍُ في أْ ألادٔس ٓا ًِم حياتية م ٓاصل  بلوة يت

ا السياطيات، ٓا زياطيا، ْيٌْٕس ٍُٓ ْيمجل  تمجيل مً بأٓثر اإلاشٖل اإلا

ٓي  مجاالت مً مجا٘ ٔل طٓء في السياطيات ًِم أحل مً َْرا  اإلاحت

[14.[ 

        ٔ ٘  أَمية الباحج ْيس  إلى التِليدية اإلادزطية السياطيات مً التحٓ

ٓاصل اإلاشٕالت ْحل التٌٕير تىمية إلى تدكٓ التي السياطيات  ْأن ْالت

 كً تذتلٍ السياطيات ػبيلة أن التلمير يدْز أن ألاَمية مً

٘  طادت التي الاكتِادات ٓنها حٓ  ْالجد٘ ْالخدض الخع مً مجسدة ٔ

ٓنها إلى  إبداكيا، ْالتٌٕير الاطتدال٘ كلى التلمير ُدزات تتظمً ٔ

ًٓة اإلاشٕالت ْحل صياهة كلى الِدزة إلى باإلطاًة ًٓة ْهير اإلاأل  اإلاأل

ٓيم اإلاىهج ْثيِة ذلٗ ْأٓد ا فيNCTM) [30] ) ْالتِ  السابم ملياَز

ٓيم  السياطية للمِدزة ْصٌِا دال٘ مً ,NCTM [30] السياطيات في للتِ

MATH POWER ة مً ألاُص ى الخد أي  بلد ْما السياطية اإلالًس

ة  حل) مً اللمليات ًيها تٓؿيٍ للتلمير يمًٕ ْالتي السياطية اإلالًس

ٓاصل السياض ي، الاطتدال٘ اإلاشٕالت،  الترابؼات السياض ي، الت

 تٕظب السياطية اللمليات أن ٓما السياطية؛ التمجيالت السياطية،

ة التالمير ابؽ بينها اللمليات َْرٍ. السياطية ْاإلاِازات اإلالًس  ْلخل ْز

ٓاصل اإلاشٖلة ٓية صالت ْالت ٔ  اللمليات بٖل ُ  مددل ْيشجم. ألادس

ِم في التٌٕير كلى تالميرال اإلاشٖلة حل . حديد ًِم إلى أْ الخل إلى ػُس

ٓن  يشجلِم التٌٕير، في التالمير ييشول ْبيىما ٓيً كلى اإلاللم  تٖ

، ْتبريس( التذمين) الخدض ٓاصل. ْٓتابي شٌهي بشٖل الخل٘ٓ  ْالت

 يظاكدان اإلاشٖلة حل كملية ْبلد أثىاء يحدثان اللران ْالتأمل

ٓا أن كلى ًِؽ ليع التالمير ٓا يٓضخ م ْييتِ  لسؤية أيظا لًٕ تٌٕيَر

ٓا التي اإلاشٖلة ٓزات مً بحلِا ُام  إلى الباب يٌتح َْرا. مذتلٌة مىـ

٘  تظتذدم أن يمًٕ التي الاطتراتيجيات ْتميز تلسي . الخل إلى للٓصٓ

 .اإلاشٖلة آلادسيً يحل ٓيٍ ْبسؤية

 ما: " كلى يىص ْالرٔ البحج أطئلة مً الجاوي الظؤا٘ كً لإلحابة

 اإلاملٕة ًي اإلاتٓطؽ الجالج للصٍ الزياظيات ٓتاب اتظاَ دزجة

ٓدية اللسبية ٔ  اللالمية الملاييز مم الظل  ْاللمليات، اللدد: )للمحتٓ

 "؟(ْالاحتماالت البياهات ْتحليل الِياض، الِىدطة، الجبر،

ٔ  تحليل تم  طٓء في اإلاتٓطؽ الجالج للصٍ السياطيات ٓتاب محتٓ

٘  ، NCTM [1] ملايير  :الىتائج يٓضح التالى ْالجدْ

 2 حدول 

 للمحتوى  العالمية المعايير مع السعودية العربية اململكة في املتوسط الثالث للصف الرياضيات كتاب اتساق نسب

