
1

تقرير المرحلة األولى

الدراسة التقويمية لمشروع مناهج الرياضيات والعلوم 

الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية

نسخة معدلة جمادي الثاني 1434هـ

التقرير األول- الجزء األول

تقويم مدى اتساق  المواصفات التربوية والفنية لكتب الطالب 

والمعلم بين كتب المشروع وسلسة ماقروهل للرياضيات 

والعلوم للصفوف:

 األول االبتدائي، الرابع االبتدائي، األول المتوسط

إعداد
مركز التميز البحثي

في تطوير تعليم العلوم والرياضيات

جامعة الملك سعود

1 - 1
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تقرير املرحلة الأوىل 

الدرا�ضة التقوميية مل�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف 
التعليم العام باململكة العربية ال�ضعودية

التقرير الأول- اجلزء الأول

تقومي مدى ات�ضاق  املوا�ضفات الرتبوية والفنية لكتب امل�ضروع و�ضل�ضة 
ماقروهل للريا�ضيات والعلوم لل�ضفوف:

 الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط

»بحث مدعوم«
ممول من وزارة التربية والتعليم ضمن البحوث املدعومة لعام 1432-1433هـ
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  الباحث الرئيس والمدير التنفيذي
د. فهد بن �ضليمان ال�ضايع

  رئيس الفريق
د. عبدالعزيز بن حممد الروي�س

  مساعد رئيس الفريق
د. هيا بنت حممد العمراين

  الباحثون المشاركون
د. اإميان بنت حممد الرويثي

اأ. وفاء بنت عبداحلميد الربيكان
د. �ضمية بنت عبدالرحمن الباين

اأ.جنالء بنت علي اخلبتي





حقوق الطبع والن�ضر
اإن حقوق الطبع والن�ضر حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم، واإن كافة الآراء والنتائج والتو�ضيات يف 

التقرير متثل الروؤية العلمية للفريق البحثي، ول تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر الوزارة.
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  قائمة المحتويات

رقم ال�صفحةالبيان
23الف�ضل الأول: م�ضكلة الدرا�ضة ومنهجيتها

23مقدمة
24اأهداف الدرا�ضة واأ�ضئلتها

26اأهمية الدرا�ضة
26عينة الدرا�ضة

26حدود الدرا�ضة
26م�ضطلحات الدرا�ضة

27منهج الدرا�ضة
27اإجراءات الدرا�ضة

29الف�ضل الثاين: اأدبيات الدرا�ضة
29مقدمة

31مفهوم ات�ضاق املنهج
33درا�ضات حتديد مدى الت�ضاق يف كتب الريا�ضيات والعلوم

37الف�ضل الثالث: ت�ضميم الدرا�ضة واأدواتها
37مقدمة

37منهجية الدرا�ضة 
38جمتمع وعينة الدرا�ضة

41اأدوات الدرا�ضة
52اإجراءات التحليل

54حتليل النتائج ومناق�ضتها وتف�ضريها
54حتديد م�ضتوى التحقق

55الأ�ضاليب الإح�ضائية
56الف�ضل الرابع: نتائج الدرا�ضة وتف�ضرياتها

59اأوًل:  عر�س نتائج حتليل منتجات امل�ضروع للريا�ضيات ومناق�ضتها
270ثانيا:  عر�س نتائج حتليل منتجات امل�ضروع للعلوم ومناق�ضتها

518الف�ضل اخلام�س: ملخ�س النتائج والتو�ضيات
519ملخ�س نتائج حتليل الريا�ضيات والتو�ضيات

529ملخ�س نتائج حتليل العلوم والتو�ضيات
541املراجع العربية والأجنبية

544املالحق
− 545اأدوات حتليل كتب الريا�ضيات	
− 565اأدوات حتليل كتب العلوم	
− 616امل�ضاركون يف التحكيم والتحليل	
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رقم عنوان اجلدول
ال�صفحة

39اجلدول رقم )3-1( عدد �صفحات كتب الطالب واأدلة املعلمني يف الريا�صيات 

40اجلدول رقم )3-2( عدد �صفحات كتب الطالب واأدلة املعلمني يف العلوم الطبيعية

41اجلدول رقم )3-3( اأدوات الدرا�صة

44اجلدول )3-4(  معامالت الثبات لقوائم املوا�صفات الرتبوية والفنية

47اجلدول رقم )3-5( حماور بطاقتي حتليل كتب الطالب واملوا�صفات التي تندرج حتتها 

48اجلدول رقم )3-6( حماور بطاقتي حتليل دليل املعلم واملوا�صفات التي تندرج حتتها

50اجلدول رقم )3-7( موا�صفات بطاقتي حتليل كتب الطالب وعدد املوؤ�صرات وال�صواهد 

51اجلدول رقم )3-8( حماور بطاقتي حتليل دليل املعلم واملوا�صفات وعدد املوؤ�صرات 

61جدول )4-1-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«

62جدول )4-1-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية: يت�صم املحتوى بال�صمول والعمق والتوازن

63اجلدول )4-1-3( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة: يت�صم املحتوى بالرتابط  املنطقي والتكامل

64اجلدول )4-1-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الرابعة ي�صجع املحتوى التعلم النوعي   املتعدد املداخل  

65اجلدول )4-1-5( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة: يجعل املتعلم حمورًا للعملية التعليمية 
اجلدول )4-1-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صاد�صة »ينّمي املحتوى مهارات التفكري باأنواعها 

66لدى املتعلمني«

اجلدول )4-1-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة: »ينّمي املحتوى مهارات حل امل�صكالت   لدى 
67املتعلمني«

68اجلدول )4-1-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة: ينّمي املحتوى مهارات التوا�صل الريا�صي
اجلدول )4-1-9( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة: ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�صي 

69لدى املتعلمني

اجلدول )4-1-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة:  ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�صي 
70لدى املتعلمني

اجلدول  )4-1-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة: يزود املحتوى املتعلمني مبهمات 
70ومهارات   للمذاكرة والتنظيم الذاتي

72اجلدول )4-1-12(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة:  يعزز املحتوى ال�صراكة مع الأ�صرة  
واأ�صاليب  اأدوات  املحتوى  يوفر  ع�صرة:   الثالثة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات    )13-1-4( اجلدول 

73متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة

 Theoretical and educational اجلدول )4-1-14( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الأول الأ�ص�س النظرية والرتبوية
 bases

74

76اجلدول )4-1-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة: ات�صاق بنية الكتاب

78اجلدول )4-1-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة: ات�صاق بنية الف�صل اأو الوحدة

79اجلدول )4-1-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة: ات�صاق بنية الدر�س

Components of the book 81جدول رقم )4-1-18 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الكتاب

82جدول )4-1-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة: ات�صاق ال�صكل اخلارجي للكتاب
الت�صميم  الكتاب من حيث  ات�صاق  الثامنة ع�صرة:  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  واملتو�صطات احل�صابية  التكرارات   ) جدول )20-1-4 

83والإخراج

85جدول )4-1-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة: ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم 

Technical Specifications  86جدول رقم )4-1-22 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث املوا�صفات الفنية

  قائمة الجداول
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رقم عنوان اجلدول
ال�صفحة

87اجلدول رقم )4-1-23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب لل�صف الأول البتدائي

96جدول )4-2-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل » يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«

98جدول )4-2-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية: يت�صم املحتوى بال�صمول والعمق والتوازن

99اجلدول )4-2-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة: »يت�صم املحتوى بالرتابط  املنطقي والتكامل«
املتعدد  النوعي    التعلم  املحتوى  »ي�صجع  الرابعة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )4-2-4( اجلدول 

100املداخل«  

101اجلدول )4-2-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة »يجعل املتعلم حمورًا للعملية التعليمية«
اجلدول )4-2-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صاد�صة »ينمي املحتوى مهارات التفكري باأنواعها 

102لدى املتعلمني«

اجلدول )4-2-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة »ينمي املحتوى مهارات حل امل�صكالت   لدى 
102املتعلمني«

103اجلدول )4-2-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة: ينمي املحتوى مهارات التوا�صل الريا�صي
اجلدول )4-2-9( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة »ينمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�صي 

104لدى املتعلمني«

اجلدول )4-2-10( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة »ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�صي 
105لدى املتعلمني«

اجلدول  )4-2-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة »يزود املحتوى املتعلمني مبهمات 
105ومهارات   للمذاكرة والتنظيم الذاتي«

106اجلدول )4-2-12(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة:  يعزز املحتوى ال�صراكة مع الأ�صرة  
واأ�صاليب  اأدوات  املحتوى  »يوفر  ع�صرة  الثالثة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات    )13-2-4( اجلدول 

107متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة« 

109اجلدول )4-2-14( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الأول الأ�ص�س النظرية والرتبوية 

 Theoretical and educational bases109

111اجلدول )4-2-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة »ات�صاق بنية الكتاب«

113اجلدول )4-2-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الف�صل اأو الوحدة«

114اجلدول )4-2-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الدر�س«

Components of the book 115جدول رقم )4-2-18( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الكتاب

116جدول )4-2-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة »ات�صاق ال�صكل اخلارجي للكتاب«
الت�صميم  الكتاب من حيث  الثامنة ع�صرة »ات�صاق  املوا�صفة  املئوية ملوؤ�صرات  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب   ) جدول )20-2-4 

118والإخراج«

119جدول )4-2-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة »ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم«

Technical Specifications  120جدول رقم )4-2-22 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث املوا�صفات الفنية

121اجلدول رقم )4-2-23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب لل�صف الرابع البتدائي

130جدول )4-3-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«

131جدول )4-3-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية: »يت�صم املحتوى بال�صمول والعمق والتوازن«

133اجلدول )4-3-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الثالثة: »يت�صم املحتوى بالرتابط  املنطقي والتكامل«
املتعدد  النوعي    التعلم  املحتوى  »ي�صجع  الرابعة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )4-3-4( اجلدول 

134املداخل«  

135اجلدول )4-3-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة: »يجعل املتعلم حمورًا للعملية التعليمية«
اجلدول )4-3-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة »ينّمي املحتوى مهارات التفكري باأنواعها 

136لدى املتعلمني«
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رقم عنوان اجلدول
ال�صفحة

اجلدول )4-3-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة: »ينّمي املحتوى مهارات حل امل�صكالت   لدى 
136املتعلمني«

137اجلدول )4-3-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة: »ينّمي املحتوى مهارات التوا�صل الريا�صي«
اجلدول )4-3-9(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة التا�صعة: »ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�صي 

138لدى املتعلمني«

اجلدول )4-3-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة: »ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�صي 
139لدى املتعلمني«

اجلدول  )4-3-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة: »يزود املحتوى املتعلمني مبهمات 
139ومهارات   للمذاكرة والتنظيم الذاتي«

140اجلدول )4-3-12(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة:  »يعزز املحتوى ال�صراكة مع الأ�صرة«
واأ�صاليب  اأدوات  املحتوى  »يوفر  ع�صر:  الثالثة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات    )13-3-4( اجلدول 

141متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة« 

 Theoretical and والرتبوية  النظرية  »الأ�ص�س  الأول  املحور  ملوا�صفات  املئوية  والن�صب  املتو�صطات   )14-3-4( اجل��دول 
» educational bases

143

145اجلدول )4-3-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة: »ات�صاق بنية الكتاب«

147اجلدول )4-3-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة: »ات�صاق بنية الف�صل اأو الوحدة«

148اجلدول )4-3-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة: »ات�صاق بنية الدر�س«

»Components of the book 149جدول رقم )4-3-18( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين »مكونات الكتاب

150جدول )4-3-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة: »ات�صاق ال�صكل اخلارجي للكتاب«
الت�صميم  الكتاب من حيث  »ات�صاق  الثامنة ع�صر:  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  واملتو�صطات احل�صابية  التكرارات   ) جدول )20-3-4 

152والإخراج«

153جدول )4-3-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة: »ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم« 

»Technical Specifications  154جدول رقم )4-3-22 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث »املوا�صفات الفنية

155اجلدول رقم )4-3-23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب لل�صف الأول متو�صط
للو�صول جلميع  للمعلم  الأوىل »يقدم املحتوى دعماً  املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب   ) جدول )1-4-4 

165املتعلمني«

للمعلم على  املقدم  الريا�صي  املحتوى  »يركز  الثانية  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  واملتو�صطات احل�صابية  التكرارات  جدول )2-4-4( 
166ال�صمول والعمق والتوازن«

اجلدول )4-4-3( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط 
167املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�صية«

نحو   لالجتاه  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  الرابعة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )4-4-4( اجلدول 
169التعلم النوعي املتعدد املداخل«  

اجلدول )4-4-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم 
170حمورًا للعملية التعليمية« 

اجلدول )4-4-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
171التفكري لدى املتعلمني باأنواعها«

اجلدول )4-4-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
172حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

للمعلم لتنمية مهارات  اجلدول )4-4-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة »يقدم املحتوى دعماً 
172التوا�صل الريا�صي لدى املتعلمني«

اجلدول )4-4-9(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة التا�صعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
173الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني«

اجلدول )4-4-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
174التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني« 

اجلدول  )4-4-11( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة  »يزود املعلم مبهمات ومهارات  تدعم 
175املذاكرة والتنظيم الذاتي لدى املتعلمني«
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اجلدول )4-4-12( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة »يزود املعلم باأدوات واأ�صاليب تقومي 
176متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة«

اجلدول )4-4-13( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة »يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم 
177الريا�صيات، وطرائق تقدميها«

 Theoretical and والرتبوية  النظرية  الأ�ص�س  الأول  املحور  ملوا�صفات  املئوية  والن�صب  املتو�صطات   )14-4-4( اجل��دول 
     educational bases

871

181اجلدول )4-4-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة »ات�صاق بنية الدليل«

182اجلدول )4-4-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الف�صل اأو الوحدة«

184اجلدول )4-4-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الدر�س«

 Components 185جدول رقم )4-4-18 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الدليل

of the book185

186جدول )4-4-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة »ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«
الت�صميم  حيث  من  الدليل  »ات�صاق  ع�صرة  الثامنة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )  20-4-4( جدول 

187والإخراج«

189جدول )4-4-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة »ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم« 

 Technical  ( الفني��ة  املوا�صف��ات  الثالث  امل�حور  ملوا�ص��فات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  املتو�صطات   )  22-4-4( رق��م  ج��دول 
)Specifications

190

191اجلدول رقم )4-4-23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول البتدائي
للمعلم للو�صول جلميع  جدول )4-5-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً 

200املتعلمني« 

على  للمعلم  املقدم  الريا�صي  املحتوى  الثانية»يركز  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )2-5-4( جدول 
201ال�صمول والعمق والتوازن«

اجلدول )4-5-3( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الثالثة»يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط 
202املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�صية«

نحو   لالجتاه  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  الرابعة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )4-5-4( اجلدول 
204التعلم النوعي املتعدد املداخل«  

اجلدول )4-5-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة:  »يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم 
205حمورًا للعملية التعليمية« 

اجلدول )4-5-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة: »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
206التفكري لدى املتعلمني باأنواعها«

اجلدول )4-5-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة: »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
206حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

اجلدول )4-5-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة: »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
207التوا�صل الريا�صي لدى املتعلمني«

اجلدول )4-5-9(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة التا�صعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
208الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني

لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  العا�صرة:   املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات     )10-5-4( اجلدول 
208مهارات التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني« 

اجلدول  )4-5-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة:  »يزود املعلم مبهمات ومهارات  
209تدعم املذاكرة والتنظيم الذاتي لدى املتعلمني«

اجلدول )4-5-12( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة:  »يزود املعلم باأدوات واأ�صاليب تقومي 
210متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة«

اجلدول )4-5-13( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة: »يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم 
211الريا�صيات، وطرائق تقدميها«

 Theoretical and والرتبوية  النظرية  الأ�ص�س  الأول   املحور  ملوا�صفات  املئوية  والن�صب  املتو�صطات   )14-5-4( اجل��دول 
    educational bases

212

215اجلدول )4-5-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة: »ات�صاق بنية الدليل«
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216اجلدول )4-5-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة: »ات�صاق بنية الف�صل اأو الوحدة«

217اجلدول )4-5-17( التكرارات واملتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة: »ات�صاق بنية الدر�س«

 Components 219جدول رقم )4-5-18 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الدليل

of the book219

220جدول )4-5-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة: »ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«
الت�صميم  الدليل من حيث  الثامنة ع�صرة: »ات�صاق  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة  جدول )20-5-4 ( 

221والإخراج«

222جدول )4-5-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة: »ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم« 

Technical Specifications  223جدول رقم )4-5-22 ( املتو�صطات احل�صابية  والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث املوا�صفات الفنية

224اجلدول رقم )4-5- 23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الرابع البتدائي
جدول )4-6-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل: »يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�صول جلميع 

235املتعلمني« 

جدول )4-6-2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية: »يركز املحتوى الريا�صي املقدم للمعلم على 
236ال�صمول والعمق والتوازن«

اجلدول )4-6-3( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الثالثة: »يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط 
237املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�صية«

نحو   لالجتاه  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  الرابعة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )4-6-4( اجلدول 
239التعلم النوعي املتعدد املداخل«  

اجلدول )4-6-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة » يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم 
240حمورًا للعملية التعليمية« 

اجلدول )4-6-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
240التفكري لدى املتعلمني باأنواعها«

اجلدول )4-6-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
241حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

للمعلم لتنمية مهارات  اجلدول )4-6-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة »يقدم املحتوى دعماً 
242التوا�صل الريا�صي لدى املتعلمني«

اجلدول )4-6-9(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة التا�صعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
243الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني«

اجلدول )4-6-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
243التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني« 

اجلدول  )4-6-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة »يزود املعلم مبهمات ومهارات  تدعم 
244املذاكرة والتنظيم الذاتي لدى املتعلمني«

اجلدول )4-6-12( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة »يزود املعلم باأدوات واأ�صاليب تقومي 
245متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة«

اجلدول )4-6-13( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة »يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم 
246الريا�صيات، وطرائق تقدميها«

 Theoretical and والرتبوية  النظرية  الأ�ص�س  الأول  املحور  ملوا�صفات  املئوية  والن�صب  املتو�صطات   )14-6-4( اجل��دول 
    educational bases

247

 247

249اجلدول )4-6-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة »ات�صاق بنية الدليل«

251اجلدول )4-6-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الف�صل اأو الوحدة«

252اجلدول )4-6-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الدر�س«

Components of the book 254جدول رقم )4-6-18 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الدليل

255جدول )4-6-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة »ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«
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الت�صميم  حيث  من  الدليل  »ات�صاق  ع�صرة  الثامنة  املوا�صفة  ملوؤ�صرات  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )  20-6-4( جدول 
256والإخراج«

257جدول )4-6-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة »ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم« 

Technical Specifications  258جدول رقم )4-6-22 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث املوا�صفات الفنية

259اجلدول رقم )4-6- 23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول املتو�صط 
اأن�صطة متنوعة معتمدة على ال�صتق�صاء  الأول: »يقّدم  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب   ) جدول )1-7-4 

271ت�صّكل مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود املتعلمني بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني ن�صطني«.

جدول )4-7-2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين: »يطور املحتوى عمليات العلم �صمن اأن�صطة و�صياقات 
273خمتلفة« 

275اجلدول )4-7-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث: »�صممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم«
امل�صبقة  الرابع: »يوؤكد املحتوى على تن�صيط املعرفة  املوؤ�صر  ل�صواهد   املئوية  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب  اجلدول )4-7-4( 

276واأخذها يف احل�صبان «

اجلدول )4-7-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س: »ي�صجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�صئولية 
277التعلم«

والنغما�س  الدافعية  من  املحتوى  »يزيد  ال�صاد�س:  املوؤ�صر  ل�صواهد   املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات    )6-7-4( اجلدول 
278واملرجعية والرتباط«

279اجلدول )4-7-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع:  »ي�صجع املحتوى الت�صاركية بني جميع املتعلمني«
اجلدول )4-7-8(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثامن: »يت�صمن املحتوى فر�صا لتطوير مهارات تدوين 

279املالحظات«

اجلدول )4-7-9( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع: »ي�صتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى 
280املتعلمني «

اجلدول )4-9-10(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر: »يقدم املحتوى فر�صاً لال�صتذكار والتدرب على 
281املهارات امل�صتهدفة يف ال�صف وا�صتقبال التغذية الراجعة«

لدى  القرائي  الفهم  م�صتوى  املوؤ�صر احلادي ع�صر: »تطوير  ل�صواهد   املئوية  والن�صب  واملتو�صطات احل�صابية  التكرارات  اجلدول )11-9-4(  
283املتعلمني«

اجلدول )4-9-12( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر: »تطوير قدرات الطالب يف قراءة املفردات 
284وامل�صطلحات«

285اجلدول )4-7-13(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث ع�صر: »تطوير الثقافة الب�صرية لدى املتعلمني«
اجلدول )4-7-14( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر:  »يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف 

286العلوم« 

اجلدول )4-7-15(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر: »يقدم املحتوى فر�صا لتطوير مهارات 
287املحادثة« 

اجلدول )4-9-16(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر:  »يطور املحتوى مهارات حل امل�صكالت 
288لدى املتعلمني«

اجلدول )4-7-17(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد   املوؤ�صر ال�صابع ع�صر: »ي�صتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى 
288املتعلمني«

اجلدول )4-7-18( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر:  »ي�صتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة 
289الر�صوم البيانية لدى املتعلمني«

مهارات  تطوير  املحتوى  »ي�صتهدف  ع�صر:  التا�صع  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات    )19-7-4( اجلدول 
290الإح�صاء والحتمالت الأ�صا�صية لدى املتعلمني« 

اجلدول )4-9-20(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الع�صرين:  ي�صتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى 
291تقدمه

اجلدول )4-9-21(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر احلادي والع�صرين:  »توّظف التقنية باأ�صاليب واأدوات 
292متنوعة لدعم وتطوير التعلم«

293اجلدول )4-7-22( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية  

 293

296جدول )4-7-23( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الأول: »يتميز ال�صكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته«
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298جدول )4-7-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثاين: »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�صقة«

298جدول )4-7-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث: »يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�صة«

299جدول )4-7-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الرابع : »ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

300جدول )4-7-27 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر اخلام�س: »ُت�ن���ّظم الف�صول بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

302جدول )4-7-28( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س: »ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«
جدول )4-7-29( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع : »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�صكل يعك�س حمتوياته 

303وميايز بينها«

وا�صحة  بطريقة  املرجعيات  جزء  »ُي�ن���ّظم  الثامن:   املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )30-9-4( جدول 
304ومت�ّصقة«

306جدول )4-9-31( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوؤ�صر التا�صع: »تظهر عنا�صر منت الدر�س ب�صكل حمدد ومتمايز«
جدول )4-9-32( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر العا�صر: »يرّقم الكتاب بطريقة مت�صقة وت�صتخدم رموز 

307موحدة«

308جدول )4-9-33 ( املوؤ�صر احلادي ع�صر: تدرج ال�صور بنمط مت�ّصق وجودة عالية

309اجلدول )4-7-34 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات التقنية لكتاب الطالب ال�صف الأول البتدائي

310اجلدول رقم )4-9-34( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب  لل�صف الأول البتدائي
جدول )4-8-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »يقّدم اأن�صطة متنوعة معتمدة على ال�صتق�صاء ت�صّكل 

317مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود املتعلمني بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني ن�صطني«

جدول )4-8-2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »يطور املحتوى عمليات العلم �صمن اأن�صطة و�صياقات 
319خمتلفة« 

321اجلدول )4-8-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث«�صممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم«
امل�صبقة  املعرفة  تن�صيط  على  املحتوى  الرابع«يوؤكد  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )4-8-4( اجلدول 

322واأخذها يف احل�صبان «

اجلدول )4-8-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر اخلام�س »ي�صجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�صئولية 
323التعلم«

والنغما�س  الدافعية  من  املحتوى  »يزيد  ال�صاد�س  املوؤ�صر  ل�صواهد   املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات    )6-8-4( اجلدول 
324واملرجعية والرتباط«

325اجلدول )4-8-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »ي�صجع املحتوى الت�صاركية بني جميع املتعلمني«
اجلدول )4-8-8(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثامن »يت�صمن املحتوى فر�صا لتطوير مهارات تدوين 

325املالحظات«

اجلدول )4-8-9( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر التا�صع »ي�صتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى 
326املتعلمني «

اجلدول )4-9-10(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر »يقدم املحتوى فر�صاً لال�صتذكار والتدرب على 
327املهارات امل�صتهدفة يف ال�صف وا�صتقبال التغذية الراجعة«

لدى  القرائي  الفهم  م�صتوى  ع�صر«تطوير  احلادي  املوؤ�صر  ل�صواهد   املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات    )11-9-4( اجلدول 
329املتعلمني«

املفردات  قراءة  الطالب يف  قدرات  الثاين ع�صر«تطوير  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية  اجلدول )12-9-4( 
330وامل�صطلحات«

330اجلدول )4-8-13(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث ع�صر« تطوير الثقافة الب�صرية لدى املتعلمني«
الكتابة يف  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر«يدعم املحتوى تطوير مهارات  اجلدول )14-8-4( 

331العلوم «

اجلدول )4-8-15(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر »يقدم املحتوى فر�صاً لتطوير مهارات 
332املحادثة« 

ال�صاد�س ع�صر«يطور املحتوى مهارات حل امل�صكالت  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر  اجلدول )16-9-4(  
333لدى املتعلمني«

لدى  القيا�س  مهارات  تطوير  ع�صر«ي�صتهدف  ال�صابع  املوؤ�صر  ل�صواهد   املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )17-8-4( اجلدول 
334املتعلمني«
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وقراءة  اإعداد  مهارات  تطوير  ع�صر«ي�صتهدف  الثامن  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )18-8-4( اجلدول 
335الر�صوم البيانية لدى املتعلمني«

اجلدول )4-8-19(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع ع�صر«ي�صتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�صاء 
633والحتمالت الأ�صا�صية لدى املتعلمني« 

اجلدول )4-9-20( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الع�صرين »ي�صتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى 
337تقدمه«

اجلدول )4-9-21(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي والع�صرين »توّظف التقنية باأ�صاليب واأدوات 
338متنوعة لدعم وتطوير التعلم«

339اجلدول )22-8-4(

339املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية   

342جدول )4-8-23( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »يتميز ال�صكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته«

343جدول )4-8-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�صقة«

343جدول )4-8-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث »يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�صة«

344جدول )4-8-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الرابع »ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

345جدول )4-8-27 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »ُت�ن���ّظم الف�صول بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

347جدول )4-8-28( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س »ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«
جدول )4-8-29( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�صكل يعك�س حمتوياته 

349وميايز بينها«

350جدول )4-9-30( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن »ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

351جدول )4-9-31( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر التا�صع »تظهر عنا�صر منت الدر�س ب�صكل حمدد ومتمايز«
رموز  وت�صتخدم  مت�صقة  بطريقة  الكتاب  العا�صر«يرّقم  املوؤ�صر  ل�صواهد   املئوية  والن�صب  واملتو�صطات احل�صابية  التكرارات  جدول )32-9-4( 

352موحدة«

353جدول )4-9-33 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر«تدرج ال�صور بنمط مت�ّصق وجودة عالية«

354اجلدول )4-8-34 (املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب )ال�صف الرابع البتدائي(

356اجلدول رقم )4-8-35( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب  لل�صف الرابع البتدائي

362جدول )4-9- 1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد
املوؤ�صر الأول »يقّدم اأن�صطة متنوعة معتمدة على ال�صتق�صاء ت�صّكل مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود املتعلمني بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني 

362ن�صيطني«.

جدول )4-9- 2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين  »يطور املحتوى عمليات العلم �صمن اأن�صطة و�صياقات 
363خمتلفة« 

365اجلدول )4-9- 3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صرالثالث »�صممت الدرو�س وفق اإ�صرتاتيجية دورة التعلم«
امل�صبقة  املعرفة  تن�صيط  املحتوى على  الرابع »يوؤكد  املوؤ�صر  ل�صواهد   املئوية  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب  اجلدول )9-4- 4( 

367واأخذها يف احل�صبان «

اجلدول )4-9- 5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »ي�صجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�صئولية 
367التعلم«

والنغما�س  الدافعية  من  املحتوى  »يزيد  املوؤ�صرال�صاد�س  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )6  -9-4( اجلدول 
369واملرجعية والرتباط«

370اجلدول )4-9- 7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »ي�صجع املحتوى الت�صاركية بني جميع املتعلمني«
اجلدول )4-9- 8(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صرالثامن »يت�صمن املحتوى فر�صاً لتطوير مهارات تدوين 

371املالحظات«

اجلدول )4-9- 9( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع »ي�صتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى 
371املتعلمني« 

اجلدول )4-9-10(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر »ي�صتهدف املحتوى تطوير ا�صتخدام املخططات 
372التنظيمية ال�صورية«
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اجلدول )4-9-11( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر«يقدم املحتوى فر�صاً لال�صتذكار والتدرب 
373على املهارات امل�صتهدفة يف ال�صف وا�صتقبال التغذية الراجعة«

375اجلدول )4-9-12( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر »تطوير م�صتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني«

376اجلدول )4-9- 13(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صرالثالث ع�صر »تطوير الثقافة الب�صرية لدى املتعلمني«
اجلدول )4-9- 14( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صرالرابع ع�صر »يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف 

377العلوم «

اجلدول )4-9- 15( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر »يقدم املحتوى فر�صاً لتطوير مهارات 
379املحادثة والتوا�صل اللفظي«

اجلدول )4-9-16(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر »يطور املحتوى مهارات حل امل�صكالت 
380لدى املتعلمني«

اجلدول )4-9- 17(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع ع�صر »ي�صتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى 
381املتعلمني«

اجلدول )4-9- 18( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر »ي�صتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة 
382الر�صوم البيانية لدى املتعلمني«

مهارات  تطوير  املحتوى  »ي�صتهدف  ع�صر  املوؤ�صرالتا�صع  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات    )19  -9-4( اجلدول 
382الإح�صاء والحتمالت الأ�صا�صية لدى املتعلمني وتطبيق م�صائل اجلرب«

اجلدول )4-9-20(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الع�صرين »ي�صتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى 
384تقدمه«

اجلدول )4-9-21(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي والع�صرين »توّظف التقنية باأ�صاليب واأدوات 
385متنوعة لدعم وتطوير التعلم«

683اجلدول )4-9- 22( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية   

389جدول )4-9- 23( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صرالأول «يتميز ال�صكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته«

391جدول )4-9- 24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�صقة«

391جدول )4-9- 25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صرالثالث »ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

392جدول )4-9- 26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الرابع »ُت�ن���ّظم الف�صول بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

395جدول )4-9- 27 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س«ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«
جدول )4-9- 28( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�صكل يعك�س حمتوياته 

397وميايز بينها«

398جدول )4-9-29( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«
الكتاب بطريقة مت�صقة وت�صتخدم رموز  الثامن »يرّقم  املوؤ�صر  املئوية ملوؤ�صرات  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب  جدول )30-9-4( 

399موحدة«

400جدول )4-9-31( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع »تدرج ال�صور بنمط مت�ّصق وجودة عالية«

401اجلدول )9-4- 32(

401املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات التقنية لكتاب الطالب )ال�صف الأول املتو�صط(

402اجلدول رقم )4-9- 33( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب  لل�صف الأول املتو�صط

409جدول )4-9-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�صتق�صاء«
حول  املتمركز  التعلم  ا�صتهداف  يف  املعلم  »يدعم  الثاين  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )  2-9-4( جدول 

409املتعلم«

اجلدول )4-9-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثالث »ي�صهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم 
411املتمايز«

اأو  ال�صتذكار  مهارات  دعم  يف  املحتوى  »ي�صهم  الرابع  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )4-9-4( اجلدول 
412الدرا�صة من خالل ا�صرتاتيجيات منا�صبة «

اجلدول )4-9-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة 
413والتحدث«.
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بالطرق  العلوم  حمتوى  ربط  يف  املعلم  ال�صاد�س«يدعم  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )6-9-4( اجلدول 
414واملهارات الريا�صية« 

اجلدول )4-9-7(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع »يدعم املعلم لي�صتخدم اأدوات واأ�صاليب تقومي 
415متنوعة وم�صتمرة للتقومي ال�صفي«

416اجلدول )4-9-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن »يدعم املعلم يف ا�صتخدام التقنية لدعم التعلم«

417اجلدول )4-9-9( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية

418جدول )4-9-10 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«

419جدول )4-9-11 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثاين »ات�صاق الفهار�س«

420جدول )4-9-12 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث »ات�صاق امل�صادر«

421جدول )4-9-13 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع »ات�صاق املحتوى والأن�صطة«

422جدول )4-9-14 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر اخلام�س »نظرة �صاملة للمحتوى واملكونات«

422جدول )4-9-15 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س »افتتاحية الوحدة«

424جدول )4-9-16 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »منظم الوحدة«

425جدول )4-9-17 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر الثامن »خمطط املعلم للتقنية«

425جدول )4-9-18 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع »خمطط الف�صل«

427جدول )4-9-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر العا�صر »منطية �صفحات الدرو�س«

428جدول )4-9-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر »افتتاحية الف�صل«

429جدول )4-9-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر«خمطط الدر�س«

430جدول )4-9-22 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث ع�صر »مرحلة التهيئة«

431جدول )4-9-23 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر »مرحلة ال�صتك�صاف«

432جدول )4-9-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر«مرحلة ال�صرح«

433جدول )4-9-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر«مرحلة التقومي«

434جدول )4-9-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع ع�صر »مرحلة التو�صع«

434جدول )4-9-27 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر »فقرة اأقراأ لكي اأراجع«

435جدول )4-9-28 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع ع�صر »مرجعيات املعلم«

437جدول )4-9-29 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الع�صرين »الرتميز والرتقيم«

438اجلدول )30-9-4(

438املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات الفنية لدليل املعلم )ال�صف الأول البتدائي(

440اجلدول رقم )4-9-31( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول البتدائي

445جدول )4-11-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول: »يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�صتق�صاء«
جدول )4-11-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين: »يدعم املعلم يف ا�صتهداف التعلم املتمركز حول 

446املتعلم«

اجلدول )4-11-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث: »ي�صهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم 
447املتمايز«

اجلدول )4-11-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع: »ي�صهم املحتوى يف دعم مهارات ال�صتذكار اأو 
448الدرا�صة من خالل ا�صرتاتيجيات منا�صبة «

القراءة  مهارات  تطوير  يف  املعلم  »يدعم  اخلام�س:   املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات   )5-11-4( اجلدول 
449والكتابة والتحدث«.

اجلدول )4-11-6( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س:  »يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق 
451واملهارات الريا�صية«. 
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اجلدول )4-11-7(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع: »يدعم املعلم لي�صتخدم اأدوات واأ�صاليب تقومي 
451متنوعة وم�صتمرة للتقومي ال�صفي«

452اجلدول )4-11-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن:  »يدعم املعلم يف ا�صتخدام التقنية لدعم التعلم«

453اجلدول )4-11-9( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية

455جدول )4-11-10 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول: »ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«

456جدول )4-11-11 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين: »ات�صاق الفهار�س«

457جدول )4-11-12 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث: »ات�صاق امل�صادر«

458جدول )4-11-13 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع: »ات�صاق املحتوى والأن�صطة«

459جدول )4-11-14 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س: »نظرة �صاملة للمحتوى واملكونات«

459جدول )4-11-15 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س: »افتتاحية الوحدة«

460جدول )4-11-16 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع: »منظم الوحدة«

461جدول )4-11-17 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر الثامن: »خمطط املعلم للتقنية«

462جدول )4-11-18 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر التا�صع: »خمطط الف�صل«

463جدول )4-11-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر: »منطية �صفحات الدرو�س«

464جدول )4-11-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر: »افتتاحية الف�صل«

465جدول )4-11-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثاين ع�صر: »خمطط الدر�س«

466جدول )4-11-22 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثالث ع�صر: »مرحلة التهيئة«

467جدول )4-11-23 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر: »مرحلة ال�صتك�صاف«

468جدول )4-11-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر: »مرحلة ال�صرح«

469جدول )4-11-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر: »مرحلة التقومي«

470جدول )4-11-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع ع�صر: »مرحلة التو�صع«

470جدول )4-11-28 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن  ع�صر: »مرجعيات املعلم«

472جدول )4-11-29 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع ع�صر:  »الرتميز والرتقيم«

473اجلدول )4-11-30(املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور  الثاين املوا�صفات الفنية لدليل املعلم )ال�صف الرابع البتدائي(

475اجلدول رقم )4-11-31( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول البتدائي

480جدول )4-12-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�صتق�صاء«
املتمركز حول  التعلم  ا�صتهداف  الثاين »يدعم املعلم يف  املوؤ�صر  ل�صواهد  املئوية  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب   ) جدول )2-12-4 

481املعلم«

اجلدول )4-12-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث »ي�صهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم 
483املتمايز«

اأو  الرابع »ي�صهم املحتوى يف دعم مهارات ال�صتذكار  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر  اجلدول )4-12-4( 
484الدرا�صة من خالل ا�صرتاتيجيات منا�صبة «

اجلدول )4-12-5( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »يوفر ا�صرتاتيجيات وم�صادر اإ�صافية للمعلم 
584مل�صاعدة الطالب على التمكن من املهارات الأ�صا�صية«

اجلدول )4-12-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س »يدعم املعلم لي�صتخدم اأدوات واأ�صاليب تقومي 
486متنوعة وم�صتمرة للتقومي ال�صفي«

488اجلدول )4-12-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »يدعم املعلم يف ا�صتخدام التقنية لدعم التعلم«

489اجلدول )4-12-8( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية   

490جدول )4-12-9 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول«ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«

492جدول )4-12-10 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »ات�صاق مقدمات الدليل«
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494جدول )4-12-11 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث »كيف ت�صتخدم العلوم«

495جدول )4-12-12 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع »خمطط الوحدة«

496جدول )4-12-13 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »م�صادر الف�صل«

497جدول )4-12-14 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س«امل�صاعدة يف التح�صري«

894جدول )4-12-15 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »افتتاحية الف�صل« 

500جدول )4-12-16 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر الثامن »اأتهياأ للقراءة«

501جدول )4-12-17 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع »خمطط الف�صل«

502جدول )4-12-18 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر: »افتتاحية الدر�س«

503جدول )4-12-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر: »�صفحات مرحلة التدري�س«

504جدول )4-12-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر: »مرحلة التقومي«

505جدول )4-12-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث ع�صر: »مرحلة التهيئة«

506جدول )4-12-22 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر: »مراجعة الف�صل«

507جدول )4-12-23 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر: »الختبار املقنن«

507جدول )4-12-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر: »مرجعيات الطالب«

508جدول )4-12-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع ع�صر: »مرجعيات املعلم«

510جدول )4-12-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر: »الرتميز والرتقيم«

511اجلدول )4-12-27( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات الفنية لدليل املعلم )ال�صف الأول متو�صط(

513اجلدول رقم )4-12-28( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول املتو�صط
اجلدول  )5-1(  ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق موا�صفات الأ�ص�س النظرية والرتبوية لكتب الطالب يف الريا�صيات لل�صفوف: الأول البتدائي 

519والرابع البتدائي والأول املتو�صط.

الأول البتدائي والرابع البتدائي  لل�صفوف  الريا�صيات  الطالب يف  اجلدول )5-2( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق موا�صفات مكونات كتاب 
520والأول املتو�صط.

والرابع  البتدائي  الأول  الثالثة  لل�صفوف  الريا�صيات  يف  الطالب  لكتاب  الفنية  املوا�صفات  حتقق  وم�صتوى  ملتو�صط  ملخ�س   )3-5( اجلدول 
521البتدائي والأول املتو�صط.

البتدائي  الأول  لل�صفوف  الريا�صيات  املعلم يف  لدليل  النظرية والرتبوية  الأ�ص�س  اجلدول )5-4( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق موا�صفات 
522والرابع البتدائي والأول املتو�صط.

524اجلدول )5-5( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق موا�صفات مكونات دليل املعلم يف الريا�صيات لل�صفوف الأول والرابع البتدائي والأول املتو�صط.
اجلدول )5-6( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق املوا�صفات الفنية لدليل املعلم يف الريا�صيات لل�صفوف الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول 

524املتو�صط.

والرابع  البتدائي  الأول  ال�صفوف  يف  للعلوم  الطالب  لكتب  والفنية  الرتبوية  املوا�صفات  حتقق  وم�صتوى  ملتو�صط  ملخ�س    )7-5( اجلدول  
529البتدائي والأول املتو�صط
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  قائمة المالحق

رقم ال�صفحةعنوان امللحق
545ملحق )1( اأدوات التحليل للريا�ضيات

565ملحق )2( اأدوات التحليل للعلوم

616ملحق )3( قائمة باأ�ضماء الفريق البحثي واملحللني

617ملحق )4( قائمة باأ�ضماء حمكمي الأدوات

618ملحق )5( اخلطة الإجرائية لعمل الفريق



21

  المستخلص

اإىل تقومي م�ضتوى ات�ضاق كتب امل�ضروع للطالب واملعلم للعلوم والريا�ضيات  هدفت هذه الدرا�ضة 
�ضل�ضلة  يف  لها  املقابلة  الكتب  م��ع  املتو�ضط  والأول  الب��ت��دائ��ي،  وال��راب��ع  الب��ت��دائ��ي،  الأول  لل�ضفوف: 
»ماقروهل« الأمريكية  لنف�س ال�ضنوات؛ والتي ترجمت ووائمت وفقها الكتب اجلديدة.  وقد ُطّورت لهذا 
م�ضتخل�ضة  و�ضواهد  وموؤ�ضرات  موا�ضفات  تت�ضمن  وكمية،  كيفية  حمتوى،  حتليل  اأدوات  �ضت  الغر�س 
الأدوات،  وثبات  �ضحة  من  التاأكد  وبعد  العالقة.  ذي  ال��رتب��وي  والأدب  »م��اق��روه��ل«  �ضل�ضلة  كتب  من 
ُدّربت فرق متخ�ض�ضة من الرتبويني، على حتليل الكتب والأدلة با�ضتخدام تلك الأدوات. وقد اأظهرت 
ال�ضفوف  الت�ضاق جلميع  اأن م�ضتوى  للريا�ضيات  املعلم  ودليل  الطالب  كتاب  لتحليل  بالن�ضبة  النتائج 
بدرجة  ك��ان   الكتاب؛ يف حني  ومكونات  والنظرية  الرتبوية  الأ�ض�س  ملوا�ضفات  »متو�ضطة«  بدرجة  كان 
»مرتفعة« للموا�ضفات الفنية، وقد كانت كتب ال�ضف الرابع البتدائي الأعلى ات�ضاقاً. اأما بالن�ضبة للعلوم 
فقد ظهر م�ضتوى الت�ضاق بدرجة »متو�ضطة« للموا�ضفات الرتبوية وكذلك للموا�ضفات الفنية ما عدا 
ال�ضف الرابع فقد كانت بدرجة »مرتفعة« لكتب الطالب، وقد كانت كتب ال�ضف الرابع البتدائي الأعلى 
اأما بالن�ضبة لدليل املعلم للعلوم فقد كان م�ضتوى الت�ضاق للموا�ضفات  ات�ضاقاً لكال نوعي املوا�ضفات. 
الرتبوية بدرجة »متو�ضطة« لل�ضفني الأول والرابع البتدائي، وبدرجة »مرتفعة« لل�ضف الأول املتو�ضط، 
اأما الت�ضاق للموا�ضفات الفنية فقد كان بدرجة »متو�ضطة« جلميع ال�ضفوف، وكان دليل ال�ضف الأول 
الدرا�ضة تو�ضيات تف�ضيلية لرفع م�ضتوى  املوا�ضفات. وقد قدمت  لكال نوعي  ات�ضاقاً  اأعالها  املتو�ضط 

الت�ضاق يف الكتب والأدلة، واملواطن التي تتطلب التح�ضني.
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Evaluating the level of alignment of the instructional and technical specifica-

tion between the McGraw-Hill series and customised instructional materials for 

grades 1, 4 and 7 in the Kingdom of Saudi Arabia

  Abstract: 

The aim of this study was to evaluate the level of alignment of the new science 
and mathematics textbooks and teacher guides for the grades 1,4 and 7 with the 
corrospending textbooks and guides produced by McGraw-Hill. Six content analy-
sis tools were developed that include specifications, indicators and demonstrations 
extracted from the Mc-Graw-Hill series and related literature. After validity and real-
ibility of the tools were checked, teams were trained to apply those tools. For the 
mathematics textbooks and guides, findings showed that the level of alignment for 
student textbooks and teacher guides were «moderate» in terms of educational 
and theoretical bases specifications and textbooks components, while the level of 
alignment was «high» for the technical specifications. Grade 4 achieved the «high-
est» alignment compared to the other two grades. Regarding the science findings 
for student textbooks, the alignment was «moderate» in terms of instructional and 
educational specifications for all grades (except grade 4 that it was «high» only in 
terms of technical specifications, and the «highest» in both kind of specifications 
compared to the other two grades). For the science techer guides, the alignment 
of instructional specifications was «moderate» for grades 1 and 4, high for grade 7, 
while all grades were «moderately» aligned in terms of technical specifications. The 
study offered specific recommendations in order to increase the level of alignment 
in student teaxtbooks and teachers guides with refrence to areas that require im-
provements.
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الفصل األول

مشكلة الدراسة ومنهجيتها

  1-1 مقدمة:
والعلوم  الريا�ضيات  تعليم  لتطوير  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�ضعى 
كرافد اأ�ضا�ضي من روافد التنمية يف البلد واأداة من اأدوات �ضناعة املعرفة، ويتمّثل ذلك يف م�ضروع تطوير 
الريا�ضيات والعلوم الذي ي�ضتند اإىل معايري عاملية ب�ضفته اأحد الأدوات املهمة يف هذا ال�ضياق، ويتحدد 
ذلك يف مواءمة واحدة من ال�ضال�ضل العاملية يف جمال تعليم الريا�ضيات والعلوم وهي »�ضل�ضلة ماقروهل 
الأمريكية Hill-McGraw«. وقد عهدت وزارة الرتبية والتعليم تنفيذ هذا العمل ل�ضركة وطنية هي �ضركة 

العبيكان للبحث والتطوير.
      ومن املعلوم اأن املواد التعليمية التي تتبع �ضل�ضلة ماقروهل مت بناءها لتعك�س املعايري املعلنة لكل 
من الريا�ضيات والعلوم يف الوليات املتحدة الأمريكية. وت�ضري اأدلة املعلم باقت�ضاب اإىل ما مت ا�ضتهدافه 
ا�ضتهداف املعايري تنبع من  اأهمية حتديد مدى  من معايري ومواطن ذلك داخل الكتاب املدر�ضي. واإن 
النظرة املعا�ضرة والتي توؤّكد على اأهمية اأن يكون املنهج موّجها باملعايري )Park, 2005( اأكرث من كونه 

مرتبطاً باملو�ضوعات اأو املحتوى.
وكما هو معلوم، فاإن للكتاب املدر�ضي دوراً فاعاًل يف حتقيق الأهداف الرتبوية املتوخاة، اإذ اأنه ي�ضتمل 
، ويعر�س اخلربات  الأ�ضا�ضية يف مو�ضوع معنينَّ الأدنى ملجموعة احلقائق والأفكار واملفاهيم  على احلد 
النمو  مطالب  وت��الوؤم  جهة،  م��ن   املبحث  ه��ذا  يف  لالأفكار  املنطقي  التنظيم  تراعي  ب�ضورة  التعليمية 
ومبادئ التعلم للطالب من جهة اأخرى، كما اأنه يهيئ للطالب مراجعة املادة الدرا�ضية متى اأراد، ويزوده 
بالتمارين والأمثلة؛ مما يزيد من تعزيز املعلومات يف ذهن الطالب، والذي ي�ضاعده يف انتقال اأثر التعلم 
اإىل مواقف حياتية م�ضابهة؛ لذا فعلى جودة الكتاب املدر�ضي وح�ضن ا�ضتخدامه، يتوقف - اإىل حد كبري- 

       .)Horsley et al., 2010(حتقيقه لأهداف املنهج
اأنه عادة ما يكون هناك فجوة بني معايري الريا�ضيات املدر�ضية والكتب واملواد التعليمية التي  اإل 
تعك�س تلك املعايري. فعلى �ضبيل املثال تو�ضلت درا�ضة )Fan, and Zhu, 2007( اإىل اأن هناك تبايناً يف كل 
من ال�ضني و�ضنقافورة والوليات املتحدة، بني معايري الريا�ضيات والكتب الدرا�ضية التي تعك�ضها. ويف 
التي  الريا�ضيات  ومعايري  املعلم  يقدمه  فيما  تباين  هناك  يكون  ما  غالباً  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
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ي�ضتند لها، وحتى الكتاب املدر�ضي الذي يختاره، والذي ينظر له يف كثري من احلالت من بع�س املدر�ضني 
على اأنه هو املنهج.

وحتظى كتب الريا�ضيات والعلوم باأهمية خا�ضة بني الكتب املدر�ضية؛ كونها ت�ضهم  ب�ضكل مبا�ضر يف 
تنمية الثقافة العلمية، وبالإ�ضافة اإىل حاجة املعلمني واملعلمات لكتب ذات جودة عالية؛ لدعم التاأهيل 
الرتبوي الالزم، يف هاتني املادتني، بالن�ضبة لعدد كبري من املعلمني )بن طريف، 2009(، كما اأن عدم توفر 

.(Mohammad & Komari, 2007( م�ضادر تعلم متخ�ض�ضة ومتنوعة تزيد من اأهمية هذا املبحث
وحيث اإن بع�س خمرجات امل�ضروع املختلفة، واملتمثلة يف الكتب الدرا�ضية، وما يرتبط بها من كتب 
اأخرى قد مت اإجنازها، فقد اأ�ضبح من املهم اإجراء تقومي لتلك املخرجات؛ ل�ضمان توافر اجلودة املطلوبة. 
لذا ُيعد تقييم كتب الريا�ضيات والعلوم املدر�ضية حاجة ملحة، للتحقق من اأنها ت�ضهم يف حتقيق الأهداف 
املتوقعة منها. وقد يكون من الأبعاد املهمة حتديد مدى ات�ضاق )Alignment( الكتب مع امل�ضادر الأ�ضلية 
التي مت ترجمتها وتكييفها منها، والتزامها باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي بنيت عليها كتب �ضل�ضلة 

»ماقروهل«.

  1-2 هدف الدراسة وأسئلتها:
ق�ضدت وزارة الرتبية والتعليم من تغيري املناهج والكتب املدر�ضية اإحداث تغيري نوعي يف واقع 
الواقع  يف  امل�ضتهدف  النوعي  التغيري  باأن  اقتناعها  من  وانطالقاً  املدار�س؛  يف  ال�ضائد  والتعليم  التعلم 
الرتبوي يف املدار�س ل ميكن حتقيقه اإل بتغيري ممار�ضات املعلمني، ومديري املدار�س الرتبوية يف املقام 
الأول، وبناء مناهج وكتب جديدة تواكب امل�ضتجدات، وتعطي فر�ضة اأكرب للمتعلمني؛ لتعلم الريا�ضيات 
بطرق جتعلهم اأع�ضاء فاعلني ومنتجني يف امل�ضتقبل، كُل ح�ضب رغبته وا�ضتعداداته وقدراته، مع الرتكيز 

على مو�ضوعات جديدة، حتاكي احلياة الواقعية والعملية للطالب. 
ومن هنا تهدف هذه الدرا�صة ب�صكل رئي�س اإىل: حتديد مدى ات�ضاق كتب الطالب واأدلة 
�ضل�ضلة ماقروهل  والفنية كما تظهر يف منتجات  املوا�ضفات الرتبوية  والعلوم مع  للريا�ضيات  املعلمني 

لل�ضفوف: الأول، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط.
و�ضيتم ذلك يف �ضوء الإجابة عن ال�ضوؤالني الرئي�ضيني:

املعلمني  واأدلة  التي اعتمدتها كتب الطالب  املوا�ضفات الرتبوية والفنية  ال�صوؤال الرئي�س الأول: ما 
للريا�ضيات والعلوم لل�ضفوف: )الأول، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط( وفقاً ل�ضل�ضلة »ماقروهل«؟

ما مدى التزام كتب الطالب واأدلة املعلمني للريا�ضيات والعلوم لل�ضفوف:  ال�صوؤال الرئي�س الثاين: 
)الأول، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط( يف اململكة العربية ال�ضعودية باملوا�ضفات الرتبوية والفنية 

التي مت ا�ضتخال�ضها من �ضل�ضلة »ماقروهل«؟
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ويتفرع من هذا ال�ضوؤال الأ�ضئلة الفرعية التالية:
يف  (  1 والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  للريا�ضيات  الطالب  كتاب  التزام  مدى  ما 

اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
لل�ضف الأول البتدائي؟

يف  (  2 والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  للريا�ضيات  الطالب  كتاب  التزام  مدى  ما 
اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 

لل�ضف الرابع البتدائي؟
يف  (  3 والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  للريا�ضيات  الطالب  كتاب  التزام  مدى  ما 

اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
لل�ضف الأول متو�ضط؟

ما مدى التزام دليل املعلم للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  4
العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 

الأول البتدائي؟
ما مدى التزام دليل املعلم للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  5

العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 
الرابع البتدائي؟

ما مدى التزام دليل املعلم للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  6
العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 

الأول املتو�ضط؟
ما مدى التزام كتاب الطالب للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  7

العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 
الأول البتدائي؟

ما مدى التزام كتاب الطالب للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  8
العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 

الرابع البتدائي؟
ما مدى التزام كتاب الطالب للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  9

العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 
الأول املتو�ضط؟

ما مدى التزام دليل املعلم للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية  (  10
ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف الأول 

البتدائي؟
ما مدى التزام دليل املعلم للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية  (  11
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ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف الرابع 
البتدائي؟

ما مدى التزام دليل املعلم للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية  (  12
ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف الأول 

املتو�ضط؟
  1-3 أهمية الدراسة:

مل�ضروع مناهج  التعليمية  املنتجات  التزام  الدرا�ضة يف تقدمي تغذية راجعة حول مدى  ت�ضهم هذه 
ومدى  )ماقروهل(،  مواءمتها  مت  التي  ال�ضل�ضلة  يف  والفنية  الرتبوية  باملوا�ضفات  والعلوم  الريا�ضيات 
وم��دى  )م��اق��روه��ل(،  مواءمتها  مت��ت  التي  ال�ضل�ضلة  ح�ضب  والفنية،  الرتبوية  باملوا�ضفات  التزامها 
املحافظة على بنية املنهج الوارد فيها، كما تقدم مقرتحات لتجويد املنتج من خالل مقارنته وحتليله، يف 
�ضوء موا�ضفات املنتج الأ�ضا�ضي. كما تاأتي اأهمية هذه الدرا�ضة من كون تقومي كتب الريا�ضيات والعلوم 
املدر�ضية قد ميثل متطلباً متجدداً، كخطوة اأوىل ملواكبة التحديثات والتطورات العاملية، يف جمال مناهج 
الريا�ضيات والعلوم، مما ي�ضاعد يف التعرف على جمالت القوة ونواحي الق�ضور يف الكتب املدر�ضية؛ حتى 

ميكن حت�ضينها وفق اأ�ض�س علمية �ضليمة. 
  1-4 عينة ومجتمع الدراسة:

متثل املنتجات التعليمية التالية جمتمع وعينة الدرا�ضة، وهي:
والرابع  � الأول،  لل�ضفوف:  2009م،  طبعة  )ماقروهل(،  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  يف  واملعلم  الطالب  كتب 

البتدائي، والأول املتو�ضط.
كتب الطالب واأدلة املعلمني )املواءمة(، طبعة 1432ه� لل�ضفوف: الأول، والرابع البتدائي، والأول  �

املتو�ضط.
  1-5 حدود الدراسة:

العربية  اململكة  يف  وال��ع��ل��وم(،  )الريا�ضيات  املعلمني  واأدل���ة  ال��ط��الب  كتب  على  ال��درا���ض��ة  تقت�ضر 
ال�ضعودية، لل�ضفوف: الأول، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط )طبعة 1432ه�(، كما تقت�ضر اأي�ضاً على 

منتجات »ماقروهل« من املواد التعليمية، لل�ضفوف: الأول والرابع وال�ضابع )طبعة 2009م(.
  1-6 مصطلحات الدراسة:

كتب امل�صروع: ويق�ضد بها الكتب التي تطبقها وزارة الرتبية والتعليم، يف اململكة العربية ال�ضعودية،  �
�ضمن م�ضروع تطوير مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، وت�ضتند اإىل �ضل�ضلة »ماقروهل« العاملية، 

والتي مت تعميمها مع بداية العام الدرا�ضي 1431/1430ه� )2009م(.
كتب ال�صل�صلة: كتب الطالب واملعلم الأ�ضلية، املنتجة من قبل �ضركة »ماقروهل« العاملية، يف طبعة  �

عام )2009م(، وترجمتها ومواءمتها بوا�ضطة وزارة الرتبية والتعليم.
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اأ�ضلوب علمي، ي�ضتخدم لال�ضتدلل بطريقة منظمة ومو�ضوعية على خ�ضائ�س  � حتليل املحتوى: 
ف اإجرائياً يف هذه الدرا�ضة باأنه الأ�ضلوب الذي ي�ضتهدف و�ضف املحتوى  حمددة للمحتوى، وُيعرنَّ

التعليمي و�ضفاً مو�ضوعياً ومنظماً، لكمية وطبيعة املادة املت�ضمنة يف كتب الريا�ضيات.
تتمثل يف عر�س  � والتي  التعليمي،  بالت�ضميم  املت�ضلة  واملميزات  الرتبوية: اخل�ضائ�س  املوا�صفات 

وتنظيم ومعاجلة املحتوى للريا�ضيات والعلوم.
للكتب  � املادية  واخل�ضائ�س  الفني  بالت�ضميم  ال�ضلة  ذات  الظاهرية  املميزات  الفنية:  املوا�صفات 

املدر�ضية.
الت�صاق: مدى التزام كتب امل�ضروع باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي تظهر يف �ضل�ضلة »ماقروهل«  �

)بناء على ما تو�ضلت اإليه هذه الدرا�ضة(.

  1-7 منهج الدراسة
يف  املتمثل  النوعي،  التحليلي  البحث  اأ�ضلوب  اعتمدت  حتليلية،  و�ضفية  درا�ضة  الدرا�ضة  هذه  تعّد 
املئوية،  والن�ضب  التكرارات  وا�ضتخدام  والعلوم،  الريا�ضيات  يف  امل�ضروع،  كتب  ملحتوى  امل�ضمون  حتليل 

لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة. 

  1-8 إجراءات الدراسة:
�ضارت الدرا�ضة وفق الإجراءات العامة التالية:

حتديد املوا�ضفات الرتبوية والفنية ملنتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من خالل حتليل ال�ضل�ضلة الأ�ضل،  (  1
اخلطوة  كانت  لذا  الأ�ضل.  ال�ضل�ضلة  يف  وردت  كما  ا�ضتهدافها  ومواطن  املعايري،  قوائم  ومراجعة 
الأوىل واجلوهرية حتديد تلك املوا�ضفات كما تظهر يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. ومن املعلوم اأن املوا�ضفات 
يفرت�س اأن تكون وثيقة �ضابقة للكتب املدر�ضية، بحيث يعتمد عليها اإنتاج تلك الكتب. غري اأنه لغياب 
تلك املوا�ضفات، وعدم احل�ضول عليها، كونها قد متّثل جهداً خا�ضاً للنا�ضر مل ي�ضمح بن�ضرها، كان 
لزاماً قيام فريق البحث با�ضتخراج تلك املوا�ضفات من ال�ضل�ضلة الأ�ضل. وقد اعتمد على امل�ضادر 

التالية:
يف  � و�ضريح  وا�ضح  ب�ضكل  والأن�ضطة  املعلمني  واأدل��ة  الطالب  كتب  مقدمات  يف  عليه  ُن�ّس  ما 

منتجات ماقروهل.
خالل  � من  املوا�ضفات  على  للوقوف  الدر�س  وعنا�ضر  والف�ضول  للوحدات  املتعمق  الفح�س 

جت�ضيدها يف املنتج التعليمي.
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مراجعة الأدب الرتبوي )ب�ضكل خا�س الدرا�ضات املتعلقة مبنتجات ماقروهل التعليمية للعلوم  �
والريا�ضيات( للم�ضاعدة يف مالحظة املوا�ضفات وت�ضهيل ا�ضتخراجها و�ضياغتها.

مرت عملية ا�ضتخراج املوا�ضفات بعدد من الإجراءات اأو اخلطوات، وهي: (  2
م�ضح مقدمات اأدلة املعلم وغريه ل�ضتخراج املوا�ضفات املن�ضو�س عليها. �
فح�س كتب الطالب واملعلم ب�ضكل مرتّو ومتعمق، وح�ضر ما يبدو اأنه موا�ضفات وفق املحددات. �
ال�ضتعانة بقوائم معّدة م�ضبقاً من الأدب الرتبوي؛ لتعني يف ال�ضياغة وا�ضتخراج املوا�ضفات. �
موا�ضفات  � ت�ضم  جمموعات  �ضمن  ت�ضنيفها  حيث  من  امل�ضتخرجة  املوا�ضفات  ترتيب  اإع��ادة 

متجان�ضة.
حتديد مدى التقاطع والتكرار يف املوا�ضفات، ودجمها اأو حتديدها ب�ضكل دقيق لتكون متميزة  �

وغري متداخلة.
التحكيم الداخلي ملدى تنظيم وو�ضوح قوائم املوا�ضفات. �
يف  � ومتثيلها  انطباقها  من  للتاأكد  املدر�ضية؛  بالكتب  املوا�ضفات  من  الأولية  الن�ضخة  مقابلة 

الكتب، وعدم وجود موا�ضفات مفقودة، اأو موا�ضفات افرتا�ضية قد ل ترتبط باملنتجات.
حتكيم املوا�ضفات من قبل فريق خارجي من حيث و�ضوحها، متايزها، واإمكانية وجودها يف  �

املنتجات امل�ضتهدفة.
حتليل نتائج التحكيم لتحديد مدى الت�ضاق بني املحكمني، واإدخال التعديالت املطلوبة �
اعتماد الن�ضخة النهائية للموا�ضفات. �

جمع  (  3 يف  الربوتوكول  منا�ضبة  وحتكيم  الدرا�ضة،  اأ�ضئلة  مع  ي��ت��واءم  مبا  للتحليل  بروتوكول  بناء 
البيانات املنا�ضبة لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة.

اأدوات التحليل، وتنفيذ التطبيق التجريبي لالأدوات  (  4 تقدمي تدريب لفرق التحليل على ا�ضتخدام 
باإ�ضراف الفريق البحثي.

التوا�ضل  (  5 مع  والعلوم،  الريا�ضيات  من  لكل  درا�ضي،  �ضف  لكل  م�ضتقلة  فرق  وفق  التحليل  تنفيذ 
امل�ضتمر بني فرق التحليل والفريق البحثي، حول ما يقابله املحللون.

ح�ضاب الثبات يف نتائج التحليل بني فرق التحليل ب�ضكل م�ضتقل. (  6
حتديد التكرارات واملتو�ضطات لأحكام املحللني. (  7



29

الفصل الثاني

أدبيات الدراسة 

  2-1 مقدمة:
الطالب  يتعلمه  ما  لتحديد  كو�ضيلة مهمة  ت�ضتخدم  كونها  اأهمية خا�ضة؛  التعليمية  امل��واد  حتتل 
)Bruner 1960(؛ كما اأنها متّثل م�ضدراً للدرو�س، وموجهاً ملا �ضيقوم به الطالب واملعلمون داخل ال�ضف 
وبينك  ياقر  يذكر  املدر�ضية،  الكتب  على  املعلمني  اعتماد  اإىل مدى  وكاإ�ضارة   .)Ball and Cohen, 1996(
)Yager and Penick, 1987( اإىل اأن 90% من املعلمني يعتمدون على الكتب املدر�ضية مبقدار 95%، مقارنة 
 )Ball and Cohen, 1996( باعتمادهم على امل�ضادر الأخرى. بل اإن بع�س املعلمني كما ي�ضري بول وكوهني
يتعاملون مع الكتاب املدر�ضي وكاأنه املنهج. وعادة ما يكون املعلمون الأقل خربة اأكرث اعتماداً على الكتب 
التي  واملهارات  املحتوى  يدّر�ضون  اأوعندما   ،)Elliott and Woodward, 1990( اخلربة  ذوي  املعلمني  من 
اأع��دوا له قبل اخلدمة )Stern and  Roseman, 2001(، وهو ما قد  ل تت�ضل مبا�ضرة بتخ�ض�ضهم الذي 
يوجد عادة لدى معلمي الريا�ضيات والعلوم يف املرحلة البتدائية، حيث مل ُيعّدوا ب�ضكل خا�س لتدري�س 
هاتني املادتني. ي�ضاف اإىل ذلك اأي�ضاً الطالب؛ حيث ينظرون اإىل الكتب املدر�ضية وكاأنها امل�ضدر الرئي�س 
Chiang-( للمعرفة. بل ي�ضري الأدب الرتبوي كذلك اإىل اأنه حتى اأولياء اأمورهم يعتربونها اأ�ضا�س التعليم

.)Soong and Yager, 1993

جيد،  ب�ضكل  التعليمية  امل���واد  ت�ضميم  يتم  فعندما  وال��ت��اأث��ري؛  والأه��م��ي��ة  ال���دور  ه��ذا  على  وعطفاً 
ف�ضت�ضهم يف حت�ضني التعليم والتعلم )Ball and Cohen, 1996; Schmidt et al., 1997 (. وكما يقرتح بي�ضوب 
يكّون  للمعلمني منوذجاً  تقّدم  التعليمية اجليدة  املواد  فاإن   )Bishop and Anderson, 1990( واأندر�ضون
لديهم روؤية لكيفية تنفيذ التدري�س. لذا فقد حظي تقومي الكتب املدر�ضية باهتمام وا�ضع لدى الباحثني 

يف تعليم الريا�ضيات والعلوم.
ووفقاً ل� �ضيلد )Shield, 2005( ميكن اأن تتّجه هذه الدرا�ضات نحو تقومي الكتب، بالنظر اإىل حتقيقها 
اأو ت�ضمينها موا�ضفات حمددة، تتعلق بالت�ضميم الرتبوي، اأو املحتوى، اأو املظهر، كما هو يف كثري من 
الدرا�ضات، وتكون تلك املوا�ضفات غالباً م�ضتقة من الأدب الرتبوي ذي العالقة. اأما النمط الثاين من 
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الدرا�ضات فيتجه نحو حتديد مدى اّت�ضاق الكتب املدر�ضية )Textbooks Alignment( مع مرجعيات واأطر 
اأخرى حمددة �ضلفا مثل وثائق املعايري واأطر املنهج.

وقد ازدادت الدرا�ضات �ضمن النوع الثاين، وخ�ضو�ضاً بعد ظهور حركة املعايري يف عدد من الدول، 
وبخا�ضة يف الوليات املتحدة الأمريكية. فقد رافق ذلك دعوات  توؤكد على اأهمية التاأكد من مدى توافق 
اأو ات�ضاق املواد التعليمية مع املعايري الوطنية،  كجزء من �ضمان جودتها )Kulm et al., 1999(. وي�ضري 
�ضيلد )Shield, 2005) اإىل اأن النمط الثاين من هذه الدرا�ضات هو الأقل، رغم اأنه يت�ضم بالعمق، كونه ُيبنى 
املمار�ضات  املدر�ضية مع  الكتب  تربط بني حمتوى   ،)Systemic Strategies( ا�ضرتاتيجيات منّظمة وفق 
التعليمية املطلوبة من اجلهات املختلفة، مثل املنظمات املهنية لتعليم الريا�ضيات والعلوم، بالإ�ضافة اإىل 

تقومي تعلم الطالب.
ولعل الدرا�ضة احلالية ميكن ت�ضنيفها �ضمن النوع الثاين، الذي يحدد مدى الت�ضاق بني الكتب 
للعلوم  الأ�ضلية  »م��اق��روه��ل«  �ضل�ضلة  البحث  ه��ذا  يف  املرجعيات  ومت��ّث��ل  اأخ���رى،  ومرجعيات  املدر�ضية 
اإىل العالقة بينهما كما يو�ضحها  النظر  التي اعتمدتها وزارة الرتبية والتعليم. وميكن  والريا�ضيات، 
ال�ضكل)1(، حيث متّثل ال�ضل�ضلة الأ�ضل ما ميكن ت�ضميته »املنهج املق�ضود اأو امل�ضتهدف« جت�ضيده يف كتب 
امل�ضروع. وبالنظر اإىل الوثائق املوجهة للم�ضروع جند اأن اأحد اأهم اأهداف امل�ضروع هو »اإنتاج كتب مدر�ضية 
يف الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ل تقل جودة عن ال�ضل�ضلة الأ�ضل« )وزارة الرتبية والتعليم، ب ت(. وبناء 
عليه؛ فكلما اقرتبت كتب امل�ضروع من املوا�ضفات الرتبوية والفنية  كما هي يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل؛ كانت 

اأكرث جودة.
�ضكل )1(: العالقة بني ال�ضل�ضة الأ�ضل وكتب امل�ضروع

املنهج امل�صتهدف
ال�ضل�ضلة الأ�ضل

املنهج املج�ّصد
كتب امل�ضروع

وكون هذه الدرا�ضة تن�ضوي حتت درا�ضات الت�ضاق، ف�ضيكون الرتكيز على مراجعة الأدبيات الرتبوية 
على حتديد مفهوم ات�ضاق املنهج وم�ضتوياته واأنواعه، واأبرز الدرا�ضات ال�ضابقة يف تقومي الت�ضاق يف كتب 

الريا�ضيات والعلوم، واأخرياً ا�ضتخال�س ما ميكن اأن يفيد يف توجيه هذه الدرا�ضة.
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Curriculum Alignment 2-2 : مفهوم اتساق المنهج  
اأن هناك اختالفاً بني الباحثني والرتبويني يف حتديد املق�ضود مب�ضطلح  اإىل  ي�ضري »قالتهورن« 
كما ي�ضري راجا )Wraga, 1999( ت�ضميات  اأي�ضاً  املنهج« )Glatthorn, 1999(. وهو ما يطلق عليه  »ات�ضاق 
اأخرى مثل: اللتزام )Adherence(، التوافق )Match( والن�ضجام )Consistency(. وقد تق�ضت »بينيه« 
)Bennett, 2005( اأغلب التعاريف املت�ضلة مبفهوم ات�ضاق املنهج، وتو�ضلت اإىل اأن امل�ضطلح ي�ضتخدم يف 
�ضياقني خمتلفني. ال�ضياق الأول هو جمال ال�ضيا�ضات الرتبوية )Educational Policies( واختارت تعريف 
اأن الت�ضاق حني »ي�ضتخدم يف املجال الرتبوي فاإنه يعني  اأ�ضار �ضراحة اإىل  ويب )Webb, 1997(، الذي 

مدى تفاعل عنا�ضر ال�ضيا�ضة الرتبوية فيما بينها لتقود التدري�س وبالتايل تعّلم الطالب«. 
اأما ال�ضياق الثاين فهو عندما ي�ضار اإىل الت�ضاق ك� منهجية للتحليل وفق معايري حمددة، وينطبق 
بني  »العالقة  باأنه حتليل  الت�ضاق  اإىل  اأ�ضارت  )Anderson, 2002(، حيث  اندر�ضون  ا�ضتخدام  على  ذلك 
التقومي والأهداف، وبني الأهداف واملواد التعليمية واأن�ضطة التدري�س، وبني التقومي واملواد التعليمية 
Wra-( »ورمبا يتوافق ذلك اأي�ضاً مع تعريف »راجا .)2 )واأن�ضطة التدري�س«. وميكن متثيل ذلك يف ال�ضكل 
ga, 1999, p.5( باأن الت�ضاق يعني »التوافق بني املنهج املحلي مع م�ضدر خارجي؛ وخ�ضو�ضاً الختبارات 

املعيارية اأو قوائم معايري املنهج«.

)Anderson، 2002( منوذج يو�ضح عالقة الت�ضاق بني املعايري واملواد التعليمة والختبارات :)ضكل )2� 

املواد التعليمية 
واأن�صطة التدري�س

املعايري/ الأهداف

التقومي/ الختبارات

لي�ضمل  تو�ضيعه  ميكن  الت�ضاق  م�ضطلح  اأن   )Glatthorn, 1999( »قالتهورن«  مع  »بينيه«  وتتفق 
جمال ال�ضيا�ضات الرتبوية واأداة للتحليل. حيث ميكن النظر اإليه كاأداة، ورمبا كاإطار ملقارنة الت�ضاق بني 
م�ضتويات اأو �ضور خمتلفة للمنهج )مثال: املنهج املق�ضود، املنهج املكتوب، املنهج املدرنَّ�س، املنهج املتعّلم...

ي الت�ضاق يقوم الباحث ب�: اإلخ( . وت�ضري »بينيه« اإىل اأنه خالل تق�ضّ
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فهم التقاطعات وم�ضتويات التباين بني اأبعاد املنهج املختلفة. �
حتديد اأكرث �ضور الختالف بني اأكرث الأبعاد اأهمية. �
حتديد ما ميكن عمله لتقليل الفجوة اأو الختالف. �

املق�ضود  املنهج  )مثل  بعدين  بني  التطابق  بال�ضرورة  يعني  ل  قد  الت�ضاق  اأن  يظهر  �ضبق  ومم��ا 
واملكتوب على �ضبيل املثال(. وكتطبيق على مو�ضوع هذه الدرا�ضة فيمكن اأن النظر اإىل الت�ضاق من خالل 
مدى اللتزام بتطبيق املوا�ضفات الرتبوية والفنية كما ظهرت يف �ضل�ضلة ماقروهل. ومن البدهي اأننا ل 

نتوقع املطابقة كون املنتجني التعليمني ل بد من تباينهما نظرا لأنهما اأعدا ل�ضياقني خمتلفني.
التدري�س،  التعليمية،  امل��واد  بالت�ضاق لرتّكز على عدة مكونات مثل  املتعلقة  البحوث  تنوعت  وقد 

التطوير املهني، اأو التقومي والختبارات.
مع  وكذلك  املنهج،  معايري  مع  الت�ضاق  مدى  ي�ضتق�ضى  اأن  ميكن  التعليمية،  باملواد  يتعلق  ففيما 
الختبارات املعيارية اأو الوطنية ب�ضكل عام. ورغم وجود درا�ضات حول النوع الأول وهو الرتباط مبعايري 
اأجنزت �ضمن م�ضروع 2061 للرتبية  التي  الدرا�ضات  اأ�ضهرها  باملحتوى والعمليات، ومن  املت�ضلة  املنهج 
العلمية )نتعر�س لها يف اجلزء التايل( اإل اأن تلك التي تركز على الختبارات الأكرث انت�ضاراً واهتماماً 

 .)Webb, 1999( منذ فرتات متقدمة
 Gamoran et( اأما تلك املتعلقة بدرا�ضة ات�ضاق التدري�س فمن اأمثلتها ما قام به »جامرون« ورفاقه
al., 1997( حيث فح�ضوا حمتوى التدري�س يف ف�ضول الريا�ضيات يف املرحلة الثانوية، وربطوه بدرجات 

الطالب يف الختبارات، ووجدوا عالقة تاأثري اإيجابية بني ما ذكر املعلمون -من خالل ال�ضتبانة- اأنهم 
قوية بني  ات�ضاق  اأن هناك عالقة  وا�ضتنتجوا  الطالب.  بتدري�ضه من مو�ضوعات، وبني حت�ضيل  قاموا 

املنهج املدّر�س والتقومي.
وفيما يتعلق بالت�ضاق يف التطوير املهني ي�ضري »قاريت« ورفاقه )Garet et al., 2001(، اإىل اأن ات�ضاق 
التطوير املهني مع معايري املنهج والتقومي ميّثل اأحد الأبعاد يف �ضمان �ضمولية التوجيه الذي يتلقاه 
املعلمون. وكما ي�ضري »ويب« )Webb, 1997( فاإن التطوير املهني ميكن اأن يت�ضمن مو�ضوعات تتناولها 
معايري املحتوى، وكذلك ميكن اأن ياأخذ يف العتبار الأهداف التعليمية املت�ضمنة يف الختبارات املدر�ضية 

على امل�ضتوى الوطني اأو الدويل.
وميثل ات�ضاق التقومي اأغلب الدرا�ضات التي تتناول الت�ضاق، وخ�ضو�ضاً يف ال�ضنوات الأخرية، بعد 
تفعيل الأنظمة املحا�ضبية الرتبوية )Webb, 1999(. ومن اأ�ضهر الباحثني امل�ضتغلني بهذا امل�ضار، يف بحوث 
الت�ضاق »نورمان ويب« الذي قام من خالل عدة درا�ضات بالرتكيز على الت�ضاق بني معايري املنهج للعلوم 
اأربع  والريا�ضيات، وما يتم ا�ضتهدافه يف الختبارات. وقام ويب )Webb, 1999(، بتحليل الختبارات يف 
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ل اإىل اأن هناك تفاوتاً يف مدى الت�ضاق، على م�ضتوى  وليات اأمريكية، ومقارنتها مع معايري املنهج، وتو�ضّ
املو�ضوعات  ت�ضمني  ح��ول  عاماً  ات�ضاقاً  هناك  اأن  وبرغم  وال��ولي��ات.  الدرا�ضية  وال�ضفوف  املو�ضوعات 

املطلوبة يف وثائق املعايري؛ اإل اأن هناك تدنياً يف الختبارات يف مدى عمق وتنوع املتطلبات املعرفية.
مما �ضبق ميكن ا�ضتخال�س التايل:

هناك تفاوت بني الباحثني يف التحديد الدقيق ملفهوم ات�ضاق املنهج. �
ميكن اأن ي�ضتخدم املفهوم �ضمن اإطار ال�ضيا�ضات الرتبوية، كما ميكن توظيفه كمنهجية اأو اأداة. �
التطوير  � التدري�س،  املدر�ضي،  الكتاب  الت�ضاق على م�ضتوى  هناك عدة م�ضتويات يف حتديد مدى 

املهني، وكذلك التقومي.
هناك ندرة يف درا�ضة الت�ضاق يف الكتب املدر�ضية، وذلك مما يزيد من اأهمية هذه الدرا�ضة. �

  2-3: دراسات تحديد مدى االتساق في كتب الرياضيات والعلوم
Project 2061’s Curric-( املنهج مواد  لتحليل   2061 م�ضروع مّت �ضمن  ما  الدرا�ضات  اأو�ضع   لعل من 
للعلوم  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  بتمويل من  ال�ضنوات،  ulum-Materials Analysis Procedure(، خالل عدد من 

)National Science Foundation(، ومب�ضاركة مئات من املعلمني ومطوري املواد التعليمية، واملتخ�ض�ضني 
 Stern and( يف العلوم، ومعلمي املعلمني، والباحثني يف علم النف�س املعريف، من جميع الوليات الأمريكية
Roseman, 2001(. وقد ا�ضتهدف امل�ضروع كتب العلوم يف املرحلة املتو�ضطة وكذلك كتب الأحياء يف املرحلة 

 National( الثانوية لتحديد مدى ات�ضاقها مع الأفكار واملوا�ضفات املوجودة يف املعايري الوطنية للعلوم
 Benchmarks( العلمية الرتبية  املوجودة يف مرجعيات  تلك  Science Educational Standards(، وكذلك 

التي  املذكورة  املعايري  وثائق  من  امل�ضتخرجة  واملوؤ�ضرات  املجالت  �ضمن  ومن   .)for Scientific Literacy

:)Kesidou & Roseman, 2002( ا�ضتق�ضت الدرا�ضة مدى ات�ضاق الكتب معها ما يلي
 حتديد الغر�س من درا�ضة املحتوى �

اإي�ضال غر�س الوحدة.	•
اإي�ضال غر�س الدر�س.	•
تربير تتابع الأن�ضطة.	•
اأخذ اأفكار الطالب بالعتبار �

 العناية باملتطلبات القبلية.	•
الهتمام باأفكار الطالب ال�ضائعة.	•
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م�ضاعدة املعلم يف حتديد اأفكار الطالب.	•
التعامل مع اأفكار الطالب ال�ضائعة.	•
 ربط الطالب بظواهر ذات معنى �

 تقدمي ظواهر متنوعة.	•
تقدمي خربات ممتعة.	•
تطوير وا�ضتخدام الأفكار العلمية �

تقدمي امل�ضطلحات بطريقة ت�ضاعد على فهمها.	•
عر�س الأفكار بفاعلية.	•
تو�ضيح ا�ضتخدام املعرفة العلمية.	•
ا�ضتهداف املمار�ضة العملية.	•
تطوير تفكري الطالب �

ت�ضجيع الطالب على عر�س اأفكارهم.	•
توجيه تف�ضريات الطالب.	•
ت�ضجيع الطالب على التفكري فيما تعلموه.	•

وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن امل�ضكلة لي�ضت يف ت�ضمني املحتوى املطلوب، بل قد تكون الكتب املدر�ضية 
ل� �ضترين وروزم��ن )Stern and Roseman, 2001( فاإن  باأكرث مما ميكن تقدميه. ووفقا  كثيفة املحتوى 
امل�ضكلة تتمّثل يف ق�ضور ال�ضرتاتيجيات التعليمية عن دعم الطالب، يف تعلم املحتوى وكذلك ق�ضورها يف 
دعم املعلم يف تدري�ضه. وهذا يوؤكد اأهمية اإجراء البحوث لتحديد مدى توافر ال�ضرتاتيجيات التعليمية 

املنا�ضبة يف الكتب املدر�ضية.
كما مت اأي�ضاً �ضمن م�ضروع 2061 درا�ضة ات�ضاق ثالثة ع�ضر كتاباً مدر�ضياً للريا�ضيات مع معايري 
وكذلك   ،)National Council of Teachers of Mathematics, 1989( الريا�ضيات  ملعايري  الوطني  املجل�س 
مع مرجعيات الرتبية العلمية )Benchmarks for Scientific Literacy(، �ضمن درا�ضة خا�ضة قام بها كيلم 
ورفاقه )Kulm, Morris, & Grier, 2000(، بوا�ضطة 12 فريقاً مكوناً من الأكادمييني واملعلمني، ممن تلّقوا 
تدريباً على تقومي الكتب املدر�ضية وفق اأداة حمددة مبقيا�س رباعي، تت�ضمن �ضتة جمالت، يندرج حتتها 
عدد 24 معياراً، والتي ميكن تتبعها من خالل جمموعة من املوؤ�ضرات. ومن اأمثلة تلك املجالت واملعايري 

واملوؤ�ضرات ما يلي:
املجال الأول: حتديد الغر�س من درا�ضة املحتوى، ويت�ضمن ثالثة معايري. �
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املعيار )1(: اإي�ضال الغر�س من الوحدة، وميكن تتبعه من خالل �ضتة موؤ�ضرات:	•
يعر�س الغر�س للطالب ب�ضكل �ضريح. (  1
من املرجح اأن يفهم الطالب الغر�س من الوحدة. (  2
من املرجح اأن يكون الغر�س ممتعاً وم�ضجعاً للطالب. (  3
يتاح للطالب فر�ضة مناق�ضة الغر�س والتفكري فيه. (  4
غالب الأن�ضطة والدرو�س من�ضجمة مع غر�س الوحدة. (  5
يوؤكد املحتوى على الهدف يف نهاية الوحدة. (  6
املعيار )2(: اإي�ضال الغر�س من الدر�س: وميكن تتبعه من خالل اأربعة موؤ�ضرات:	•

يدعم املحتوى املعلمني لإي�ضال الغر�س من كل ن�ضاط اأو در�س اإىل الطالب. (  1
ي�ضجع كل ن�ضاط كل طالب ليفكر يف غر�س الدر�س اأو الن�ضاط. (  2
يدعم املحتوى املعلمني ليبينوا للطالب كيف ترتبط الأن�ضطة والدرو�س ببع�ضها. (  3
يدعو املحتوى الطالب ب�ضكل متكرر ليفكروا فيما تعلموه وما يحتاجون اأن يتعلموه لحقاً. (  4

لالأربعة  ملدى حتقيقها  وفقاً  ب�ضكل متكامل،  وللكتب  كتاب،  لكل  ب�ضكل منفرد  النتائج  توثيق  ومت 
والع�ضرين معياراً. وقد ح�ضلت الكتب الثالثة الأكرث حتقيقاً للمعايري على ما مقداره 2.5 من 3.00 

�ضمن املجالت ال�ضتة امل�ضتخل�ضة من وثائق معايري املحتوى للمجل�س الوطني ملعلمي الريا�ضيات.
كتب  بتقومي   )Shield, 2005( »�ضيلد«  ق��ام   ،2061 م�ضروع  يف  امل�ضتخدم  املنحى  نف�س  وبتوظيف 
املقاطعة  املدر�ضية يف  الكتب  ات�ضاق  للتاأكد من مدى  اأ�ضرتاليا،  »كوينزلند« يف  الريا�ضيات يف مقاطعة 
مع املعايري اجلديدة التي اعتمدتها الولية، لل�ضفوف 1-10. وقد اأجنز عملية الت�ضاق من خالل اأربع 
خطوات، متّثلت يف: بناء ا�ضرتاتيجية التقومي، التطبيق التجريبي لال�ضرتاتيجية ثم تعديلها يف �ضوء 
اخل��روج  واأخ���رياً  ال�ضرتاتيجية،  تطبيق  على  املتو�ضطة(  املرحلة  )معلمي  املحللني  تدريب  التجريب، 
بالنتائج املتعلقة مبدى ات�ضاق الكتب املدر�ضية مع معايري املقاطعة. وقد اأ�ضار »�ضيلد« اإىل فاعلية تطوير 
املوؤ�ضرات يف تتبع الت�ضاق يف الكتب املدر�ضية، غري اأنه يف املقابل يحتاج تتبعها اإىل فهم عميق مل�ضامينها؛ 

وهو ما قد يكون مفقوداً لدى بع�س املحللني.
كما طّبقت »جتندرا« ورفاقها )Jitendra et al., 2010( اأ�ضلوب درا�ضة احلالة يف حتديد مدى الت�ضاق 
بني معايري الريا�ضيات والكتب املدر�ضية وممار�ضات املعلمني يف ال�ضف الثالث البتدائي، يف اأربعة �ضفوف 
الت�ّضاق  ى  تق�ضّ مت  وقد  الريا�ضيات.  نحو  واجتاهاتهم  الطالب  بتح�ضيل  ذلك  ربط  مع  طالباً(،   72(
ومقيا�س  امل�ضكلة،  حل  وفق  م�ضممة  مفتوحة  واأ�ضئلة  ال�ضفية،  واملالحظة  املحتوى،  حتليل  با�ضتخدام 
لالجتاه نحو الريا�ضيات. وقد خل�ضوا اإىل وجود تفاعل بني هذه املكونات وتاأثريها على تعلم الطالب؛ 
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كما اأن ال�ضعي اإىل حت�ضني حت�ضيل الطالب ينبغي اأن ياأخذ يف العتبار تطوير الكتب املدر�ضية، جنباً اإىل 
جنب مع تطوير املمار�ضة التدري�ضية.

مما �ضبق ميكن ا�ضتخال�س التايل:
هناك تركيز على حتديد مدى الت�ضاق بني ما تتطلبه املعايري وما تت�ضمنه فعاًل الكتب املدر�ضية. �
على  � ذلك  ومطابقة  املق�ضود  املنهج  باعتبارها  املعايري،  وثائق  حتليل  من  الت�ضاق  حتديد  ينطلق 

الكتب املدر�ضية.
ميكن تطوير اأدوات خا�ضة تف�ضيلية تت�ضمن املجالت واملعايري واملوؤ�ضرات لي�ضهل على املحلل تتبعها  �

لزيادة م�ضتوى ال�ضدق والثبات.
ا�ضتخدم الباحثون عدة مناهج بحثية يف حتديد مدى الت�ضاق كان غالبها منهجية حتليل املحتوى. �

املنهج كاإطار عام لتحليل مدى الت�ضاق بني كتب  ات�ضاق  الدرا�ضة مفهوم  بناء عليه، �ضتتبّنى هذه 
والبحوث  الأ�ضلية  ال�ضل�ضلة  بتحليل  �ضتبداأ  املق�ضود، كما  املنهج  باعتبارها  الأ�ضلية،  وال�ضل�ضلة  امل�ضروع 
املتعلقة بها؛ لتحديد املجالت واملعايري واملوؤ�ضرات التي �ضتتبع يف كتب امل�ضروع، و�ضينجُز ذلك من خالل 

حتليل املحتوى، بعد تدريب املحللني على الأدوات، ل�ضمان م�ضتوى عاٍل من الثبات.