 املجال

 

 املعيار

 

 نسبة الاتساق للمجال نسبة الاتساق للمعيار

 الوزن النسبي الدرحة متدني حسئي تام

 ك ك ك

مجا٘ اللدد 

 ْاللمليات

ْيلمل تِديسات مىؼِية  78.89 85 51 4 1 15 يحظب بؼالُة 

ْٓيٌية ازتباػِا ببلظِا البلع  78 47 5 3 12 ًِم ملاوي اللمليات 

ْاللالُات بين ألاكداد ْألاهـمة  ًِم ألاكداد ْػَس تمجيلِا 

 اللددية

10 4 6 44 73 

ْا٘ مجا٘ الجبر ْالد ْاللالُات   83.75 88 53 1 5 14 يٌِم ألاهماغ 

ٓش الجبرية ْالبنى السياطية باطتذدام السم ٓاٍُ  ْيحلل اإلا  88 53 1 5 14 يمجل 

ًِْم اللالُات الٕمية  80 48 6 0 14 يظتذدم الىماذح السياطية لتمجيل 

 78 47 6 1 13 يحلل التوير في طياُات مذتلٌة

ْالجالثية ألابلاد  يحلل مجا٘ الِىدطة دصائص ألاشٖا٘ الِىدطية الجىائية 

ٓز حجج زياطية كً اللالُات الِىدطية  ْيؼ

15 2 3 52 87 87.03 

ْيصٍ اللالُات اإلاٖاهية باطتذدام َىدطة  ٓاُم  يحدد اإلا

 ٔ ْأهـمة التمجيل ألادس  ؤلاحداثيات 

16 0 4 52 87 

ٓاٍُ  ْيظتذدم التماثل لتحليل اإلا ٓيالت   85 51 3 3 14 السياطيةيؼبّ التح

ْالىمرحة الِىدطية  ْالتٌٕير اإلاٖاوي  ٓز البصسي  يظتذدم التص

 لخل اإلاشٕالت

17 0 3 54 90 

ٓحدات ْألاهـمة  مجا٘ الِياض ْال  95.00 93 56 2 0 18يٌِم الخصائص الِابلة للِياض لألحظام 
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 ْٓرلٗ كمليات الِياض