37

الفصل الثالث

تصميم الدراسة وأدواتها

  3-1 مقدمة:
املعلمني  واأدل����ة  ال��ط��الب  ات�����ض��اق كتب  م��دى  واملتمثل يف »حت��دي��د  ال��درا���ض��ة،  ه��ذه  لتحقيق ه��دف 
للريا�ضيات والعلوم مع املوا�ضفات الرتبوية والفنية كما تظهر يف منتجات �ضل�ضلة ماقروهل لل�ضفوف: 
الأول، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط«؛ ياأتي هذا الف�ضل ليقدم و�ضفاً لإجراءات حتقيق هذا الهدف، 
مت  التي  الإجرائية  للخطوات  وو�ضفاً  الدرا�ضة،  وعينة  وجمتمع  امل�ضتخدمة،  املنهجية  يت�ضمن:  الذي 
اتباعها يف بناء اأداوات الدرا�ضة، والتحقق من �ضدقها وثباتها، واإجراءات التحليل، والتحقق من ثباته، 

اإ�ضافة اإىل الأ�ضاليب الإح�ضائية امل�ضتخدمة يف معاجلة البيانات وحتليلها.

  3-2  منهجية الدراسة:
يف �ضوء طبيعة البيانات واملعلومات التي ت�ضعى هذه الدرا�ضة للح�ضول عليها؛ فقد اعتمدت املنهج 
 Hsieh اأ�ضلوب حتليل املحتوى )Content Analysis(، والذي عرفه »هي�ضة و�ضانون«  الو�ضفي، با�ضتخدام 
and Shannon, 2005 باأنه طريقة علمية ت�ضتخدم جمموعة من الإجراءات  املنظمة وفق اأ�ض�س منهجية، 

اأ�ضاف »جورج«  املراد حتليلها، والوقوف على خ�ضائ�ضها )p1278(، كما  للك�ضف عن  اجتاهات الظاهرة 
)George, 2009( اأن هذا الأ�ضلوب ي�ضاعد يف التو�ضل اإىل ا�ضتدللت وا�ضتنتاجات علمية ت�ضهم يف تطوير 

.)p146( اأو تعديل  الظاهرة املدرو�ضة، وحت�ضينها
واأ�ضار »ديف« )Devi,2009( اإىل اأن اأ�ضلوب حتليل املحتوى ياأخذ باجتاهني مرتابطني هما:

الجتاه الأول: حتليل كمي، وهو اأ�ضلوب اإح�ضائي يهتم بوجود الظاهرة من حيث تكرارها، اأو عدد  �
مرات ظهورها.

الجتاه الثاين: التحليل الكيفي وهو اأ�ضلوب و�ضفي يهتم بكيفية وجود الظاهرة ونوعها بالإ�ضافة  �
  .)P3( اإىل درا�ضة عدم وجودها

املئوي�ة  � والن�ضب  التكرارات  عدد  حل�ضاب  فالكمي  الدرا�ضة،  هذه  يف  الجتاهني  كال  ا�ضتخدم   وقد 
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لتوفر ال�ضواهد، من حيث وجودها يف منتجات امل�ضروع، يف �ضوء وجودها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. 
املوؤ�ضرات  حتقق  م�ضتوى  لتحديد  و�ضفية،  بيانات  على  للح�ضول  فا�ضتخدم  الكيفي  الجت��اه  اأم��ا 
واملوا�ضفات، ونوع التحقق ومنا�ضبة ذلك، وال�ضواهد واملوؤ�ضرات التي مل تتحقق، ودرجة تاأثريها يف جودة 

هذه املنتجات.
 

  3-3 مجتمع وعينة الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�ضة من جميع كتب الطالب واأدلة املعلمني، لل�ضفوف من )1-12( من منتجات 
الطبيعية، طبعة 2009م،  والعلوم  للريا�ضيات   )Macmillan/McGraw-Hill( الأمريكية »ماقروهل«  �ضركة 
وكتب الطالب واأدلة املعلمني من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية الن�ضخ املعدلة 

ملراحل التعليم العام، للريا�ضيات والعلوم الطبيعية، للعام 1432ه�.
ونظراً لكون هذه الدرا�ضة متر ب� )3( مراحل، على مدار )3( �ضنوات تقريباً، ت�ضتهدف املرحلة       
الأوىل املتمثلة يف هذه الدرا�ضة كتب الطالب، واأدلة املعلمني للريا�ضيات والعلوم، احللقة الأوىل لل�ضفوف 
الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول متو�ضط بجزاأيها، الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي 

الثاين كما يلي:
    

عينة الدرا�صة )الريا�صيات(:

)4( كتب ريا�ضيات للطالب )2( كتابني لل�ضف الأول )Grade 1 Student Edition, Volume 1,2( ، و)1(  �
Grade 7 Student Edi-(كتاب لل�ضف ال�ضابع )(  ، و)1Grade 4 Student Edition )كتاب لل�ضف الرابع 

. )tion

)6( اأدلة ملعلمي الريا�ضيات )Teacher Edition, Volume1,2( لل�ضفوف )1 ، 4، 7( من منتجات �ضركة  �
»ماقروهل« الأمريكية )Macmillan/McGraw-Hill(، طبعة 2009م، الكتاب بكامله لكل �ضف.

تطوير  � م�ضروع  منتجات  م��ن  الريا�ضيات  ملعلمي  اأدل���ة  و)6(   ،) )الريا�ضيات  الطالب  كتب   )6(
1م(،  4ب،  )1ب،  لل�ضفوف:  -2011م،  1432ه���  طبعة  املعدلة،  الن�ضخ  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات 

بجزاأيها، الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين الكتاب بكامله لكل �ضف. 

وعينة الدرا�صة )العلوم(:

)6( كتب العلوم للطالب )Student Edition, Volume 1,2( ، لل�ضفوف )1 ، 4، 7(،  �
، 4، 7(، من منتجات �ضركة  � العلوم )Teacher Edition, Volume1,2( لل�ضفوف )1  اأدل��ة معلمي   )6(
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»ماقروهل« الأمريكية )Macmillan/McGraw-Hill( طبعة 2009م الكتاب كاماًل.
اأدلة ملعلمي العلوم، من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات  - )6( كتب للعلوم للطالب، و)6( 
والعلوم الطبيعية، الن�ضخ املعدلة، طبعة 1432ه�-2011م، لل�ضفوف الأول البتدائي، والرابع البتدائي، 

والأول متو�ضط، بجزاأيها، الف�ضل الدرا�ضي الأول والف�ضل الدرا�ضي الثاين الكتاب كاماًل.

واجلدولن )3-1(، و)3-2( يو�ضحان و�ضفاً �ضاماًل للعينة امل�ضتهدفة يف الريا�ضيات والعلوم.  

اجلدول رقم )3-1( عدد �صفحات كتب الطالب واأدلة املعلمني يف الريا�صيات 

ال�صفامل�صدر
عدد ال�صفحات يف دليل املعلمعدد ال�صفحات يف كتاب الطالب

املجموع الف�صل الثاينالف�صل الأول
)�صفحة(

الف�صل 
الأول

الف�صل 
الثاين

املجموع 
)�صفحة(

منتجات �ضل�ضلة 
ماقروهل

Hill-McGraw

الأول 
28 مقدمات 

+272ف�ضول + 
مالحق )26+16(

28مقدمات+
240ف�ضول+ 

)60+18(
688

52مقدمات+
448 ف�ضول+42 

مالحق

52مقدمات+
 436

ف�ضول+56 
مالحق

1086

الرابع
26 مقدمات +355 

ف�ضول + 112 
مالحق

26مقدمات
+296 ف�ضول 
+112 مالحق

927
52 مقدمات +
560 ف�ضول+ 
112 مالحق

52 مقدمات +
512ف�ضول+ 
112 مالحق

1400

26 مقدمات+665 حمتوى الف�ضولال�ضابع
869+ املالحق) 69+84+25(

40 مقدمات+ 
426ف�ضول+ 

املالحق
)71+84+25(

40مقدمات +
408 ف�ضول+

املالحق
)71+84+25(

1274

منتجات م�ضروع 
تطوير الريا�ضيات 
والعلوم الطبيعية

الأول 
البتدائي

7 مقدمات+ 110 
ف�ضول

7 مقدمات+ 
122256ف�ضول

20مقدمات
+226 ف�ضول+

5مالحق

5 مقدمات +
250486ف�ضول

الرابع 
البتدائي

9 مقدمات+148 
ف�ضول

9 مقدمات+163 
19 مقدمات + 329ف�ضول

250 ف�ضول 
5 مقدمات + 
278548 ف�ضول

الأول 
املتو�ضط

10مقدمات+ 136 
10292+136 ف�ضولف�ضول

 19
مقدمات+223 

ف�ضول

 10
مقدمات+225 

ف�ضول
477
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اجلدول رقم )3-2( عدد �صفحات كتب الطالب واأدلة املعلمني يف العلوم الطبيعية

ال�صفامل�صدر

عدد ال�صفحات يف دليل املعلمعدد ال�صفحات يف كتاب الطالب

الف�صل 
الأول

الف�صل 
الف�صل املجموعالثاين

الأول
الف�صل 
املجموعالثاين

منتجات �ضل�ضلة 
ماقروهل

McGraw-Hill

14 فهار�س +430حمتوى+42 الأول 
486مالحق

جمال علم احلياة 
32 مقدمات +156 

حمتوى+169 مالحق
جمال العلوم الطبيعية 

32 مقدمات+430 
حمتوى+169مالحق 

جمال علم الأر�س 
32مقدمات +292 حمتوى 

+169 مالحق 

1481

14 فهار�س+590 الرابع
672حمتوى+68 مالحق

جمال علم احلياة 32 
مقدمات+196حمتوى+167 

مالحق 
جمال العلوم الطبيعية 23 
مقدمات +  590 حمتوى + 

167 مالحق 
جمال علم الأر�س 32 

مقدمات +   404 حمتوى 
+167 مالحق  

1787

36 فهار�س ومقدمات+772 26798 فهار�س+772 حمتوىال�ضابع
808حمتوى

منتجات 
م�ضروع تطوير 

الريا�ضيات 
والعلوم 
الطبيعية

108112220139130269الأول البتدائي

150140290178167345الرابع البتدائي

211225436211222433الأول املتو�ضط
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  3-4 أدوات الدراسة: 
تكونت اأدوات الدرا�ضة من )6( اأدوات، هي قوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية، وجتيب يف جمملها 
عن ال�ضوؤال الرئي�س الأول للدرا�ضة، وقد ُترجمت الأدوات لحقاً اإىل بطاقات حتليل لكتب الطالب واأدلة 

املعلمني، كما يف اجلدول رقم )3-3( التايل:

اجلدول رقم )3-3( اأدوات الدرا�صة

عدد الأدوات نوع الأداة املرحلةاملجال

الريا�ضيات
2بطاقة حتليل كتاب الطالباملرحلة البتدائية

1بطاقة حتليل دليل املعلماملرحلة املتو�ضطة 

العلوم
2بطاقة حتليل كتاب الطالباملرحلة البتدائية

1بطاقة حتليل دليل املعلماملرحلة املتو�ضطة 

ومت اإعداد هذه الأدوات يف �ضوء )12( قائمة للموا�ضفات الرتبوية والفنية، وفق الإجراءات التالية: 

3-4-1 بناء اأدوات الدرا�صة:

لالإجابة عن ت�ضاوؤلت الدرا�ضة، وحتقيقاً لأهدافها مرت عمليات  بناء الأدوات بخطوات عدة، كانت 
التحقق من �ضدقها  وبعد  كتاب،  لكل  والفنية  الرتبوية  باملوا�ضفات  قوائم  اإع��داد  اأوىل هذه اخلطوات 

وثباتها، متت ترجمتها اإىل بطاقات حتليل للكتب امل�ضتهدفة، وفيما يلي تف�ضيل هذه اخلطوات: 

3-4-1-1  اإعداد قوائم املوا�صفات الرتبوية والفنية ملنتجات ال�صل�صلة الأ�صل:  
الريا�ضيات  ت�ضمنتها منتجات  التي  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  ا�ضتق�ضاء وح�ضر  مرت عمليات 

والعلوم لل�ضل�ضله الأ�ضل لل�ضفوف )الأول والرابع وال�ضابع( بالإجراءات التالية:

.)Focus Groups اأوًل: عقد ور�س عمل )جماعات الهتمام امل�ضرتك
لإعداد قوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية؛ مت عقد ور�س عمل عدة  من نوع جمموعات املناق�ضة 
املركزة اأو املجموعات البوؤرية، والتي تعرف يف الأدب الرتبوي بجماعات الهتمام امل�ضرتك، وهي اأداة من 
اأدوات البحث العلمي احلديثة، جلمع املعلومات ال�ضردية، وعّرفها )ال�ضبيحي؛ والوزان،2004: �س105( 
اأنها »طريقة جلمع بيانات �ضردية مركزة ومكثفة، من خالل عقد �ضل�ضلة من لقاءات احلوار اجلماعي 
املنظم واملخطط له، وي�ضارك يف كل لقاء جمموعة من الأ�ضخا�س ذوي اهتمام م�ضرتك بالق�ضية مو�ضع 
 Focus( امل�ضرتك   الهتمام  جماعات  ت�ضمية  ومت   «  )  Moderator )حمفز  و�ضيط  ومب�ضاعدة  الدرا�ضة، 
Groups( يف هذه الدرا�ضة ب� ور�س العمل؛ ل�ضيوع هذا املفهوم، ومت عقد )7( ور�س عمل اأ�ضا�ضية )م�ضرتكة 

بني الفريقني(، ت�ضم فريقي البحث الرئي�ضيني:  اأع�ضاء فريق عمل الريا�ضيات، وعددهم )5( باحثني، 
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كل  اأع�ضاء  فيها  ي�ضارك،  ور�ضة عمل فرعية  و)15(  باحثني،   )5( العلوم، وعددهم  فريق عمل  واأع�ضاء 
فريق ) فريق الريا�ضيات، فريق العلوم( ب�ضكل م�ضتقل، على مدار اأربعة اأ�ضهر، جلمع املعلومات الالزمة 

لبناء اأدوات  الدرا�ضة، وكان من نتائجها ما يلي:
اأ  (  التو�ضل اإىل حمددات املوا�ضفات الرتبوية والفنية:

مت  التفاق على جمموعة من املحددات للموا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنه لهذه الأدوات، 
من قبل اأع�ضاء الفريق، بعد مناق�ضتها يف ور�ضة العمل الأوىل، والتي متثل اخلطوط العري�ضة، 
املحددات  الرتبوية، ومتثلت هذه  املوا�ضفات  ا�ضتخال�س  لكل فريق، عند  امل�ضرتكة  والعوامل 

فيما يلي:
التكرار: حيث تظهر هذه املوا�ضفات يف املنتجات الأ�ضل، ب�ضفة م�ضتمرة يف حمتوى هذه  �

الكتب.
الثبات: تتخذ هذه املوا�ضفات منطاً حمدداً مت�ّضقاً مهما اختلفت مو�ضوعات الدرو�س. �
العمومية: ل تت�ضل مبو�ضوع معريف معني، فيكون ظهورها مرتبطاً به بل، ت�ضدق على  �

جميع املو�ضوعات.
ب (  حتديد م�ضادر املوا�ضفات:  

مت حتديد م�ضادر هذه املوا�ضفات التي من املمكن ال�ضتفادة منها يف بناء الأدوات والعمل على 
حتليلها ومناق�ضتها بني اأع�ضاء الفريق البحثي وهي كما يلي:

الدرا�ضات التي ا�ضتهدفت تقومي كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية،  وخا�ضة تلك التي  �
تناولت منتجات �ضركة »ماقروهل«.

ما ن�ضت عليه  مقدمات اأدلة املعلمني ب�ضكل وا�ضح و�ضريح. �
ال�ضل�ضلة  � منتجات  يف  املت�ضمنة  الدر�س  وعنا�ضر  والف�ضول  للوحدات  املتعمق  الفح�س 

الأ�ضل.
ج (  خطوات ا�ضتخال�س قوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية:  

مت التو�ضل اإىل )12( قائمة للموا�ضفات الرتبوية والفنية للريا�ضيات والعلوم، وفق اخلطوات 
التالية: 
املعتمدة  � املوا�ضفات  ل�ضتخراج  ال�ضل�ضلة  كتب  ا�ضتهدفت  التي  العلمية  الدرا�ضات  حتليل 

Apthorp et al, 2001)، (Clements, 2007)، (Mauch, 2007)، (Glencoe Mathemat�)  منها: 
بع�س  ومعايري   ،(ics,2010) ،  (GlencoeMcGraw�Hill 2010)، Mathematics,2011) Glencoe

املنظمات مثل (NCTM,2006)  ،(NCTM,2000)، من قبل كل فريق، ومتت مناق�ضتها يف )3( 
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ور�س فرعية، ومن ثم مناق�ضتها يف ور�ضتي العمل الثانية والثالثة الأ�ضا�ضية. 
باملوا�ضفات  � وربطها  عليها،  املن�ضو�س  املوا�ضفات  ل�ضتخراج  املعلم،  اأدل��ة  مقدمات  م�ضح 

التي متت مناق�ضتها يف ور�س العمل ال�ضابقة، من قبل كل فريق يف )4( ور�س عمل فرعية، 
ومن ثم مناق�ضتها يف الور�ضة الرابعة الأ�ضا�ضية.

املوا�ضفات،  � وح�ضر  ومتعمق،  مرتّو  ب�ضكل  الأ�ضل  لل�ضل�ضلة  واملعلم  الطالب  كتب  فح�س 
واملوؤ�ضرات التي تندرج حتتها، وال�ضواهد من هذه املنتجات التي حتققها، وفق املحددات 
اأع��اله، من تلك امل�ضادر يف ور�ضتي عمل فرعيتني، ومن ثم مناق�ضتها يف ور�ضة  املذكوره 

العمل اخلام�ضة الأ�ضا�ضية.
اإعادة ترتيب املوا�ضفات واملوؤ�ضرات التي تندرج حتت كل موا�ضفة، وال�ضواهد امل�ضتخرجة  �

من حيث ت�ضنيفها �ضمن جمموعات ت�ضم موا�ضفات متجان�ضة من قبل كل فريق، يف )4( 
ور�س عمل فرعية، ومناق�ضتها يف ور�ضة العمل الأ�ضا�ضية ال�ضاد�ضة.

حتديد مدى التقاطع والتكرار يف تلك املوا�ضفات واملوؤ�ضرات، ودجمها وحتديدها ب�ضكل  �
دقيق؛ لي�ضهل تتبعها يف منتجات امل�ضروع، يف ور�ضتي عمل فرعيتني، ومناق�ضتها واعتمادها 

يف ور�ضة العمل الأ�ضا�ضية ال�ضابعة.
 تبويب موا�ضفات كل منتج يف قائمة، من حيث كونها موا�ضفة تربوية، اأو تقنية، وبذلك  �

مت  التو�ضل اإىل )12( قائمة، )6( قوائم للريا�ضيات، و)6( قوائم للعلوم، ملحق رقم )1-1(.

ثانياً:  التحقق من �ضدق وثبات قوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية
للتحقق من اخل�ضائ�س ال�ضيكومرتية  لقوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت التو�ضل اإليها 
من قبل فريق العمل، وفق الإجراءات املذكوره اأعاله، مت ح�ضاب ال�ضدق والثبات لهذه القوائم، ولكون 
اإج��راءات ح�ضاب الثبات، ومن ثم  اإج��راءات ح�ضاب الثبات متت قبل التحكيم اخلارجي، فاإنه مت عر�س 

التطرق اإىل اإجراءات التحقق من ال�ضدق لهذه القوائم كما يلي:
Reliability  الثبات

 ،(Isaac and Michael,1995:p34( عدة  مرات  القيا�س  تكرار  عند  النتائج  ات�ضاق  مدى  الثبات  ميثل 
وحل�ضاب ثبات البناء لقوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت التو�ضل اإليها يف هذه الدرا�ضة؛ 
مت ا�ضتخدام معامل التفاق بني املحللني، وهم فريق العمل الباحثني، حيث توىل كل باحثني بناء 
)معامل  الثبات  معامل  ح�ضاب  ومت  واملجالت،  ال�ضفوف  وفق  القوائم،  هذه  من  قائمة  ومراجعة 
التفاق بني املحللني( با�ضتخدام معادلة »هول�ضتي« )Holsti(  التي تاأخذ ال�ضورة التالية كما جاءت 
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 :(Isaac and Michael,1995:p36( عند
2N1،2

G =�����������������������������������������������
M1 +M2

.) Holsti(ميثل معامل هول�ضتي ) G ( حيث
و) N1,2 ( ميثل عدد فئات التفاق  عند املحللني.

و) M1 ( ميثل عدد فئات التحليل عند املحلل الأول.
و) M2( ميثل عدد فئات التحليل عند املحلل الثاين.

ويبني اجلدول  رقم ) 3-4( معامالت الثبات لهذه القوائم  كما يلي:

اجلدول )3-4(  معامالت الثبات لقوائم املوا�صفات الرتبوية والفنية

معامل الثبات للموا�صفات الفنيةمعامل الثبات للموا�صفات الرتبويةنوع الكتابال�صفاملجال

الريا�ضيات

1ب
0.920.98الطالب

0.910.95املعلم

4ب
0.930.91الطالب

0.920.97املعلم

1م
0.910.99الطالب

0.950.96املعلم

العلوم

1ب
0.910.95الطالب

0.930.91املعلم

4ب
0.960.93الطالب

0.890.92املعلم

1م
0.910.95الطالب

0.930.90املعلم   
يت�ضح من اجلدول اأعاله اأن معامالت الثبات مرتفعة لهذه القوائم، حيث تراوحت ما بني )0.91-

0.99(، وقد اأ�ضار اأبو ها�ضم )2004:�س304( اإىل اأن معامل الثبات يعد مرتفعاً اإذا بلغ )0.80( فاأكرث.
:Validity  ال�ضدق

ميثل ال�ضدق »درجة دقة املقيا�س يف حتديد ما و�ضع لقيا�ضه« )اأبو ها�ضم، 2004: �س328(، وللتحقق 
من �ضدق قوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية مت ما يلي:
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املحكمني  � ب�ضدق  يعرف  وال��ذي  العمل،  فريق  قبل  من  القوائم،  لهذه  الداخلي  التحكيم 
)Trustees Validity(، ومن ثم التعديل يف �ضوء نتائج هذا التحكيم.

التحكيم اخلارجي: بعد اإقرار التعديالت يف �ضوء نتائج التحكيم الداخلي لهذه القوائم،  �
من قبل رئي�س الفريق ونائبه؛ مت عر�ضها على عدد من املحكمني من ذوي الخت�ضا�س يف 

اجلامعات ال�ضعودية )ملحق رقم1-2( يبني اأ�ضماءهم ووظائفهم، وذلك من حيث: 
مدى و�ضوح �ضياغة املوا�ضفات. �
مدى ارتباط املوؤ�ضرات باملوا�ضفات لكل حمور. �
مدى كفاية املوا�ضفات واملوؤ�ضرات لتحقيق اأهداف الدرا�ضة. �
حذف اأو اإ�ضافة ما يرونه منا�ضباً. �

ومت قبول املفردات التي ح�ضلت على ن�ضبة اتفاق )80%(، ومت اإجراء التعديالت التي اتفق املحكمون 
على تعديلها، وعدلت �ضياغة بع�س املفردات، وحذف بع�ضها، لكونها ل تنتمي اإىل املحاور، اأو عدم 
و�ضوحها، وتكرارها، واأ�ضبحت هذه القوائم يف �ضورتها النهائية )6( قوائم للموا�ضفات الرتبوية 
والفنية للريا�ضيات، و)6( قوائم للموا�ضفات الرتبوية والفنية للعلوم، وهذه القوائم يف ملحق رقم 

.)3-1(
وبهذا تكون الدرا�ضة قد اأجابت عن الت�ضاوؤل الأول والذي ين�س على »ماملوا�ضفات الرتبوية والفنية 
التي اعتمدتها كتب الطالب واأدلة املعلمني للريا�ضيات والعلوم لل�ضفوف: )الأول، الرابع البتدائي، 

والأول املتو�ضط( وفقاً ل�ضركة ماقروهل«.

3-3-1-2  اإعداد بطاقات حتليل كتب الريا�صيات والعلوم الطبيعية: 
بعد التو�ضل اإىل قوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية ال�ضابق ذكرها، وبعد التحقق من خ�ضائ�ضها 
ال�ضيكومرتية، مت اإعداد بطاقات لتحليل كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، يف �ضوء هذه القوائم، والتي 
من خاللها متت الإجابة عن الت�ضاوؤل الثاين من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة، الذي ن�سنَّ على: »ما مدى التزام 
منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية باملوا�ضفات الرتبوية والفنية 
التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضفوف: )الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط(؟« وهي 

كما يلي: 

اأوًل: اأدوات الريا�ضيات: 
الريا�ضيات،  ملنتجات  والفنية  الرتبوية  للموا�ضفات  قوائم   )6( على  البحثي  الفريق  ح�ضول  بعد 
بها منتجات م�ضروع تطوير  تلتزم  اأن  املفرت�س  والتي من  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  ا�ضتخال�ضها من  التي مت 
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اأدوات، متثل بطاقات  اأربع  تبويبها يف  ال�ضابق ذكرها، مت  ال�ضروط  الطبيعية، وفق  والعلوم  الريا�ضيات 
حتليل كتب الطالب، واأدلة املعلم للريا�ضيات يف املرحلتني البتدائية واملتو�ضطة، وتتخذ هذه البطاقات 
اأ�ضلوب »ليكرت« Likert Scale  الثالثي، من حيث م�ضتوى التحقق )متحقق، متحقق جزئياً، غري متحقق(، 
امل�ضروع،  والأدوات ب�ضورتها  التي متت على منتجات  املعاجلة  الثنائي من حيث مدى منا�ضبة  وال�ضلم 

النهائية يف ملحق رقم )1-6(، وهي كما يلي:
تتكون كل اأداة من ثالثة حماور، هي :

  Theoretical and educational bases المحور األول: األسس النظرية والتربوية

وهي جمموعة من ال�ضروط العلمية، التي حتدد ما يجب اأن يكون عليه املنتج التعليمي، من 
منتجات  يف  املتحققة  املوا�ضفات  تلك  وهي  املحتوى،  عنا�ضر  لكافة  التعليمية،  الرتبوية  الناحية 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل لكتاب الطالب ودليل املعلم. 
 Components of the Textbook المحور الثاني: مكونات الكتاب

وهي تلك ال�ضروط العلمية، التي حتدد ما يجب اأن يكون عليه املنتج التعليمي، من الناحية 
الرتبوية والفنية لتنظيم املحتوى بني دفتي الكتاب ملنتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لكتاب الطالب ودليل 

املعلم، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة اأو الف�ضل، وبنية الدر�س.
  Technical Specifications  المحور الثالث: المواصفات الفنية

وهي جمموعة من ال�ضروط العلمية، التي حتدد ما يجب اأن يكون عليه املنتج التعليمي، من 
الناحية املادية الظاهرية، وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري، والإخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل لكتاب الطالب ودليل  مكونات الكتاب، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات 

املعلم.
وتندرج حتت كل حمور جمموعة من املوا�ضفات واملوؤ�ضرات لكل اأداة كما يلي:

بطاقات حتليل كتاب الطالب للريا�ضيات �
مت ت�ضميم بطاقتني لتحليل كتب الطالب، الأوىل لكتاب الطالب يف املرحلة البتدائية 
رقم )3-5( حم��اور كل  اجل��دول  املتو�ضطة. ويو�ضح   املرحلة  الطالب يف  لكتاب  والثانية 

بطاقة واملوا�ضفات وعدد املوؤ�ضرات لكل حمور وعدد املوؤ�ضرات لكل موا�ضفة كما يلي:
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اجلدول رقم )3-5( حماور بطاقتي حتليل كتب الطالب واملوا�صفات التي تندرج حتتها 

عدد املوؤ�صراتاملوا�صفاتاملحور 

املحور الأول: 
الأ�ض�س النظرية والرتبوية 

 Theoretical and
   educational bases

4يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني 
5 يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.

5 يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل. 

ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي  Learning Qualitative املتعدد 
Multi�Approaches Learning. املداخل

4

3يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية.
3ينمي املحتوى مهارات التفكري Thinking Skills  باأنواعها.

 Solving Skills Problem ينمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت
لدى املتعلمني.

2

3 ينمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي.
2 ينمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني
2 ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني.

Practicing impor-  يزود املحتوى املتعلم مبهمات ومهارات مهمة
tant tasks and skills     للمذاكرة والتنظيم الذاتي.

4

  Family Partnership 3 يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة
 ي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي 

6واملعاجلة.

املحور الثاين: 
Compo-   مكونات الكتاب

nents of the Text-
book

ات�ضاق بنية الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية الكتاب من ال�ضل�ضلة 
8الأ�ضل.

 ات�ضاق بنية الوحدة )اأو الف�ضل( يف الكتاب من منتجات امل�ضروع مع 
5بنية الوحدة )اأو الف�ضل( من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

 ات�ضاق بنية الدر�س يف الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية الف�ضل 
7من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

املحور الثالث: 
Tech-  املوا�ضفات الفنية 
nical Specifications

ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب من منتجات امل�ضروع مع ال�ضكل 
6اخلارجي للكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

 ات�ضاق الكتاب من منتجات امل�ضروع مع الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل 
9من حيث الت�ضميم والإخراج

  ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب من منتجات امل�ضروع  
4مع الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

1985املجموع 

اأن عدد املوا�ضفات الرتبوية والفنية لبطاقتي حتليل كتب الطالب يف  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول 
املرحلة البتدائية واملتو�ضطة، والبالغ عددها ) 19 ( موا�ضفة لكل بطاقة، وعدد املوؤ�ضرات ) 85 ( موؤ�ضراً، 
التي يتم  ال�ضواهد  املوؤ�ضرات لكل �ضف، ملحق رقم )1-5( يبني  �ضلم تقدير و�ضفي لهذه  بناء  وقد مت 
تتبعها يف منتجات امل�ضروع لكل موؤ�ضر، والبالغ عددها )204( �ضواهد لبطاقة املرحلة البتدائية، و)210( 

�ضواهد لبطاقة حتليل كتب الطالب يف املرحلة املتو�ضطة. 
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بطاقات حتليل دليل املعلم للريا�ضيات �
 مت ت�ضميم  بطاقتني لتحليل اأدلة املعلم يف املرحلة البتدائية واملرحلة املتو�ضطة، وفق 
ويو�ضح   املعلم،  لدليل  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  قوائم  موا�ضفات م�ضرتكة، يف �ضوء 
لكل  امل��وؤ���ض��رات  وع��دد  واملوا�ضفات لكل حم��ور،  البطاقتني،  رق��م )3-6( حم��اور  اجل��دول 

موا�ضفة، كما يلي: 

اجلدول رقم )3-6( حماور بطاقتي حتليل دليل املعلم واملوا�صفات التي تندرج حتتها

عدد املوؤ�صراتاملوا�صفاتاملحور

املحور الأول: 
الأ�ض�س النظرية 

 Theoretical والرتبوية
 and educational

bases

4 يقدم املحتوى دعماً للمعلم مل�ضاعدة جميع املتعلمني 
5يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.

5 يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل. 
املداخل  املتعدد   Qualitative Learning النوعي   التعلم  املحتوى  ي�ضجع 

Multi�Approaches Learning
5

5يوجه املعلم ليكون املتعلم حموراً للعملية التعليمية.
5 يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها.

لدى  باأنواعها    Thinking Skills التفكري  مهارات  تنمية  يف  املعلم  ي�ضجع 
املتعلمني.

2

يوجه املعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت Problem Solving Skills لدى 
املتعلمني

2

3ي�ضجع املعلم يف تنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني.
2ي�ضجع املعلم يف تنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني.

2ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني.
 Practicing important tasks and يزود املعلم  مبهمات ومهارات مهمة

skills  ت�ضاعد املتعلم يف املذاكرة والتنظيم الذاتي.
4

6ي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة.

املحور الثاين:  مكونات 
 Components الدليل

of the Textbook

8ات�ضاق بنية الدليل من منتجات امل�ضروع مع بنية الدليل من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
بنية  مع  امل�ضروع  منتجات  من  الدليل  يف  الف�ضل(  )اأو  الوحدة  بنية  ات�ضاق   

5الوحدة )اأو الف�ضل( من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

من  الف�ضل  بنية  م��ع  امل�����ض��روع  منتجات  م��ن  الدليل  يف  ال��در���س  بنية  ات�ضاق 
7ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

املحور الثالث: املوا�ضفات 
 Technical  الفنية
Specifications

اخلارجي  ال�ضكل  مع  امل�ضروع  منتجات  من  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  ات�ضاق   
6للكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

ات�ضاق الدليل من منتجات امل�ضروع مع الدليل من ال�ضل�ضلة الأ�ضل من حيث 
9الت�ضميم والإخراج.

ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل من منتجات امل�ضروع  مع الدليل 
4من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

1989املجموع
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املعلم للمرحلتني البتدائية  املوا�ضفات لبطاقتي حتليل دليل  اأن عدد  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول 
و�ضفي  تقدير  �ضلم  بناء  وقد مت  موؤ�ضراً،   )89( املوؤ�ضرات  وعدد  بطاقة،  لكل  موا�ضفة   )19( واملتو�ضطة 
لهذه املوؤ�ضرات، ملحق رقم )1-6( يبني ال�ضواهد التي يتم تتبعها يف منتجات امل�ضروع لكل موؤ�ضر، والبالغ 

عددها )215( �ضواهد للمرحلة البتدائية، و)210( �ضواهد للمرحلة املتو�ضطة. 

ثانياً:  اأدوات العلوم: 
بعد ح�ضول الفريق البحثي على )6( قوائم للموا�ضفات الرتبوية والفنية ملنتجات العلوم، التي مت 
ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، والتي من املفرت�س اأن تلتزم بها منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات 
والعلوم الطبيعية، وفق ال�ضروط ال�ضابق ذكرها، مت تبويبها يف اأربع اأدوات،  متثل بطاقات حتليل كتب 
الطالب، واأدلة املعلم للعلوم، وتتخذ ال�ضلم الثنائي )متحقق، غري متحقق(، ومن حيث م�ضتوى التحقق 
)متحقق كلياً، متحقق جزئياً( ومن حيث مدى منا�ضبة املعاجلة )منا�ضب، غري منا�ضب(  والتي متت على 
منتجات امل�ضروع، والأدوات ب�ضورتها النهائية، يف ملحق رقم )1-6(، وتتكون كل اأداة من حمورين، هما:  

   Educational Specifications المحور األول: المواصفات التربوية

وتعرّب عن ال�ضفات التعليمية، التي ت�ضتهدف تطوير عدد من التوجهات واملهارات ذات الأثر 
التعليمي، ومت ا�ضتقاقها من حتليل ال�ضل�ضة الأ�ضل، والوثائق ذات العالقة. وتنبثق من »املوا�ضفة« 

جمموعة من »املوؤ�ضرات« التي تنبثق عنها جمموعة كبرية من »ال�ضواهد«.
  Technical Specifications  المحور الثاني: المواصفات الفنية

وتعرّب عن ال�ضفات املادية الظاهرية، التي تتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني لكتاب 
الطالب، ومت ا�ضتقاقها من حتليل ال�ضل�ضلة الأ�ضل، والوثائق ذات العالقة. وتنبثق من »املوا�ضفة« 

جمموعة من »املوؤ�ضرات« التي تنبثق عنها جمموعة كبرية من »ال�ضواهد«.
املوؤ�ضرات، ولكل موؤ�ضر  املوا�ضفات، ولكل موا�ضفة جمموعة من  وتندرج حتت كل حمور جمموعٌة من 

جمموعة من ال�ضواهد لكل اأداة، كما يلي:
بطاقات حتليل كتب الطالب للعلوم  �

واملرحلة  الب��ت��دائ��ي��ة  املرحلة  يف  للعلوم،  ال��ط��ال��ب   كتب  لتحليل  بطاقتني  ت�ضميم   مت 
لكتب  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  قوائم  �ضوء  يف  م�ضرتكة،  موا�ضفات  وفق  املتو�ضطة، 
الطالب، يو�ضح  اجلدول رقم )3-7( حماور بطاقتي التحليل، واملوا�ضفات لكل حمور، 

وعدد املوؤ�ضرات وال�ضواهد لكل موا�ضفة، كما يلي: 
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اجلدول رقم )3-7( موا�صفات بطاقتي حتليل كتب الطالب وعدد املوؤ�صرات وال�صواهد 

عدد ال�صواهدعدد املوؤ�صراتاملوا�صفاتاملحور

املحور الأول:
Education-   املوا�ضفات الرتبوية

   al Specifications

222متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء

املتمركز  التعلم  على  املحتوى  ب��ن��اء  اعتماد 
519حول املتعلم

ي�ضتهدف املحتوى تطوير املهارات الدرا�ضية 
314لدى الطالب.

رب����ط حم���ت���وى ال���ع���ل���وم مب����ه����ارات ال���ق���راءة 
519والكتابة والتحدث.

رب����ط حم���ت���وى ال��ع��ل��وم ب��ال��ط��رق وامل���ه���ارات 
412الريا�ضية.

واأ���ض��ال��ي��ب  اأدوات  ال��ع��ل��وم  حم��ت��وى  ي��وظ��ف 
12تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي.

15ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم.

املحور الثاين: 
 Technical  املوا�ضفات الفنية

Specifications

تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة 
110الأ�ضل.

اأق�������ض���ام ال��ك��ت��اب وع��ن��ا���ض��ره م��ن��ظ��م��ة ب�ضكل 
1072متمايز ومت�ّضق ومتوازن.

1032175املجموع

اأن عدد املوا�ضفات الرتبوية والفنية لبطاقتي حتليل كتب الطالب يف  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول 
وعدد  موؤ�ضراً،   )  32  ( املوؤ�ضرات  وع��دد  بطاقة،  لكل  موا�ضفات   )  10  ( واملتو�ضطة  البتدائية  املرحلتني 

ال�ضواهد لكل بطاقة )175( �ضاهداً، والأدوات يف �ضورتها النهائية ملحق رقم )6-1(.
بطاقات حتليل دليل املعلم للعلوم  �

وفق  املتو�ضطة،  واملرحلة  البتدائية  املرحلة  املعلم يف  اأدل��ة  لتحليل  بطاقتني  ت�ضميم  مت 
موا�ضفات م�ضرتكة، يو�ضح  اجلدول رقم )3-8( حماور بطاقتي التحليل واملوا�ضفات لكل 

حمور، وعدد املوؤ�ضرات لكل موا�ضفة كما يلي: 
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اجلدول رقم )3-8( حماور بطاقتي حتليل دليل املعلم واملوا�صفات وعدد املوؤ�صرات 
املوؤ�صراتاملوا�صفاتاملحور 

املحور الأول:
Education-   املوا�ضفات الرتبوية

   al Specifications

2يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء.

7يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز على املتعلم.

6ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز.
ينمي امل��ح��ت��وى م��ه��ارات ال���ض��ت��ذك��ار اأو ال��درا���ض��ة م��ن خ��الل 

2ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة.

10يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث.

 ي��دع��م امل��ع��ل��م يف رب���ط حم��ت��وى ال��ع��ل��وم ب��ال��ط��رق وامل���ه���ارات 
1الريا�ضية.

متنوعة  ت��ق��ومي  واأ���ض��ال��ي��ب  اأدوات  ل��ي�����ض��ت��خ��دم  امل��ع��ل��م  ي��دع��م 
5وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي.

4يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم.

املحور الثاين: 
 Technical  املوا�ضفات الفنية

Specifications

1تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
ومت�ّضق  م��ت��م��اي��ز  ب�ضكل  منظمة  وع��ن��ا���ض��ره  ال��ك��ت��اب  اأق�����ض��ام 

10ومتوازن.

24  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

1270املجموع

املعلم  دل��ي��ل  حتليل  لبطاقتي  والفنية  ال��رتب��وي��ة  امل��وا���ض��ف��ات  ع��دد  اأن  اأع���اله  اجل���دول  م��ن  يت�ضح 
وعدد  موؤ�ضراً،   )70  ( املوؤ�ضرات  وع��دد  بطاقة،  لكل  موا�ضفة   )  12 واملتو�ضطة،)  البتدائية  للمرحلتني 

ال�ضواهد لكل بطاقة )143( �ضاهداً.
وبعد التحقق من �ضدق هذه الأدوات، بعر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي الخت�ضا�س 
يف اجلامعات ال�ضعودية)ملحق رقم1-2( يبني اأ�ضماءهم ووظائفهم، وبعد اأن مت التعديل يف �ضوء اآرائهم 
بن�ضبة اتفاق 80% فاأكرث، واأ�ضبحت هذه الأدوات جاهزة للتطبيق يف �ضورتها النهائية ملحق رقم)5-1(، 

مت اإعداد اأدلة لتطبيق هذه الأدوات كما يلي:
دليل لتطبيق اأدوات الريا�ضيات. (  1
دليل لتطبيق اأدوات العلوم. (  2

وت�ضمن  كل دليل ما يلي:
مقدمة الدليل ت�ضرح الهدف من هذه الدرا�ضة والنواجت املتوقعة بعد تطبيق هذه الأدوات. �
تعريف اأبرز امل�ضطلحات الواردة يف اأدوات التحليل. �
التعريف باأدوات التحليل. �
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تعريف حماور كل اأداة. �
فئات ووحدات التحليل لكل اأداة. �
�ضرح م�ضتويات التحقق وكيفية اتخاذ القرارات املو�ضوعية ب�ضاأنها. �
�ضرح اإجراءات التحليل والتقومي. �
�ضرح كيفية تعبئة كل اأداة. �

  3-5 إجراءات التحليل: 
اأدوات الدرا�ضة التي متثل بطاقات حتليل كتب الطالب واأدلة املعلم للريا�ضيات والعلوم؛  لتطبيق 
»كارل���ي«  اأقرتحه�����ا  التي  الإج��راءات  وف����ق  املحت������وى،  باأ�ضلوب حتليل  الو�ضفي،  املنهج  اإج��راءات  اتبعت 

)Carley,1992( كما جاءت عند )Devi, 2009:P5(.   كما يلي: 
حتديد املادة املراد حتليلها: وهي عينة الدرا�ضة ال�ضابق ذكرها )كتب الطالب، واأدلة املعلم للريا�ضيات  (  1

متو�ضط  والأول  البتدائي،  والرابع  البتدائي،  الأول  لل�ضفوف  الأوىل  احللقة  ل�ضفوف  والعلوم، 
الن�ضخ املعدلة من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لعام 1432ه�-2011م(، ومت 

تطبيق الأدوات على كامل الكتاب لكل اأداة.
حتديد فئات التحليل/ ترميز الفئات: ومت حتديد فئات التحليل لهذه الدرا�ضة باملوؤ�ضرات وال�ضواهد  (  2

التي يتم تتبعها يف املنتجات.
حتديد وحدة التحليل )ترميز املادة املراد حتليلها(: ومت حتديد وحدات  التحليل يف �ضوء املوؤ�ضرات،  (  3

ونطاق ا�ضتهدافها يف املنتجات، فقد تكون وحدة التحليل الكتاب كاماًل، اأو قد تكون وحدة التحليل 
الوحدة، اأو الف�ضل، اأو الدر�س، اأو الغالف، اأو ال�ضكل، اأو املقدمات، اأو املالحق ..... اإلخ ، وهي حمددة 

بالتف�ضيل اأمام كل �ضاهد يف بطاقات التحليل. 
اتخاذ القرار ب�ضاأن احلكم على م�ضتوى حتقق املوؤ�ضر: يكون احلكم على م�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات  (  4

وفق خطوات منهجية مت �ضرحها يف دليل تطبيق الأدوات لكل جمال، وتبداأ بالقراءة املتاأنية للمنتج 
امل�ضتهدف بالتحليل، �ضواء كان كتاب الطالب اأو دليل املعلم، وحتديد مدى حتقق املوؤ�ضر من خالل 
تتبع �ضواهده، ومقارنة ذلك مبا هو موجود يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من حيث الوجود والتكرار، حيث 
 ،Benchmarks املرجعية  العالمات  وتكراراها مبثابة  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  ال�ضواهد يف  يعد وجود هذه 
لتخاذ القرار، وذلك يف بطاقات التفريغ الأولية للمحلل لكل اأداة، ونظراً لكون اأدوات الريا�ضيات 
تتخذ امل�ضتوى الثالثي، بينما يف العلوم امل�ضتوى الثنائي؛ فاإن م�ضتوى ودرجة اتخاذ القرار ب�ضاأن 

م�ضتوى التحقق  يتم وفق ما يلي: 
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الريا�صيات:  �

• حتديد مدى ا�ضتهداف املوؤ�ضر يف كتب امل�ضروع، فيكون ) متحقق ( اإذا مت ا�ضتهداف املوؤ�ضر 	
ب�ضكل كامل، كما هو يف الأ�ضل، بتتبع ال�ضواهد، وفق �ضالمل التقدير املرفقة مع الأداة، 
وبن�ضبة )78%( فما فوق، و)متحقق جزئياً ( اإذا حتققت ال�ضواهد بن�ضبة ما بني )%33-
78%(، اأما اإذا كانت ن�ضبة حتقق ال�ضواهد اأقل من )33%(، اأو يكون املوؤ�ضر ل يتطابق متاماً 
مطلقاً،   ي�ضتهدف  مل  اأو  متحقق(،  )غري  باأنه  القرار  اتخاذ  فيتم  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  مع 
الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  منتجات  يف  املوؤ�ضر  ا�ضتهداف  طريقة  احلكم  لإ���ض��دار  املحك  ويكون 

واتخاذ القرار يف �ضوء ال�ضواهد.
• بعد حتديد م�ضتوى التحقق يتم حتديد هذا الختالف وكتابة املربر لهذا القرار يف حالة 	

املخ�ض�س لذلك،  ومدى منا�ضبة  املكان  اأو )غري متحقق(،  يف  كونه )متحقق جزئياً(، 
املعاجلة التي متت يف كتب امل�ضروع.