ْالصيى اإلاالئمة ْات   97 58 1 0 19 لتحديد الِياطات يظتذدم ألاطاليب ْألاد

مجا٘ تحليل 

البياهات 

 ْالاحتماالت

ْيىـم  ْيجمم  يصيى أطئلة يمًٕ التلامل ملِا بالبياهات 

 ْيلسض البياهات اإلاىاطبة لإلحابة كنها

17 0 3 54 90 92.22 

ْيظتذدم الؼسائّ ؤلاحصائية اإلاىاطبة لتحليل البياهات  92 55 1 3 16 يذتاز 

 95 57 1 1 18 ْيظتذدم اإلاٌاَيم ألاطاطية لالحتماالتيٌِم 

 تٓضح في مجا٘       
ً
مً الجدْ٘ الظابّ يالحف أن ألاُل تٕسازا

ْاللالُات بين ألاكداد  ٓ ملياز" ًِم ألاكداد ْػَس تمجيلِا  اللمليات: َ

ْتٌظس الدزاطة ذلٗ بأن دصائص  ٓكات ْألاهـمة اللددية"،  مجم

ألاكداد تلّد مً اإلاٌاَيم التجسيدية؛ لرلٗ ًِد يتم كسطِا في الٕتاب 

بيظبة أُل مِازهة مم اإلالايير ألادٔس طمً َرا اإلاجا٘، بيىما يالحف 

ْالصيى  ْات  أن ألاُل تٕساز في مجا٘ الِياض: يظتذدم ألاطاليب ْألاد

 .اإلاالئمة لتحديد الِياطات

ْتظمنها  ْفي طٓء ما طبّ يتضح أَمية      مساكاة ملايير اإلاحتٓي 

 :طمً الٕتب اإلادزطية ٓما يلي

ْاللمليات كليها : ألاكداد 
ً
ال   Number and Operation standard أ

 ways of ْػَس تمجيلِا Understanding number ًِم ألاكداد. 1

representing numbers ْاللالُات بين ألاكداد ْػبيلة أهـمة ألاكداد 

relationships .among numbers systems  

ْٓيٌية ازتباػِا ببلظِا . 2 ًِم ملاوي اللمليات الخظابية 

 Understanding meaning of operational and how theyالبلع

relate to one another  

ْالِدزة كلى كمل تِديسات . 3 الؼالُة في إحساء اللمليات الخظابية 

 Compute fluency and make reasonable estimates [1].  اطتداللية

(NCTM) 

: الجبر
ً
  Algebra standard ثاهيا

ْا٘ patterns ًِم ألاهماغ. 1 ْالد  relations, and.  ْاللالُات 

functions 

ْاطتذدام الترآيب السياطية. 2 ٓاٍُ  ْتحليل اإلا  analyze تمجيل 

mathematical situation and structures ٓش الجب  ريةْاطتذدام السم

algebraic .symbols 

ًِْم  mathematical models اطتذدام الىماذح السياطية. 3 لتمجيل 

 to represent and understanding quantitative [1] اللالُات الٕمية

.relationships  contexts (NCTM) 

: الِىدطة
ً
  Geometry standard ثالجا

ٓاص ْصٌات ألاشٖا٘ الِىدطية في . 1 اإلاظتٓي ْفي الٌسان تحليل د

َْىدطية مىـمة مم  ْحلل التلمير ُادزا كلى كمل مىاُشات زياطية 

 .إدزاْ اللالُة الِىدطية بينهما

ْْصٍ اللالُات اإلاٖاهية. 2  describe spatial تحديد اإلآطم 

relationships  ٔ ْهـم التمجيالت ألادس  باطتذدام َىدطة ؤلاحداثيات 

using coordinate geometry and other representational 

ٓيالت. 3 ٓم  transformation تؼبيّ َىدطة التح ْاطتذدام مٌِ

ٓاٍُ السياطية symmetry التماثل  analyze mathematical لتحليل اإلا

situation  

ْالاطتدال٘  visualizations spatial اطتذدام التمجيل البصسي . 4

ْالىمرحة الِىدطية لخل اإلاشٕالت  geometric modeling اإلاٖاوي 

 [1] (NCTM)  السياطية

: الِياض
ً
  Measurement standard زابلا

ْالٓحدات . 1 ٓاص الِياض الخاصة باألشياء  ًِم صٌات ْد

ْهـم كمليات الِياض  system, and processes of اإلاظتذدمة ًيها 

measurement  

ْاطتذ. 2 ْالتٕىيٖات اإلاذتلٌة اإلاالئمة في الِياض  دام تؼبيّ ألاطاليب 

ْتحديد الِياطات  ٓاهين الالشمة لٓصٍ  ة الِ ْملًس ْات الِياض  أد

 (NCTM)   اإلاذتلٌة

: تحليل البياهات ْالاحتماالت
ً
 Data Analysis and Probability دامظا

standard  

ْتدزيب التالمير . 1 ٓكة مليىة مً البياهات  صياهة أطئلة ح٘ٓ مجم

ْكسطِا بؼَس م ْتىـيمِا  ىاطبة لإلحابة كلى َرٍ كلى تجميم البياهات 

 .الثظاؤالت

ْاطتذدام الؼَس ؤلاحصائية اإلاىاطبة لتحليل البياهات . 2  ادتياز 

Select and use appropriate statistical methods to analyze data  

ْالتيبؤات. 3 ٓيم التٌظيرات  ْتِ ٓيس   inference and predications تؼ

 .تجميلِاالتي تلتمد كلى البياهات التي تم 

ْتؼبيّ اإلاٌاَيم ألاطاطية لالحتماالت. 4  Understand and  ًِم 

apply basic concepts of probability (NCTM)  