العلوم: �

• حتديد مدى حتقق املوؤ�ضر يف كتب امل�ضروع، فيكون ) متحقق ( اإذا مت ا�ضتهداف املوؤ�ضر، 	
اإذا مل يكن م�ضتهدفاً  اأو )غري متحقق(  املن�ضدلة،  القائمة  وُيعطى رقم )2( كما هو يف 

مطلقاً وُيعطى رقم )1( كما هو يف القائمة املن�ضدلة. 
• بعد حتديد م�ضتوى التحقق، يتم اتخاذ القرار من حيث كونه حتققاً )كامل( اإذا تطابق 	

ب�ضكل كبري مع ال�ضل�ضة الأ�ضل، وبن�ضبة )78%( فما ف��وق،  وُيعطى رقم )2( كما هو يف 
اإذا كان م�ضتوى التطابق ل يقرتب كثرياً مما هو  اأو حتققاً )جزئي(  القائمة املن�ضدلة، 

موجود يف ال�ضل�ضة الأ�ضل، وُيعطى رقم )1( كما هو يف القائمة املن�ضدلة.
• اأو 	 عند رغبة املحلل يف التو�ّضع ميكنه ا�ضتخدام حقل امللحوظات، لإي�ضاح وجهة نظره، 

توثيق بع�س الفروقات، اأو الأفكار التي يرى اأهميتها.

تطبيق بطاقات التحليل (  1
 للتطبيق الفعلي لبطاقات التحليل مت ما يلي: 

• اختيار املحللني لكل �ضف، حيث يتوىل اأربعة حمللني تطبيق اأدوات كل �ضف لكل جمال، 	
وبلغ عدد املحللني )12( حملاًل للريا�ضيات، و)12( حملاًل للعلوم، من ذوي الخت�ضا�س، 

وملحق رقم )1-7( يبني اأ�ضماءهم وموؤهالتهم. 
• عمل 	 ور�ضتا  عمل،  ور���س   )4( بعقد  ذل��ك  ومت  ال��درا���ض��ة،  لأدوات  ال�ضتطالعي  التطبيق 

لفريق الريا�ضيات، وور�ضتا عمل لفريق العلوم، حيث عقدت الور�ضة الأوىل لكل فريق، 
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التطبيق ال�ضتطالعي  الأدوات، ومن ثم  التحليل و�ضرح دليل تطبيق  ب��اأدوات  للتعريف 
القرارات، والفهم  اتخاذ  اإىل روؤية م�ضرتكة حول  الأدوات يف جمموعات، للتو�ضل  لهذه 
اأخرى،  اأداة، وبعد �ضهر من الور�ضة الأوىل لكل فريق، مت عقد ور�ضة عمل  العميق لكل 
ملناق�ضة ما مّت خالل تلك الفرتة، وتعديل بع�س الفقرات، اأو �ضرحها، يف �ضوء مقرتحات 
املحللني، ومت يف ور�ضة العمل الثانية ت�ضليم كل فريق الأدلة، واأدوات التحليل ب�ضورتها 

النهائية للتطبيق الفردي.
• ب�ضكل 	 اإليه  امل�ضند  الكتاب  الفعلية، حيث يقوم كل حملل بتحليل  التحليل   بدء عمليات 

حتليل  يتم  اأن  على  الثانية،  الور�ضة  عقد  من  �ضهر  بعد  التحليل  ت�ضليم  ويتم  م�ضتقل، 
الكتاب كاماًل لكل اأداة.

• اإعادة التحليل من قبل كل حملل بعد �ضهر من ت�ضليم التحليل الأول لكل اأداة. 	
• ح�ضاب الثبات، واملق�ضود هنا ثبات النتائج، حيث مت ح�ضاب معامل ارتباط »بري�ضون« لكل 	

حمور من حماور الأدوات، بني التحليل الأول والتحليل الثاين لكل حملل، وتراوحت قيم 
معامالت الثبات بني )0.81-0.98(، حيث اأ�ضار اأبو ها�ضم )2004: �س304( اإىل اأن معامل 

الثبات يعد مرتفعاً اإذا بلغ )0.80( فاأكرث.

حتليل النتائج ومناق�صتها وتف�صريها. (  2
بعد التحقق من ثبات التحليل، مت ح�ضاب التكرارات والن�ضب املئوية واملتو�ضط احل�ضابي املوزون 
لكل موا�ضفة، وليتّم ترتُيبها بح�ضب مدى التحقق، ثم مناق�ضتها، وتف�ضريها لكل كتاب بالتف�ضيل، 

يف الف�ضل الرابع من هذه الدرا�ضة. 

حتديد م�صتوى التحقق (  3
مت ح�ضاب املدى لطول الفرتة  باملعادلة ))3-1( ÷3 = 0.67( )العمر، 2004(، ويف �ضوء ذلك مت 
ح�ضاب الن�ضب املئوية، بق�ضمة املتو�ضط احل�ضابي لكل موا�ضفة على الوزن)3(، ومن ثم تقريبها 

اإىل اأقرب جزء من مائة، وبذلك يكون املدى مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات واملوا�ضفات كما يلي:
• درجة التحقق مرتفعة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ما بني  )2.33-3(  وعليه تكون 	

الن�ضب املئوية ما بني )%78-%100(.
• درجة التحقق متو�ضطة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ما بني  )1.67- اأقل من 2.33(، 	

وعليه تكون الن�ضب املئوية ما بني )56%- اأقل من %78(.
• اأو غري متحققة )منعدمة( ، فتكون درجة التحقق منخف�ضة 	 درجة التحقق منخف�ضة 

اأقل من 1.67( وذلك بح�ضاب ن�ضف  املتو�ضط احل�ضابي ما بني  )1.33-  اإذا كانت قيمة 
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طول الفرتة)0.67(، وعليه تكون الن�ضب املئوية  ما بني )44%-اأقل من 56%(، وتكون غري 
متحققة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي )اأقل من 1.33(، وعليه الن�ضبة اأقل من )%44(.

  3-6  األساليب اإلحصائية:
ا�ضتخدمت الأ�ضاليب الإح�ضائية التالية:

معادلة هول�ضتي »Holsti«  لتحديد معامل الثبات لقوائم املوا�ضفات الرتبوية والفنية. �
معامل ارتباط »بري�ضون« حل�ضاب ثبات النتائج لكل حمور من اأدوات الدرا�ضة، بني التحليل الأول  �

والثاين لكل حملل.
التكرارات واملتو�ضطات احل�ضابية، والنحراف املعياري والن�ضب املئوية لهذه التكرارات لنتائج التحليل. �
املتو�ضط احل�ضابي املوزون، والن�ضب املئوية لنتائج التحليل الرتاكمية، لكل موا�ضفة اأو حمور. �
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة وتفسيراتها

أواًل:  عرض نتائج تحليل منتجات المشروع للرياضيات ومناقشتها

نتائج حتليل كتب الطالب للريا�ضيات �
نتائج حتليل دليل املعلم للريا�ضيات �

ثانيًا:  عرض نتائج تحليل منتجات المشروع للعلوم ومناقشتها

نتائج حتليل كتب الطالب للعلوم �
نتائج حتليل دليل املعلم للعلوم �
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  مقدمة:

تاأ�ضي�ضاً على ما �ضبق، ولكون الهدف من هذه الدرا�ضة هو»حتديد مدى ات�ضاق كتب الطالب واأدلة 
�ضل�ضلة ماقروهل  والفنية كما تظهر يف منتجات  املوا�ضفات الرتبوية  والعلوم مع  للريا�ضيات  املعلمني 
لل�ضفوف: الأول، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط« مت ا�ضتخال�س )12( قائمة للموا�ضفات الرتبوية 
 ،)Macmillan-McGraw-Hill( الأمريكية  »ماقروهل«  �ضركة  منتجات  من  والعلوم،  للريا�ضيات  والفنية 
طبعة 2009م، لل�ضفوف )الأول والرابع وال�ضابع(، كتب الطالب، واأدلة املعلمني لكل �ضف، والتي اأجابت 
التي  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  »ما  ن�ّس على  الذي  الدرا�ضة،  ت�ضاوؤلت هذه  الأول من  الت�ضاوؤل  عن 
ت�ضمنتها منتجات الريا�ضيات والعلوم لل�ضل�ضله الأ�ضل، لل�ضفوف )الأول والرابع وال�ضابع(؟«،  ومن ثم 
بناء جمموعة من اأدوات التحليل لكتب الريا�ضيات والعلوم، يف �ضوء هذه القوائم، تناولها الف�ضل الثالث 

بالتف�ضيل.
التزام  مدى  على«ما  ن�س  ال��ذي  الثاين،  الرئي�س  الدرا�ضة  ت�ضاوؤل  عن  ليجيب  الف�ضل  هذا  وياأتي 
منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، 

التي مت ا�ضتخال�ضها من �ضل�ضلة »ماقروهل« لل�ضفوف )الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط(؟«

ولالإجابة عن هذا الت�صاوؤل �صتتم الإجابة عن الت�صاوؤلت الفرعية منه وهي: 

منتجات  )م��ن  للريا�ضيات  املعلمني  واأدل��ة  الطالب  كتب  التزام  م��دى  ما  الأول:  الفرعي  الت�صاوؤل 
م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت 
ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضفوف )الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط(؟.« والذي يتفرع 

منه ما يلي:
يف  (  1 والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  للريا�ضيات  الطالب  كتاب  التزام  مدى  ما 

اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
لل�ضف الأول البتدائي؟

يف  (  2 والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  للريا�ضيات  الطالب  كتاب  التزام  مدى  ما   
اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 

لل�ضف الرابع البتدائي؟
يف  (  3 والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  للريا�ضيات  الطالب  كتاب  التزام  مدى  ما   

اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
لل�ضف الأول متو�ضط؟

ما مدى التزام دليل املعلم للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  4
العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 

الأول البتدائي؟
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ما مدى التزام دليل املعلم للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  5
العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 

الرابع البتدائي؟
ما مدى التزام دليل املعلم للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  6

العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 
الأول املتو�ضط؟

الت�صاوؤل الفرعي الثاين: ما مدى التزام كتب الطالب واأدلة املعلمني للعلوم من منتجات م�ضروع 
تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها 

من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضفوف )الأول والرابع البتدائي، والأول متو�ضط(؟.«والذي يتفرع منه مايلي:
ما مدى التزام كتاب الطالب للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  7

العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 
الأول البتدائي؟

 ما مدى التزام كتاب الطالب للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  8
العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 

الرابع البتدائي؟
 ما مدى التزام كتاب الطالب للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة  (  9

العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف 
الأول املتو�ضط؟

ما مدى التزام دليل املعلم للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية  (  10
ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف الأول 

البتدائي؟
ما مدى التزام دليل املعلم للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية  (  11

ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف الرابع 
البتدائي؟

ما مدى التزام دليل املعلم للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية  (  12
ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لل�ضف الأول 

املتو�ضط؟

وفيما يلي تف�ضيل الإجابة عن هذه الت�ضاوؤلت، ومن ثم مناق�ضتها، وا�ضتخال�س اأبرز النتائج، 
ل�ضياغة تو�ضيات تنبثق عن هذه النتائج.
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      أواًل:  عرض نتائج تحليل منتجات المشروع للرياضيات ومناقشتها
الت�ضاوؤل الفرعي الأول: ما  امل�ضروع للريا�ضيات، �ضتتم الإجابة عن  لعر�س نتائج حتليل منتجات 
مدى التزام كتب الطالب واأدلة املعلمني للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم 
يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 

لل�ضفوف: )الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط(؟  بعر�س نتائج حتليل ما يلي:
كتب الطالب للريا�ضيات لل�ضفوف: الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط. �
اأدلة املعلمني للريا�ضيات لل�ضفوف: الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط. �

ال�ضعودية،      وهي من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف اململكة العربية 
كتاب،  لكل  قبل )4( حمللني  الدرا�ضي 1432ه����/ 1433ه����،  من  العام  والتي تطبق يف   ،) طبعة )2011م 
يف �ضوء بطاقات التحليل ال�ضابق ذكرها يف الف�ضل الثالث، والإج��راءت التي متت من قبل املحللني، يف 
�ضوء اأ�ضلوب »ليكرت« الثالثي، حيث  ُيعطى الوزن )3( اإذا كان املوؤ�ضر متحققاً كلياً، و)2( اإذا كان املوؤ�ضر 
الفرتة   امل��دى لطول  التحليل، ومت ح�ضاب  نتائج  على  بناًء  املوؤ�ضر  يتحقق  اإذا مل  و)1(  جزئياً،  متحققاً 
باملعادلة ))3-1( ÷ 3 = 0.67( ) العمر، 2004(، ويف �ضوء ذلك مت ح�ضاب الن�ضب املئوية، بق�ضمة املتو�ضط 
احل�ضابي لكل موا�ضفة على ال��وزن)3(، ومن ثم تقريبها اإىل اأقرب جزء من مائة، وبذلك يكون املدى 

مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات واملوا�ضفات كما يلي:
درجة التحقق مرتفعة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ما بني  )2.33-3(، وعليه تكون الن�ضب املئوية  �

ما بني )%78-%100(.
درجة التحقق متو�ضطة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي مابني  )1.67-اأقل من 2.33(، وعليه تكون  �

الن�ضب املئوية مابني )56%-اأقل من %78(.
درجة التحقق منخف�ضة اأو منعدمة ، فتكون درجة التحقق منخف�ضة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي  �

ما بني  )1.33-اأقل من 1.67(، وذلك بح�ضاب ن�ضف طول الفرتة)0.67(، وعليه تكون الن�ضب املئوية  
ما بني )44%-اأقل من 56%(، وتكون غري متحققة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي )اأقل من 1.33(، 

وعليه تكون الن�ضبة اأقل من )%44(.
احل�ضابي  املتو�ضط  �ضوء  يف  موؤ�ضر،  لكل  املحللني  بني  التوافق  درج��ة  املعياري  الن��ح��راف  ويعك�س 
نتائج   يلي  وفيما  البيانات.  ت�ضتت يف هذه  اأو  قيم متطرفة  وج��ود  والتحقق من عدم  املوؤ�ضر،  لتكرارات 
التحليل، حيث يتم ا�ضتقراء نتائج املوا�ضفات لكتب الطالب، ومن ثم اأدلة املعلمني لكل �ضف بالتف�ضيل:
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  4-1  نتائج تحليل كتب الطالب للرياضيات

للك�ضف عن مدى التزام كتب الطالب للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم 
الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  الطالب )من منتجات  كتب  تظهر يف  كما  والفنية،  الرتبوية  باملوا�ضفات  الطبيعية( 
مت حتليل كتب الطالب، لل�ضفوف: الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط للف�ضل، الدرا�ضي الأول، 
والف�ضل الدرا�ضي الثاين الن�ضخ املعدلة طبعة 1432-1433ه�، من قبل اأربعة حمللني لكل كتاب بكامله،يف 
�ضوء بطاقة حتليل كتاب الطالب لكل �ضف، والتي ت�ضمنت )82( موؤ�ضراً، تندرج حتت )19( موا�ضفة، 
يلي  وفيما  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  ملنتجات  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  �ضملت  بطاقة  لكل  يف ثالثة حماور 
تف�ضيل النتائج التي مت التو�ضل اإليها، حيث يتم ا�ضتقراء النتائج بعر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة، يف 
�ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون، مل�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، ومن ثم عر�س نتائج كل حمور، ابتداًء بكتاب 
الطالب لل�ضف الأول البتدائي، يليه ال�ضف الرابع البتدائي، ومن ثم ال�ضف الأول املتو�ضط، كما يلي:   

4-1-1 نتائج حتليل كتاب الطالب للريا�صيات ال�صف الأول البتدائي:

نتائج موا�ضفات كل حمور  يتم عر�س  البتدائي(،  الأول  )ال�ضف  الطالب  كتاب  نتائج  لعر�س      
ابتداًء بتقدمي �ضرح للموا�ضفة مروراً عر�س نتائجها، واحلكم على م�ضتوى حتققها، يف �ضوء م�ضتوى 

حتقق موؤ�ضراتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

 Theoretical and educational bases املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية
من  التعليمي،  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حتدد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  هذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية، لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل لكتاب الطالب، والبالغ عددها )44( موؤ�ضراً، تندرج حتت )13( موا�ضفة، تعك�س الأ�ض�س النظرية 
والرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي بجزاأيه؛ الف�ضل الدرا�ضي الأول، 
والف�ضل الدرا�ضي، الثاين من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية،ويتم تناول نتائج 
املوا�ضفات  حتقق  م�ضتوى  تناول  ثم  ومن  موؤ�ضراتها،  �ضوء  يف  موا�ضفة  كل  نتائج  بتحليل  املحور  هذا 

وترتيبها الكلي لهذا املحور، كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل: يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني
م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
الفروق  وم��راع��اة  حاجاتهم،  لتلبية  للمتعلمني،  املقدم  الدعم  مب�ضتوى  والعلوم(  الريا�ضيات  تطوير 
يف  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  منتجات  تقدمه  وال��ذي  واجتاهاتهم،  وميولهم،  تعلمهم  واأمن��اط  بينهم،  الفردية 
�ضوء )4( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة. ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-1( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي 
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  والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 
جدول )4-1-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل »يقدم 

املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

1-1
ي���ق���دم دع���م���اً ي��ل��ب��ي ح���اج���ات امل��ت��ع��ل��م��ني 
العاديني،  التعلم،  �ضريعي  )امل��وه��وب��ني، 

بطيئي التعلم، املتاأخرين درا�ضياً(.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

2-1
م�ضتويات  تراعي  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
الإجن�������از ال���ف���ردي���ة ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني )ف���وق 
املتو�ضط، �ضمن املتو�ضط، دون املتو�ضط(.

130ت
2.250.5001

0%75%25%ن

3-1
ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��الئ��م اأمن���اط 
ب�ضرية،  )ح��رك��ي��ة،  التعلم  يف  املتعلمني 
�ضمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،...(.

031ت
1.750.5004

25%75%0%ن

1302.250.5001تيراعي ميول واجتاهات املتعلمني.4-1 0%75%25%ن
2.060.37املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

69%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

يت�ضح من اجلدول )4-1-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل »يقدم 
املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني« ت�ضاوي )2،06(، وبانحراف معياري )0.37(، ويقع هذا املتو�ضط يف 
حتققها  ون�ضبة  متو�ضطة  املوا�ضفة  هذه  حتقق  درجة  تكون  وبذلك   )2.33 من  مابني)1.67-اأقل  املدى 

.)%69(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة مابني)1.75-2.25(،  وحتققت جميع 
املرتبة الأوىل، حيث كانت  املوؤ�ضران )1-2(، و)1-4(يف  املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وجاء  موؤ�ضرات هذه 
قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذين املوؤ�ضرين ت�ضاوي )2.25(، يليها يف املرتبة الثالثة املوؤ�ضر )1-1(، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.00(، يليه املوؤ�ضر )1-3(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، واحتل بذلك املرتبة الأخرية.

املوا�ضفة الثانية: يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.
حتاول هذه املوا�ضفة الك�ضف عن مدى �ضمول كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي بجزاأيه )الف�ضل 
الدرا�ضي الأول والف�ضل الدرا�ضي الثاين(، )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
جلميع فروع الريا�ضيات املت�ضمنة يف معايري )NCTM(  للمحتوى، وهي: معايري الإعداد والعمليات عليها، 
امل�ضكالت، ال�ضتدلل  العمليات، وهي: حل  الإح�ضاء والحتمالت، ومعايري  القيا�س،  الهند�ضة،  اجلرب، 
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ال�ضف،  لهذا  املحورية  النقاط  على  الرتكيز  مع  والتمثيل،  والربط  والتوا�ضل،  الريا�ضي،  والتربير 
املت�ضمنة  الريا�ضية  املعرفة  متثل  التي  املعايري،  هذه  تناول  يف  والت�ضاع   العمق  بني  التوازن  ومراعاة 
يف كتب الطالب من )منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا ال�ضف( بالإ�ضافة اإىل مراعاة التوازن بني التعلم 
ال�ضمني وال�ضريح، وا�ضتق�ضاء املفاهيم وتطوير املهارات وذلك يف �ضوء )5( موؤ�ضرات. ويو�ضح اجلدول 
رقم )4-1-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى 

حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

جدول )4-1-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية: يت�صم 
املحتوى بال�صمول والعمق والتوازن

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحقق   ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي�ضتمل على جميع فروع الريا�ضيات وفق 1-2
.NCTM1 ��جمالت معايري املحتوى ل

040ت
2.000.00

4 0%100%0%ن

2-2
على  بالرتكيز  املهمة  الريا�ضيات  يقدم 
 NCTM Focal امل����ح����وري����ة   ال���ن���ق���اط 

Points لل�ضف.

040ت
2.000.00

4 0%100%0%ن

يف 3-2 والت�ضاع  العمق  بني  ال��ت��وازن  يراعي 
تناول املعرفة الريا�ضية.

310ت
2.750.50

3 0%25%75%ن

4-2

ال�ضمني  ال��ت��ع��ل��م  ب���ني  ال���ت���وازن  ي���راع���ي 
Balancing Implic-  والتعلم ال�ضريح

it and Explicit Learning يف تقدمي 
املعرفة واملهارات الريا�ضية.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

املفاهيم 5-2 ا�ضتق�ضاء  ب��ني  ال��ت��وازن  ي��راع��ي 
وتطوير املهارات الإجرائية واحل�ضابية

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2.550.100املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

85%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

الثانية  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )2-1-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن« ت�ضاوي )2.55( والنحراف املعياري)0.10(، مما ي�ضري اإىل 
– 3(، ون�ضبة  امل��دى ما بني )2.33  اأن درج��ة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف 

التحقق ت�ضاوي )%85(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة مابني)2-3(، وحتقق املوؤ�ضران)4-2(، 
املوؤ�ضر)3-2(  يليهما  الأوىل،  املرتبة  يف  وج��اءا  قيمته)3.00(،  ح�ضابي  مبتو�ضط  مرتفعة  بدرجة   )5-2(
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 ،)2-2(  ،)1-2( املوؤ�ضران  حتقق  بينما   ،)2.75( قيمته   ح�ضابي  مبتو�ضط  مرتفعة  بدرجة  حتقق  ال��ذي 
بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00( وبهذا احتال املرتبة الأخرية.

املوا�ضفة الثالثة:  يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل:
)الف�ضل  بجزاأية  الب��ت��دائ��ي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  ال��ت��زام  م��دى  على  املوا�ضفة  ه��ذه  تركز 
الدرا�ضي الأول والف�ضل الدرا�ضي الثاين( )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
بتقدمي املعرفة الريا�ضية ب�ضكل مرتابط راأ�ضياً، ومنطقياً عرب ال�ضفوف، مع حتقيق التكامل بني هذه 
املعرفة وواقع احلياة، والعلوم واملواد الأخرى، والتقنية وتوظيفها يف تعليم الريا�ضيات وتعلمها، وذلك يف 
�ضوء )5( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-3( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي 

والنحراف املعياري لهذه التكرارات والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي :

اجلدول )4-1-3( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة: يت�صم 
املحتوى بالرتابط  املنطقي والتكامل

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحقق   ن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

ب�ضكل م��رتاب��ط 1-3 ال��ري��ا���ض��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ي��ق��دم 
راأ�ضياً عرب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

2-3
ي���ق���دم امل��ع��رف��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ب�����ض��ك��ل ت��ت��اب��ع��ي 
وم���ن���ط���ق���ي ع�����رب ال���������ض����ف����وف وال���ف�������ض���ول 

والدرو�س.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

3-3
يحقق التكامل بني الريا�ضيات وواقع احلياة 
بتقدمي    Life Relevant Learning

تطبيقات حياتية للمعرفة. 

031ت
1.750.50

3 25%75%0%ن

يربز التكامل بني الريا�ضيات والعلوم واملواد 4-3
الأخرى.

040
2.000.00

2 0%100%0%ن

5-3
ي���ح���ق���ق ال���ت���ك���ام���ل ب����ني ال���ت���ق���ن���ي���ة وت��ع��ل��ي��م 
 Integrating وت��وظ��ي��ف��ه��ا.  ال��ري��ا���ض��ي��ات 

.Technology & Learning

004ت
1.000.00

5 100%0%0%ن

1.950.10املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

65%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

»يت�ضم  الثالثة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اجل��دول )3-1-4(  يت�ضح من 
املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل«، ت�ضاوي )1.95( وبانحراف معياري )0.10( مما ي�ضري اإىل اأن درجة 
حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(ون�ضبة 
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التحقق ت�ضاوي  )%65(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات ما بني )1-3(، وحتقق املوؤ�ضر )3-2( بدرجة مرتفعة 
ح�ضابي  مبتو�ضط  )3-1(،و)2-3(  املوؤ�ضران  يليه  الأوىل،  املرتبة  واحتل   )3.0( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط 
قيمته )2.00(، يف حني حتققت املوؤ�ضران )3-3(، بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، ومل 

يتحقق املوؤ�ضر )3-5( الذي احتل املرتبة الأخرية مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1(.

Multi-  املداخل املتعدد      Qualitative Learning   النوعي التعلم  املحتوى  ي�ضجع  الرابعة:  املوا�ضفة 
 Approaches Learning

)الف�ضل  بجزاأيه  البتدائي؛  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  م��دى  على  املوا�ضفة  ه��ذه  تركز 
الدرا�ضي الأول والف�ضل الدرا�ضي الثاين( )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
بالت�ضجيع على التعلم النوعي املتعدد املداخل، من حيث تقدمي الدعم ل�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التعلم 
 )4( �ضوء  يف  وذلك  الريا�ضية،  املعرفة  لتطبيق  متعددة،  م�ضروعات  تقدمي  مع  وال�ضتق�ضاء،  التعاوين 
موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف 

املعياري لهذه التكرارات والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 

اجلدول )4-1-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الرابعة ي�صجع 
املحتوى التعلم النوعي   املتعدد املداخل  

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحقق   ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4Coopera- ال��ت��ع��اوين   التعلم  .ي�ضجع 
tive Learning

130ت
2.250.5001

0%75%25%ن

2-4 Scientific العلمي  ال�ضتق�ضاء  ي�ضجع 
Inquiryللمعرفة الريا�ضية.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

لتطبيق 3-4  Projects م�����ض��روع��ات  ي��ق��دم 
املعرفة الريا�ضية

004ت
1.000.00

4 100%0%0%ن

4-4
Ad- املتقدمة املنظمات  ا�ضتخدام   ي�ضجع 
وخرائط    vanced Organizations

.Concept Maps املفاهيم

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

1.810.13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

60%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة
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اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )4-1-4( 
الرابعة »ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي   املتعدد املداخل« ت�ضاوي )1.81( وبانحراف معياري )0.13(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من 2.33(ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%60(.
بدرجة   )1-4( املوؤ�ضر  حتقق  حيث   )2.25-1( بني  ما  للموؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  وتراوحت 
متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.25(، واحتل املرتبة الأوىل، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر )4-3(؛ حيث 
ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.0( بن�ضبة اتفاق )100%( من قبل املحللني على عدم حتقق هذا 

املوؤ�ضر، بينما حتقق املوؤ�ضران )4-2(، )4-4( بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

املوا�ضفة اخلام�ضة: يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية 
تركز هذه املوا�ضفة على مدى التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي بجزاأية )الف�ضل الدرا�ضي 
بجعل  الطبيعية(  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  الثاين(  الدرا�ضي  والف�ضل  الأول 
وامل�ضتقل،  الذاتي  التعلم  ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام  على  بالت�ضجيع  التعليمية  العملية  حمور  هو  املتعلم 
والتعلم الن�ضط، مع تقدمي اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية ترتبط باخلربة ال�ضابقة للمتعلم، ت�ضاعده يف بناء وفهم 

املعرفة املراد تعلمها، وتت�ضمن هذه املوا�ضفة )3( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات 

والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-1-5( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة: يجعل 
املتعلم حمورًا للعملية التعليمية 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحقق   ن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-5
ي�ضجع التعلم الذاتي وامل�ضتقل .
 Independent Learning

013ت
1.250.50

3 75%25%0%ن

2-5
ي�ضجع التعلم الن�ضط  .

Active learning

130ت
2.250.00

2 0%75%25%ن

3-5
ا���ض��ت��ك�����ض��اف��ي��ة ترتبط  اأن�����ض��ط��ة  ي��ق��دم 
باخلربة ال�ضابقة للمتعلم لبناء وفهم 

املعرفة املراد تعلمها.

220ت
2.50 0.581 0%50%50%ن

2.000.36املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة
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يت�ضح من اجلدول )4-1-5( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة »يجعل 
املتعلم حموراً للعملية التعليمية« ت�ضاوي )2.00( وبانحراف معياري )0.36(،  مما ي�ضري اإىل اأن درجة 
حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأق��ل م��ن2.33( ون�ضبة 

التحقق ت�ضاوي  )%67(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لهذه املوا�ضفة ما بني )1.25 – 2.5(، وحتقق املوؤ�ضر رقم )3-5( 
بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.5( واحتل املرتبة الأوىل، يف حني حتقق 
املوؤ�ضر )5-2( بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.25(، ومل يتحقق املوؤ�ضر)5-1(؛ حيث ح�ضل 

على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.25(.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة: ينّمي املحتوى مهارات التفكري     باأنواعها لدى املتعلمني.
ترتكز هذه املوا�ضفة على مدى التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع 
باأنواعها وذلك من خالل تقدمي   Thinking Skills التفكري  الريا�ضيات والعلوم( بتنمية مهارات  تطوير 
يف  الريا�ضي  ال���ض��ت��دلل  م��ه��ارات  تطوير  على  وتعمل  عليا،  تفكري  م��ه��ارات  تتطلب  متنوعة،  اأن�ضطة 
احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )6-1-4( رقم  اجلدول  ويو�ضح  املوا�ضفة،  هذه  لتحقيق  موؤ�ضرين  �ضوء 

والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-1-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صاد�صة »ينّمي 
املحتوى مهارات التفكري باأنواعها لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
م��ه��ارات  تتطلب  متنوعة  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
)ال��ت��ح��ل��ي��ل،   H .O .T ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري 

والرتكيب، الناقد، الإبداعي... الخ(.

130ت
2.250.500

1 0%75%25%ن

مهارات 2-6 لتطوير  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
ال�ضتدلل الريا�ضي.

040ت
2.000.0012

0%100%0%ن

2.130.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

70% الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

ال�ضاد�ضة  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )6-1-4( 
»ينّمي املحتوى مهارات التفكري باأنواعها« ت�ضاوي )2.13( وبانحراف معياري )0.25( مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل من2.33(، 

ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%70(.
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 وحتقق موؤ�ضرا هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضل املوؤ�ضر )6-1( على متو�ضط ح�ضابي 
قيمته  )2.25(، واحتل املرتبة الأوىل، وحتقق املوؤ�ضر )6-2( بدرجة متو�ضطه مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  

.)2.00(

املوا�ضفة ال�ضابعة: ينّمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت  لدى املتعلمني:
م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تناولت 
املتعلمني، من  امل�ضكالت  Problem Solving Skills لدى  الريا�ضيات والعلوم( بتنمية مهارات حل  تطوير 
خالل تقدمي اأن�ضطة متنوعة تنمي مهارات وا�ضرتاتيجيات حمددة، وتدريبهم على اختيار وتطبيق هذه 
رق����م  اجل����دول  ويو�ض���ح  املوا�ضف����ة،  لتحقي����ق هذه  �ض���وء موؤ�ضري����ن  امل�ضكالت يف  ال�ضرتاتيجيات حلل 
مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب  التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )7-1-4(

حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-1-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة: »ينّمي 
املحتوى مهارات حل امل�صكالت   لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

مهارات 1-7 تنمي  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
وا�ضرتاتيجيات حمددة حلل امل�ضكلة

130ت
2.250.5001

0%75%25%ن

2-7
ي����ق����دم اأن�������ض���ط���ة م���ت���ن���وع���ة ل���ت���دري���ب 
امل���ت���ع���ل���م���ني ع���ل���ى اخ���ت���ي���ار وت��ط��ب��ي��ق 

ا�ضرتاتيجيات متنوعة حلل امل�ضكلة.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

2.130.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة

70%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة

ال�ضابعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )7-1-4( 
»ينّمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني«ت�ضاوي )2.13( وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك 
اأق��ل من  امل��دى ما بني )1.67-  تكون درج��ة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

2.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%70(.
املوؤ�ضر )7-1( على متو�ضط ح�ضابي  بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضل  املوا�ضفة  وحتقق موؤ�ضرا هذه 

قيمته )2.25(، وجاء يف املرتبة الأوىل، يليه املوؤ�ضر )7 -2( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(.
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املوا�ضفة الثامنة: ينّمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي. 
تطوير  م�ضروع  منتجات  )م��ن  البتدائي  الأول  ال�ضف  كتاب  ال��ت��زام  م��دى  املوا�ضفة  ه��ذه  تتناول 
الريا�ضيات والعلوم( بتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني من خالل تقدمي اأن�ضطة متنوعة 
لتنمية مهارات القراءة والكتابة، والتحدث، لديهم، يف �ضوء )3( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، واجلدول 
رقم)4-1-8( يو�ضح التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات والن�ضب املئوية 

مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-1-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة: ينّمي 
املحتوى مهارات التوا�صل الريا�صي

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-8
يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات 
يف  �ضريح  ب�ضكل  الريا�ضية  ال��ق��راءة 

املحتوى.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

الكتابة 2-8 اأن�ضطة متنوعة لتنمية  يقدم 
Writing in Math يف الريا�ضيات

130ت
2.250.5001

0%75%25%ن

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات 3-8
التحدث لدى املتعلمني.

40.ت
2.0000.2

0%100%.%ن

2.080.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

69%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

الثامنة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )8-1-4( 
»ينّمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.08( وبانحراف معياري )0.17(، 
وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من 2.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%69(.
وحتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة اإل اأن املوؤ�ضر )8-2( جاء يف املرتبة الأوىل، 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.25(، وت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرين )8-1(، )8-3( حيث 

ح�ضل كل منهما على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.



69

املوا�ضفة التا�ضعة: ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني
م�ضروع  منتجات  )من  الأبتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
تطوير الريا�ضيات والعلوم( بتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني، من خالل تقدمي اأن�ضطة 
ت�ضجعهم على الربط بني املعرفة الريا�ضية من جهة وربطها ب�ضياقات اأخرى، يف �ضوء موؤ�ضرين لتحقيق 
هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-9( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه 

التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 

اجلدول )4-1-9( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة: ينّمي 
املحتوى مهارات الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���وف���ر اأن�����ض��ط��ة ت�����ض��ج��ع امل��ت��ع��ل��م على 1-9
الربط بني املعرفة الريا�ضية.....

130ت
2.250.500

2 0%75%25%ن

يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على ربط 2-9
املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى.

310ت
2.750.500

1 0%25%75%ن

2.500.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

83%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

التا�ضعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )9-1-4( 
»ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.50( وبانحراف معياري )0.50(، 
وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 -3(، 

ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%83(.
املوؤ�ضر )9-2( بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.75(، واحتل  وحتقق 

املرتبة الأوىل، وحتقق املوؤ�ضر )9-1( بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.25(.

املوا�ضفة العا�ضرة:  ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني
م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
ا�ضتخدام  على  بت�ضجيعهم  املتعلمني،  ل��دى  الريا�ضي  التمثيل  م��ه��ارات  بتنمية  وال��ع��ل��وم(  الريا�ضيات 
متثيالت متعددة للمعرفة الريا�ضية، يف �ضوء موؤ�ضر واحد لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم 
)4-1-10( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى 

حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، كما يلي:
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اجلدول )4-1-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة:  ينّمي 
املحتوى مهارات التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري    

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 1-10

ي�����ض��ج��ع امل��ت��ع��ل��م��ني ع���ل���ى ا����ض���ت���خ���دام 
الريا�ضية  للمعرفة  متعددة  متثيالت 
اللفظية  )ال��ع��ب��ارات  ال��ف��ه��م  لتعميق 
والر�ضوم  العددية واجلربية  والرموز 

البيانية واجلداول... الخ(.

040ت

2.000.00
1 0%100%0%ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة

67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-1-10( اأعاله اأن املوا�ضفة »ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 
وبانحراف   ،)2.00( ي�ضاوي  ح�ضابي  متو�ضط  على   ح�ضلت  حيث  متو�ضطة؛  بدرجة  حتققت  املتعلمني« 

معياري )0.00(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الوحيد لهذه املوا�ضفة بن�ضبة )%67(. 

املوا�ضفة احلادية ع�ضرة: يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة    للمذاكرة والتنظيم الذاتي
م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
 Practicing important tasks and skills  تطوير الريا�ضيات والعلوم( بتزويد املتعلمني مبهمات ومهارات
للمذاكرة والتنظيم الذاتي، بتقدمي اأن�ضطة متنوعة لتدريبهم على هذه املهارات لتح�ضني الفهم والتذكر، 
وتقدمي مناذج من الختبارات لتدريبهم على هذه املهارات وت�ضجيعهم على مهارات التدوين والتلخي�س، 
وذلك يف �ضوء )4( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-11( التكرارات واملتو�ضط 
احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما 

يلي: 

اجلدول  )4-1-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة: 
يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات   للمذاكرة والتنظيم الذاتي

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
املتعلمني  ل��ت��دري��ب  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
ع���ل���ى م���ه���م���ات وا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات 

ناجحة لتح�ضني الفهم والتذكر.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-11

 ي���ق���دم من�����اذج م��ت��ن��وع��ة ل��ت��دري��ب 
املتعلمني على الختبارات املعيارية 
ترتبط   Standardized Test

باملهارات املطلوبة.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

3-11

ي����ق����دم اإر���������ض��������ادات وخم���ط���ط���ات 
لت�ضاعد  املعرفة  لتنظيم  متنوعة 

املتعلم يف املذاكرة والدرا�ضة

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

ي���������ض����ج����ع م��������ه��������ارات ال�����ت�����دوي�����ن 4-11
والتلخي�س لدى املتعلمني.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن

2.190.12املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

73%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-1-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة احلادية 
 ،)2.19( ت�ضاوي  الذاتي«  والتنظيم  للمذاكرة  مهمة  ومهارات  مبهمات  املتعلمني  املحتوى  »ي��زود  ع�ضرة 
وبانحراف معياري )0.12(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث جاء هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%73(.
وتراوحت قيمة املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2-2.75(، وحتقق املوؤ�ضر )11-
حني  يف   ،)2.75( قيمته   ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضل  حيث  الأوىل  املرتبة  واحتل  مرتفعة،  بدرجة   )4
ت�ضاوت املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات)11-1(، و)11-2(،و)11-3(، حيث ح�ضلت جميعها على متو�ضط 

ح�ضابي قيمته )2(.

املوا�ضفة الثانية ع�ضرة:  يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة
تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
الريا�ضيات والعلوم( بتعزيز ال�ضراكة مع الأ�ضرة، من خالل تقدمي ر�ضائل موجهة لها مل�ضاعدة اأبنائها 
يف تعلم الريا�ضيات، وتزويدهم مب�ضادر متنوعة مع مراعاة الأقليات ذات الأغلبية املوجودة يف البالد، يف 
�ضوء)3( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي 

والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 
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اجلدول )4-1-12(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة:  
يعزز املحتوى ال�صراكة مع الأ�صرة  

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-12

يقدم ر�ضائل موجهة لالأ�ضرة مل�ضاعدة 
اأبنائها يف تعلم الريا�ضيات 

031ت
1.750.5001

25%75%0%ن

2-12

تعني  م��ت��ن��وع��ة  تعليمية  م����واد  ي��ق��دم 
امل�ضاعدة لأبنائها  الأ�ضرة على تقدمي 

يف تعلم الريا�ضيات 

004ت
1.000.002

100%0%0%ن

3-12

يراعي الأقليات ذات الأغلبية املوجودة 
بلغاتها  ت��رج��م��ات  ب��ت��ق��دمي  ال��ب��الد  يف 

لبع�س فقرات الكتاب 

004ت
1.000.002

100%0%0%ن

1.250.16املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة
42%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة

الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )12-1-4( 
التحقق  الأ�ضرة« ت�ضاوي )1.25(، بانحراف معياري )0.16(، ون�ضبة  ال�ضراكة مع  ع�ضرة »يعزز املحتوى 
ت�ضاوي  )42%(، مما ي�ضري اإىل عدم حتقق هذه املوا�ضفة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى مابني )1-اأقل 

من 1.33(. 
امل��وؤ���ض��ر)1-12(  وحتقق  م��اب��ني)1.75-1(،  املوؤ�ضرات  جلميع  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت   
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، يف حني مل تتحقق املوؤ�ضرات الأخرى لهذه املوا�ضفة، 

حيث كان املتو�ضط احل�ضابي لها ي�ضاوي )1.00(

املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة:  يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة
م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
تطويرالريا�ضيات والعلوم( بتوفري اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة، بتقدمي مهام 
للتقومي الت�ضخي�ضي، والتقومي التكويني، واخلتامي، وت�ضجع هذه املهام املتعلمني على التقومي الذاتي، 
بالإ�ضافة اإىل اخلطط العالجية املتعددة، وذلك يف �ضوء )6( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح 
والن�ضب  التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )13-1-4( رقم  اجل��دول 

املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 
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اجلدول )4-1-13( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة ع�صرة:  
يوفر املحتوى اأدوات واأ�صاليب متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��رت��ب��ط اأ���ض��ال��ي��ب ال��ت��ق��ومي وامل��ع��اجل��ة 1-13
باملحتوى يف جميع مراحله.

130ت
2.250.5001

0%75%25%ن

2-13

يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقومي 
Assessment Diag-  الت�ضخي�ضي
nostic للتاأكد من امتالك املتعلمني 
ال��الزم��ة  ال�ضابقة  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة 

قبل التعلم اجلديد.

040ت

2.000.002
0%100%0%ن

3-13

يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقومي 
 Formative ال��ب��ن��ائ��ي   ( ال��ت��ك��وي��ن��ي 
ط��رائ��ق  وت���وف���ري   )Assessment

بديلة لتحديد ا�ضتيعاب املتعلمني.

013ت

1.250.5004
75%25%0%ن

4-13
يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقومي 
Summative Assess-.  اخلتامي  

ment

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

ت�����ض��ج��ع م��ه��ام ال��ت��ق��ومي امل��ت��ع��ل��م على 5-13
التقومي الذاتي.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

ي����وف����ر امل���ح���ت���وى خ���ط���ط���اً ع��الج��ي��ة 6-13
متعددة مرتبطة بالتقومي.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

1.670.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة

56%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة

الثالثة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )13-1-4( 
ع�ضرة »يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« ت�ضاوي )1.67(، وبانحراف 
معياري )0.33(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة يف املدى املنخف�س، حيث جاء هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67- اأقل من 2.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%56(.
 وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.25-2.25(، وحتقق املوؤ�ضر 
)13-1( بدرجة متو�ضطة حمتاًل املرتبة الأوىل مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، يليه املوؤ�ضران )2-13(، 
اأي�ضاً، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2(، يف حني مل تتحقق  كانت درجة حتققهما متو�ضطة  )13-4( حيث 
املوؤ�ضرات )13-3(، )13-5(، )13-6(، وت�ضاوت املتو�ضطات احل�ضابية لها حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته )1.25(.
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خال�صة نتائج املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
اإليها بعد حتليل  لعر�س نتائج املحور الأول الكلي، والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور والبالغ عددها )13( موا�ضفة ت�ضمنت )44( موؤ�ضراً يتم عر�س 
نتائج هذا املحور، يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-1-14( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:

اجلدول )4-1-14( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الأول الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
 Theoretical and educational bases

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

697%2.060.37يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني.1.

851%2.550.10يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.2.

6510%1.950.10يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل.3.

.4Qualitative Learn�  ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي    
Multi� Approaches Learning  املتعدد املداخل  ing

1.810.13%6011

679%2.000.36يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية.5.

.6    Thinking Skills  ال��ت��ف��ك��ري م���ه���ارات  امل��ح��ت��وى  ي��ن��ّم��ي 
باأنواعها.       

2.130.25%704

.7Problem Solv- ينّمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت   
ing Skills  لدى املتعلمني.     

2.130.25%704

696%2.080.17ينّمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني. 8.

832%2.500.50ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني.9.

688%2.000.00ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني.10.

.11
Prac- مهم   وم��ه��ارات  مبهمات  املتعلمني  املحتوى  ةي��زود 
  ticing important tasks and skills   للمذاكرة 

والتنظيم الذاتي.       
2.190.25%733

4213%1.250.16يعزز ال�ضراكة مع الأ�ضرة.12

يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة للتقومي 13.
5612%1.670.33واملعاجلة.

68%2.020.22م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات  للمحور الأول الكلي
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يت�ضح من اجلدول )4-1-14(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات للمحور الأول الكلي 
ت�ضاوي )2.02(، وبانحراف معياري )0.22(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%68(. 
وحتققت   ،)2.55-1.25( بني  ما  املوا�ضفات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موا�ضفتان بدرجة مرتفعة، وجاءت يف املرتبة الأوىل املوا�ضفة الثانية »يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق 
والتوازن«، يف املرتبة الثانية مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،55(، وكانت درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، 
ويف املرتبة الثانية جاءت املوا�ضفة التا�ضعة، »ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني«، 

ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.5(، وبدرجة حتقق مرتفعة.
قيم  كانت  اأي   ،)2.19-1.67( بني  ما  قيمها  تراوحت  متو�ضطة،  بدرجة  موا�ضفات   )10( وحتققت 
التحقق يف املدى املتو�ضط ما بني )1.66-2.33(، وهي: املوا�ضفة التا�ضعة  ينّمي املحتوى مهارات الرتابط 
املوا�ضفة  تليها  الثالثة،  املرتبة  واحتلت   ،)2.50( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  املتعلمني  ل��دى  الريا�ضي 
  important tasks and skills Practicing  احلادية ع�ضرة »يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة
للموا�ضفة  املتو�ضطات  قيم  وت�ضاوت   ،)2.19( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  ال��ذات��ي«،  والتنظيم      للمذاكرة 
ال�ضاد�ضة »ينّمي املحتوى مهارات التفكري  Thinking Skills    باأنواعها«، واملوا�ضفة ال�ضابعة »ينّمي املحتوى 
املحتوى  »ينّمي  ال�ضابعة  واملوا�ضفة  املتعلمني«،  ل��دى    Problem Solving Skills  امل�ضكالت حل  م��ه��ارات 
وتاأتي  املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(،  امل�ضكالت  Problem Solving Skills  لدى  مهارات حل 
يف املرتبة الرابعة، تليها املوا�ضفة الثامنة »ينّمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي« مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.08(، ويف املرتبة ال�ضابعة تاأتي املوا�ضفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً لتعليم جميع املتعلمني« 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.06( وتاأتي املوا�ضفة العا�ضرة »ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 
املتعلمني« ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00( يف املرتبة الثامنة، تليها املوا�ضفة اخلام�ضة »يجعل املتعلم 
حموراً للعملية التعليمية«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته اأي�ضاً )2.00(، ولكن قيمة النحراف املعياري ت�ضاوي 
)0.36(، ومن ثم املوا�ضفة الثالثة »يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
 Qualitative النوعي    التعلم  الرابعة »ي�ضجع املحتوى  املوا�ضفة  تاأتي  املرتبة احلادية ع�ضرة  )1.95(، ويف 
Learning  املتعدد املداخل  Multi� Approaches Learning« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.81(، على الرتتيب.    

وحتققت املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة »يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي 
واملعاجلة« بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.67(،  وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية، بينما مل 
تتحقق املوا�ضفة الثانية ع�ضرة »يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة« حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي 

)1.25(، وجاءت يف املرتبة الأخرية.
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Components of the book املحور الثاين: مكونات الكتاب
يتناول هذا املحور مكونات الكتاب، من الناحية الرتبوية والفنية لتنظيم الكتاب، ويتمثل يف ال�ضروط 
العلمية التي حتدد ما يجب اأن يكون عليه املنتج التعليمي من الناحية الرتبوية والفنية لتنظيم املحتوى 
كتاب  التزام  مدى  تعك�س  موا�ضفات،   )3( حتت  تندرج  موؤ�ضراً،   )20( عددها  والبالغ  الكتاب،  دفتي  بني 
الطالب لل�ضف الأول البتدائي بجزاأيه الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من منتجات 
م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( بها كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لكتاب الطالب، 
من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة اأو الف�ضل، وبنية الدر�س، ومت حتليل نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء 

موؤ�ضراتها، ومن ثم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل 
م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
تعك�س  التي  املقدمات،   توفر  الأ�ضل، من حيث  ال�ضل�ضلة  الكتاب يف  ببنية  والعلوم(  الريا�ضيات  تطوير 
الأ�ض�س النظرية، واملحتوى الريا�ضي للكتاب، وكذلك الف�ضول وتنظيمها وات�ضاقها مع املعرفة التي متت 
مواءمتها، ومدى توفر املالحق، وات�ضاق مو�ضوعاتها يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات  
املالحق يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. وذلك يف �ضوء )8( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، 
التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )15-1-4( رقم  اجل��دول  ويو�ضح 

والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 

اجلدول )4-1-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة: ات�صاق بنية الكتاب

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14
النظرية  الأ���ض�����س  تعك�س  مقدمات  تتوفر 
واملحتوى الريا�ضي للكتاب، مزودة بروابط 

اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

013ت
1.250.50.3

75%25%0%ن

2-14
الذكية(  )ال��ب��داي��ة  متهيدي  ف�ضل  يتوفر 
التي  الأ�ضا�ضية  وامل��ه��ارات  املعرفة  يتناول 

متثل مراجعة للمكت�ضبات ال�ضابقة.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-14

ت��ت�����ض��ق م���و����ض���وع���ات ال��ف�����ض��ل ال��ت��م��ه��ي��دي 
يف ال��ك��ت��اب )م����ن م��ن��ت��ج��ات امل�������ض���روع( مع 
ال��ك��ت��اب )من  الف�ضل يف  ه��ذا  م��و���ض��وع��ات 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

4-14

ن��ظ��م��ت ال��ف�����ض��ول الأ���ض��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى هيئة 
ت��ت��ن��اول  ف�������ض���ول(  )اأو  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وح������دات 
امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارات ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي متثل 

النقاط املحورية لل�ضف.  

220ت
2.5 0.581

0%50%50%ن

5-14

ي��ت�����ض��ق ت��ن��ظ��ي��م م���و����ض���وع���ات ال��ف�����ض��ول 
الأ�ضا�ضية يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( 
)من  الكتاب  يف  الف�ضول  مو�ضوعات  م��ع 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

130ت
2.250.5002

0%75%25%ن

يتناول 6-14 للم�ضتقبل  التطلع  ف�ضل  يتوفر 
املعرفة واملهارات الريا�ضية الالحقة.

004ت
10.004

100%0%0%ن

تتوفر مالحق تقدم دعماً اإ�ضافياً للمتعلم 7-14
واملعلم.

004ت
10.004

100%0%0%ن

8-14
)من  الكتاب  يف  املالحق  تت�ضق مو�ضوعات 
منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات  املالحق 
يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

004ت
10.004

100%0%0%ن

1،380.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

46%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة
 

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )15-1-4( 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« ت�ضاوي )1.38(، 
وبانحراف معياري )0.20(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.33- اأقل من 1.67(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%46(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1-2.5(، وحتقق املوؤ�ضر )14-
4( بدرجة مرتفعة يحتل املرتبة الأوىل مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.5(، يليه املوؤ�ضر )14-5(، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.25(، ودرجة حتققه متو�ضطة، يف حني مل تتحقق بقية املوؤ�ضرات لهذه املوا�ضفة، حيث 
ح�ضل املوؤ�ضر )14-1( على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.25(، بينما )14-2(، و)14-3(، و)14-6(، و)7-14(، 

و)14-8( ح�ضلت على متو�ضط قيمته )1(.
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املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الوحدة ) اأو الف�ضل( يف الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية 
الوحدة ) اأو الف�ضل ( من ال�ضل�ضلة الأ�ضل  

م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
توفر  حيث  من  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  يف  تظهر  كما  الوحدة،  اأو  الف�ضل  ببنية  والعلوم(  الريا�ضيات  تطوير 
مل�ضادر  اإلكرتونية  بروابط  الريا�ضي، مزودًة  املحتوى  لدرا�ضة  املتعلم  تهيئ  الف�ضل،  اأو  للوحدة  مقدمة 
متعددة، وكذلك مدى توفر خيارات لتقومي اأداء املتعلم متعددة امل�ضتويات للف�ضل، وات�ضاق مو�ضوعات 
الف�ضل يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات الف�ضل يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، التي متت ترجمتها 
ومواءمتها، وتنوعها، بتنوع املو�ضوعات التي تغطيها داخل الوحدة )اأو الف�ضل( يف الكتاب )من منتجات 
امل�ضروع(، بتنوعها يف الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وذلك يف �ضوء )5( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة. 
التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )16-1-4( رقم  اجل��دول  ويو�ضح 

والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-1-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة: ات�صاق بنية الف�صل اأو 
الوحدة

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ال��ف�����ض��ل( تهيئ 1-15 )اأو  ل��ل��وح��دة  م��ق��دم��ة  ت��ت��وف��ر 
للف�ضل،  ال��ري��ا���ض��ي  امل��ح��ت��وى  ل��درا���ض��ة  املتعلم 

مزودة بروابط اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

040ت
2.00000.

3

0%100%0%ن
متعددة 2-15 املتعلم  اأداء  ل��ت��ق��ومي  خ��ي��ارات  ت��ت��وف��ر 

امل�ضتويات للف�ضل.
040ت

2.0000
3

0%100%0%ن
ت��ت�����ض��ق م��و���ض��وع��ات ال��ف�����ض��ل يف ال��ك��ت��اب )م��ن 3-15

يف  الف�ضل  مو�ضوعات  م��ع  امل�����ض��روع(  منتجات 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.000.00

3

0%100%0%ن
الف�ضل 4-15 اأو  ال���وح���دة  داخ����ل  امل��و���ض��وع��ات  ت��ن��وع 

الوحدة  داخل  تغطيها  التي  املو�ضوعات  بتنوع 
اأو الف�ضل. 

130ت
2.250.500

2

0%75%25%ن

5-15

الف�ضل(  اأو   ( ال��وح��دة  داخ���ل  ال��درو���س  تتنوع 
بتنوع املو�ضوعات التي تغطيها داخل الوحدة ) 
اأو الف�ضل( يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع(، 

بتنوعها يف الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

220ت
2.50.78

1

0%50%50%ن

2.150.22املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة
72%الن�ضبة املئوبة مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثانية اخلام�ضة ع�ضرة
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يت�ضح من اجلدول )4-1-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الف�ضل اأو الوحدة )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل اأو الوحدة من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل« ت�ضاوي )2.15(، وبانحراف معياري )0.22(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67- اأقل من 2.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%72(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2-2.5( وحتقق املوؤ�ضر )5-15(، 
املوؤ�ضرات  بقية  قيمته )2.5(، يف حني حتققت  الأوىل مبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  ليحتل  بدرجة مرتفعة 
ح�ضلت  بينما   ،)2.25( قيمته   ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضل   )4-15( املوؤ�ضر  اأن  اإل  متو�ضطة،  بدرجة 

املوؤ�ضرات )15-1(، و)15-2(، و)15-3( على متو�ضط قيمته )2.00(.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة:ات�ضاق بنية الدر�س يف الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية الف�ضل من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل

م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
الأف��ك��ار،  ات�ضاق  حيث  من  الأ���ض��ل،  ال�ضل�ضلة  يف  تظهر  كما  ال��در���س  ببنية  والعلوم(  الريا�ضيات  تطوير 
يف   الدرو�س   بنية   تنوع   مدى  وكذلك  وتدريبات.  واأمثلة  ا�ضتهاللية،  اأن�ضطة  توفر  وامل��ف��ردات،وم��دى 
لتحقيق  موؤ�ضرات   )7( وذلك يف �ضوء  تنوعها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل،  الكتاب  )من منتجات امل�ضروع(  وفق 
هذه املوا�ضفة. ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه 

التكرارات. والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-1-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة: ات�صاق بنية الدر�س

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-16
تت�ضق اأفكار الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 
الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الأفكار  

يف الكتاب من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن

2-16
تت�ضق مفردات الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 
املفردات  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات 

يف  الكتاب من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل. 

130ت
2.250.5002

0%75%25%ن

املتعلم 3-16 ت��ه��ي��ئ  ا���ض��ت��ه��الل��ي��ة  اأن�����ض��ط��ة  ت��ت��وف��ر 
لدرا�ضة مو�ضوع الدر�س. 

040ت
2.000.004

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تتوفر اأمثلة وتدريبات حتقق اأهداف واأفكار 4-16
الدر�س.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

ي��ت��وف��ر حم���ت���وى م���ع���ريف ي�����ض��رح امل���ف���ردات 5-16
اجلديدة يف الدر�س.

130ت
2.250.502

0%75%25%ن

6-16
وم��ك��ون��ات��ه  ال���در����س  م��راح��ل  تنظيم  يت�ضق 
يف م��ن��ت��ج��ات امل�����ض��روع م���ع م���راح���ل ال��در���س 

ومكوناته يف ال�ضل�ضلة  الأ�ضل.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

تتنوع بنية الدرو�س يف الكتاب )من منتجات  7-16
امل�ضروع( وفق تنوعها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن
2.170.22املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

73%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-1-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضاد�ضة 
ع�ضرة  »ات�ضاق بنية الدر�س من منتجات امل�ضروع مع بنية الدر�س من ال�ضل�ضلة الأ�ضل« ت�ضاوي )2.17(، 
وبانحراف معياري )0.22(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 3.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%73(.
املوؤ�ضر  وحتقق   ،)2.75-2( بني  ما  املوا�ضفة  ه��ذه  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
املوؤ�ضران  يليه  الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(،  املرتبة  )16-1( بدرجة مرتفعة، واحتل بذلك 
)16-2(، و)16-5( بدرجة متو�ضطه، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، وت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابية 
 ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضلت  حيث   ،)7-16( و)6-16(،  و)4-16(،   ،)3-16( للموؤ�ضرات 

ودرجة حتققها متو�ضطة.
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خال�صة نتائج املحور الثاين: مكونات الكتاب 
لعر�س نتائج املحور الثاين الكلي والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور والبالغ عددها )3( موا�ضفات ت�ضمنت )20( موؤ�ضراً يتم عر�س نتائج 
هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، 

ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-1-18( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة كما يلي:

 Components جدول رقم )4-1-18 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الكتاب
of the book

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

بنية 14 مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الكتاب  بنية  ات�ضاق 
463%1.380.20الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

15
)من  ال��ك��ت��اب  يف   ) الف�ضل  اأو   ( ال��وح��دة  بنية  ات�����ض��اق 
منتجات امل�ضروع( مع بنية الوحدة ) او الف�ضل ( من 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.  
2.150.22%722

امل�ضروع( 16 الكتاب )من منتجات  الدر�س يف  بنية  اأت�ضاق 
2.170.22741مع بنية الف�ضل من ال�ضل�ضلة الأ�ضل. 

63%1.900.22م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات للمحور الثاين

     
الكلي  الثاين  املحور  املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )18-1-4(  
ي�ضاوي )1.90(، وبانحراف معياري )0.22(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذ املحور متو�ضطة؛ 

حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%63(. 
وج��اءت   ،)2.17-1.38( ب��ني  م��ا  امل��وا���ض��ف��ات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
ال�ضل�ضلة  الف�ضل من  بنية  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  الدر�س يف  بنية  »ات�ضاق  الثالثة  املوا�ضفة 
اأي يف املدى ما  الأ�ضل« يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.17(، وبدرجة حتقق متو�ضطة، 
الكتاب )من  الف�ضل( يف  )اأو  الوحدة  بنية  »ات�ضاق  الثانية  املوا�ضفة  وتاأتي  بني )1.67-اأق���ل من 2.33(، 
منتجات امل�ضروع( مع بنية الوحدة )اأو الف�ضل( من ال�ضل�ضلة الأ�ضل« يف املرتبة الثانية، وقيمة املتو�ضط 
احل�ضابي لهذه املوا�ضفة )2.15(، ودرجة التحقق متو�ضطة، حيث يقع يف املدى )1.67-اأق��ل من 2.33(، 
وتاأتي املوا�ضفة الأوىل«ات�ضاق بنية الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل« يف 
املتو�ضط  املوا�ضفة منخف�ضة، حيث يقع  الأخ��رية، ومبتو�ضط قيمته )1.38( ودرجة حتقق هذه  املرتبة 

احل�ضابي لها يف املدى )1.33- اأقل من 1.67(.
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Technical Specifications  املحور الثالث: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي، من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري، والإخ��راج الفني، لكافة مكونات الكتاب، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة 
والبالغ عددها )19( موؤ�ضراً، تندرج حتت )3( موا�ضفات،  الطالب،  لكتاب  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  يف منتجات 
وترتيبها يف �ضوء نتائج حتليل كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي )الف�ضل الدرا�ضي الأول(، والف�ضل 
الدرا�ضي الثاين من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، ومت تناول نتائج هذا املحور 
بتحليل نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات وترتيبها الكلي 

لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب من منتجات امل�ضروع مع ال�ضكل اخلارجي 
للكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
تطوير الريا�ضيات والعلوم( باملوا�ضفات الفنية لل�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل 
واحلجم،  لها،  العلمية  والدللة  الت�ضميم،  الأغلفة،  حيث  من  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  من  للكتاب  اخلارجي 
الكتاب يف �ضوء )6( موؤ�ضرات لتحقيق  ا�ضتعمال  اإىل �ضهولة  الورق، بالإ�ضافة  التغليف، ونوعية  وجودة 
هذه املوا�ضفة. ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-19(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه 

التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:   

جدول )4-1-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة: 
ات�صاق ال�صكل اخلارجي للكتاب

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحقق   ن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

ت��ع��رب الأغ��ل��ف��ة ع��ن امل��ح��ت��وى العلمي 1-17
للكتاب ولها دللة علمية.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

يتخذ ال��غ��الف ل��ون��ا مي��ّي��زه ع��ن باقي 2-17
ال�ضفوف

031ت
1.750.5003

25%100%0%ن

1302.250.5001تيت�ضم الكتاب بجودة التجليد.3-17 0%75%25%ن

0311.750.5003تتت�ضم  نوعية الورق باجلودة4-17 25%75%0%ن

0402.000.0002تيتميز الكتاب ب�ضهولة ا�ضتعماله.5-17 0%100%0%ن
2.130.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة

71%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة
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يت�ضح من اجلدول )4-1-19( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضابعة 
ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي للكتاب من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل« ت�ضاوي )2.13(، وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%71(.
املوؤ�ضر  )1.75-2.25( وحتقق  بني  ما  املوا�ضفة  ملوؤ�ضرات هذه  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
بقية  وحتققت   ،)2.25( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل  املرتبة  بذلك  واأحتل  مرتفعة  بدرجة   )3-17(
بينما   ،)2.00( قيمته   ح�ضابي  مبتو�ضط   )5-17(  ،)1-17( املوؤ�ضران  وجاء  متو�ضطة،  بدرجة  املوؤ�ضرات 

ح�ضل املوؤ�ضران  )17-2(، و)17-4(، على متو�ضط قيمته )1.75(.

الأ�ضل من  ال�ضل�ضلة  الكتاب من  امل�ضروع مع  الكتاب من منتجات  ات�ضاق  الثامنة ع�ضرة:  املوا�ضفة 
حيث الت�ضميم والإخراج

م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
الكتاب  يف  يظهر  كما  واإخ��راج��ة،  امل�ضروع(  منتجات  )من  الكتاب  بت�ضميم  والعلوم(  الريا�ضيات  تطوير 
يف  وثباتها،  وا�ضتمرارها  الأل��وان  وات�ضاق  والفهار�س،  الطباعة  جودة  حيث  من  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة  )من 
جميع اأجزاء الكتاب، ومتييز العناوين الرئي�ضة والفرعية، والثبات وال�ضتمرارية يف الفراغات العمودية، 
يف  والت�ضويق  اجل��ذب  عن�ضر  توفر  مع  املحتوى،  نوع  وفق  الكتاب  �ضفحات  ت�ضميم  ويف  الأ�ضطر،  وبني 
املوا�ضفة. ويو�ضح اجلدول رقم )1-4- اإخراجها، يف �ضوء )9( موؤ�ضرات لتحقيق هذه  الأ�ضكال وجودة 
20(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق 

موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:   

جدول )4-1-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة ع�صرة: 
ات�صاق الكتاب من حيث الت�صميم والإخراج

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يت�ضم الكتاب بجودة الطباعة.1-18
400ت

3.0000.1
0%0%100%ن

تتوفر فهار�س تعك�س حمتويات الكتاب 2-18
والتمايز بينها.

130ت
2.250.500.5

0%75%25%ن

3-18
والفرعية  الرئي�ضة  العناوين  تظهر 
باألوان واأحرف مميزة وثابتة يف جميع 

اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي��ظ��ه��ر ات�����ض��اق الأل������وان وا���ض��ت��م��راره��ا 4-18
وثباتها يف جميع اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

ي��ت�����ض��ح ال���ث���ب���ات وال����ض���ت���م���راري���ة يف 5-18
الفراغات العمودية وبني الأ�ضطر.

130ت
2.250.5005

0%75%25%ن

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف ت�ضميم 6-18
�ضفحات الكتاب وفق نوع املحتوى.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

ي��ت��وف��ر عن�ضر اجل���ذب وال��ت�����ض��وي��ق يف 7-18
الأ�ضكال.

130ت
2.250.5005

0%75%25%ن

1302.250.5005تتت�ضم الأ�ضكال بجودة الإخراج.8-18 0%75%25%ن

يف 9-18 علمية  بطريقة  الأ�ضكال  وظفت 
املحتوى.

130ت
2.250.5005

0%75%25%ن
2،580.28املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

86%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-1-4( 
الت�ضميم  حيث  من  الأ���ض��ل(  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الكتاب  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الكتاب  »ات�ضاق  ع�ضرة 
والإخراج« ت�ضاوي )2.58(، وبانحراف معياري )0.28(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ 
حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 -3(، وبانحراف معياري )0.28(، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  

.)%86(
املوؤ�ضرات  املوا�ضفة ما بني )2.25-3( وحتققت  ملوؤ�ضرات هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
)18-1(، )18-3(، )18-4(، )18-6( بدرجة مرتفعة، واحتلت جميعها املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )3.00(، تليها املوؤ�ضرات)18-5(، )18-7(، )18-8(، )18-9(، اإذحتققت بدرجة متو�ضطة، بح�ضول 

جميعها على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(.

مع  امل�ضروع  منتجات  من  الكتاب  يف  الرتقيم  وعالمات  الرتميز  ات�ضاق  ع�ضرة:  التا�ضعة  املوا�ضفة 
الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل

م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول 
تطوير الريا�ضيات والعلوم( بالرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب، كما يظهر يف الكتاب )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(، من حيث الدللة العلمية للرموز، وو�ضعها يف املكان املنا�ضب، وثباتها يف جميع اأجزاء الكتاب، 
مع ال�ضفحات يف �ضوء )4( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة. ويو�ضح اجلدول رقم )4-1-21( التكرارات 
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املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه  التكرارات، والن�ضب  املعياري لهذه  واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف 
املوا�ضفة كما يلي:   

جدول )4-1-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة: 
ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت�����ض��ت��خ��دم رم�����وز وا����ض���ح���ة ول���ه���ا دلل���ة 1-19
علمية.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يف 2-19 لها  املنا�ضب  املكان  يف  ال��رم��وز  تو�ضع 
املحتوى.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

ي��ظ��ه��ر ث��ب��ات ال���رم���وز يف ج��م��ي��ع اأج����زاء 3-19
الكتاب

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

مت�ضقة 4-19 بطريقة  الكتاب  �ضفحات  ترقم 
يف جميع اأجزائه.

400ت
3.0000.1

0%0%100%ن
3000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

100%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-1-21( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة التا�ضعة 
ال�ضل�ضلة  الكتاب )من  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف  ع�ضرة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )3(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ ون�ضبة 
التحقق ت�ضاوي  )100%(. وحتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي 

قيمته  )3.00(.

نتائج املحور الثالث: املوا�صفات الفنية الكلية 
لعر�س نتائج املحور الثالث الكلي، والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات، ت�ضمنت )19( موؤ�ضراً يتم عر�س 
املئوية مل�ضتوى حتققها،  امل��وزون لهذه املوا�ضفات والن�ضب  املتو�ضط احل�ضابي  نتائج هذا املحور يف �ضوء 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-1-22( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:
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 Technical  جدول رقم )4-1-22 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث املوا�صفات الفنية
Specifications

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

17
منتجات  )من  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  ات�ضاق 
)م��ن  للكتاب  اخل��ارج��ي  ال�ضكل  م��ع  امل�����ض��روع( 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
2.130،25%713

18
ات�ضاق الكتاب من منتجات امل�ضروع مع الكتاب 
الت�ضميم  ح��ي��ث  م���ن  الأ����ض���ل  ال�����ض��ل�����ض��ل��ة  م���ن 

والإخراج.
2،580.28%862

19
الكتاب  يف  الرتقيم  وع��الم��ات  الرتميز  ات�ضاق 
)م����ن م��ن��ت��ج��ات امل�������ض���روع(  م���ع ال��ك��ت��اب )م��ن 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
30.00%1001

86%2.570.17م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث الكلي.

يت�ضح من اجلدول )4-1-22( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الكلية للمحور الثالث 
هو )2،57(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات املحور الثالث مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )2.33-3( ون�ضبة التحقق ت�ضاوي  )%86(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفات ما بني )2.13-3(،  وحتققت املوا�ضفة 
» ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الكتاب )من  التا�ضعة ع�ضرة 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« بدرجة مرتفعة، وجاءت يف املرتبة الأوىل،  ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(.
ال�ضل�ضلة  )من  الكتاب  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الكتاب  »ات�ضاق  ع�ضرة  الثامنة  املوا�ضفة  وتاأتي 
الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج« يف املرتبة الثانية، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه املوا�ضفة )2.58( 

ودرجة التحقق مرتفعة.
وتاأتي املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل 
اخلارجي للكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الثالثة والأخرية، وحتققت بدرجة متو�ضطة، حيث 

كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لها )2.13(.
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مناق�صة نتائج حتليل كتاب الطالب للريا�صيات ال�صف الأول البتدائي وتف�صريها:
املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة  اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من  بعد 
حتليل كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
مف�ضلًة يتم ا�ضتقراء هذه النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها، لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الأول فقرة )اأ( »ما 
مدى التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف 
اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا 
ال�ضف«، لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف ثالثة حماور، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات هذه املحاور، 

مرتبة تنازلياً  كما يف اجلدول رقم )4-1-23( التايل: 

اجلدول رقم )4-1-23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب لل�صف 
الأول البتدائي

رقم 
املتو�صط املحوراملحور

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

الأ�ض�س النظرية والرتبويةالأول
 bases educational and Theoretical

2.020.22%682

مكونات الكتابالثاين
Components of the book

1.900.22%723

املوا�ضفات الفنيةالثالث
Technical Specifications

2.570.17%861

72%2.160.20م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-1-23( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحاور الثالثة ي�ضاوي )2،16(، 
باملوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  درج��ة  تكون  وبذلك 
كانت  حيث  متو�ضطًة،  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  )من  الطالب  كتاب  يف  تظهر  كما  والفنية  الرتبوية 
ن�ضبة حتقق هذه املوا�ضفات )72%(، وُيعزى ذلك اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفات جاءت متفاوتة، مما 
انعك�س على نتائج كل حمور، حيث تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق هذه املحاور ما بني 
)1.90-2.56(، و�ضيتم تف�ضري هذه النتائج  يف �ضوء حتقق  هذه املحاور تنازليا، وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث »املوا�ضفات الفنية« جاء يف املرتبة الأوىل، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.57(، ودرجة حتقق هذا املحور مرتفعة، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب 
املحور  اإىل حتقق موا�ضفات هذا  النتيجة  امل�ضروع( كانت مرتفعة؛ وُتعزى هذه  الطالب )من منتجات 
وعالمات  الرتميز  »ات�ضاق  ع�ضرة  التا�ضعة  املوا�ضفة  وج��اءت  متو�ضطة،  اأو  الغالب  يف  مرتفعة  بدرجة 
الرتقيم يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع(  مع الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل« يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )3.00(، وكانت درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، نتيجة لتحقق جميع موؤ�ضراتها بدرجة 
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مرتفعة، وهذا يعك�س درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات امل�ضروع( بالرتميز 
وعالمات الرتقيم وثباتها يف �ضائر الكتاب والتي مت الأخذ بها ومواءمة فقراتها، بالرغم من عدم التزام 
الكتاب )من منتجات امل�ضروع( بكتابة ال�ضيغة اللفظية بجانب العدد، كما هو يف الأ�ضل. فمثاًل عند كتابة 
املحللون على حتققها  اأجمع  Forty«، ومع ذلك   « اللفظية بجانبها  ال�ضيغة  » تكتب   40 « ال�ضفحة  رقم 

بن�ضبة )100%(، للف�ضول التي متت مواءمتها.
الثامنة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  الطالب )من منتجات  كتاب  التزام  درجة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
الت�ضميم  حيث  من  الأ���ض��ل(  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الكتاب  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الكتاب  ات�ضاق  ع�ضرة« 
والإخراج بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.58(، وجاءت يف 
املرتبة الثانية،  نتيجة لتحقق )4( موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، و)5( موؤ�ضرات من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة 
بدرجة متو�ضطة، مما يدل على التزام  كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( بالت�ضميم والإخ��راج من 
الكتاب بنمطية واحدة، وات�ضاق الألوان وجودتها، وت�ضميم  العناوين واإبرازها وات�ضاقها يف �ضائر  حيث 
درجة  اأن  اإل  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة  منتجات  الكتاب )من  تظهر يف  كما  الكتاب  اأج��زاء  ال�ضفحات يف جميع 
اللتزام بالفراغات العمودية وبني الأ�ضطر كانت متو�ضطة، وكان الختالف يف ت�ضميم بع�س ال�ضفحات، 
 )15( يف  الأ���ض��ل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  )م��ن  الكتاب  يف  الفهار�س  �ضممت  حيث  الفهار�س،  �ضفحات  مثل 
�ضفحة، وخ�ض�ضت �ضفحة لكل ف�ضل، ت�ضمنت �ضورة ترتبط مبحتوى الف�ضل، مع الإ�ضارة اإىل النقاط 
اإىل  بالإ�ضافة  ف�ضل،  كل  يف  تواجدها  واأماكن  العليا،  التفكري  ومهارات  والأن�ضطة   للف�ضل،  املحورية 
عناوين الدرو�س و�ضفحاتها، يف حني اأن هذه ال�ضفحات اأُختزلت يف كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( 
ممت �ضفحات كتاب الطالب بحيث  يف �ضفحتني تت�ضمن فقط عناوين الدرو�س و�ضفحاتها، كذلك �ضُ
ي�ضهل على الطالب نزعها وحلها ومن ثم الحتفاظ بها يف ملفه اخلا�س، وهذه اخلا�ضية غري متوفرة 
يف كتب امل�ضروع، ويرجع ذلك اإىل اختالف ثقافة الكتاب بني نظام التعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية، 

ونظام التعليم الأمريكي.
اأن درجة التزام كتاب الطالب من منتجات امل�ضروع باملوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة  كما اأظهرت النتائج 
ال�ضل�ضلة  )م��ن  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق 
لتحقق  نتيجة   ،)2.13( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  املوا�ضفة  هذه  ح�ضلت  حيث  متو�ضطة،  الأ�ضل(« 
حيث  العمرية«،  الفئة  مع  الكتاب  حجم  »ي��ت��الءم  وه��و  مرتفعة،  بدرجة  موؤ�ضراتها،  من  واح��د   موؤ�ضر 
 )4( اململكة، وحتققت  يف  التعليم  نظام  الكتاب، يف  ثقافة  مع  ليتالءم  الف�ضول  العديد من  تقلي�س  مت 
موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، مقارنة مبا هو عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من حيث جودة التجليد و�ضماكته 
حيث تقل �ضماكة الكتاب من منتجات امل�ضروع عنها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وكذلك نوعية الورق، حيث جند 
اأن نوع الورق يف الكتب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( ي�ضهل الكتابة عليه يف حني اأن نوعية الورق لكتب 
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امل�ضروع من النوع ال�ضقيل الالمع، والتي ت�ضعب على طالب ال�ضف الأول البتدائي الكتابة عليها بالقلم 
ممت �ضفحاتها  الر�ضا�س، اأما من حيث �ضهولة ا�ضتعمال الكتاب، فنجد اأن الكتب يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل �ضُ
بحيث يخ�ض�س الركن العلوي منها لكتابة الأ�ضم، وي�ضهل نزعها، يف حني اأن هذه اخلا�ضية غري متوفرة 
يف الن�ضخ العربية، اأما من حيث املوؤ�ضر »يتخذ الغالف لوناً مييزه عن باقي ال�ضفوف« فح�ضل على اأقل 
قيمة للمتو�ضط احل�ضابي )1.75( اإذ جند اأن اللون الأحمر هو لون الكتاب يف الن�ضخة الأجنبية، يف حني 
اللون يتداخل مع لون كتاب  اأخ��ذت باللون الأ�ضفر، كما هو يف ريا�س الأطفال، وهذا  امل�ضروع  اأن كتب 

الريا�ضيات لل�ضف الثالث البتدائي. 
املحور  مبوا�ضفات  امل�����ض��روع(  منتجات  )م��ن  الطالب  كتاب  ال��ت��زام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت       
الأول«الأ�ض�س النظرية والرتبوية« متو�ضطة، وياأتي هذا املحور يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
وُتعزى هذه  املحور ما بني )2.55-1.25(،  ملوا�ضفات هذا  املتو�ضطات احل�ضابية  )2.02(، وتراوحت قيم 
النتيجة اإىل اأن  موا�ضفتني فقط حتققتا بدرجة مرتفعة هما: املوا�ضفة الثانية«يت�ضم املحتوى بال�ضمول 
والعمق والتوازن«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،55(، وجاءت يف املرتبة الأوىل، مما يدل على اأن درجة التزام 
كتب الريا�ضيات لل�ضف الأول )من منتجات امل�ضروع( كانت مرتفعة، نتيجة لتحقق )3( موؤ�ضرات لهذه 
املوا�ضفة، بدرجة مرتفعة، اإل اأن املوؤ�ضر الأول حتقق »ي�ضتمل على جميع فروع الريا�ضيات وفق جمالت 
معايري املحتوى ل�� NCTM«بدرجة متو�ضطة، نتيجة لغياب معيار حتليل البيانات من مو�ضوعات الكتاب 
على  بالرتكيز  املهمة  الريا�ضيات  »يقدم  الثاين  املوؤ�ضر  وكذلك حتقق  والثاين،  الأول  الدرا�ضي  للف�ضل 
النقاط املحورية  NCTM Focal Pointsلل�ضف« بدرجة متو�ضطة، نتجًة لغياب �ضفحة النقاط املحورية من 
كتاب الطالب والتي توجد يف مقدمات كتاب الطالب لل�ضل�ضلة الأ�ضل، حتت م�ضمىFocal Points، ويتم 
ربطها بجميع املو�ضوعات لكل ف�ضل يف �ضفحات الفهار�س، ويف مقدمات الف�ضول،والتي مت حذفها من 

كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(. 
لدى  الريا�ضي  ال��رتاب��ط  م��ه��ارات  املحتوى  »ينّمي  التا�ضعة.  املوا�ضفة  ج��اءت  الثانية  املرتبة  ويف 
املتعلمني«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.5(، وبدرجة حتقق مرتفعة، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب 
الريا�ضيات لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات امل�ضروع( بهذه املوا�ضفة مرتفعة، نظراً لتحقق موؤ�ضري 
هذه املوا�ضفة بدرجة مرتفعة يف منتجات امل�ضروع، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، حيث قدمت 
احلذف  عمليات  اأن  حيث  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  منتجات  يف  هي  كما  مرتابطة،  بطريقة  الريا�ضية  املعرفة 
التي متت لبع�س املو�ضوعات، نتيجة  لعمليات املواءمة التي متت على كتاب الريا�ضيات لل�ضف الأول 
الدرا�ضي  الف�ضل  الأطفال، وخا�ضة  املو�ضوعات من كتب ريا�س  نتج عنه تقدمي بع�س  البتدائي؛ مما 
الأول، وترحيل بع�س الف�ضول اإىل ال�ضف الثاين البتدائي، لكون التعليم الر�ضمي يف اململكة يبداأ من 

ال�ضف الأول، بينما يف نظام التعليم الأمريكي يبداأ من ريا�س الأطفال.
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كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب من منتجات امل�ضروع متو�ضطة ل� )9( موا�ضفات 
يف هذا املحور، وهي كالتايل: 

اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة احلادية ع�ضرة«يزود 
املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة  Practicing important tasks and skills   للمذاكرة والتنظيم 
الذاتي« متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.19(، وذلك نتيجة لتحقق موؤ�ضر واحد بدرجة مرتفعة، 
)الف�ضل  الطالب  كتاب  يف  املتعلمني«،  ل��دى  والتلخي�س  التدوين  مهارات  »ي�ضجع  الرابع  املوؤ�ضر  وه��و 
حلذف  نتيجة  متو�ضطة،  بدرجة  املوا�ضفة  لهذه  الأخ��رى  املوؤ�ضرات  حتققت  حني  يف  الثاين(،  الدرا�ضي 
الكتابية، �ضواء يف ملحق  اأو  املقننة  التدريب على الختبارات  التي تقدم نوعاً من  الفقرات  العديد من 
الكتاب حتت م�ضمى Facts Practice، اأومناذج الختبارات املعيارية الإ�ضافية  Standardized Test يف نهاية 
التي   Spiral Review فقرة  اإىل  بالإ�ضافة  الختبارات،  النوع من  املتعلمني على هذا  لتدريب  كل ف�ضل؛ 
خ�ض�ضت لها �ضفحات كاملة يف كل ف�ضل، بحيث تكون �ضهلة القطع حللها، ومن ثم الحتفاظ بها يف 
Work Math  ملف الطالب، وكذلك غياب اأوراق العمل املوجودة يف مالحق ال�ضل�ضلة الأ�ضل حتت م�ضمى

من منتجات امل�ضروع.
كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة ال�ضاد�ضة »ينّمي 
املحتوى مهارات التفكري    Thinking Skills  باأنواعها لدى املتعلمني« متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.13(، لختزال العديد من التدريبات وامل�ضائل التي ت�ضتهدف هذه املهارات، اأوحذفها من 
كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( نتيجًة حلذفها من الف�ضل الدرا�ضي الأول، واختزالها يف الف�ضل 
الدرا�ضي الثاين، حيث �ضمنت يف بع�س الدرو�س فقط، كذلك غياب �ضفحات التدريبات الإ�ضافية حتت 
م�ضمى  Extra Practice من كتاب الطالب للف�ضل الدرا�ضي الأول والثاين، والتي تخاطب عقل الطالب، 
لإجراء عمليات عقلية عليا بطريقة م�ضوقة اإذ بالنظر اإىل كتاب الف�ضل الدرا�ضي الأول �س)37( جند 
اأنه مت تخ�ضي�س �ضفحة باألوان زاهية ور�ضوم حليوانات، للمقارنة بني الأعداد، ول يوجد ما يقابلها يف 
كتب امل�ضروع، وهذه ال�ضفحات م�ضمنة يف جميع الف�ضول، وهي �ضهلة القطع لالحتفاظ بها داخل ملف 

الطالب.
لدى    Problem Solving Skills  امل�ضكالت حل  مهارات  املحتوى  »ينّمي  ال�ضابعة  املوا�ضفة  وحتققت 
كتاب  التزام  درج��ة  اأن  على  ي��دل  مما   ،)2.13( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  املتعلمني« 
العديد من درو�س وتطبيقات  املوا�ضفة متو�ضطة؛ نتيجة لغياب  امل�ضروع( بهذه  الطالب )من منتجات 
م�ضاريع حل  الأ�ضل(، كذلك غياب  ال�ضل�ضلة  الطالب )من منتجات  كتاب  تظهر يف  كما  امل�ضكالت،  حل 
توجه  والتي  ف�ضل،  كل  نهاية  يف   ،Pull out Problem Solving Readersم�ضمى حتت  توجد  التي  امل�ضاألة 
املتعلم  لتطبيق املعرفة الريا�ضية، التي تعر�س يف �ضياقات حياتية، بطريقة م�ضوقة، فمثاًل يف �س 77 
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توجد اأربع م�ضائل حتت م�ضمى Problem Solving in Health ول يوجد ما يقابلها يف كتب امل�ضروع، بالرغم 
من وجودها يف كل ف�ضل، وتاأخذ �ضياقاً متنوعاً للربط بالواقع بطريقة م�ضوقة، وكذلك؟ غياب م�ضاريع 
الطالب )من  من كتاب   Math at home Problem-Solving Projects يف كل ف�ضل يف �ضفحة  امل�ضاألة  حل 
منتجات امل�ضروع(، بالإ�ضافة اإىل اأنه مت اختزال العديد من درو�س حل امل�ضاألة داخل كل ف�ضل، عما هو 

عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
الثامنة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  الطالب )من منتجات  كتاب  التزام  درجة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
قيمته  متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي  كانت   املتعلمني«  لدى  الريا�ضي  التوا�ضل  مهارات  املحتوى  »ينّمي 
لغياب  نتيجة  متو�ضطة،  بدرجة  حتققت  املوا�ضفة  هذه  موؤ�ضرات  لكون  النتيجة  هذه  وُتعزى   ،)2.00(
in Math Reading  التي توجد يف  العديد من الفقرات، التي حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، مثل فقرة 
اإىل قراءة كتب وق�ض�س بطريقة م�ضوقة، وب�ضكل �ضريح، حول مو�ضوع  بداية كل ف�ضل، والتي توجه 
على  احل�ضول  كيفية  اإىل  اأي�ضاً  ت�ضري  والتي   Math at home املنزلية  الريا�ضيات  �ضفحة  يف  الف�ضل، 
هذه امل�ضادر. فمثال يف �س 15  من ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يوجه اإىل كتب للقراءة، و�ضور لق�ض�س حيوانات، 
وموؤلفي هذه الق�ض�س، وكيفية احل�ضول، عليها يف حني غيبت يف كتب منتجات امل�ضروع، بالإ�ضافة اإىل 
اأنه مت حذف راأ�س ال�ضوؤال من جميع الأ�ضئلة يف الف�ضل الدرا�ضي الأول، وكذلك الأفكار الرئي�ضة من كتب 
منت  امل�ضروع، وفقرة Writing in Math مت حذفها من كتاب الريا�ضيات )لف�ضل الدرا�ضي الأول(، اإل اأنها �ضُ
يف حمتوى الف�ضل الدرا�ضي الثاين �ضمنياً، بالإ�ضافة اإىل غياب فقرة التحدث  Talk About it من كتاب 

الف�ضل الدرا�ضي الأول. 
جميع  لتعلم  دع��م��اً  املحتوى  »ي��ق��دم  الأوىل  باملوا�ضفة  امل�ضروع  كتب  ال��ت��زام  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
املتعلمني« حتقق بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.06(، نتيجة لتحقق جميع موؤ�ضرات هذه 
املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وُتعزى هذه النتيجة لغياب العديد من الفقرات التي حتقق هذه املوؤ�ضرات، 
املتعلمني، كما تظهر يف  اأمن��اط  اإ�ضافية متنوعة تالئم  اأن�ضطة  لتقدمي  التي توجه  امل�ضادر  مثل غياب 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بالإ�ضافة اإىل اختزال العديد من املهام التي حتقق ذلك، فمثاًل يوجد يف الكتاب  )من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل( )6( درو�س ُخ�ض�ضت ملراجعة املفاهيم الريا�ضية بطريقة �ضيقة، من خالل ربطها ببيئة 
الطالب حتت م�ضمى Start Smart، ومت حذفها من كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(، وكذلك غياب 
Handbook لدعم التعلم، وغياب العديد من الفقرات اخلا�ضة باملراجعة،  اإ�ضافية   اأن�ضطة  كتيب يقدم 
يتم  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  كتاب  ���س43 )من  ففي  ف�ضل،  كل  وامل��وج��ودة يف   Chapter Review مثل �ضفحات 

تقدمي املفاهيم بتمثيلها بطريقة خمتلفة لتاأكيد املفهوم الريا�ضي للف�ضل.  
كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة العا�ضرة »ينّمي 
املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني« متو�ضطة حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته 
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النتيجة  هذه  وُتعزى  متو�ضطة،  بدرجة  املوا�ضفة،  لهذه  الوحيد  املوؤ�ضر  لتحقق  نتيجة  وذلك   ،)2.00(
 Key  Vocabulary لغياب بع�س الفقرات التي حتقق هذا املوؤ�ضر، مثل غياب فقرة متثيل املفردات يف فقرة
الطالب من )منتجات  املنزلية، يف كل ف�ضل، مثاًل �س15 يف كتاب  الريا�ضيات  والتي توجد يف �ضفحة 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مت متثيل الأمن��اط، ووحدة الأمن��اط بفاكهة حمببة لالأطفال، وكذلك متثيلها على 
خط الأعداد، ويف نف�س الف�ضل يتم متثيلها بطريقة خمتلفة يف �سChapter Review 43؛ لتاأكيد املفهوم 
امل��ف��ردات يف ملحق  الطريقة يف كل ف�ضل، كذلك مت متثيل جميع  بهذه  ويتم متثيلها  املتعلمني،  ل��دى 
Glos-  الكتاب، بطريقة خمتلفة على �ضكل ق�ض�س حمببة، باللغتني الإجنليزية والأ�ضبانية يف �ضفحات

.sary

واأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة اخلام�ضة »يجعل 
للعملية التعليمية« متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وذلك  املتعلم حموراً 
نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الثالث لهذه املوا�ضفة »يقدم اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية ترتبط باخلربة ال�ضابقة للمتعلم 
الثاين، ودرجة  الدرا�ضي  الف�ضل  كتاب؟  �ضيما يف  »بدرجة مرتفعة، ل  تعلمها  امل��راد  املعرفة  لبناء وفهم 
حتقق املوؤ�ضر الثاين« ي�ضجع التعلم الن�ضط  Active learning« كانت متو�ضطة، نتيجة لعدم حتققه؟ يف 
الف�ضل الدرا�ضي الأول، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر الأول«ي�ضجع التعلم الذاتي وامل�ضتقل« نتيجة لغياب 
املتعلم متاماً، يف الف�ضل الدرا�ضي الأول، وحذف بع�س تدريبات حل امل�ضاألة من الف�ضل الدرا�ضي الثاين 

من كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(.
اأما من حيث التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثالثة »يت�ضم املحتوى بالرتابط 
ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  حتقق  فقد  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  منتجات  يف  تظهر  كما  والتكامل«،  املنطقي 
ح�ضابي قيمته )1.95(، بالرغم من حتقق املوؤ�ضر الثاين »يقدم املعرفة الريا�ضية ب�ضكل تتابعي ومنطقي 
ب�ضكل  الريا�ضية  املعرفة  »يقدم  الأول  واملوؤ�ضر  مرتفعة،  بدرجة  وال��درو���س«  والف�ضول  ال�ضفوف،  عرب 
مرتابط راأ�ضياً عرب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س« بدرجة متو�ضطة، كما تظهر يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل 
اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( بالربط بواقع احلياة كما هو يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الفقرات  من  العديد  لغياب  نتيجة   ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  كان  الأ�ضل، 
التي حتقق ذلك، املت�ضمنة كما ذكرت اأعاله يف فقرة حتت م�ضمى Readers Pull out Problem Solving يف 
نهاية كل ف�ضل، والتي توجه املتعلم  لتطبيق املعرفة الريا�ضية، التي تعر�س يف �ضياقات حياتية. وكذلك 
غياب م�ضاريع حل امل�ضاألة Problem-Solving Projects يف كل ف�ضل، يف �ضفحة Math at home، من كتاب 
املوؤ�ضر اخلام�س  يف حني مل يتحقق   Start Smart امل�ضروع(، وكذلك غياب ف�ضل  الطالب )من منتجات 
»الربط بالفنية« نظراً لغياب العديد من امل�ضادر التي يدعمها الكتاب )من منتجات امل�ضروع( كما تظهر 
يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، مثل فقرة Math Online ، يف بداية كل ف�ضل،  وكل در�س على �ضبكة الإنرتنت، 
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 )Extra Examples، Personal Tutor، Self-Check Quiz )مثل   متنوع  ريا�ضي  حمتوى  فيها  يتوفر  والتي 
لتعلم الريا�ضيات وفق حاجاتهم؟ وم�ضتوياتهم؟.

وكانت درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة »ي�ضجع املحتوى التعلم 
النوعي  Qualitative Learning    املتعدد املداخل  Multi� Approaches Learning«  متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.81(، نتيجة لتحقق )3( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، ومل يتحقق املوؤ�ضر الثالث »يقدم م�ضروعات 
Projects لتطبيق املعرفة الريا�ضية« وُتعزى هذه النتيجة لغياب العديد من الفقرات التي حتقق هذه 

 KnowledgeActivateمن كل در�س، و Activity Choice –Literature املوا�ضفة يف كتاب الطالب، مثل فقرة
Prior يف كل ف�ضل، وفقرة Extend the Activity، وغياب ف�ضل Projects Problem-Solving Projects والذي 

 Math at يت�ضمن )4( درو�س يف ملحق الكتاب، وكذلك م�ضاريع حل امل�ضاألة يف بداية كل ف�ضل، يف �ضفحة
home، من كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(. 

وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثالثة    
متو�ضطة،حيث  واملعاجلة«  للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  املحتوى  »يوفر  ع�ضرة 
ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.67( وهي درجة منخف�ضة يف املدى ما بني )1.67-
اأقل من 2.33(، وُيعزى ذلك لتحقق )3( موؤ�ضرات، بدرجة متو�ضطة، يف حني مل يتحقق )3( موؤ�ضرات 
 Formativeمن موؤ�ضراتها، وهي: املوؤ�ضر الثالث »يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقومي التكويني )البنائي
Assessment( وتوفري طرائق بديلة لتحديد ا�ضتيعاب املتعلمني« والذي مل يتحقق نتيجة لغياب العديد 

من الفقرات التي حتققه، مثل اختزال  فقرة Practice  يف كل در�س، وكذلك غياب اختبار منت�ضف الف�ضل
Mid-Chapter Check ، وكذلك �ضفحة Spiral Review، املوجودة يف كل ف�ضل، والتي تقدم نوعاً من التقومي 

 Facts وكذلك غياب ملح ،Test Practice Chapter  التكويني، وكذلك اختتام اختبار الف�ضل حتت م�ضمى
التقومي  على  املتعلم  التقومي  مهام  اخلام�س«ت�ضجع  املوؤ�ضر  تتحقق  مل  التي  املوؤ�ضرات  ومن   .  Practice

الذاتي« لغياب الختبارات الإلكرتونية لكل ف�ضل من كتب منتجات امل�ضروع.
كما اأظهرت النتائج عدم التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(  باملوا�ضفة الثانية  ع�ضرة«يعزز     
املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة«مبتو�ضط ح�ضابي قيمته ) 1.25(، نتيجة لعدم حتقق )2( من موؤ�ضرات هذه 
املوا�ضفة؛ لغياب العديد من الفقرات التي حتققها، مثل غياب  فقرة Math at home، والتي ُخ�ض�ضت 
لها يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل �ضفحة يف كل در�س، باللغتني الإجنليزية والأ�ضبانية. فمثاًل �س 86-85  
من كتاب ال�ضف الأول )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( يقدم ر�ضالة لالأهل حول مو�ضوع هذا الف�ضل، 
ومتثيل للمفردات، ومن ثم يقدم م�ضروعاً لتنفيذه  مع الأهل يف املنزل، ويقدم تو�ضيات مل�ضادر متعددة 
تدعم حمتوى هذا الف�ضل، تت�ضمن كتاباً، وق�ض�ضاً مع الإ�ضارة اإىل كيفية احل�ضول عليها. ومن ذلك 
اي�ضاً غياب فقرة Math online.بالإ�ضافة اإىل ملحق باللغتني لتمثيل جميع مفردات املحتوى الريا�ضي، 
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يف حني ت�ضمن كتاب الريا�ضيات )ال�ضف الأول( فقرة الريا�ضيات يف املنزل، يف كل در�س فقط، ويف �ضفحة 
الف�ضل.

واأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثاين »مكونات الكتاب«  جاء يف املرتبة  الثالثة 
والأخرية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.90(، ودرجة حتقق هذا املحور متو�ضطة، مما يدل على اأن درجة 
قيم  وت��راوح��ت  متو�ضطة؛  كانت  املحور  ه��ذا  مبوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الطالب  كتاب  التزام 

املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق موا�ضفات هذا املحور ما بني )2.17-1.38(.
    واأظهرت النتائج اأن املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة »ات�ضاق بنية الدر�س يف الكتاب  من منتجات امل�ضروع 
مع بنية الف�ضل من ال�ضل�ضلة الأ�ضل«  حتققت بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.17(، وُتعزى 
والدرو�س،  للف�ضول  الرئي�ضة  بالأفكار  امل�ضروع(   الطالب )من منتجات  كتاب  التزام  اإىل  النتيجة  هذه 
واملفردات، والأن�ضطة ال�ضتهاللية، يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل 
اأنه مت تقلي�س عدد الأمثلة والتدريبات، ودمج بع�س الدرو�س، مما اأثر يف التهيئة للف�ضل، مثل الف�ضل 
احلادي ع�ضر. كما افتقرت بع�س الدرو�س مثل الك�ضور لتمهيد ومقدمة، كما يف الأ�ضل، نتيجة لدمج 
ف�ضل الك�ضور مع الأ�ضكال الهند�ضيه، وكما اأن اختالف بنية الدر�س يف كتاب الطالب، ناجت عن اختالف 
بنية الدر�س يف كتاب الطالب للف�ضل الدرا�ضي الأول عن بنية الدر�س يف الف�ضل الثاين، وطريقة التعامل 

مع هذا الختالف، كما مت حذف بع�س الفقرات من كتاب الطالب.
اخلام�ضة  باملوا�ضفة  امل�ضروع  منتجات  من  الطالب  كتاب  التزام  درجة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
الأ�ضل«  ال�ضل�ضلة  من  الف�ضل  بنية  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الكتاب  يف  الف�ضل  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
يف  الف�ضول  مكونات  ات�ضاق  من  وبالرغم   ،)2.15( املوا�ضفة  لهذه  احل�ضابي  املتو�ضط  وقيمة  متو�ضطة، 
الف�ضل  وم�ضادر  الإ�ضافية  والختبارات  التهيئة،  مثل  والفقرات  املو�ضوعات  حيث  من  الطالب،  كتاب 
اأنه مت تقلي�س درو�س حل امل�ضاألة داخل الف�ضل، والختبارات  اإل  للف�ضول التي مت تعريبها ومواءمتها 
الرتاكمية، واختبار منت�ضف الف�ضل، وحذف العديد من الدرو�س. فمثاًل يف ف�ضل)11( مت حذف در�س 
والع�ضرات،  كذلك مت  الآح��اد  در���س  ملا بعده،  وهو  الدر�س يعد تهيئًه  الع�ضرات )Tens( ���س419، وه��ذا 
حذف العديد من درو�س الف�ضل الدرا�ضي الأول، وترحيلها للف�ضل الدرا�ضي الثاين، وكذلك مت ترحيل 
جميع املو�ضوعات التي تتناول حتليل البيانات والإح�ضاء لل�ضف الثاين، نتيجة لختالف نظام التعليم 
الأمريكي  النظام  حني  يف  الأول،  ال�ضف  من  الر�ضمي  النظام  يبداأ  حيث  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف 
يبداأ من ريا�س الأطفال، مما دعا القائمني على املواءمة اإىل ت�ضمني بع�س املو�ضوعات، من كتب ريا�س 

الأطفال، مثل الف�ضل الأول – الف�ضل الرابع يف الف�ضل الدرا�ضي الأول.
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة ع�ضرة«ات�ضاق 
املرتبة  واحتلت  الأ�ضل« منخف�ضة،  ال�ضل�ضلة  الكتاب  من  بنية  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  بنية 
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الأخرية لهذا املحور، لكون موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة حتققت بدرجة منخف�ضة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)1.38(، نتيجة لغياب العديد من الأجزاء يف كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( مثل: 

فقرة � م��ث��ل  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل  والأ����ض���رة  املتعلم  ت��وج��ه  ال��ت��ي  التقنية  رواب����ط  جميع   غ��ي��اب 
Math onlion، وفقرة تقومي ذاتي Self Check Quizzes، حيث يوجه الكتاب )من منتجات امل�ضروع( 

اإىل موقع �ضركة العبيكان، ول يتوفر املحتوى الذي يحقق تلك الفقرات حتى تاريخ هذه الدرا�ضة.
الطالب من  � اأج��زاء، كما هي يف كتاب  اأربعة  الطالب يف �ضوء  لكتاب  الريا�ضي  املحتوى  مل ي�ضمم 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، حيث: 
• املعرفة 	 تتناول  مو�ضوعات  �ضتة  يقدم  ال��ذي   ،)Start Smart( الذكية  البداية  ف�ضل  يتوفر  ل 

الريا�ضية، التي متثل املكت�ضبات ال�ضابقة، والتي متثل متطلبات درا�ضة مو�ضوعات الكتاب وفق 
معايري NCTM، بعد ربطها بالواقع وبيئة املتعلم،  واملو�ضوع ال�ضاد�س حول حل امل�ضاألة.

• الريا�ضية 	 للمعرفة  ربطاً  يقدم  وال��ذي   ،Looking Ahead للم�ضتقبل  التطلع  ف�ضل  يتوفر  ل 
الالحقة.

• ل تتوفر ال�ضفحات اخلتامية ) املالحق( والتي تت�ضمن Student Handbook، حيث تقدم متارين 	
Extra Prac-  وتدريبات اإ�ضافية، تبداأ بتوجيهات لكيفية تفعيل هذا الكتاب والتدريبات الإ�ضافية
tice، �ضفحة م�ضرد املفردات بنك املفاهيم واملهارات Concept and Skills Bank ، ف�ضاًل عن عدم 

توفر �ضفحة م�ضرد للمفرداتGlossary  ي�ضرح وميثل كل مفهوم ريا�ضي ورد يف الكتاب باللغتني 
الإجنليزية والأ�ضبانية.

• 	 Key  التي ترد حتت م�ضمى املفاهيم الأ�ضا�ضية يف الكتاب References  ل تتوفر قوائم املراجع 
Conceptsواأرقام ال�ضفحات، وقائمة توثيق ال�ضورPhoto Credits وم�ضادر احل�ضول عليها.

• ل يوجد عر�س لأبرز الرموز الريا�ضية  Symbols and Properties والقوانني وال�ضيغ الريا�ضية  	
Formulas والتحويالت بني الوحدات التي يتطلبها حمتوى الكتاب.

• العام 	 نهاية  يف  تطبق  والتي   Problem-Solving Projects امل�ضاألة  حل  م�ضاريع  ف�ضل  يوجد  ل 
الدرا�ضي.

• ل تتوفر اأوراق العمل حتت م�ضمى WorkMath،املوجودة يف مالحق الكتاب من منتجات ال�ضل�ضلة 	
الأ�ضل.

وبذلك متت الإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الأول فقرة )اأ( من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام 
كتاب الطالب )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات 

الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول البتدائي.
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4-1-2 نتائج حتليل كتاب الطالب للريا�صيات ال�صف الرابع:

لعر�س نتائج كتاب الطالب ال�ضف الرابع البتدائي، مت عر�س نتائج موا�ضفات كل حمور، وحيث اأنه  مت 
تقدمي �ضرح للموا�ضفات قبل عر�س نتائجها، عند عر�س نتائج كتاب ال�ضف الأول البتدائي، لذا لن يتم 
تكرار هذا ال�ضرح، ل �ضيما اأن هذه املوا�ضفات م�ضرتكة، لذا �ضيتم عر�س النتائج لكل موا�ضفة، ومن ثم 
حتليلها واحلكم على م�ضتوى حتققها، يف �ضوء م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور 

الكلي كما يلي:

 Theoretical and educational bases املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية
التعليمي، من  املنتج  يكون عليه  اأن  التي حتدد ما يجب  العلمية،  ال�ضروط  املحور على  يركز هذا 
الناحية الرتبوية التعليمية، لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل لكتاب الطالب )ال�ضف الرابع(،  والبالغ عددها )44( موؤ�ضراً، تندرج حتت )13( موا�ضفة، تعك�س 
بجزاأيه:  البتدائي  الرابع  لل�ضف  الطالب  كتاب  بها  يلتزم  اأن  يجب  التي  والرتبوية  النظرية  الأ�ض�س 
والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  من  الثاين،  الدرا�ضي  والف�ضل  الأول،  الدرا�ضي  الف�ضل 
الطبيعية، ويتم تناول نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم عر�س 

نتائج م�ضتوى حتقق املوا�ضفات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل: »يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-1(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الأوىل يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي 

كما يلي:   

جدول )4-2-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل » يقدم 
املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«

املوؤ�صراتم

ال�صتجابةالتكرار
النحراف املتو�صط

الرتتيباملعياري
متحقق متحققالن�صبة

جزئيًا
غري 

متحقق

1-1
ي���ق���دم دع���م���اً ي��ل��ب��ي ح���اج���ات امل��ت��ع��ل��م��ني 
العاديني،  التعلم،  �ضريعي  )امل��وه��وب��ني، 

بطيئي التعلم، املتاأخرين درا�ضياً(.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

2-1
م�ضتويات  تراعي  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
الإجن�������از ال���ف���ردي���ة ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني )ف���وق 
املتو�ضط، �ضمن املتو�ضط، دون املتو�ضط(.

310ت
2.750.501

0%25%75%ن
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املوؤ�صراتم

ال�صتجابةالتكرار
النحراف املتو�صط

الرتتيباملعياري
متحقق متحققالن�صبة

جزئيًا
غري 

متحقق

3-1

ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��الئ��م اأمن���اط 
ب�ضرية،  )ح��رك��ي��ة،  التعلم  يف  املتعلمني 
�����ض����م����ع����ي����ة، اج����ت����م����اع����ي����ة، م���ن���ط���ق���ي���ة، 

فردية،...(.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

يراعي ميول واجتاهات املتعلمني.4-1
130ت

2.250.5002
0%75%25%ن

2.250.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

75%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

يت�ضح من اجلدول )4-2-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل »يقدم 
املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني« ت�ضاوي )2،25(، وبانحراف معياري )0.25(، ويقع هذا املتو�ضط يف 
املدى ما بني )1.67-اأق��ل من 2.33( وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة ون�ضبة حتققها  

ت�ضاوي )%75(.
املوؤ�ضر  وحتقق     ،)2.75-2( بني  ما  املوا�ضفة  هذه  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
املوؤ�ضر )2.75(، يف حني حتققت  رقم )1-2( بدرجة مرتفعة، حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذا 
املوؤ�ضرات الأخرى لهذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وتراوحت قيم املتو�ضطات لهذه املوؤ�ضرات ما بني )2-
2.25(، وهي يف املدى املتو�ضط،  فقيمة املتو�ضط احل�ضابي للموؤ�ضر )1-4( ت�ضاوي )2.25(،يف حني ت�ضاوت 

قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرين )1-1(، )1-3( والتي ت�ضاوي )2.00(.

املوا�ضفة الثانية: يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي 

كما يلي:   
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جدول )4-2-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية: يت�صم 
املحتوى بال�صمول والعمق والتوازن

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

الريا�ضيات وفق 1-2 ي�ضتمل على جميع فروع 
.NCTM �جمالت معايري املحتوى ل

310ت
2.750.50

1 0%25%75%ن

2-2
ي��ق��دم ال��ري��ا���ض��ي��ات امل��ه��م��ة ب��ال��رتك��ي��ز على 
 NCTM Focal امل����ح����وري����ة   ال����ن����ق����اط 

Points لل�ضف.

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

يف 3-2 والت�ضاع  العمق  بني  التوازن  يراعي 
تناول املعرفة الريا�ضية.

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

4-2

ي���راع���ي ال����ت����وازن ب���ني ال��ت��ع��ل��م ال�����ض��م��ن��ي 
 Implicit  Balancing ال�ضريح  والتعلم 
تقدمي  يف   and Explicit Learning

املعرفة واملهارات الريا�ضية.

130ت
2.250.50

2 0%75%25%ن

املفاهيم 5-2 ا�ضتق�ضاء  بني  التوازن  يراعي 
وتطوير املهارات الإجرائية واحل�ضابية

040ت
2.00 0.00

3 0%100%0%ن
2.200.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

73%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

الثانية  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )2-2-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن« ت�ضاوي )2.20(، بانحراف معياري )0.20(، مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 – 3(، ون�ضبة حتققها 

ت�ضاوي  )%73(.
وتراوحت قيم املوؤ�ضرات لهذه املوا�ضفة بني )2.00-2.75(، وحتقق املوؤ�ضر )2-1( بدرجة مرتفعة، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وجاء يف املرتبة الأوىل، يليه املوؤ�ضر )2-4( بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته  )2.25(، وت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابية  للموؤ�ضرات )2-2(، و)2-3(، و)2-5( مبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )2.00(، وحتققت بدرجة متو�ضطة.
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املوا�ضفة الثالثة:  يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل:
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-3( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثالثة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي 

كما يلي: 
اجلدول )4-2-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة: »يت�صم 

املحتوى بالرتابط  املنطقي والتكامل«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

راأ�ضياً 1-3 مرتابط  ب�ضكل  الريا�ضية  املعرفة  يقدم 
عرب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س.

040ت
2.00 0.00

3 0%100%0%ن

يقدم املعرفة الريا�ضية ب�ضكل تتابعي ومنطقي 2-3
عرب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س.

130ت
2.250.500

1 0%75%25%ن

3-3
احلياة  وواق��ع  الريا�ضيات  بني  التكامل  يحقق 
ب��ت��ق��دمي   Life Relevant Learning

تطبيقات حياتية للمعرفة. 

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

وامل��واد 4-3 والعلوم  الريا�ضيات  بني  التكامل  يربز 
الأخرى.

130ت
2.250.500

1 0%75%25%ن

5-3
يحقق التكامل بني التقنية وتعليم الريا�ضيات 
 Integrating Technology.وتوظيفها

.and  Learning

13.ت
1.250.500

5 75%25%.%ن

1.950.30املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

65%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

»يت�ضم  الثالثة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اجل��دول )3-2-4(  يت�ضح من 
اأن  اإىل  ي�ضري  وبانحراف معياري )0.30(، مما  ت�ضاوي )1.95(،  والتكامل«،  املنطقي  بالرتابط  املحتوى 
درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%65(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات ما بني )1.25-2.25(، وحتقق املوؤ�ضران )2-3(، )3-
4( بدرجة متو�ضطة، ومتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25( يف املرتبة الأوىل، يف حني ت�ضاوت قيم املتو�ضطات 
احل�ضابية للموؤ�ضرين )3-1(، )3-3(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وحتقق املوؤ�ضران بدرجة متو�ضطة، 

ومل يتحقق املوؤ�ضر )3-5( الذي احتل املرتبة الأخرية مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.
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Multi-  املداخل املتعدد      Qualitative Learning   النوعي التعلم  املحتوى  ي�ضجع  الرابعة:  املوا�ضفة 
 Approaches Learning

يو�ضح اجلدول رقم )4-2-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الرابعة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي 

كما يلي:   

اجلدول )4-2-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الرابعة »ي�صجع 
املحتوى التعلم النوعي   املتعدد املداخل«  

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4 Cooperative. ال��ت��ع��اوين  التعلم  ي�ضجع 
Learning

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-4 Scientific ال��ع��ل��م��ي  ال���ض��ت��ق�����ض��اء  ي�����ض��ج��ع 
Inquiryللمعرفة الريا�ضية.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

املعرفة 3-4 Projects لتطبيق  يقدم م�ضروعات 
الريا�ضية.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

4-4
ي�����ض��ج��ع ا����ض���ت���خ���دام امل���ن���ظ���م���ات امل��ت��ق��دم��ة 
وخرائط   Advanced Organizations

.Concept Maps املفاهيم

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

2.310.13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

77%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات  اأن قيمة  يت�ضح من اجلدول )4-2-4(اأع���اله 
الرابعة »ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي املتعدد املداخل« ت�ضاوي )2.31(، وبانحراف معياري )0.13(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%77(.
 ،)1-4( املوؤ�ضران  حتقق  حيث   ،)3-1.25( بني  ما  للموؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
)4-2( بدرجة مرتفعة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتال املرتبة الأوىل، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر 
)4-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.25(، يف حني حتقق املوؤ�ضر )4-4( بدرجة متو�ضطة، 

ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
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املوا�ضفة اخلام�ضة: يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية 
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
البتدائي،  الرابع  لل�ضف  الطالب  كتاب  املوا�ضفة اخلام�ضة يف  مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات  املئوية  والن�ضب 

وهي كما يلي:   

اجلدول )4-2-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة »يجعل 
املتعلم حمورًا للعملية التعليمية«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���������ض����ج����ع ال����ت����ع����ل����م ال��������ذات��������ي وامل�������ض���ت���ق���ل 1-5
 Independent Learning.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

2-5Active learning.  ي�ضجع التعلم الن�ضط
310ت

2.750.500
1 0%25%75%ن

3-5
باخلربة  ترتبط  ا�ضتك�ضافية  اأن�ضطة  يقدم 
املراد  املعرفة  وفهم  لبناء  للمتعلم  ال�ضابقة 

تعلمها.

.04ت
2.000.0

2 0%100%0%ن

2.250.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

75%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

يت�ضح من اجلدول )4-2-5( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة »يجعل 
املتعلم حموراً للعملية التعليمية« ت�ضاوي )2.25(، وبانحراف معياري )0.17(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة 
حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأق��ل م��ن2.33(، ون�ضبة 

حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%75(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لهذه املوا�ضفة ما بني )2.00 – 2.75(، وحتقق املوؤ�ضر رقم )5-
2( بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، واحتل املرتبة الأوىل، يف حني ت�ضاوت 

املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرين )5-1(، )5-3(، مبتو�ضط ح�ضابي )2.00( ودرجة حتققهما متو�ضطة.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة: ينمي املحتوى مهارات التفكري     باأنواعها لدى املتعلمني.
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضاد�ضة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   



102

اجلدول )4-2-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صاد�صة »ينمي 
املحتوى مهارات التفكري باأنواعها لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��ت��ط��ل��ب م��ه��ارات 
)ال��ت��ح��ل��ي��ل،   H .O .T ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري 

والرتكيب، الناقد، الإبداعي... الخ(.

031ت
2.250.500

1 25%75%0%ن

ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات 2-6
ال�ضتدلل الريا�ضي.

040ت
2.000.0012

0%100%0%ن
2.130.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

70% الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

ال�ضاد�ضة  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )6-2-4( 
»ينمي املحتوى مهارات التفكري باأنواعها« ت�ضاوي )2.13(، وبانحراف معياري )0.25(، مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل من2.33(، 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي)%70(.
وحتققت موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضل املوؤ�ضر )6-1( على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته )2.25(، واحتل املرتبة الأوىل، يليه املوؤ�ضر )6-2( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(.

املوا�ضفة ال�ضابعة: ينمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت  Problem Solving Skills  لدى املتعلمني:
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي 

كما يلي:   

اجلدول )4-2-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة »ينمي 
املحتوى مهارات حل امل�صكالت   لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���ق���دم اأن�������ض���ط���ة م��ت��ن��وع��ة ت��ن��م��ي م���ه���ارات 1-7
وا�ضرتاتيجيات حمددة حلل امل�ضكلة.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-7
املتعلمني  ل��ت��دري��ب  متنوعة  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
على اختيار وتطبيق ا�ضرتاتيجيات متنوعة 

حلل امل�ضكلة.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2.0000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة
67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة
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ال�ضابعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )7-2-4( 
»ينمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« ت�ضاوي )00.2(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك 
اأق��ل من  امل��دى ما بني )76.1-  تكون درج��ة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

33.2(، ون�ضبة حتققها ت�ضاوي  )%76(.
وحتقق موؤ�ضرا هذه املوا�ضفة )7-1(، و)7 -2(، بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته  )00.2(. 

املوا�ضفة الثامنة: ينمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-8( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات   
  والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي وهي كما يلي: 

اجلدول )4-2-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة: ينمي 
املحتوى مهارات التوا�صل الريا�صي

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-8
مهارات  لتنمية  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
ال���ق���راءة ال��ري��ا���ض��ي��ة ب�����ض��ك��ل ���ض��ري��ح يف 

املحتوى.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية الكتابة يف 2-8
Writing in Math الريا�ضيات

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

مهارات 3-8 لتنمية  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
التحدث لدى املتعلمني.

130ت
2.250.501

0%75%25%ن

2.080.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة
69%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

الثامنة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )8-2-4( 
»ينمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.08(، وانحراف معياري )0.17(، 
وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من 2.33(، ون�ضبة حتققها ت�ضاوي  )%69(.
وحتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لهذه 
املوا�ضفة ما بني )2-2.25(، اإل اأن املوؤ�ضر )8-3( جاء يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، 
وت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرين )8-1(، )8-2(، حيث ح�ضل كل منهما على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته )2.00(.
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املوا�ضفة التا�ضعة: ينمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-9( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة التا�ضعة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي 

كما يلي:   

اجلدول )4-2-9( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة »ينمي 
املحتوى مهارات الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-9

يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على الربط 
بني املعرفة الريا�ضية.

310ت
2.750.500

1 0%25%75%ن

2-9

ربط  املتعلم على  ت�ضجع  اأن�ضطة  يوفر 
املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى.

040ت
2.00 0.00

2 0%100%0%ن

2.380.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

79%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

التا�ضعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )9-2-4( 
»ينمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.38(، وبانحراف معياري )0.25(، 
وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 -3(، 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%79(.
  وحتقق املوؤ�ضر )9-1( بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.75(، واحتل 

املرتبة الأوىل، وحتقق املوؤ�ضر )9-2( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(.

املوا�ضفة العا�ضرة:  ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-10( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة العا�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي 

كما يلي:   



105

اجلدول )4-2-10( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة »ينمي 
املحتوى مهارات التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 1-10

ي�ضجع املتعلمني على ا�ضتخدام متثيالت 
لتعميق  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ل��ل��م��ع��رف��ة  م��ت��ع��ددة 
ال��ف��ه��م )ال���ع���ب���ارات ال��ل��ف��ظ��ي��ة وال���رم���وز 
البيانية  وال��ر���ض��وم  واجل��ربي��ة  ال��ع��ددي��ة 

واجلداول... اإلخ(.

310ت

2.750.500
1

0%25%75%ن

2.750.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة

92%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-2-10( اأعاله اأن املوا�ضفة »ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 
وبانحراف   ،)2.75( ي�ضاوي  ح�ضابي  متو�ضط  على   ح�ضلت  حيث  مرتفعة؛  بدرجة  حتققت  املتعلمني« 

معياري )0.50(؛ نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الوحيد لهذه املوا�ضفة بن�ضبة )%92(. 

والتنظيم  مهمة    للمذاكرة  وم��ه��ارات  مبهمات  املتعلمني  املحتوى  ي��زود  ع�ضرة:  احلادية  املوا�ضفة 
الذاتي.

يو�ضح اجلدول رقم )4-2-11( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 

اجلدول  )4-2-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة 
»يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات   للمذاكرة والتنظيم الذاتي«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري    

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
على  املتعلمني  ل��ت��دري��ب  اأن�����ض��ط��ة  ي��ق��دم 
مهمات وا�ضرتاتيجيات ناجحة لتح�ضني 

الفهم والتذكر.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

2-11

ي������ق������دم من�����������اذج م����ت����ن����وع����ة ل����ت����دري����ب 
امل��ت��ع��ل��م��ني ع��ل��ى الخ���ت���ب���ارات امل��ع��ي��اري��ة 
ت��رت��ب��ط   Standardized Test

باملهارات املطلوبة.

031ت
1.750.504

25%75%0%ن

3-11
متنوعة  اإر�����ض����ادات وخم��ط��ط��ات  ي��ق��دم 
ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���رف���ة ل��ت�����ض��اع��د امل��ت��ع��ل��م يف 

املذاكرة والدرا�ضة

130ت
2.250.501

0%75%25%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري    

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

والتلخي�س 4-11 ال��ت��دوي��ن  م��ه��ارات  ي�ضجع 
لدى املتعلمني.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

2.000.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-2-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة احلادية 
 ،)2.00( ت�ضاوي  الذاتي«  والتنظيم  للمذاكرة  مهمة  ومهارات  مبهمات  املتعلمني  املحتوى  »ي��زود  ع�ضرة 
وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث جاء هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%67(.
وحتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، حيث تراوحت قيمة املتو�ضطات احل�ضابية 
ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.75-2.25(، وجاء املوؤ�ضر )11-3( يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
ح�ضابي  مبتو�ضط  و)4-11(   ،)1-11( للموؤ�ضرين  احل�ضابية  املتو�ضطات  ت�ضاوت  حني  يف   )2.25( قيمته 

قيمته )2.00(، وجاء املوؤ�ضر )11-2( يف املرتبة الأخرية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.

املوا�ضفة الثانية ع�ضرة:  يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، 

كما يلي: 

اجلدول )4-2-12(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة:  
يعزز املحتوى ال�صراكة مع الأ�صرة  

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 يقدم ر�ضائل موجهة لالأ�ضرة مل�ضاعدة 1-12
اأبنائها يف تعلم الريا�ضيات 

004ت
1.000.002

100%0%0%ن

2-12
ي���ق���دم م�����واد ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة تعني 
لأبنائها  امل�ضاعدة  تقدمي  على  الأ���ض��رة 

يف تعلم الريا�ضيات 

013ت
1.250.5001

75%25%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-12
يراعي الأقليات ذات الأغلبية املوجودة 
يف البالد بتقدمي ترجمة بلغتها لبع�س 

فقرات الكتاب 

004ت
1.000.002

100%0%0%ن

1.080.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة
36%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة

الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )12-2-4( 
ع�ضرة »يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة« ت�ضاوي )1.08(، بانحراف معياري )0.17(، ون�ضبة حتقق هذه 

املوا�ضفة ت�ضاوي )36%(، مما ي�ضري اإىل عدم حتقق هذه املوا�ضفة.
 وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية جلميع املوؤ�ضرات ما بني )1-1.25(، ومل يتحقق اأي من موؤ�ضرات 

هذه املوا�ضفة.

املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة:  يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة.
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة يف كتاب الطالب ال�ضف الرابع البتدائي 

كما يلي: 

اجلدول )4-2-13( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة ع�صرة 
»يوفر املحتوى اأدوات واأ�صاليب متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت���رت���ب���ط اأ����ض���ال���ي���ب ال���ت���ق���ومي وامل���ع���اجل���ة 1-13
باملحتوى يف جميع مراحله.

130ت
2.250.501

0%75%25%ن

2-13

للتقومي  متنوعة  وخ���ي���ارات  م��ه��ام  ي��ق��دم 
 Assessment ال���ت�������ض���خ���ي�������ض���ي 
ام���ت���الك  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د    Diagnostic
امل��ت��ع��ل��م��ني امل���ع���رف���ة وامل����ه����ارات ال�����ض��اب��ق��ة 

الالزمة قبل التعلم اجلديد.

040ت

2.000.002

0%100%0%ن

3-13

للتقومي  متنوعة  وخ���ي���ارات  م��ه��ام  ي��ق��دم 
 Formative )ال���ب���ن���ائ���ي  ال���ت���ك���وي���ن���ي 
بديلة  طرائق  وتوفري   )Assessment

لتحديد ا�ضتيعاب املتعلمني.

031ت
1.750.506

25%75%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

4-13
ي������ق������دم م������ه������ام وخ����������ي����������ارات م���ت���ن���وع���ة 
 Summative. اخل���ت���ام���ي  ل���ل���ت���ق���ومي 

Assessment

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

ت�ضجع مهام التقومي املتعلم على التقومي 5-13
الذاتي.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

متعددة 6-13 عالجية  خططاً  املحتوى  ي��وف��ر 
مرتبطة بالتقومي.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

2.000.08املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضر

67%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضر

الثالثة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )13-2-4( 
ع�ضرة »يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف 
معياري )0.08(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )اأكرب من 1- اأقل من 1.67(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%67(.
وحتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة؛ حيث تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية 
ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.75-2.25(، وجاء املوؤ�ضر )13-1( يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.25(، تليه املوؤ�ضرات )13-2(، )13-4(، )13-5(، )13-6( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2(، يف حني 

ح�ضل املوؤ�ضر )13-3( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.

خال�صة نتائج املحور الأول لكتاب الطالب ال�صف الرابع البتدائي
 بعد عر�س نتائج كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، ال�ضابق ذكرها وحتليلها، والبالغ عددها 
)13( موا�ضفة، ت�ضمنت )44( موؤ�ضراً، يتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون 
لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-2-14( املتو�ضطات 

احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة كما يلي:
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اجلدول )4-2-14( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الأول الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
 Theoretical and educational bases

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

755%2.250.25يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني.1

736%2.200.20يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.2

6512%1.950.30يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل.3

4  Qualitative Learning النوعي     التعلم  املحتوى  ي�ضجع 
Multi� Approaches Learning  املتعدد املداخل

2.310.13%773

754%2.250.17يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية.5

707%2.130.25ينمي املحتوى مهارات التفكري  Thinking Skills    باأنواعها.       6

7 Problem Solving  ينمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت  
Skills  لدى املتعلمني.     

2.000.00%679

698%2.080.17ينمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني. 8

792%2.380.25ينمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني.9

921%2.750.50ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني.10

11 Practicing  يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة
important tasks and skills  للمذاكرة والتنظيم الذاتي.       

2.000.25%6711

3613%1.080.17يعزز ال�ضراكة مع الأ�ضرة.12

للتقومي 13 وم�ضتمرة  متنوعة  واأ�ضاليب  اأدوات  املحتوى  يوفر 
6710%2.000.08واملعاجلة.

70%2.110.21م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات  للمحور الأول الكلي

   
يت�ضح من اجلدول )4-2-14(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات للمحور الأول الكلي 
ت�ضاوي )2.11(، وبانحراف معياري )0.21(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 
قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأق��ل من 2.33(، ون�ضبة حتقق موا�ضفات هذا املحور ت�ضاوي  

 .)%70(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفات مابني )1.08-2.75(، حيث حتققت 
موا�ضفتان فقط بدرجة مرتفعة، وجاءت املوا�ضفة العا�ضرة »ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي 
لدى املتعلمني »يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، ودرجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، 
املتعلمني« ومبتو�ضط ح�ضابي  الريا�ضي لدى  التا�ضعة »ينمي املحتوى مهارات الرتابط  املوا�ضفة  تليها 
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قيمته )2.38(، وبدرجة حتقق مرتفعة.
قيم  كانت  اأي   )2.31-1.95( بني  ما  قيمها  ت��راوح��ت  متو�ضطة،  بدرجة  موا�ضفة   )11( وحتققت 
التحقق يف املدى املتو�ضط ما بني )1.66-2.33(، وهي: املوا�ضفة الرابعة » ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي 
 ،)2.31( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط   ،»Multi� Approaches Learning  املداخل املتعدد    Learning   Qualitative 

تليها املوا�ضفة اخلام�ضة »يجعل املتعلم حمور العملية التعليمية«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، ثم 
ويف   ،)2.25( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  املتعلمني«،  جميع  لتعليم  دعماً  املحتوى  »يقدم  الأوىل  املوا�ضفة 
ح�ضابي  مبتو�ضط  والتوازن«  والعمق  بال�ضمول  املحتوى  يت�ضم  الثانية«  املوا�ضفة  تاأتي  ال�ضاد�ضة  املرتبة 
باأنواعها«    Thinking Skills    التفكري مهارات  املحتوى  »ينمي  ال�ضاد�ضة  املوا�ضفة  تليها   ،)2،20( قيمته 
الريا�ضي«   التوا�ضل  مهارات  املحتوى  »ينمي  الثامنة  املوا�ضفة  ثم   ،)2.13( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط 

مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.08(.
امل�ضكالت  حل  مهارات  املحتوى  ينمي  ال�ضابعة«  للموا�ضفات:  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت�ضاوت 
تقومي متنوعة  واأ�ضاليب  اأدوات  املحتوى  »يوفر  الثالثة ع�ضرة  املتعلمني«،  لدى    Problem Solving Skills 

وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« واملوا�ضفة  احلادية ع�ضرة »يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة  
 ،)2.00( قيمته  الذاتي« مبتو�ضط ح�ضابي  والتنظيم    Practicing important tasks and skills   للمذاكرة 
ومت ترتيبها يف �ضوء النحراف املعياري، ويف املرتبة الثانية ع�ضرة تاأتي املوا�ضفة الثالثة »يت�ضم املحتوى 

بالرتابط املنطقي والتكامل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.95(. 
يف حني  مل تتحقق املوا�ضفة الثانية ع�ضرة »يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة« حيث كانت قيمة 

املتو�ضط احل�ضابي )1.08( وجاءت يف املرتبة الأخرية.
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Components of the book املحور الثاين: مكونات الكتاب
يتناول هذا املحور مكونات الكتاب من الناحية الرتبوية والفنية لتنظيم الكتاب، ومتثل يف ال�ضروط 
لتنظيم  والفنية  الرتبوية  الناحية  من  التعليمي،  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية 
املحتوى بني دفتي الكتاب، والبالغ عددها )20( موؤ�ضراً، تندرج حتت )3( موا�ضفات تعك�س مدى التزام 
كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي بجزاأيه: الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من 
لكتاب  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  الطبيعية( كما تظهر يف منتجات  والعلوم  الريا�ضيات  منتجات م�ضروع تطوير 
الطالب، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة اأو الف�ضل، وبنية الدر�س، ومت حتليل نتائج كل موا�ضفة 

يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات وترتيبها الكلي لهذا املحور، كما يلي:

املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل 
يو�ضح اجلدول رقم )4-2-15( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي 

كما يلي: 

اجلدول )4-2-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة »ات�صاق بنية الكتاب«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14
النظرية  الأ�ض�س  تعك�س  مقدمات  تتوفر 
وامل���ح���ت���وى ال��ري��ا���ض��ي ل��ل��ك��ت��اب، م����زودة 

بروابط اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

031ت
1.750.5003

25%75%0%ن

2-14
الذكية(  )البداية  يتوفر ف�ضل متهيدي 
التي  الأ�ضا�ضية  واملهارات  املعرفة  يتناول 

متثل مراجعة للمكت�ضبات ال�ضابقة.