ْالري يتمجل       ص كلى اإلاىتج النهائي  ْيسي الباحج أن َرٍ الٌلظٌة تٓس

ة  في اإلاِدزة السياطية بأبلادَا؛ ألنها تسبؽ اإلاحتٔٓ السياض ي باإلالًس

ة ؤلاحسائية مم اللمليات السياطية اإلاتمجلة في حل  اإلاٌاَيمية ْباإلالًس

ْالترابؼات  ٓاصل السياض ي  ْالت اإلاشٕالت ْالاطتدال٘ السياض ي، 

ْالتمجيالت السياطية  .السياطية، 

ة        اطتذلص الباحج مما طبّ أن أشمة اإلاىاهج ليظث في ملًس

ًٓير  ْلًٕ ألاشمة في ٓيٌية ت مىاخ التىٌير ٓيٍ تتم صىاكة َرٍ اإلاىاهج 

ًٓس حميم  ْهى مم ألاطٍ ال تظتؼيم أن ت َْرا اإلاىاخ يتمجل في اإلادزطة 

ْتجازب  ٓدة مىهج كالمي مً دال٘ هِل دبرات  ؤلامٖاهيات لتحِيّ ح

ا  ًَٓس ٓيات اإلاليازية التي يجب ت ًْلظٌتها إلى اإلاظت الدْ٘ في اإلالايير 

ٓن )تصبح( اإلالا يير أٓثر دادل إػاز ٔل مؤطظة تلليمية بشسغ أن تٖ

ْكملية في حميم مجاالتها. بملني أٓثر ْطٓحا ٓيٍ يتم  إحسائية 

ْتللم السياطيات للبحج  تٓؿيٍ تلٗ اإلالايير في اطتراتيجيات تلليم 

ْتللم  كً اإلاىتج النهائي الري يلتبر بمجابة الِدي ألاطمى مً تلليم 

َْٓ يلد مً أَم هِاغ اهؼالَ الباحج بهرا البحج مً  السياطيات، 

ة مدٔ اتظاَ ٓتاب السياطيات للصٍ الجالج اإلاتٓطؽ في  دال٘ ملًس

 ٔ ْاإلاحتٓ ٓدية مم اإلالايير اللاإلاية لللمليات   [1] اإلاملٕة اللسبية الظل
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(NCTM)  ْتللم ْمِتمين بمجا٘ تلليم  ْباحجين  حتي هتمًٕ ِٓائمين 

ْالتللم ْتحظين كمليتي التلليم  ٓيس   .السياطيات مً تؼ

 توصياتال

 :الىتائج يٓص ى الباحجفي طٓء َرٍ 

ْتؼبيِِا لتحِيّ  - ٓزات باالَتمام باإلالايير اللاإلاية  مظايسة التؼ

ٓدة في اللملية التلليمية  .الج

ٓاءمة  - ْالتِييم في التلليم اللالي إلا ص الٓػني للِياض  تٓحيّ هـس اإلآس

 NCTM  ملايير محتٔٓ السياطيات مم اإلاتؼلبات السئيظة إلالايير

 تدزيب اإلاللمين  -
ً
ٓا كائِا ٓه ٓز في السياطيات حتى ال يٖ كلى اإلاىهج اإلاؼ

ْن تحِّ اإلالايير اللاإلاية  .يح٘ٓ د

-   ٓ ْزبؼِا ببرامج الخاطٓب؛ ٓما َ إكادة الىـس في اإلاِسزات الخالية، 

 .مستبؽ بشتى مجاالت الخياة

ْتٓؿيٍ الخاطٓب  - ْزات تدزيبية للمللمين في اطتذدام  كِد د

ٓلٓحيا التلليم في   .اإلاِسزاتْتٕى

ٓازدة في  - ة أثس تؼبيّ ملايير ؤلاحصاء ال إحساء دزاطات مماثلة إلالًس

ٓمي ألامسيٖي إلاللمي السياطيات كلى محتٔٓ ؤلاحصاء  ْثيِة اإلاجلع الِ

َٓا ْاتجاَاتهم هح  .في السياطيات 

ة اإلاٌاَ - مية ْؤلاحسائية إلاحتٓي السياطيات اإلادزطية مً يتلميّ اإلالًس

ٓية الابتدائيةاإلاسحلة   .حتي اإلاسحلة الجاه

مساكاة مي٘ٓ التالمير ْحاحاتهم كىد تأليٍ ٓتب زياطيات اإلاسحلة  -

ْأْحّ  الابتدائية ْحللِا أطاطا مً أطع ادتياز اإلاحتٔٓ التلليمي، 

 .اليشاغ اإلاصاحبة

ْكدم  - ٓاهب الٓؿيٌية التؼبيِية إلاحتٔٓ السياطيات  الاَتمام بالج

 .الاُتصاز كلى الجاهب اإلالسفي ًِؽ

ْتمجيل  - التٓطم في كدد ألاوشؼة التي تشجم التلمير كلى زطم 

 .البياهات

إكادة الىـس في محتٔٓ السياطيات بحيج يدزب التلمير كلى التيبؤ  -

ْتبريس الىتائج  .ْادتباز التذميىات 

ٓيس  - ؤلاًادة مً ُائمة اإلالايير التي تٓصلث إليها الدزاطة الخالية في تؼ

 .بتدائية ًيما يذص محتٔٓ ؤلاحصاءٓتب زياطيات اإلاسحلة الا 

ْإإلاامِم بٖل ما َٓ حديد  - التأَيل الشامل إلاؤلٌي مىاهج السياطيات 

ْلية بما يذص السياطيات ْداصة اإلالايير اللاإلاية في  كلى الظاحة الد

ْتللم السياطيات  .تلليم 

ٓز تبدأ بالتأليٍ مً الصٍ  - تشٕيل لجىة تأليٍ داصة لٖل مح

ٓز حتى تساعي الثظلظل ألاْ٘ الابتدائي  ْحتى الظادض لىٌع اإلاح

ْمدٔ تلميِِا في ٔل صٍ ْالبىاء الِسمي للمادة الللمية   .اإلاىؼِي 

 الدزاطات اإلاِترحة

إحساء دزاطات شبيهة بالدزاطة الخالية في مِسزات السياطيات ألادٔس  -

ُٓٓي  ْال ْإحساء مصيد مً الدزاطات التحليلية  ٓيات اإلاذتلٌة،  في اإلاظت

 .طباب اإلاؤدية لتدوي تحصيل التالمير في السياطياتكلى ألا 

ٔ  NCTM إحساء دزاطات مِازهة بين ملايير -  .ْملايير كاإلاية أدس

 NCTM   إحساء دزاطات لتِييم تدزيع السياطيات في طٓء ملايير -

 ٔ ْاإلاحتٓ  .لللمليات 

 

 املراحع

 املراحع العربية .أ

ٓد حمد ْألاشِس، أيمً الديب، ماحد [2]  ًلالية (. أثس2010) محم

الصٍ  ػالبات تحصيل كلى اإلاحٓطبة ْالاحتماالت ؤلاحصاء ْحدة

ٍٓ، مجلة ْاتجاَاتهً هصة بمحاًـة ألاطاس ي اللاشس  الجاملة هح

 كشس، الجامً ؤلاوظاهية، اإلاجلد الدزاطات ؤلاطالمية، طلظلة

ٓهيٓ. الجاوي، اللدد   ي

ي ) [3] ٓدة تىـيم اإلاحتٓي 2007كيس ي، حاشم ٔش ْاُم ملايير ح  .)