004ت
1.000.006

100%0%0%ن

3-14

التمهيدي  ال��ف�����ض��ل  م��و���ض��وع��ات  تت�ضق 
يف ال���ك���ت���اب م���ن م��ن��ت��ج��ات امل�������ض���روع مع 
من  الكتاب  يف  الف�ضل  ه��ذا  مو�ضوعات 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

4-14

ع��ل��ى هيئة  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  ال��ف�����ض��ول  نظمت 
ت��ت��ن��اول  ف�����ض��ول(  )اأو  تعليمية  وح����دات 
متثل  التي  الريا�ضية  وامل��ه��ارات  املعرفة 

النقاط املحورية لل�ضف.  

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

5-14

ي��ت�����ض��ق ت��ن��ظ��ي��م م���و����ض���وع���ات ال��ف�����ض��ول 
الأ�ضا�ضية يف الكتاب من منتجات امل�ضروع 
من  الكتاب  يف  الف�ضول  مو�ضوعات  م��ع 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.0000.2

0%100%0%ن

يتناول 6-14 للم�ضتقبل  التطلع  ف�ضل  يتوفر 
املعرفة واملهارات الريا�ضية الالحقة.

004ت
1.000.006

100%0%0%ن

ت���ت���وف���ر م���الح���ق ت���ق���دم دع���م���ا اإ���ض��اف��ي��ا 7-14
للمتعلم واملعلم.

004ت
1.000.006

100%0%0%ن

8-14
تت�ضق مو�ضوعات املالحق يف الكتاب من 
منتجات امل�ضروع مع مو�ضوعات  املالحق 

يف الكتاب من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

1،500.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

50%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )15-2-4( 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« ت�ضاوي )1.50(، 
وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.33- اأقل من 1.67(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%50(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1-2.75( وحتقق املوؤ�ضر )4-14( 
بدرجة مرتفعة، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(.  وحتقق املوؤ�ضر )5-14( 
بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2(، وكذلك حتقق املوؤ�ضر )14-1( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.75(، يف حني مل تتحقق بقية املوؤ�ضرات )14-3(، و)14-6(، و)14-7(، و)8-14(.

املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( يف الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية 
الوحدة ) اأو الف�ضل ( من ال�ضل�ضلة الأ�ضل  

     يو�ضح اجلدول رقم )4-2-16( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، 

كما يلي:
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اجلدول )4-2-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الف�صل اأو 
الوحدة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-15

ال��ف�����ض��ل(  ل��ل��وح��دة )اأو  ت��ت��وف��ر م��ق��دم��ة 
الريا�ضي  املحتوى  لدرا�ضة  املتعلم  تهيئ 
ل��ل��ف�����ض��ل، م������زودة ب����رواب����ط اإل��ك��رتون��ي��ة 

مل�ضادر متعددة.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

تتوفر خيارات لتقومي اأداء املتعلم متعددة 2-15
امل�ضتويات للف�ضل.

130ت
2.250.501

0%75%25%ن

3-15
من  الكتاب  يف  الف�ضل  مو�ضوعات  تت�ضق 
الف�ضل  مو�ضوعات  مع  امل�ضروع  منتجات 

يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.000.04

0%100%0%ن

4-15
تنوع املو�ضوعات داخل الوحدة اأو الف�ضل 
داخ��ل  ال��ت��ي تغطيها  امل��و���ض��وع��ات  ب��ت��ن��وع 

الوحدة اأو الف�ضل.

130ت
2.250.501

0%75%25%ن

5-15

اأو  ال����وح����دة )  ال�����درو������س داخ������ل  ت���ت���ن���وع 
تغطيها  التي  املو�ضوعات  بتنوع  الف�ضل( 
داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( يف الكتاب من 
منتجات امل�ضروع، بتنوعها يف الكتاب من 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

130ت

2.250.501

0%75%25%ن

2.150.30املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة

72%الن�ضبة املئوبة مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-2-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة 
ال�ضل�ضلة  من  الوحدة  اأو  الف�ضل  بنية  مع  امل�ضروع  منتجات  من  الوحدة  اأو  الف�ضل  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
الأ�ضل« ت�ضاوي )2.15( وانحراف معياري )0.30(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ 
ت�ضاوي   املوا�ضفة  ون�ضبة حتقق هذه  اأق��ل من 2.33(،  امل��دى ما بني )1.67-  املتو�ضط يف  حيث جاء هذا 

.)%72(
جميع  وحتققت   ،)2.25-2( بني  ما  املوا�ضفة  ه��ذه  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وت�ضاوت املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات )15-2(، و)4-15(، 
املتو�ضطات  قيمة  ت�ضاوت  حني   يف  الأوىل،  املرتبة  واحتلت   ،)2.25( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  و)5-15( 
احل�ضابية للموؤ�ضرين )15-1(، و)15-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00( وبذلك تكون يف املرتبة الأخرية.
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املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الدر�س يف الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية الف�ضل من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل

يو�ضح اجلدول رقم )4-2-17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، 

وهي كما يلي:   

اجلدول )4-2-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الدر�س«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-16
تت�ضق اأفكار الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 
الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الأفكار 
يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن

2-16

تت�ضق مفردات الوحدة اأو الف�ضل والدر�س 
يف ال���ك���ت���اب م����ن م��ن��ت��ج��ات امل�������ض���روع م��ع 
املفردات يف  الكتاب )من  منتجات ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل(. 

130ت
2.250.5003

0%75%25%ن

املتعلم 3-16 تهيئ  ا�ضتهاللية  اأن�ضطة  تتوفر 
لدرا�ضة مو�ضوع الدر�س. 

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

ت��ت��وف��ر اأم��ث��ل��ة وت���دري���ب���ات حت��ق��ق اأه����داف 4-16
واأفكار الدر�س.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

ي��ت��وف��ر حم��ت��وى م��ع��ريف ي�����ض��رح امل���ف���ردات 5-16
اجلديدة يف الدر�س.

220ت
2.50 0.582

0%50%50%ن

6-16
ومكوناته  ال��در���س  م��راح��ل  تنظيم  يت�ضق 
امل�����ض��روع م��ع م��راح��ل ال��در���س  يف منتجات 

ومكوناته يف ال�ضل�ضلة  الأ�ضل.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

تتنوع بنية الدرو�س يف الكتاب من منتجات 7-16
امل�ضروع وفق تنوعها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.00000.4

0%100%0%ن

2،210،23املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

74%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-2-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضاد�ضة 
ت�ضاوي  الأ���ض��ل(«  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الدر�س  بنية  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الدر�س  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
)2.21(، وبانحراف معياري )0.23(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث جاء هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 3.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%74(.
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2-2.75(، وحتقق املوؤ�ضر )16-
1( بدرجة مرتفعة، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، يليه املوؤ�ضر )16-5( اإذ 
حتقق بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.5(، يف حني حتققت بقية املوؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، 
اإل اأن املوؤ�ضر )16-2( ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.25(، بينما ح�ضلت املوؤ�ضرات  )16-3(، و)16-

4(، و)16-6(، و)16-7( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

خال�صة نتائج املحور الثاين: مكونات الكتاب 
لعر�س نتائج املحور الثاين الكلي، والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات، ت�ضمنت )20( موؤ�ضراً، يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-2-18( املتو�ضطات احل�ضابية، والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:
 Components of جدول رقم )4-2-18( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الكتاب

the book

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

بنية 14 مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الكتاب  بنية  ات�ضاق 
503%1.50.25الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

15
ات�ضاق بنية الوحدة  اأو الف�ضل يف الكتاب )من منتجات 
ال�ضل�ضلة  )من  الف�ضل   اأو  الوحدة   بنية  مع  امل�ضروع( 

الأ�ضل(.  
2.150.30%722

امل�ضروع( 16 منتجات  الكتاب )من  الدر�س يف  بنية  ات�ضاق 
741%2.210.23مع بنية الدر�س )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل (.

65%1.950.27م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات للمحور الثاين

الكلي  الثاين  املحور  املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )18-2-4(  
ت�ضاوي )1.95(، وبانحراف معياري )0.27(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذ املحور متو�ضطة؛ 
حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق موا�ضفات هذا املحور 

ت�ضاوي  )%65(. 
وج��اءت   ،)2.21-1.50( ب��ني  م��ا  امل��وا���ض��ف��ات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
امل�ضروع( مع بنية الف�ضل )من  الكتاب )من منتجات  »ات�ضاق بنية الدر�س يف  ال�ضاد�ضة ع�ضرة  املوا�ضفة 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.21(، ودرجة التحقق متو�ضطة اأي يف 
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اأو  املدى املتو�ضط ما بني )1.67-اأق��ل من 2.33(، وتاأتي املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة »ات�ضاق بنية الوحدة 
الف�ضل يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الوحدة اأو الف�ضل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة 
الثانية، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه املوا�ضفة )2.15(، ودرجة التحقق متو�ضطة، حيث يقع يف املدى 
)1.67-اأقل من 2.33(، وتاأتي املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة »ات�ضاق بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية 
الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأخرية، ومبتو�ضط قيمته )1.50(، ودرجة حتقق هذه املوا�ضفة 

منخف�ضة، حيث يقع متو�ضطها احل�ضابي يف املدى )1.33- اأقل من 1.67(.

Technical Specifications املحور الثالث: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي، من الناحية املادية الظاهرية، 
املتحققة  املوا�ضفات  تلك  الكتاب، وهي  لكافة مكونات  الفني  والإخ��راج  الظاهري،  الت�ضميم  وتتمثل يف 
والبالغ عددها )19( موؤ�ضراً، تندرج حتت )3( موا�ضفات،  الطالب،  لكتاب  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  يف منتجات 
وترتيبها يف �ضوء نتائج حتليل كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي: الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل 
هذا  نتائج  تناول  ومت  الطبيعية(،  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  الثاين،  الدرا�ضي 
املحور بتحليل نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات وترتيبها 

الكلي لهذا املحور، كما يلي:

املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب من منتجات امل�ضروع مع ال�ضكل اخلارجي 
للكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

يو�ضح اجلدول رقم )4-2-19(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، 

وهي كما يلي:

جدول )4-2-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة 
»ات�صاق ال�صكل اخلارجي للكتاب«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تعرب الأغلفة عن املحتوى العلمي للكتاب 1-17
ولها دللة علمية.

040ت
2.00 0.002

0%100%0%ن

ي��ت��خ��ذ ال���غ���الف ل���ون���اً مي���ّي���زه ع���ن ب��اق��ي 2-17
ال�ضفوف.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يتالءم حجم الكتاب مع الفئة العمرية.3-17
310ت

2.750.5001
0%25%75%ن

يت�ضم الكتاب بجودة التجليد.4-17
040ت

2.00 0.002
0%100%0%ن

تت�ضم  نوعية الورق باجلودة.5-17
040ت

2.000.002
0%100%0%ن

يتميز الكتاب ب�ضهولة ا�ضتعماله.6-17
040ت

2.000.002
0%100%0%ن

2.250.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة

75%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-2-19( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضابعة  
ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )2.25(، وبانحراف معياري )0.17(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ 
حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%75(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2.00-2.75(، وحتقق املوؤ�ضران 
)17-2(، )17-3( بدرجة مرتفعة، واحتال بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وت�ضاوت 
املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات )17-1(، و)17-4(، و)17-5(، و)17-6(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  قيم 

)2.00(، وحتققت بدرجة متو�ضطة.

املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة: ات�ضاق الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 
من حيث الت�ضميم والإخراج

يو�ضح اجلدول رقم )4-2-20( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، 

وهي كما يلي:   
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جدول )4-2-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة ع�صرة 
»ات�صاق الكتاب من حيث الت�صميم والإخراج«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحقق   ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يت�ضم الكتاب بجودة الطباعة.1-18
040ت

2.0000.
0%100%0%ن

الكتاب 2-18 حمتويات  تعك�س  فهار�س  تتوفر 
والتمايز بينها.

031%ت
1.750.500.5

25%75%0ن

3-18
ت��ظ��ه��ر ال��ع��ن��اوي��ن ال��رئ��ي�����ض��ة وال��ف��رع��ي��ة 
وثابتة يف جميع  واأح��رف مميزة  باألوان 

اأجزاء الكتاب.

40ت
3.000.001

0%0%100%ن

ي��ظ��ه��ر ات�������ض���اق الأل��������وان وا���ض��ت��م��راره��ا 4-18
وثباتها يف جميع اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف الفراغات 5-18
العمودية وبني الأ�ضطر.

031ت
1.750.5005

25%75%0%ن

ت�ضميم 6-18 يف  وال�ضتمرارية  الثبات  يت�ضح 
�ضفحات الكتاب وفق نوع املحتوى.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

ي��ت��وف��ر ع��ن�����ض��ر اجل�����ذب وال��ت�����ض��وي��ق يف 7-18
الأ�ضكال.

310ت
2.750.5005

0%25%75%ن

3102.750.5005تتت�ضم الأ�ضكال بجودة الإخراج.8-18 0%25%75%ن

وظ���ف���ت الأ����ض���ك���ال ب��ط��ري��ق��ة ع��ل��م��ي��ة يف 9-18
املحتوى.

310ت
2.750.5005

0%25%75%ن

2،530.28املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

84%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-2-4( 
الت�ضميم  حيث  من  الأ���ض��ل(  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الكتاب  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الكتاب  »ات�ضاق  ع�ضرة 
والإخراج« ت�ضاوي )2.53(، وبانحراف معياري )0.28(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33- 3.00(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%84(.
املوؤ�ضرات  املوا�ضفة ما بني )2.00-3( وحتققت  ملوؤ�ضرات هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
)18-3(، و)18-4(، و)18-6( بدرجة مرتفعة، واحتلت جميعها بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )3.00(، تليها املوؤ�ضرات: )18-7(، و)18-8(، و)18-9(، اإذ حتققت بدرجة مرتفعة، وح�ضلت جميعها 
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على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وحتقق املوؤ�ضر )18-1( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.00(، ويف املرتبة الأخرية ياأتي املوؤ�ضران )18-2(، و)18-5( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 

.)1.75(

املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة: ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع(  مع 
الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(

يو�ضح اجلدول رقم )4-2-21( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، 

وهي كما يلي:   

جدول )4-2-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة 
»ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت�����ض��ت��خ��دم رم�����وز وا����ض���ح���ة ول���ه���ا دلل���ة 1-19
علمية.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يف 2-19 لها  املنا�ضب  امل��ك��ان  يف  ال��رم��وز  تو�ضع 
املحتوى.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

ي��ظ��ه��ر ث��ب��ات ال���رم���وز يف ج��م��ي��ع اأج����زاء 3-19
الكتاب.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ترقم �ضفحات الكتاب بطريقة مت�ضقة يف 4-19
جميع اأجزائه.

040ت
2.0000.3

0%100%0%ن

2.750.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

92%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

املوا�ضفةالتا�ضعة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )21-2-4( 
ال�ضل�ضلة  الكتاب )من  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف  ع�ضرة 
املوا�ضفة مرتفعة،  ت�ضاوي )2.75(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه  الأ�ضل(« 

ون�ضبة حتققها ت�ضاوي  )%92(.
 وحتققت املوؤ�ضرات )19-1(، و)19-2(، و)19-3( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، 

وحتقق املوؤ�ضر )19-4( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
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خال�صة نتائج املحور الثالث: املوا�صفات الفنية 
لعر�س نتائج املحور الثالث الكلي، والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات، ت�ضمنت )19( موؤ�ضراً يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-2-22( املتو�ضطات احل�ضابية، والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:
 Technical  جدول رقم )4-2-22 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث املوا�صفات الفنية

Specifications

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

امل�ضروع( 17 ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات  ات�ضاق 
753%2.250،17مع ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

الكتاب )من 18 مع  امل�ضروع(  منتجات  الكتاب )من  ات�ضاق 
842%2،530.28ال�ضل�ضلة الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج.

ات�����ض��اق ال��رتم��ي��ز وع���الم���ات ال��رتق��ي��م يف ال��ك��ت��اب )م��ن 19
921%2.750.00منتجات امل�ضروع(  مع الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

84%2.510.15م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث  الكلي 

الكلية  املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات  اأن قيمة  اأعاله   ) يت�ضح من اجلدول جدول رقم )22-2-4 
للمحور الثالث )2.51(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات املحور الثالث مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3( ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%84(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفات ما بني )2.25-2.75(، وجاءت املوا�ضفة 
الكتاب )من  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  الرتقيم يف  الرتميز وعالمات  »ات�ضاق  التا�ضعة ع�ضرة 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل( » يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، ودرجة التحقق مرتفعة.
ال�ضل�ضلة  )من  الكتاب  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الكتاب  »ات�ضاق  ع�ضرة  الثامنة  املوا�ضفة  وتاأتي 
املوا�ضفة  لهذه  احل�ضابي  املتو�ضط  وقيمة  الثانية،  املرتبة  يف   « والإخ���راج  الت�ضميم  حيث  من  الأ���ض��ل( 

)2.53(، ودرجة التحقق مرتفعة.
وتاأتي املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل 
متو�ضطة،  ب��درج��ة  وحتققت  والأخ����رية،  الثالثة  املرتبة  الأ���ض��ل(«يف  ال�ضل�ضلة  )م��ن  للكتاب  اخل��ارج��ي 

ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(.
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مناق�صة نتائج حتليل كتاب الطالب للريا�صيات ال�صف الرابع البتدائي وتف�صريها:
املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة  اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من  بعد 
حتليل كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
مف�ضلًة؛ يتم ا�ضتقراء هذه النتائج، ملناق�ضتها وتف�ضريها، لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الأول فقرة )ب( 
ما مدى التزام كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم 
يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل 
لهذا ال�ضف، و�ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف ثالثة حماور، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات هذه املحاور 

 مرتبة تنازلياً  كما يف اجلدول رقم )4-2-23( التايل:
اجلدول رقم )4-2-23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب لل�صف 

الرابع البتدائي

رقم 
املتو�صط املحوراملحور

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

Theoretical and الأول وال����رتب����وي����ة  ال���ن���ظ���ري���ة  الأ����ض�������س 
 educational bases

2.110.21%702

653%1.950.27مكونات الكتاب Components of the bookالثاين
841%2.510.15املوا�ضفات الفنية  Technical Specificationsالثالث

73%2.190.21م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-2-23(  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحاور الثالثة ت�ضاوي )2،19(، وبذلك 
تكون درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية 
والفنية كما تظهر يف كتاب الطالب من )منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل ( متو�ضطة، حيث كانت ن�ضبة حتقق 
انعك�س  ج��اءت متفاوتة، مما  املوا�ضفات  درج��ة حتقق هذه  اأن  اإىل  ذلك  وُيعزى  املوا�ضفات )%73(،  هذه 
على نتائج كل حمور حيث تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق هذه املحاور ما بني )1.95-

2.51(، و�ضيتم تف�ضري هذه النتائج  يف �ضوء حتقق  هذه املحاور تنازليا وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث »املوا�ضفات الفنية« جاء يف املرتبة الأوىل، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.51(، ودرجة حتقق هذا املحور »مرتفعة«، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب 
الطالب )من منتجات امل�ضروع( كانت »مرتفعة«؛ وُتعزى هذه النتيجة اإىل حتقق موا�ضفات هذا املحور 
اأو »متو�ضطة«، وجاءت املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة »ات�ضاق الرتميز وعالمات  بدرجة »مرتفعة« يف الغالب 
الرتقيم يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.75(، وكانت درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب 
الطالب لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات امل�ضروع( »مرتفعة«، نتيجة لتحقق )3( موؤ�ضرات لهذه 
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الرتقيم،  وعالمات  بالرتميز،  امل�ضروع   منتجات  كتاب  التزام  يعك�س  مما  »مرتفعة«،  بدرجة  املوا�ضفة 
وثباتها يف �ضائر الكتاب، والتي مت الأخذ بها ومواءمة فقراتها للف�ضول التي متت مواءمتها.

وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثامنة ع�ضرة 
»ات�ضاق الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج« 
.يف  املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2،53(، وج��اءت  »مرتفعة«، حيث ح�ضلت هذه  بدرجة  كانت 
املرتبة الثانية؛ نتيجة لتحقق )6( موؤ�ضرات بدرجة »مرتفعة«، و)3( موؤ�ضرات من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة 
بدرجة »متو�ضطة«، مما يدل على التزام  كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( بالت�ضميم والإخراج، من 
حيث العناوين واإبرازها، وات�ضاقها يف �ضائر الكتاب بنمطية واحدة، وات�ضاق الألوان وجودتها، وت�ضميم 
درجة  اأن  اإل  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة  )منتجات  الكتاب من  تظهر يف  كما  الكتاب  اأج��زاء  ال�ضفحات يف جميع 
متو�ضط  على  املوؤ�ضر  هذا  ح�ضل  حيث  »متو�ضطة«،  كانت  الأ�ضطر  وبني  العمودية،  بالفراغات  اللتزام 
اإذ تختلف هذه الفراغات بني الأ�ضطر يف كتب امل�ضروع، فمثاًل يف )���س30( من  ح�ضابي قيمته )1.75(، 
الف�ضل الدرا�ضي الثاين، من كتاب الريا�ضيات لل�ضف الرابع، يختلف تباعد الأ�ضطر بني �س4-5 عنها يف 
�س6-7، وكذلك عن )�س28(، وغريها يف حني اأنه مت �ضبط تباعد الأ�ضطر يف �ضائر الكتاب )من منتجات 
يف  الفهار�س  �ضممت  حيث  الفهار�س،  �ضفحات  ت�ضميم  يف  الختالف  يظهر  وكذلك  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة 
الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( يف )19( �ضفحة، وخ�ض�ضت �ضفحة لكل ف�ضل، ت�ضمنت �ضورة 
ترتبط مبحتوى الف�ضل، مع الإ�ضارة اإىل النقاط املحورية للف�ضل، والأن�ضطة  ومهارات التفكري العليا، 
اأن هذه ال�ضفحات  اإىل عناوين الدرو�س و�ضفحاتها، يف حني  واأماكن تواجدها يف كل ف�ضل، بالإ�ضافة 
اأختزلت يف كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( يف �ضفحتني فقط للف�ضل الدرا�ضي الأول، و�ضفحتني 

للف�ضل الدرا�ضي الثاين، وتقت�ضر على عناوين الدرو�س و�ضفحاتها فقط.
كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة 
ال�ضل�ضلة  )م��ن  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق 
املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، نتيجة  الأ�ضل(« بدرجة »متو�ضطة«، حيث ح�ضلت هذه 
لتحقق موؤ�ضرين من موؤ�ضراتها بدرجة »مرتفعة«  الأول: »يتالئم حجم الكتاب مع الفئة العمرية« حيث 
مت تقلي�س العديد من الف�ضول ليتالءم مع ثقافة الكتاب يف نظام التعليم يف اململكة«، واملوؤ�ضر الثاين: 
»يتخذ الغالف لوناً مييزه عن باقي ال�ضفوف«،حيث التزم الكتاب من منتجات امل�ضروع باللون الأخ�ضر 
كما هو يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وحتققت )3( موؤ�ضرات بدرجة »متو�ضطة«، مقارنة مبا هي عليه يف 
امل�ضروع(  الكتاب )من منتجات  التجليد، و�ضماكته، حيث تقل �ضماكة  ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من حيث جودة 
عنها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اأما من حيث املوؤ�ضر الأول »تعرب الأغلفة عن املحتوى العلمي للكتاب ولها دللة 
علمية« فقد حتقق بدرجة متو�ضطة، نتيجة لكون غالف الكتاب من منتجات الأ�ضل يت�ضمن �ضوراً عن 
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الك�ضور العتيادية والع�ضرية، ويربزها ب�ضكل وا�ضح يف �ضورة الغالف، وترتبط مبحتوى )3( ف�ضول من 
اأنه يف غالف الكتاب من منتجات امل�ضروع، مت ربط ال�ضورة بدر�س واحد، وهو  ف�ضول الكتاب، يف حني 

در�س الأ�ضكال امل�ضتوية.
امل�ضروع(  منتجات  )من  البتدائي  الرابع  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظهرت 
الثانية  املرتبة  يف  املحور  هذا  وياأتي  متو�ضطة،  والرتبوية«  النظرية  الأ�ض�س  الأول«  املحور  مبوا�ضفات 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.11(، وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات هذا املحور ما بني )1.08-
2.75(، وُتعزى هذه النتيجة اإىل اأن  موا�ضفتني فقط حتققتا بدرجة »مرتفعة »هما: املوا�ضفة العا�ضرة 
املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،75(، وجاءت يف  التمثيل الريا�ضي لدى  »ينمي املحتوى مهارات 
املرتبة الأوىل، مما يدل على اأن درجة التزام كتب الريا�ضيات لل�ضف الرابع )من منتجات امل�ضروع( كانت 
»مرتفعة«، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الوحيد لهذه املوا�ضفة بدرجة »مرتفعة«، تليها املوا�ضفة التا�ضعة »ينمي 
املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،38(، مما يدل على اأن 
درجة التزام كتب الريا�ضيات لل�ضف الرابع )من منتجات امل�ضروع( بهذه املوا�ضفة كانت »مرتفعة« نتيجة 
لتحقق املوؤ�ضر الأول »يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على الربط بني اأنواع املعرفة الريا�ضية« نظراً لتوفر 
مهاّم ريا�ضية تتخذ عنواناً ريا�ضياً لت�ضجيع الربط بني املعرفة الريا�ضية، يف حني حتقق املوؤ�ضر الثاين 
لهذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، نتيجة لتقلي�س العديد من املهام الريا�ضية املرتبطة بالواقع و�ضياقات 

املواد الأخرى عما هو عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
بدرجة  امل�ضروع(  منتجات  )من  الرابع  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  درجة  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 

»متو�ضطة« ل� )10( موا�ضفات يف هذا املحور، وهي كما يلي:
كانت درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة »ي�ضجع املحتوى التعلم 
النوعي    Qualitative Learning  املتعدد املداخل  Multi� Approaches Learning«  متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.31(، نتيجة لتحقق موؤ�ضرين بدرجة مرتفعة، هما املوؤ�ضر الأول والثاين، وحتقق املوؤ�ضر الرابع 
بدرجة متو�ضطة، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر الثالث »يقدم م�ضروعات Projects لتطبيق املعرفة الريا�ضية« 
وُتعزى هذه النتيجة لغياب العديد من الفقرات التي حتقق هذه املوا�ضفة يف كتاب الطالب )من منتجات 
امل�ضروع( مثل فقرة Extend the Activity يف درو�س حل امل�ضاألة Problem-Solving in History ، وغياب ف�ضل 

Problem-Solving  Projects  والذي يت�ضمن )4( درو�س يف ملحق الكتاب لل�ضل�ضلة الأ�ضل. 

اخلام�ضة  باملوا�ضفة  امل�����ض��روع(  منتجات  )م��ن  الطالب  ك��ت��اب  ال��ت��زام  درج���ة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
»يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية« متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، 
حني  يف  مرتفعة،  بدرجة  الن�ضط«  التعلم  »ي�ضجع  املوا�ضفة  لهذه  الثاين  املوؤ�ضر  لتحقق  نتيجة  وذل��ك 
اأن�ضطة  »والثالث« يقدم   Independent Learning الذاتي وامل�ضتقل  التعلم  الأول« ي�ضجع  املوؤ�ضران  حتقق 
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ا�ضتك�ضافية ترتبط باخلربة ال�ضابقة للمتعلم لبناء وفهم املعرفة املراد تعلمها« بدرجة متو�ضطة، نتيجة 
Self- وفقرة Personal Tutor لغياب بع�س الفقرات من كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( مثل فقرة
Check Quiz يف كل در�س، وفقرة Extra Practice. واأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتب امل�ضروع باملوا�ضفة 

الأوىل »يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«  حتققت بدرجة متو�ضطة، وجاءت يف املرتبة اخلام�ضة 
لهذا املحور مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الثاين »يقدم اأن�ضطة متنوعة تراعي 
م�ضتويات الإجناز الفردية للمتعلمني )فوق املتو�ضط، �ضمن املتو�ضط، دون املتو�ضط(«بدرجة »مرتفعة«، 
وحتقق بقية موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وُتعزى هذه النتيجة لغياب العديد من الفقرات 
التي حتقق هذه املوؤ�ضرات، مثل غياب امل�ضادر التي توجه لتقدمي اأن�ضطة اإ�ضافية متنوعة، تالئم اأمناط 
املتعلمني، كما تظهر يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل يف فقرة Math online، التي توجه املتعلم مل�ضادر اإ�ضافية، كذلك 
درو���س   )6( الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  من  الكتاب   يف  يوجد  فمثاًل  ذل��ك  حتقق،  التي  املهام  من  العديد  اختزال 
 Start خ�ض�ضت ملراجعة املفاهيم الريا�ضية بطريقة �ضيقة، من خالل ربطها ببيئة الطالب حتت م�ضمى
Smart، ومت حذفها من كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(، وكذلك غياب كتيبHandbook، الذي يقدم 

 Study Guide اأن�ضطة اإ�ضافية لدعم التعلم، وغياب العديد من الفقرات اخلا�ضة باملراجعة، مثل �ضفحات
and Review واملوجودة يف كل ف�ضل.

  ويف املرتبة ال�ضاد�ضة تاأتي املوا�ضفة الثانية »يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن« مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2،20(، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( بهذه املوا�ضفة 
معايري  جم��الت  وف��ق  الريا�ضيات  ف��روع  جميع  على  »ي�ضتمل  الأول  املوؤ�ضر  لتحقق  نتيجة  متو�ضطة؛ 
املحتوى ل� NCTM« بدرجة »مرتفعة«، حيث يتم الربط يف جميع املو�ضوعات التي ت�ضمنتها هذه املعايري يف 
كل در�س، اإل اأن الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مل يلتزم باإبرازها كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
حيث ُخ�ض�ضت �ضفحتان يف مقدمة الكتاب تت�ضمن النقاط املحورية وات�ضالها بهذه املعايري، وحتققت 
بقية موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، نتيجة حلذف العديد من املو�ضوعات من كتاب الطالب 

)من منتجات امل�ضروع(. 
كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة ال�ضاد�ضة »ينمي 
املحتوى مهارات التفكري  Thinking Skills    بانواعها لدى املتعلمني«  متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط 
هذه  ت�ضتهدف  التي  وامل�ضائل  التدريبات  هذه  من  بع�س  اختزال  نتيجة  وذل��ك   ،)2.13( قيمته  ح�ضابي 
العليا يف  التفكري  امل�ضروع( مبهام مهارات  الريا�ضيات )من منتجات  كتاب  التزام  بالرغم من  املهارات، 
الغالب، اإل اأنه يتم تقلي�ضها يف بع�س املوا�ضع؛ فمثاًل يف در�س املثلث �س374 توجد ثالث مهام للتفكري 
العليا، يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، يف حني يف كتاب هذا ال�ضف )من منتجات امل�ضروع( 
يف �س52 من الف�ضل الدرا�ضي الثاين، توجد مهمتان فقط، ي�ضاف اإىل ذلك غياب �ضفحات التدريبات 
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املتعلم، لإج��راء عمليات  الإ�ضافية حتت م�ضمى  Extra Practiceمن كتاب الطالب، والتي تخاطب عقل 
عقلية عليا، بطريقة م�ضوقة، بالإ�ضافة اإىل حذف درو�س التو�ضع Extend فمثاًل يف �س 68 من منتجات 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا ال�ضف يوجد در�س  Technology Activity for 2-4 ويف �س116 من منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل يوجد در�س للتو�ضع يف تطبيق التمثيل بالأعمدة املزدوجة بعد درا�ضة التمثيل بالأعمدة، وتتوفر 
مثل هذه الدرو�س يف جميع الف�ضول، ول يوجد ما يقابلها يف كتاب الطالب من منتجات امل�ضروع لهذا 

ال�ضف.
الثامنة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  الطالب )من منتجات  كتاب  التزام  درجة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
قيمته  متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي  كانت   املتعلمني«  لدى  الريا�ضي  التوا�ضل  مهارات  املحتوى  »ينمي 
لغياب  نتيجة  متو�ضطة،  بدرجة  حتققت  املوا�ضفة  هذه  موؤ�ضرات  لكون  النتيجة  هذه  وُتعزى   ،)2.08(
بع�س الفقرات التي حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، مثل فقرة in MathReading، التي توجد على الغالف 
اإليها  الإ�ضارة  وتتم  النرتنت،  على  امل�ضادر  من  العديد  اإىل  املتعلم  توجه  والتي  الداخل،  من  الأمامي 
اأيقونة مفردات الدر�س لكل در�س، حتت م�ضمى  Math onlin، وكذلك غياب �ضفحات دليل الدرا�ضة  يف 

واملراجعة Study Guide and Review الذي يدعم هذه املهارات من كل ف�ضل.    
الرابع البتدائي )من منتجات  الريا�ضيات لل�ضف  التزام كتاب  اأن درجة  النتائج  اأظهرت       كما 
امل�ضروع( باملوا�ضفة ال�ضابعة »ينمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت  Problem Solving Skills  لدى املتعلمني« 
متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، حيث حتققت موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، نتيجة 
لغياب بع�س الفقرات التي حتققها، نتيجة لختزال العديد من الدرو�س، ففي كل ف�ضل يوجد ثالثة 
درو�س حتت م�ضمى  Problem Solving، يف حني اأنه مت ت�ضمني در�س واحد حلل امل�ضاألة يف الغالب، ففي 
 Problem Solving Skills، Problem Solving Investigation، :الف�ضل الثاين مثاًل يوجد ثالثة درو�س مب�ضى
Problem Solving in Science، يف حني اقت�ضر كتاب الريا�ضيات )من منتجات امل�ضروع( لهذا الف�ضل على 

 Problem – Solving درو���س  امل�ضاألة، ف�ضاًل عن غياب  امل�ضاألة، حتت م�ضمى خطة حل  واح��د حلل  در���س 
.Problem Solving in History، Pull out Problem Solving Readersو ،Projects

وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثالثة ع�ضرة 
اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« كانت بدرجة »متو�ضطة«،  »يوفر املحتوى 
بع�س  لغياب  النتيجة  هذه  وُتعزى  »متو�ضطة«،  بدرجة  املوا�ضفة  هذه  موؤ�ضرات  جميع  لتحقق   نتيجة 
الفقرات التي حتقق ذلك، مثل: فقرة Test practice،و SpiralReview من كل در�س، وكذلك غياب اختبارات 
املعيارية   وStudy guide and review، من كل ف�ضل، والختبارات   ،Mid-Chapter Check  منت�ضف الف�ضل
Preparing for Standardized Tests من �ضفحات املالحق للكتاب، واختزال الختبارات الرتاكمية، والتي 

تتوفر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يف كل ف�ضل Test practice، يف حني تاأتي يف كتاب الطالب لهذا ال�ضف 
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)من منتجات امل�ضروع( بعد كل ثالثة ف�ضول.
وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الرابع )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة 
    Practicing important tasks and skills  احلادية ع�ضرة »يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة
    للمذاكرة والتنظيم الذاتي« كانت بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، نتيجة لتحقق 
موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وُتعزى هذه النتيجة لغياب بع�س الفقرات التي تقدم نوعاً من 
اأويف   Facts Practice الكتاب حتت م�ضمى الكتابية، �ضواء؟ يف ملحق  اأو  املقننة  التدريب على الختبارات 
مناذج الختبارات املعيارية الإ�ضافية  Standardized Test يف نهاية كل ف�ضل لتدريب املتعلمني على هذا 
النوع من الختبارات، بالإ�ضافة اىل غياب فقرة Spiral Review، و�ضفحات Study guide and review من 

كتاب الريا�ضيات )من منتجات امل�ضروع(.
وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الرابع )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة 
الثالثة«يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل« كانت متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.95(، 
وُتعزى هذه النتيجة اإىل حتقق جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، ماعدا املوؤ�ضر اخلام�س 
»يحقق التكامل بني التقنية وتعليم الريا�ضيات وتوظيفها Integrating Technology & Learning.« وُتعزى 
كما  امل�ضروع(  ال�ضف )من منتجات  لهذا  الريا�ضيات  كتاب  امل�ضادر يف  العديد من  لغياب  النتيجة  هذه 
تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، مثل فقرة Math Online ، يف بداية كل ف�ضل، وكل در�س على �ضبكة 
 Extra Examples، Personal Tutor، Self-Check الإنرتنت، والتي يتوفر فيها حمتوى ريا�ضي متنوع )مثل
Quiz(، وغياب فقرة...بداية كل ف�ضل بداية كل ف�ضل فقرة Study Tools  Math Online- Studentلتعلم 

الريا�ضيات، وكذلك غياب درو�س التو�ضع  ActivityTechnology، اأما من حيث املوؤ�ضرات الأخرى بالرغم 
من اأنه يتم تقدمي املعرفة الريا�ضية ب�ضكل مرتابط راأ�ضياً، عرب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س، كما تظهر 
يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يف معظم الكتاب اإل اأنه نتيجة للرتحيل من �ضف اإىل اآخر يحدث نوع من التداخل يف 
املفاهيم الريا�ضية، فمثاًل يف الف�ضل الرابع ياأتي در�س العبارات العددية )4-2( بعد در�س اجلمل العددية 
)4-1(، يف حني اأن مفهوم اجلمل العددية يعتمد على مفهوم العبارة العددية، وحدث هذا التداخل نتيجة 

لرتحيل در�س العبارة العددية من حمتوى ال�ضف الثالث، وكذلك يف در�س جدول الدوال.
الثانية ع�ضرة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(   التزام كتاب الطالب )من منتجات  النتائج عدم  اأظهرت    كما 
»يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة«  مبتو�ضط ح�ضابي قيمته ) 1.08(، نتيجة لعدم حتقق جميع موؤ�ضرات 
هذه املوا�ضفة، لغياب العديد من الفقرات التي حتققها، مثل غياب  فقرة Math at home، وغياب ر�ضائل 
الأ�ضرة، املتوفرة على الغالف الأمامي من منتجات ال�ضل�ضة الأ�ضل، حتت م�ضمى For Parents التي تقدم 
اإىل  بالإ�ضافة  ف�ضل،  كل  بداية  يف  وكذلك  الكتاب،  هذا  حمتوى  تدعم  متعددة،  مل�ضادر  تو�ضيات  فيها 
غياب �ضفحات Concept and Skills Bank ، التي تقدم �ضرحاً جلميع املفاهيم الريا�ضية الواردة يف الكتاب 
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والتو�ضع فيها، وكذلك �ضفحات م�ضرد للمفردات Glossary  الذي ي�ضرح كل مفهوم ريا�ضي ورد يف الكتاب 
باللغتني الإجنليزية والأ�ضبانية.

واأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثاين »مكونات الكتاب«  جاء يف املرتبة  الثالثة 
والأخرية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.95(، ودرجة حتقق هذا املحور متو�ضطة، مما يدل على اأن درجة 
قيم  وت��راوح��ت  متو�ضطة؛  كانت  املحور  ه��ذا  مبوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الطالب  كتاب  التزام 

املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق موا�ضفات هذا املحور ما بني )1.50-2.21(، وهي كما يلي: 
 اأظهرت النتائج اأن التزام كتاب الريا�ضيات لل�ضف الرابع البتدائي باملوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة«ات�ضاق 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« حتقق  امل�ضروع( مع بنية الدر�س )من منتجات  الكتاب)من منتجات  بنية الدر�س يف 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.21(، وجاءت يف املرتبة الأوىل لهذا املحور، وُتعزى هذه 
النتيجة اإىل اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(  ببنية الدر�س من حيث الأفكار الرئي�ضة 
اإل  واملفردات، والأن�ضطة ال�ضتهاللية لكل در�س كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل كانت مرتفعة، 
اأيقونة املفردات، وتقلي�س عدد الأمثلة والتدريبات، ودمج بع�س  اأنه مت حذف امل�ضادر الإلكرتونية من 
الدرو�س، مما اأثر يف بنية تلك الدرو�س التي مت دجمها، نتيجة لعمليات الرتحيل التي متت، بالإ�ضافة اإىل 
حذف )3( فقرات من كل در�س، هي: فقرة املراجعة احللزونية Spiral Review، وفقرة الختبار املعياري

.Get Ready for the Next Lesson وفقرة ا�ضتعد للدر�س الالحق ،Test practice

وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة اخلام�ضة 
الأ�ضل(«  ال�ضل�ضلة  الف�ضل )من  بنية  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  الف�ضل يف  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
يف  الف�ضول  مكونات  ات�ضاق  من  وبالرغم   ،)2.15( املوا�ضفة  لهذه  احل�ضابي  املتو�ضط  وقيمة  متو�ضطة، 
كتاب الطالب من حيث املو�ضوعات والفقرات، مثل التهيئة، واختبارات الف�ضل، للف�ضول التي مت تعريبها 
ومواءمتها اإل اأنه مت تقلي�س درو�س حل امل�ضاألة داخل الف�ضل، من ثالثة درو�س كما تظهر يف منتجات 
الرتاكمية، حيث  الختبارات  تقلي�س  الف�ضول، كم مت ّ  بع�س  در�ضني يف  اأو  در�س  اإىل  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة 
ال�ضف  لهذا  الريا�ضيات  كتاب  يف  اأنها  حني  يف  ف�ضل،  كل  نهاية  يف  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  منتجات  يف  توجد 
)من منتجات امل�ضروع( تاأتي بعد كل ثالثة درو�س، كذلك مت تقلي�س عدد درو�س Game Time، واملوجودة 
يف كل ف�ضل يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، ليتم ت�ضمينها يف بع�س الف�ضول فقط، حيث مت حذفها من 
 Mid –  الف�ضول )2(، و)4(، و)5( ، و)6(، و)7(، و)10(، كذلك مت حذف �ضفحة اختبار منت�ضف الف�ضل
Chapter Checkمن جميع الف�ضول، وحذف �ضفحات Study guide and review  من جميع الف�ضول التي 

 Problem – Solving و  ، Problem  Solving in Science متت مواءمتها، بالإ�ضافة اإىل حذف جميع درو�س
Projects، و Problem Solving in Historyو Technology - math online، LessonExtend  من �ضائر الف�ضول يف 

الكتاب )من منتجات امل�ضروع( لهذا ال�ضف، بالإ�ضافة اإىل اأنه مت حذف العديد من الدرو�س التي تتناول 
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املعرفة الريا�ضية، فمثاًل الف�ضل الثالث يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( - تنظيم البيانات وتف�ضريها- 
يت�ضمن )6( درو�س فقط، يف حني اأن الف�ضل الذي يقابله يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(  هو 
الف�ضل الثالث Collect and Organize Data ويت�ضمن )9( درو�س، بالإ�ضافة اإىل در�س التو�ضع الذي مل 

ُي�ضّمن يف جميع الف�ضول. 
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة ع�ضرة«ات�ضاق 
بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب. )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« منخف�ضة، واحتلت املرتبة 
الأخرية لهذا املحور، نتيجة لكون موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة حتققت بدرجة منخف�ضة، ومبتو�ضط ح�ضابي 

قيمته )1.50(،  لغياب العديد من الأجزاء يف كتاب الطالب من منتجات امل�ضروع، مثل: 
�  Math فقرة  التقنية،  مثل  ا�ضتخدام  اإىل  والأ�ضرة  املتعلم  توجه  التي  التقنية  رواب��ط  غياب جميع 

onlion  من غالف الكتاب، وافتتاحية الف�ضل، واأيقونة الدرو�س، التي ت�ضري اإىل حمتوى �ضريح يف 

املوقع، مثل: فقرة تقومي ذاتي Self Check Quizzes، وفقرة Extra Practice، وفقرة Study Tools و 
Personal Tutor ويف املقابل يوجه الكتاب )من منتجات امل�ضروع( اإىل  Extend the Activity، وفقرة 

http://obeikaneducation.com فقط، ول يتوفر املحتوى الذي يحقق تلك  العبيكان  موقع �ضركة 
الفقرات حتى تاريخ هذه الدرا�ضة.