ؤلاحصائي في مىاهج السياطيات بٌلظؼين، اإلاؤتمس التربٓي الجالج 

ٓدة في التلليم الٌلظؼيني، مددل التميز في الٌترة مً   31-30الج

ٓبس.  أٓت

ٓيم محتٔٓ ٓتب السياطيات للصٌٓي 2007الظس، دالد ) [4] (. " تِ

ْالجامً  ْالتاطم ألاطاطية في ًلظؼين في طٓء هـسيات الظابم 

ية "، مجلة الجاملة ؤلاطالمية،  ، 444التللم ْ التلليم اإلالًس

، ) ق 16، هصة: طلظلة الد زاطات ؤلاوظاهية، اإلاجلد 2008يىايس/ 

 .411(، ص  1

ٓٔ ؤلاحصاء في ٓتب 2001كابد، كدهان طليم )  [6] (. مدٔ اتظاَ محت

ٓمي  لسياطيات اإلادزطية بظلؼىة كمان مم ملايير اإلاجلع الِ

ٓيات السياطيات، اإلاجلد السابم، ٔلية  إلاللمي السياطيات، مجلة تسب

 التربية، حاملة بنها.

َٓيبي، حٌيـة بيث يٓطٍ بً كبد هللا ) [7] (. تحليل محتٔٓ 2007ال

الِىدطة بٕتب زياطيات التلليم ألاطاس ي في طٓء اإلالايير 

ْزُة كمل مِدم(NCTM)اللاإلاية  ْة زؤية حديدة في تلليم ،  ة لىد

ْتؼبيِاتها في الاُتصاد ْؤلادازة.  ْتللم السياطيات 

ٓيم ٓتب السياطيات 2004صبيح، أماوي محمد ) [8] ْتِ (. تحليل 

ٓز في طٓء ملايير اإلاحتٓي  ٓذح ػ ًّْ هم اإلادزطية في ألازدن 

ٓزة، حاملة كمان  ٓزاٍ هير ميش ْاللمليات ألامسيٕية، زطالة دٓت

 زدن.اللسبية، ألا 

ْكبد زدمان الظليد، [9] ْالشلِٓب، الىاصس كبد الخميد، محمد   محمد 

ًٓة2011) كبد اللصيص طمس السياطيات  إلاادة ْالتتابم اإلادٔ (. مصٌ

8ًّْ-1للصٌٓي ) َيل طلظلة (   في اإلاملٕة McGraw-Hill ماحْس

ٓدية اللسبية  لجملية الخادي كشس اإلاؤتمس ،)تحليلية )دزاطة الظل

ٓيات ٘  مشٕالت ْتللم السياطيات تلليم ْاُم السياطيات، تسب  ْحلٓ

 ٔ ٓليٓ. 19 شمع، كين حاملة مظتِبلية، ْزؤ  ي

ة [10] ٓيس ) لألبحاث اللبيٖان شٓس ق2011ْالتؼ ٓيس (. مشْس  تؼ

ٓم الؼبيلية، السياطيات ة، ْمجتمم التىاًظية دكم ْاللل  اإلالًس

 .اللبيٖان

ٓم ؤلاوظاهية2004ػليمة، زشدي ) [11]  :(. تحليل اإلاحتٔٓ في اللل

ٓمّ، أطظّ، اطتذدامّ. مصس: داز الٌٕس اللسبي.  مٌِ

ْأطاليب تدزيظِا  2000كِيالن، إبساَيم )  [12] (. " مىاهج السياطيات 

ْالؼباكة. "، كمان: ٓشيم  ْالت  داز اإلاظيرة لليشس 

ض ْليم كبيد، [13]  ألاػٌا٘، لجميم اطياتالسي تلليم (.2010) تاْطْس

ٓشيم، اإلاظيرة داز ْالت  .ألازدن كمان ،1 غ لليشس 
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مِترحة في طٓء  اطتراتيجية(. 2008الجىدي، حظً كٓض ) [14]

ا كلى تى اإلالايير اللاإلاية لتدزيع ْأثَس مية اإلاِدزة السياطيات 

ْكمليات م ْزاء الرآسة لدي تالمير اإلاسحلة ا السياطية 

ٓزة، ٔلية التربية، حاملة الابتدائية، زطالة  ٓزاٍ هير ميش دٓت

 ػىؼا.

ٓمي السحمً كبد حظىين طامية َال٘، [19] ٓز  (.2009) بي  مِترح تص

ٓيس  اإلاملٕة في اإلاتٓطؼة باإلاسحلة )الجبر(مىاهج السياطيات لتؼ

ٓدية  كسبية دزاطات ،NCTMاللاإلاية اإلالايير طٓء في اللسبية الظل

ٓدية،  الىٌع ْكلم في التربية  .2(3)الظل

ْثيِة  NCTM(. مؼابِة ملايير 2005الىريس، محمد كبد هللا ) [20] كلى 

ٓدية للمسحلة  مىاهج السياطيات في اإلاملٕة اللسبية الظل

ْزُة كمل  ٓاءمة بينهما.  ْاإلا ْالِياض  اإلاتٓطؼة في مجا٘ الِىدطة 

مِدمة للمؤتمس الللمي الظابم كشس للجملية اإلاصسية للمىاهج 

ٓا ٓيات اإلاليازية " ْػَس التدزيع بلى ْاإلاظت ن: " مىاهج التلليم 

ٓليٓ، حاملة كين شمع. 27-26ْاإلاىلِد في الٌترة مً   ي

 اإلاتظمىة الجبرية اإلاٌاَيم مؼابِة مدٔ (.2011) هصاز، كلى محمد [21]

 اللليا ألاطاطية للمسحلة الٌلظؼيني السياطيات محتٔٓ منهاح في

ة الِساءة (، مجلةNCTMإلالايير)  .119،مصس ْاإلالًس

ٓالي، مِا محمد ) [22] ٓكات ؤلاحصاء 2005ال ٓدة مٓط (. مظتٓي ح

اإلاتظمىة في ٓتب السياطيات مسحلة التلليم ألاطاس ي بٌلظؼين 

ٓمي إلاللمي السياطيات، زطالة  في طٓء ملايير اإلاجلع الِ

ٓزة، ٔلية التربية، الجاملة ؤلاطالمية.  ماحظتير هير ميش

ٓمي ثالجي ألابلاد (. هم2005الظليد، زطا مظلد ) [23] ٓذح مىـ

ٓمي  لتىـيم محتٔٓ اإلاىاهج الدزاطية، اإلاؤتمس السابم اإلاددل اإلاىـ

ْالتلليم، حاملة كين شمع   4-3داز الظياًة  –في التدزيع 

 أبسيل.

(. تحليل محتٔٓ ؤلاحصاء ْالاحتماالت في 2001دالد، طليد ) [24]

ًّْ ملايير ) ْبىاء NCTMمىاهج اإلادزطة ألازدهية  ٓذح (  هم

ٓية، ألازدن. ٓم الترب ا، مٕتبة اللل ٓيَس  لتؼ

ٓان ) [25] ٓاهب الٓحداهية في 1999الظيد، زطا أبٓ كل ٓيس الج (. تؼ

ٓز  مىهج السياطيات باإلاسحلة ؤلاكدادية في طلؼىة كمان مً مىـ

ٓيات السياطيات، اإلاجلد الجاوي، ٔلية (NCTM)ملايير  ، مجلة تسب

 التربية، حاملة بنها.

ٓيس مىهج السياطيات في 2006خميد، هاصس الظيد )كبد ال [26] (. تؼ

ٓة السياطية لدي  ْأثس ذلٗ كلى تىمية الِ طٓء اإلالايير اإلالاصسة 

ٓزة، ٔلية  ٓزاٍ هير ميش تالمير اإلاسحلة الابتدائية، زطالة دٓت

ًٓية.  التربية، حاملة اإلاى

ٓيم الٕتب الدزاطية 2004الخبش ي، محمد محمد حظً ) [27] (. تِ

ٓمية للمسحلة  ْاإلالايير الِ الابتدائية في طٓء الاتجاَات اإلالاصسة 

ٓمي  ْاإلاٌاَيم الخديجة" ص الِ ٓيمية"، اإلآس دزاطة تحليلية تِ

ْالتىمية، الِاَسة. ٓية   للبحٓث الترب

ٓدية اللسبية باإلاملٕة ْالتلليم التربية ْشازة [28] ق (.2006) الظل  مشْس

ٓيس ٓم مىاهج السياطيات تؼ  اللسبية اإلاملٕة في الؼبيلية ْاللل

ٓدية، ق الظل ٓيس أماهة مشْس ٓم السياطيات مىاهج تؼ  ْاللل

ً للؼباكة مؼابم الؼبيلية،  .ٓز

ٓدية اللسبية باإلاملٕة ْالتلليم التربية ْشازة [29]  تِسيس (.2007) الظل

ٓم الللمية للسياطيات اللجىة  تِسيس اللاإلاية، الظالطل بشان ْاللل

ٓز  هير ق ميش ٓيس تابم إلاشْس ٓم السياطيات مىاهج تؼ  ْاللل

٘  الؼبيلية ٘  اللسبي التربية مٕتب ألاكظاء في للدْ  الخليج، لدْ

 السياض.

 ألاحنبية املراحع ب.
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ABSTRACT_ The study aimed at math book average third grade in Saudi Arabia with the 

international standards for operations and content analysis (NCTM) [1] and the attic, Society may be 

the study of mathematics book scheduled on the average third-grade students, and the study sample 

are the same study population, and to answer the three questions of the study the researcher has 

developed a tool consists of two models, namely: The first model to analyze the book included their 

own global standards for the operations of key indicators (NCTM) [1] (problem solving, 

mathematical correlations, communicate athletic sports and entertainment events, and mathematical 

thinking) in the math book third grade average in the Kingdom of Saudi Arabia. The second model to 

analyze the book included an own global standards for the content of the main indicators (NCTM) [1] 

(in number and operations, algebra, geometry, measurement, and data analysis and probability). 

Results of the study own analysis has shown that the book included standard (mathematical problem 

solving, and communication athlete, and mathematical thinking, and acting athletic) with high 

consistency, either in terms of standard mathematical correlation came degree of consistency of the 

average, as the results of content analysis in the standards shown (number and operations , algebra, 

geometry, measurement, and data analysis and probability) came highly consistent. The results also 

showed that there Tbaena a clear between the results of the content and the estimated sample study on 

the availability of global standards in math book third grade average in Saudi Arabia members of the 

analysis, it showed the results of content analysis of the degree of high availability, while uncovered 

study sample estimates of the degree of availability medium, with the exception of the standard sports 

interdependence where content with the results of the sample analysis estimates agreed on a medium-

high availability of this standard. In light of these findings the researcher recommended the need to 

keep pace with developments in the interest of global standards and applied to achieve quality in the 

educational process. 

KEY WORDS:  Mathematics, mathematics curriculum, analysis of math books, mathematics teaching 

methods, the American National Standards Council of Teachers of Mathematics [1]. 

 