هي  � كما  الرابع،  لل�ضف  امل�ضروع(  منتجات  )من  الريا�ضيات  كتاب  يف  املقدمات  �ضفحات  تظهر  ل 
 Focal Points يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا ال�ضف، مثل �ضفحات الفهار�س، والنقاط املحورية

وارتباطها باملحتوى.
اأج��زاء كما هي يف كتاب الطالب )من  � اأربعة  مل ي�ضمم املحتوى الريا�ضي لكتاب الطالب يف �ضوء 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( حيث: 
• ل يتوفر ف�ضل البداية الذكية Start Smart، الذي يقدم �ضتة مو�ضوعات تتناول املعرفة الريا�ضية 	

يف بداية الكتاب، والتي متثل املكت�ضبات ال�ضابقة وهي متطلبات لدرا�ضة مو�ضوعات الكتاب وفق 
معايري املحتوى ل� NCTM، بعد ربطها بالواقع وبيئة املتعلم،  واملو�ضوع ال�ضاد�س حول حل امل�ضاألة.

• الريا�ضية 	 للمعرفة  ربطاً  يقدم  وال��ذي   Looking Ahead للم�ضتقبل  التطلع  ف�ضل  يتوفر  ل 
الالحقة يف �ضتة درو�س.

• ل تتوفرال�ضفحات اخلتامية )املالحق( التي تت�ضمن Student Handbook الذي يقدم متارين 	
 Extra الإ�ضافية  والتدريبات  الكتاب،  هذا  تفعيل  لكيفية  بتوجيهات  تبداأ  اإ�ضافية،  وتدريبات 
Practice، و�ضفحة م�ضرد املفردات، وهو بنك املفاهيم واملهارات Concept and Skills Bank، كما 

الكتاب  يف  ورد  ريا�ضي  مفهوم  كل  ت�ضرح  التي   ،  Glossary للمفردات  م�ضرد  �ضفحات  تتوفر  ل 
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باللغتني الإجنليزية والأ�ضبانية.
• 	 Key  والتي هي حتت م�ضمى املفاهيم الأ�ضا�ضية يف الكتاب ،References ل تتوفر قوائم املراجع 

Conceptsواأرقام ال�ضفحات، وقائمة توثيق ال�ضورPhoto Credits، وم�ضادر احل�ضول عليها.

• ل يوجد عر�س لأبرز الرموز الريا�ضية  Symbols and Properties والقوانني وال�ضيغ الريا�ضية  	
Formulas والتحويالت بني الوحدات التي يتطلبها حمتوى الكتاب.

• العام 	 نهاية  يف  تطبق  والتي   Problem-Solving Projects امل�ضاألة  حل  م�ضاريع  ف�ضل  يوجد  ل 
الدرا�ضي.

• ل توجد �ضفحات الختبارات املعيارية Preparing for Standardized Tests والتي تقدم تدريبات 	
لهذه الختبارات؛ لتهيئة الطالب لختبار الولية وربطها باملعايري. 

• »ما مدى 	 الدرا�ضة  ت�ضاوؤلت  فقرة )ب( من  الأول  الفرعي  الت�ضاوؤل  الإجابة عن  وبذلك متت 
العربية  اململكة  يف  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )م��ن  الطالب  كتاب  ال��ت��زام 
لل�ضف  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  من  ا�ضتخال�ضها  مت  التي  والفنية  الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية( 

الرابع البتدائي؟.
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4-1-3 نتائج حتليل كتاب الطالب للريا�صيات ال�صف الأول املتو�صط:

لعر�س نتائج  حتليل كتاب الطالب )ال�ضف الأول املتو�ضط( مت عر�س نتائج موا�ضفات كل حمور يف 
�ضوء م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

 Theoretical and educational bases املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية
التعليمي، من  املنتج  يكون عليه  اأن  التي حتدد ما يجب  العلمية،  ال�ضروط  املحور على  يركز هذا 
الناحية الرتبوية التعليمية، لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل، لكتاب الطالب )ال�ضف الرابع(، والبالغ عددها )44( موؤ�ضراً، تندرج حتت )13( موا�ضفة، تعك�س 
الأ�ض�س النظرية والرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط بجزاأيه: الف�ضل 
الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
ويتم تناول نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم تناول م�ضتوى حتقق 

املوا�ضفات، وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل: يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-1(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الأوىل يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي 

   كما يلي:
جدول )4-3-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل »يقدم 

املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

1-1
املتعلمني  ح���اج���ات  ي��ل��ب��ي  دع���م���اً  ي��ق��دم 
العاديني،  التعلم،  �ضريعي  )املوهوبني، 

بطيئي التعلم، املتاأخرين درا�ضياً(.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

2-1

يقدم اأن�ضطة متنوعة تراعي م�ضتويات 
)ف���وق  للمتعلمني  ال��ف��ردي��ة  الإجن������از 
امل����ت����و�����ض����ط، دون  امل����ت����و�����ض����ط، ����ض���م���ن 

املتو�ضط(.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن

3-1

اأمن��اط  ت��الئ��م  متنوعة  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
ب�ضرية،  )حركية،  التعلم  يف  املتعلمني 
����ض���م���ع���ي���ة، اج����ت����م����اع����ي����ة، م���ن���ط���ق���ي���ة، 

فردية،...(.

130ت
2.250.5002

0%75%25%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

يراعي ميول واجتاهات املتعلمني.4-1
130ت

2.250.5002
0%75%25%ن

2.310.38املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل
77%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

يت�ضح من اجلدول )4-3-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل »يقدم 
املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني« ت�ضاوي )2،31(، وبانحراف معياري )0.38(، ويقع هذا املتو�ضط يف 
املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة ون�ضبة حتقق هذه 

املوا�ضفة  )%77(.
املوؤ�ضر  وحتقق     ،)2.75-2( بني  ما  املوا�ضفة  هذه  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
املوؤ�ضر )2.75(، يف حني حتققت  رقم )1-2( بدرجة مرتفعة، حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذا 
للموؤ�ضرين )3-1(،  املتو�ضط احل�ضابي  قيمة  فيما  بدرجة متو�ضطة؛  املوا�ضفة  لهذه  الأخ��رى  املوؤ�ضرات 

و)1-4( ت�ضاوي )2.25(،لياأتي املوؤ�ضر)1-1(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )2.00(.

املوا�ضفة الثانية: يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي 

كما يلي:   

جدول )4-3-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية: »يت�صم 
املحتوى بال�صمول والعمق والتوازن«

املوؤ�صراتم

ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2
ي�ضتمل على جميع فروع الريا�ضيات 
وف����ق جم����الت م��ع��اي��ري امل��ح��ت��وى ل�� 

.NCTM

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-2
بالرتكيز  املهمة  ال��ري��ا���ض��ي��ات  ي��ق��دم 
 NCTM  ع��ل��ى ال���ن���ق���اط امل���ح���وري���ة

Focal Points لل�ضف.

040ت
2.000.00

4 0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم

ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

والت�ضاع 3-2 العمق  بني  التوازن  يراعي 
يف تناول املعرفة الريا�ضية.

310ت
2.750.500

3 0%25%75%ن

4-2

ال�ضمني  التعلم  بني  التوازن  يراعي 
 Balancing ال�������ض���ري���ح  وال���ت���ع���ل���م 
 Implic it  and Expl ic it
امل���ع���رف���ة  ت����ق����دمي  يف   Learning

واملهارات الريا�ضية.

400ت

3.000.00
1

0%0%100%ن

5-2
ي����راع����ي ال�����ت�����وازن ب����ني ا���ض��ت��ق�����ض��اء 
الإجرائية  املهارات  املفاهيم وتطوير 

واحل�ضابية.

040ت
2.000.00

4 0%100%0%ن

2.550.10املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

85%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

الثانية  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )2-3-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن« ت�ضاوي )2.55(، والنحراف املعياري )0.10(، مما ي�ضري اإىل 
اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 – 3(، ون�ضبة حتقق 

هذه املوا�ضفة  )%85(.
وتراوحت قيم املوؤ�ضرات ما بني )2-3(، وحتققت املوؤ�ضرات )2-1( )2-4( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته  )3.00(، لتحّل يف املرتبة الأوىل، يليها املوؤ�ضر )2-3( الذي حتقق بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته  )2.75(، بينما حتقق املوؤ�ضران )2-2(، )2-5(، بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 

)2.00(، وبهذا حتتل املرتبة الأخرية. 

املوا�ضفة الثالثة:  يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل:
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-3( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات،   
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثالثة، يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي 

كما يلي: 
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اجلدول )4-3-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الثالثة: »يت�صم 
املحتوى بالرتابط  املنطقي والتكامل«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-3

مرتابط  ب�ضكل  الريا�ضية  املعرفة  يقدم 
راأ������ض�����ي�����اً ع�����رب ال�������ض���ف���وف وال���ف�������ض���ول 

والدرو�س.

.04ت
2.000.00

3 00%100%0%ن

2-3

تتابعي  ب�ضكل  الريا�ضية  املعرفة  يقدم 
وم��ن��ط��ق��ي ع���رب ال�����ض��ف��وف وال��ف�����ض��ول 

والدرو�س.

130ت
2.250.500

1 0%75%25%ن

3-3

وواق��ع  الريا�ضيات  ب��ني  التكامل  يحقق 
  Life Relevant Learning احل��ي��اة 

بتقدمي تطبيقات حياتية للمعرفة. 

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

4-3

والعلوم  الريا�ضيات  بني  التكامل  ي��ربز 
واملواد الأخرى.

031
1.750.500

4 25%75%0%ن

5-3
ال��ت��ق��ن��ي��ة وتعليم  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل  ي��ح��ق��ق 
 Integrating.وتوظيفها الريا�ضيات 

.Technology & Learning

4..ت
1.000.00

5 100%0%.%ن

1.800.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

60%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

الثالثة  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )3-3-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل« ت�ضاوي )1.80(، وبانحراف معياري )0.20(، مما ي�ضري اإىل 
اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33( 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%60(.
بدرجة   )2-3( املوؤ�ضر  وحتقق   ،)2.25-1( بني  ما  للموؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
و)3-3(  امل��وؤ���ض��ران)1-3(،  وحتقق  الأوىل،  املرتبة  واحتل   ،)2.25( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة، 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، يليهما املوؤ�ضر )3-4( بدرجة متو�ضطة ومبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )1.75(، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر )3-5( الذي احتل املرتبة الأخرية، مبتو�ضط ح�ضابي 

قيمته )1(.
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Multi-  املتعدد املداخل    Qualitative Learning   املوا�ضفة الرابعة: ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي
 Approaches Learning

يو�ضح اجلدول رقم )4-3-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الرابعة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي 

كما يلي:   

اجلدول )4-3-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الرابعة »ي�صجع 
املحتوى التعلم النوعي   املتعدد املداخل«  

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4 Cooperative.     ي�ضجع التعلم التعاوين
Learning

130ت
2.250.5002

0%75%25%ن

2-4 Scientific العلمي  ال�ضتق�ضاء  ي�ضجع 
Inquiry للمعرفة الريا�ضية.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

لتطبيق 3-4  Projects م�����ض��روع��ات  ي��ق��دم 
املعرفة الريا�ضية.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

4-4
ي�����ض��ج��ع ا���ض��ت��خ��دام امل��ن��ظ��م��ات امل��ت��ق��دم��ة 
  Advanced Organizations

.Concept Maps وخرائط املفاهيم

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

2.060.13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

69%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )4-3-4( 
الرابعة »ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي   املتعدد املداخل« ت�ضاوي )2.06(، وبانحراف معياري )0.13(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%69(.
وتراوحت املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات ما بني )1-3(، حيث حتقق املوؤ�ضر )4-2( بدرجة مرتفعة، 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، واحتل املرتبة الأوىل، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر )4-3(، حيث ح�ضل 
على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.0(، بن�ضبة اتفاق )100%( من قبل املحللني، على عدم حتقق هذا املوؤ�ضر، 
وحتقق املوؤ�ضر )4-1( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، يليه املوؤ�ضر )4-4( مبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )2.00(.
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املوا�ضفة اخلام�ضة: يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية 
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة اخلام�ضة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي 

كما يلي:   

اجلدول )4-3-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة: »يجعل 
  املتعلم حمورًا للعملية التعليمية«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���������ض����ج����ع ال����ت����ع����ل����م ال��������ذات��������ي وامل�������ض���ت���ق���ل 1-5
 Independent Learning.

130ت
2.250.502 0%75%25%ن

2-5Active learning.  ي�ضجع التعلم الن�ضط
130ت

2.250.502 0%75%25%ن

3-5
باخلربة  ترتبط  ا�ضتك�ضافية  اأن�ضطة  يقدم 
امل��راد  املعرفة  وفهم  لبناء  للمتعلم  ال�ضابقة 

تعلمها.

220ت
2.500.581 0%50%50%ن

2.330.19املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة
78%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

يت�ضح من اجلدول )4-3-5( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة »يجعل 
املتعلم حموراً للعملية التعليمية« ت�ضاوي )2.33( والنحراف املعياري )0.19(،  مما ي�ضري اإىل اأن درجة 
ون�ضبة حتقق هذه  امل��دى ما بني )3-2.33(،  املتو�ضط يف  املوا�ضفة مرتفعة؛ حيث يقع هذا  حتقق هذه 

املوا�ضفة  )%78(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لهذه املوا�ضفة ما بني )2.25 – 2.5(، وحتقق املوؤ�ضر رقم )5-
3( بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.5( وانحراف معياري )0.58( حمتاًل 
املرتبة الأوىل، يف حني حتقق املوؤ�ضران )5-1(،و)5-2( بدرجة متو�ضطة، وح�ضال على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته   )2.25(.
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املوا�ضفة ال�ضاد�ضة: ينّمي املحتوى مهارات التفكري     باأنواعها لدى املتعلمني.
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضاد�ضة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:   

اجلدول )4-3-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة »ينّمي 
املحتوى مهارات التفكري باأنواعها لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��ت��ط��ل��ب م��ه��ارات 
)ال��ت��ح��ل��ي��ل،   H .O .T ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري 

والرتكيب، الناقد، الإبداعي... اإلخ(.

031ت
1.750.500

2 25%75%.%ن

م��ه��ارات 2-6 لتطوير  متنوعة  اأن�����ض��ط��ة  ي��ق��دم 
ال�ضتدلل الريا�ضي.

400ت
3.000.0011

0%100%0%ن
2.380.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

79% الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

ال�ضاد�ضة  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )6-3-4( 
»ينّمي املحتوى مهارات التفكري باأنواعها« ت�ضاوي )2.38(، وبانحراف معياري )0.25( مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33– 3(، ون�ضبة حتقق 

هذه املوا�ضفة  )%79(.
وحتقق املوؤ�ضر )6-2( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، واحتل املرتبة الأوىل، وحتقق 

املوؤ�ضر )6-1( بدرجة متو�ضطه، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(.

املوا�ضفة ال�ضابعة: ينّمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت  Problem Solving Skills  لدى املتعلمني:
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والإنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي 

كما يلي:   
اجلدول )4-3-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة: »ينّمي 

املحتوى مهارات حل امل�صكالت   لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���ق���دم اأن�������ض���ط���ة م��ت��ن��وع��ة ت��ن��م��ي م���ه���ارات 1-7
وا�ضرتاتيجيات حمددة حلل امل�ضكلة

040ت
2.000.001

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-7

املتعلمني  ل��ت��دري��ب  متنوعة  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
على اختيار وتطبيق ا�ضرتاتيجيات متنوعة 

حلل امل�ضكلة.

031ت
1.750.502

25%75%0%ن

1.880.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة
63%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة

ال�ضابعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )7-3-4( 
»ينّمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« ت�ضاوي )1.88(، وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك 
اأق��ل من  امل��دى ما بني )1.67-  تكون درج��ة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%63(.
املوؤ�ضر )7-1( على متو�ضط ح�ضابي  اإذ ح�ضل  املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة،  وحتققت موؤ�ضرات هذه 

قيمته )2.00(، يليه املوؤ�ضر )7 -2( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(. 

املوا�ضفة الثامنة: ينّمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي 
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-8( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة، يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:   

اجلدول )4-3-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة: »ينّمي 
املحتوى مهارات التوا�صل الريا�صي«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���ق���دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ل��ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 1-8
القراءة الريا�ضية ب�ضكل �ضريح يف املحتوى.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

يف 2-8 ال��ك��ت��اب��ة  لتنمية  متنوعة  اأن�����ض��ط��ة  ي��ق��دم 
Writing in Math الريا�ضيات

130ت
2.250.5001

0%75%25%ن

ي���ق���دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ل��ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 3-8
التحدث لدى املتعلمني.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

2.080.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة
69%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة
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الثامنة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )8-3-4( 
»ينّمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.08(، وبانحراف معياري )0.17(، 
وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%69(.
وحتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، اإل اأن املوؤ�ضر )8-2( جاء يف املرتبة الأوىل، 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.25(، وت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرين )8-1(، )8-3(، حيث 

ح�ضل كل منهما على )2.00(.

املوا�ضفة التا�ضعة: ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-9( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة التا�ضعة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي 

كما يلي:   
اجلدول )4-3-9(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة التا�صعة: »ينّمي 

املحتوى مهارات الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على الربط 1-9
بني املعرفة الريا�ضية.

130ت
2.250.500

2 0%75%25%ن

ربط 2-9 على  املتعلم  ت�ضجع  اأن�ضطة  يوفر 
املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى.

310ت
2.750.500

1 0%25%75%ن

2.500.500املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة
83%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

التا�ضعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )9-3-4( 
»ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.50(، وبانحراف معياري )0.50(، 
وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 -3(، 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%83(.
وحتقق املوؤ�ضر )9-2( بدرجة مرتفعة، بح�ضوله على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.75(، واحتل املرتبة 

الأوىل، فيما حتقق املوؤ�ضر )9-1( بدرجة متو�ضطه،  ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.25(.
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املوا�ضفة العا�ضرة:  ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني
التكرارات،  لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )10-3-4( رق��م  اجل��دول  يو�ضح 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة العا�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي 

   كما يلي:
اجلدول )4-3-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة: »ينّمي 

املحتوى مهارات التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 1-10

متثيالت  ا�ضتخدام  على  املتعلمني  ي�ضجع 
الفهم  الريا�ضية لتعميق  متعددة للمعرفة 
)ال���ع���ب���ارات ال��ل��ف��ظ��ي��ة وال����رم����وز ال��ع��ددي��ة 
واجل��داول...  البيانية  والر�ضوم  واجلربية 

اإلخ(.

400ت

3.000.00
1 0%0%100%ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة
100%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-3-10( اأعاله اأن املوا�ضفة »ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 
وبانحراف   ،)3.00( ي�ضاوي  ح�ضابي  متو�ضط  على   ح�ضلت  حيث  مرتفعة؛  بدرجة  حتققت  املتعلمني« 

معياري )0.00(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الوحيد لهذه املوا�ضفة بن�ضبة )100%( باتفاق املحللني. 

والتنظيم  مهمة    للمذاكرة  وم��ه��ارات  مبهمات  املتعلمني  املحتوى  ي��زود  ع�ضرة:  احلادية  املوا�ضفة 
الذاتي:

يو�ضح اجلدول رقم )4-3-11( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري، لهذه التكرارات 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة احلادية ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، 

وهي كما يلي:   

اجلدول  )4-3-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة: 
»يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات   للمذاكرة والتنظيم الذاتي«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
يقدم اأن�ضطة لتدريب املتعلمني على مهمات 
الفهم  لتح�ضني  ن��اج��ح��ة  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

والتذكر.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-11
ل��ت��دري��ب املتعلمني  ي��ق��دم من����اذج م��ت��ن��وع��ة   
 Standardized على الختبارات املعيارية

Test ترتبط باملهارات املطلوبة.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

اإر�ضادات وخمططات متنوعة لتنظيم 3-11 يقدم 
املعرفة لت�ضاعد املتعلم يف املذاكرة والدرا�ضة.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

لدى 4-11 والتلخي�س  التدوين  م��ه��ارات  ي�ضجع 
املتعلمني.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن
2.190.12املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

73%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-3-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة احلادية 
 ،)2.19( ت�ضاوي  الذاتي«  والتنظيم  للمذاكرة  مهمة  ومهارات  مبهمات  املتعلمني  املحتوى  »ي��زود  ع�ضرة 
وبانحراف معياري )0.12(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطه؛ حيث جاء هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%73(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2-2.75(، فاملوؤ�ضر )11-4( حتقق 
املتو�ضطات  ت�ضاوت  الأوىل، يف حني  املرتبة  واحتل  بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.75(، 

احل�ضابية للموؤ�ضرات )11-1(، و)11-2(، و)11-3(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

املوا�ضفة الثانية ع�ضرة:  يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  

كما يلي: 

اجلدول )4-3-12(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة:  
»يعزز املحتوى ال�صراكة مع الأ�صرة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 يقدم ر�ضائل موجهة لالأ�ضرة مل�ضاعدة 1-12
اأبنائها يف تعلم الريا�ضيات.

004ت
1.000.00-

100%0%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-12
ي���ق���دم م�����واد ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة تعني 
لأبنائها  امل�ضاعدة  تقدمي  على  الأ���ض��رة 

يف تعلم الريا�ضيات. 

004ت
1.000.00-

100%0%0%ن

3-12
يراعي الأقليات ذات الأغلبية املوجودة 
بلغاتها  ت��رج��م��ات  ب��ت��ق��دمي  ال���ب���الد  يف 

لبع�س فقرات الكتاب 

004ت
1.000.00-

100%0%0%ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة
33%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة

الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )12-3-4( 
ع�ضرة«يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة« ت�ضاوي )1.00(، بانحراف معياري )0.00(، ون�ضبة حتقق هذه 
املوا�ضفة  )33%(، مما ي�ضري اإىل عدم حتقق هذه املوا�ضفة، باتفاق جميع املحللني، ومل تتحقق موؤ�ضرات 

هذه املوا�ضفة، حيث ح�ضلت جميعها على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة: يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  

كما يلي: 

اجلدول )4-3-13( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة ع�صر: 
»يوفر املحتوى اأدوات واأ�صاليب متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ترتبط اأ�ضاليب التقومي واملعاجلة باملحتوى 1-13
يف جميع مراحله.

130ت
2.250.001

0%75%25%ن

2-13

ي���ق���دم م���ه���ام وخ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ق��ومي 
  AssessmentDiagnostic  الت�ضخي�ضي
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ام���ت���الك امل��ت��ع��ل��م��ني امل��ع��رف��ة 
ال���الزم���ة ق��ب��ل التعلم  ال�����ض��اب��ق��ة  وامل����ه����ارات 

اجلديد.

040ت

2.000.002

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-13

ي���ق���دم م���ه���ام وخ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ق��ومي 
 Formative )ال����ب����ن����ائ����ي  ال���ت���ك���وي���ن���ي 
بديلة  ط��رائ��ق  وت��وف��ري   )Assessment

لتحديد ا�ضتيعاب املتعلمني.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

ي���ق���دم م���ه���ام وخ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ق��ومي 4-13
Summative Assessment.   اخلتامي

0402.000.002ت
0%100%0%ن

التقومي 5-13 على  املتعلم  التقومي  مهام  ت�ضجع 
الذاتي.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

ي��وف��ر امل��ح��ت��وى خ��ط��ط��اً ع��الج��ي��ة م��ت��ع��ددة 6-13
مرتبطة بالتقومي.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

1.670.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة
56%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة

الثالثة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )13-3-4( 
ع�ضرة »يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« ت�ضاوي )1.67( وبانحراف 
معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )1.67- اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي  )%56(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.25-2.25( اإذ حتقق املوؤ�ضر 
)13-1( بدرجة متو�ضطة، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، يليه املوؤ�ضران 
)13-2(، )13-4( حيث كانت درجة حتققهما متو�ضطة اأي�ضاً، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2(، يف حني مل 

تتحقق املوؤ�ضرات )13-3(، )13-5(، )13-6(، وح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.
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خال�صة نتائج املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
اإليها بعد حتليل  لعر�س نتائج املحور الأول الكلية والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )13( موا�ضفة ت�ضمنت )44( موؤ�ضراً؛ يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-3-14( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:

اجلدول )4-3-14( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الأول »الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
» Theoretical and educational bases

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

776%2.310.38يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني1
852%2.550.10يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.2
6011%1.800.32يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل.3

4  Qualitative Learning النوعي      التعلم  املحتوى  ي�ضجع 
Multi� Approaches Learning  املتعدد املداخل

2.060.13%699

785%2.330.19يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية5
794%2.380.25ينّمي املحتوى مهارات التفكري    Thinking Skills  بأنواعها.      6

7 Problem Solving  امل�ضكالت حل  م��ه��ارات  املحتوى  ينّمي 
Skills  لدى املتعلمني.     

1.880.25%6310

698%2.080.17ينّمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني. 8
833%2.500.50ينّمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني9

1001%3.000.00ينّمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني.10

11   Practicing يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة
important tasks and skills   للمذاكرة والتنظيم الذاتي.       

2.190.25%737

3313%1.000.00يعزز ال�ضراكة مع الأ�ضرة.12

للتقومي 13 وم�ضتمرة  متنوعة  واأ�ضاليب  اأدوات  املحتوى  يوفر 
5612%1.670.25واملعاجلة.

71%2.140.22م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الأول

الكلي  الأول  املحور  ملوا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله    )14-3-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ت�ضاوي )2.14(، بانحراف معياري )0.22(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%71(. 
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 )5( حتققت  حيث   ،)3-1( بني  ما  املوا�ضفات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
لدى  الريا�ضي  التمثيل  مهارات  املحتوى  »ينّمي  العا�ضرة  املوا�ضفة  وجاءت  بدرجة مرتفعة،  موا�ضفات 
املتعلمني»يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، ودرجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، تليها 
املوا�ضفة الثانية«يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن«، يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.55(، وكانت درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، ويف املرتبة الثالثة جاءت املوا�ضفة التا�ضعة،»ينّمي 
وبدرجة حتقق  املتعلمني«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.5(،  الريا�ضي لدى  الرتابط  املحتوى مهارات 
مبتو�ضط  باأنواعها«   Thinking Skills  التفكري مهارات  املحتوى  »ينّمي  ال�ضاد�ضة  املوا�ضفة  ثم  مرتفعة، 
ح�ضابي قيمته )2.38(، ثم املوا�ضفة اخلام�ضة »يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية« مبتو�ضط ح�ضابي 

قيمته )2.33(.
قيم  كانت  اأي   ،)2.25-1.67( بني  ما  قيمها  ت��راوح��ت  متو�ضطة  بدرجة  موا�ضفات   )7( وحتققت 
لتعليم  دعماً  املحتوى  »يقدم  الأوىل  املوا�ضفة  وه��ي:   ،)2.33-1.67( بني  ما  املتو�ضط  امل��دى  يف  التحقق 
ال�ضابعة  املرتبة  يف  تليها  ال�ضاد�ضة،  املرتبة  واحتلت   ،)2.31( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  املتعلمني«  جميع 
 Practicing important tasks املوا�ضفة احلادية ع�ضرة »يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة
الثامنة  املوا�ضفة  ثم   ،)2.19( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  ال��ذات��ي«،  والتنظيم    and skills   للمذاكرة 
قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  ال�ضابعة  املوا�ضفة  الريا�ضي«تليها  التوا�ضل  م��ه��ارات  املحتوى  »ينّمي 
Qualitative Learning  املتعدد  النوع�����ي  التعلم  املحتوى  »ي�ضجع  الرابعة  املوا�ضفة  ثم  )2.08(، ومن 
ال�ضابعة  املوا�ضفة  تليها   ،)2.06( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط   ،»Multi� Approaches Learning  املداخل
»ينّمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت  Problem Solving Skills  لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)1.88(، التاأين بعدها املوا�ضفة الثالثة »يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل«، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.80( فاملوا�ضفة الثالثة ع�ضرة »يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي 

واملعاجلة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.67(، على الرتتيب.    
قيمة  كانت  حيث  الأ���ض��رة«  مع  ال�ضراكة  املحتوى  »يعزز  ع�ضرة  الثانية  املوا�ضفة  تتحقق  مل  بينما 

املتو�ضط احل�ضابي )1( وجاءت يف املرتبة الأخرية.
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Components of the book املحور الثاين: مكونات الكتاب
يتناول هذا املحور مكونات الكتاب من الناحية الرتبوية والفنية لتنظيم الكتاب، ويتمثل يف ال�ضروط 
لتنظيم  والفنية  الرتبوية  الناحية  من  التعليمي،  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية، 
املحتوى بني دفتي الكتاب، والبالغ عددها )20( موؤ�ضراً، تندرج حتت )3( موا�ضفات، تعك�س مدى التزام 
الثاين )من  الدرا�ضي  الدرا�ضي الأول، والف�ضل  املتو�ضط  بجزاأيه: الف�ضل  كتاب الطالب لل�ضف الأول 
لكتاب  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  الطبيعية( كما تظهر يف منتجات  والعلوم  الريا�ضيات  منتجات م�ضروع تطوير 
الطالب، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة والف�ضل، وبنية الدر�س، ومت حتليل نتائج كل موا�ضفة يف 

�ضوء موؤ�ضراتها، ليتم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الكتاب من منتجات امل�ضروع مع بنية الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل 
يو�ضح اجلدول رقم )4-3-15( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط  

كما يلي: 

اجلدول )4-3-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة: »ات�صاق بنية الكتاب«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14
النظرية  الأ���ض�����س  تعك�س  م��ق��دم��ات  ت��ت��وف��ر 
بروابط  م��زودة  للكتاب،  الريا�ضي  واملحتوى 

اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

013ت
1.250.5003

75%25%0%ن

2-14
ي��ت��وف��ر ف�����ض��ل مت��ه��ي��دي )ال��ب��داي��ة ال��ذك��ي��ة( 
يتناول املعرفة واملهارات الأ�ضا�ضية التي متثل 

مراجعة للمكت�ضبات ال�ضابقة.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-14

ت��ت�����ض��ق م��و���ض��وع��ات ال��ف�����ض��ل ال��ت��م��ه��ي��دي يف 
الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات 
هذا الف�ضل يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل(.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

4-14

نظمت الف�ضول الأ�ضا�ضية على هيئة وحدات 
تعليمية )اأو ف�ضول( تتناول املعرفة واملهارات 
ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ال��ن��ق��اط امل��ح��وري��ة 

لل�ضف.  

040ت
2.000.001

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

5-14

يت�ضق تنظيم مو�ضوعات الف�ضول الأ�ضا�ضية 
يف ال���ك���ت���اب )م�����ن م��ن��ت��ج��ات امل���������ض����روع( م��ع 
مو�ضوعات الف�ضول يف الكتاب )من منتجات 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

130ت
2.250.502

0%75%25%ن

ي��ت��ن��اول 6-14 للم�ضتقبل  ال��ت��ط��ل��ع  ف�����ض��ل  ي��ت��وف��ر 
املعرفة واملهارات الريا�ضية الالحقة.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

للمتعلم 7-14 اإ�ضافياً  دعماً  تقدم  مالحق  تتوفر 
واملعلم.

0041.000.004ت 100%0%0%ن

8-14
)من  ال��ك��ت��اب  يف  امل��الح��ق  مو�ضوعات  تت�ضق 
منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات  املالحق يف 

الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

004ت
1.0000.004

100%%0%ن

1.310.13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة
44%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )15-3-4( 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« ت�ضاوي )1.31(، 
وبانحراف معياري )0.16(، وبذلك مل تتحقق هذه املوا�ضفة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى  الأقل 

من)1.33(، وبن�ضبة حتقق )%44(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1-2.25(، وحتقق املوؤ�ضر )14-
5( بدرجة متو�ضطة، واأحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(. يف حني مل تتحقق 
بقية املوؤ�ضرات، حيث ح�ضل املوؤ�ضر )14-1( على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.25(، بينما ح�ضلت املوؤ�ضرات 

)14-2(، و)14-3(، و)14-4(، و)14-6(، و)14-7(، و)14-8( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1(.

املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع 
بنية الوحدة ) او الف�ضل ( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(  

يو�ضح اجلدول رقم )4-3-16( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط  

كما يلي:
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اجلدول )4-3-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة: »ات�صاق بنية الف�صل 
اأو الوحدة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-15
تهيئ  الف�ضل(  )اأو  للوحدة  تتوفر مقدمة 
املتعلم لدرا�ضة املحتوى الريا�ضي للف�ضل، 

مزودة بروابط اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

اأداء املتعلم متعددة 2-15 تتوفر خيارات لتقومي 
امل�ضتويات للف�ضل.

031ت
1.750.505

25%75%0%ن

3-15
من  الكتاب  يف  الف�ضل  مو�ضوعات  تت�ضق 
منتجات امل�ضروع مع مو�ضوعات الف�ضل يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.000.03

0%100%0%ن

4-15
الف�ضل  اأو  الوحدة  داخل  املو�ضوعات  تنوع 
ب��ت��ن��وع امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت��غ��ط��ي��ه��ا داخ���ل 

الوحدة اأو الف�ضل. 

130ت
2.250.501

0%75%25%ن

5-15

تتنوع الدرو�س داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( 
ب��ت��ن��وع امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت��غ��ط��ي��ه��ا داخ���ل 
ال��ك��ت��اب )م��ن  ال��ف�����ض��ل( يف  اأو   ( ال���وح���دة 
منتجات امل�ضروع(، بتنوعها يف الكتاب )من 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

130ت

2.250.501

0%75%25%ن

2.050.30املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة
68%الن�ضبة املئوبة مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-3-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الف�ضل اأو الوحدة )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل اأو الوحدة )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )2.05(، وبانحراف معياري )0.30(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67- اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%68(.
حتققت   ،)2.25-1.75( بني  ما  املوا�ضفة  هذه  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  تراوحت  وفيما 
الأوىل،  املرتبة  يف  و)5-15(   ،)4-15( املوؤ�ضران  وج��اء  متو�ضطة،  بدرجة  املوا�ضفة  هذه  موؤ�ضرات  جميع 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، ثم املوؤ�ضران )15-1(، و)15-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وجاء 

املوؤ�ضر)15-2( يف املرتبة الأخرية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.
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الف�ضل  بنية  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  الدر�س يف  بنية  ات�ضاق  ال�ضاد�ضة ع�ضرة:  املوا�ضفة 
)من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(

يو�ضح اجلدول رقم )4-3-17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  

وهي كما يلي:   

اجلدول )4-3-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة: »ات�صاق بنية الدر�س«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-16
تت�ضق اأفكار الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف ال
كتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الأفكار يف ا

لكتاب )من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن

2-16
تت�ضق مفردات الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 
الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع املفردات يف  

الكتاب )من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

130ت
2.250.5003

0%75%25%ن

ت��ت��وف��ر اأن�����ض��ط��ة ا���ض��ت��ه��الل��ي��ة ت��ه��ي��ئ امل��ت��ع��ل��م 3-16
لدرا�ضة مو�ضوع الدر�س. 

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

تتوفر اأمثلة وتدريبات حتقق اأهداف واأفكار 4-16
الدر�س. 

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

ي���ت���وف���ر حم���ت���وى م���ع���ريف ي�������ض���رح امل����ف����ردات 5-16
اجلديدة يف الدر�س.

220ت
2.500.582

0%50%50%ن

6-16
ي��ت�����ض��ق ت��ن��ظ��ي��م م���راح���ل ال���در����س وم��ك��ون��ات��ه 
ال��در���س  امل�����ض��روع( م��ع م��راح��ل  )يف منتجات 

ومكوناته يف ال�ضل�ضلة  الأ�ضل.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

تتنوع بنية الدرو�س يف الكتاب )من منتجات 7-16
امل�ضروع( وفق تنوعها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.  

040ت
2.00000.4

0%100%0%ن

2،210.23املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة
74%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-3-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة 
 ،)2.21( ت�ضاوي  الأ�ضل(«  ال�ضل�ضلة  الدر�س )من  بنية  مع  امل�ضروع(  منتجات  الدر�س )من  بنية  »ات�ضاق 
بانحراف معياري )0.23(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )1.67-اأقل من 3.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%74(.
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املوؤ�ضر  وحتقق   ،)2.75-2( بني  ما  املوا�ضفة  ه��ذه  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
املوؤ�ضر  يليه   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتل  مرتفعة،  بدرجة   )1-16(
)16-5( وحتقق بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.5(، يف حني حتققت بقية املوؤ�ضرات بدرجة 
املوؤ�ضرات   ح�ضلت  بينما   ،)2.25( قيمته   ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضل   )2-16( املوؤ�ضر  اأن  اإل  متو�ضطة، 

)16-3(، و)16-4(، و)16-6(، و)16-7( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

نتائج املحور الثاين: مكونات الكتاب 
لعر�س نتائج املحور الثاين الكلية والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها، بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات، ت�ضمنت )20( موؤ�ضراً، يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم )4-3-18( املتو�ضطات احل�ضابية، والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:

 Components جدول رقم )4-3-18( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين »مكونات الكتاب
»of the book

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

ات�ضاق بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب )من 14
443%1.310.13ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

منتجات 15 )م���ن  ال��ك��ت��اب  يف   ) الف�ضل  اأو   ( ال��وح��دة  بنية  ات�����ض��اق 
682%2.050.30امل�ضروع( مع بنية الوحدة ) او الف�ضل ( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.  

بنية 16 مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الكتاب  يف  ال��در���س  بنية  ات�ضاق 
741%2.210.23الف�ضل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

62%1.860.22م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الثاين

الكلي  الثاين  املحور  املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )18-3-4(  
ي�ضاوي )1.86(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33( ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%62(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفات ما بني )1.31-2.21(، وجاءت املوا�ضفة 
ال�ضل�ضلة  الدر�س )من  بنية  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  الدر�س يف  بنية  »اأت�ضاق  ال�ضاد�ضة ع�ضرة 
الأ�ضل(« يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.21(، ودرجة التحقق متو�ضطة، حيث وقع هذا 
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املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وتاأتي املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة » اأت�ضاق بنية الوحدة )اأو 
الف�ضل( يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الوحدة )اأو الف�ضل( من ال�ضل�ضلة الأ�ضل« يف املرتبة 
الثانية، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه املوا�ضفة )2.05(، ودرجة التحقق متو�ضطة اأي�ضاً، حيث يقع هذا 
املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وتاأتي املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة »اأت�ضاق بنية الكتاب )من 
منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(«  يف املرتبة الأخرية، ومبتو�ضط قيمته )1.31(، 

ومل تتحقق هذه املوا�ضفة، لوقوع هذا املتو�ضط يف املدى الأقل من) 1.33(.

Technical Specifications املحور الثالث: املوا�صفات الفنية
       يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية، التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري، والإخ��راج الفني، لكافة مكونات الكتاب، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة 
والبالغ عددها )19( موؤ�ضراً، تندرج حتت )3( موا�ضفات،  الطالب،  لكتاب  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  يف منتجات 
وترتيبها يف �ضوء نتائج حتليل كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط: الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل 
هذا  نتائج  تناول  ومت  الطبيعية(.  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  الثاين  الدرا�ضي 
املحور بتحليل نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات وترتيبها 

الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي 
للكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

يو�ضح اجلدول رقم )4-3-19(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  

وهي كما يلي:   

جدول )4-3-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة: 
»ات�صاق ال�صكل اخلارجي للكتاب«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

للكتاب 1-17 العلمي  املحتوى  عن  الأغلفة  تعرب 
ولها دللة علمية.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

ي��ت��خ��ذ ال����غ����الف ل����ون����اً مي����ّي����زه ع����ن ب��اق��ي 2-17
ال�ضفوف.

031ت
2.250.5002

25%75%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يتالءم حجم الكتاب مع الفئة العمرية.3-17
310ت

2.750.5001
0%25%75%ن

يت�ضم الكتاب بجودة التجليد.4-17
040ت

2.000.003
0%100%0%ن

تت�ضم  نوعية الورق باجلودة.5-17
040ت

2.000.003
0%100%0%ن

يتميز الكتاب ب�ضهولة ا�ضتعماله.6-17
040ت

2.000.003
0%100%0%ن

2.160.16املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة

73%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-3-19( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضابعة  
ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )2.16(، بانحراف معياري )0.16(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%73(.
املوؤ�ضر  املوا�ضفة ما بني )2.00-2.75(، وحتقق  ملوؤ�ضرات هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
املوؤ�ضر  )17-3( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، وياأتي 
)17-2( يف املرتبة الثانية مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25( ودرجة حتقق متو�ضطة، وحتققت املوؤ�ضرات 

)17-1(، و)17-4(، و)17-5(، و)17-6( بدرجة متو�ضطة اأي�ضاً، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة: ات�ضاق الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل )من 
حيث الت�ضميم والإخراج(

يو�ضح اجلدول رقم )4-3-20( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط  

وهي كما يلي:   
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جدول )4-3-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة ع�صر: 
»ات�صاق الكتاب من حيث الت�صميم والإخراج«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

0402.000.004تيت�ضم الكتاب بجودة الطباعة.1-18 0%100%0%ن

الكتاب 2-18 حمتويات  تعك�س  فهار�س  تتوفر 
والتمايز بينها.

031%ت
1.750.5008

25%75%0ن

3-18
ت��ظ��ه��ر ال��ع��ن��اوي��ن ال��رئ��ي�����ض��ة وال��ف��رع��ي��ة 
وثابتة يف جميع  واأح���رف مميزة  ب��األ��وان 

اأجزاء الكتاب.

40ت
3.000.001

0%0%100%ن

يظهر ات�ضاق الألوان وا�ضتمرارها وثباتها 4-18
يف جميع اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف الفراغات 5-18
العمودية وبني الأ�ضطر.

031ت
1.750.5008

25%75%0%ن

ت�ضميم 6-18 يف  وال�ضتمرارية  الثبات  يت�ضح 
�ضفحات الكتاب وفق نوع املحتوى.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ي��ت��وف��ر ع��ن�����ض��ر اجل�����ذب وال��ت�����ض��وي��ق يف 7-18
الأ�ضكال.

130ت
2.250.5005

0%75%25%ن

1302.250.5005تتت�ضم الأ�ضكال بجودة الإخراج.8-18 0%75%25%ن

وظ���ف���ت الأ�����ض����ك����ال ب��ط��ري��ق��ة ع��ل��م��ي��ة يف 9-18
املحتوى.

130ت
2.250.5005

0%75%25%ن
2.360.28املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

79%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-3-4( 
الت�ضميم  حيث  من  الأ���ض��ل(  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الكتاب  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الكتاب  »ات�ضاق  ع�ضرة 
والإخراج« ت�ضاوي )2.36(، بانحراف معياري )0.28(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%79(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.75-3(، وحتققت املوؤ�ضرات 
)18-3(، )18-4(، )18-6( بدرجة مرتفعة واحتلت جميعها بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)3.00(، تليها املوؤ�ضرات، )18-7(، )18-8(، )18-9(، وحتققت بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.25(، وكذلك حتقق املوؤ�ضر )18-1( بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(،وجاء املوؤ�ضران 
)18-2(، )18-5( يف املرتبة الأخرية، بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.
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املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة: ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع ( مع 
الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(

يو�ضح اجلدول رقم )4-3-21( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  

وهي كما يلي:   

جدول )4-3-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة: 
»ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 ت�ضتخدم رموز وا�ضحة ولها دللة علمية.1-19
400ت

3.000.001
0%0%100%ن

ت��و���ض��ع ال���رم���وز يف امل��ك��ان امل��ن��ا���ض��ب ل��ه��ا يف 2-19
املحتوى.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يظهر ثبات الرموز يف جميع اأجزاء الكتاب.3-19
400ت

3.000.001
0%0%100%ن

مت�ضقة يف 4-19 الكتاب بطريقة  ترقم �ضفحات 
جميع اأجزائه.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

2.750.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

92%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-3-21( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة التا�ضعة 
ع�ضرة »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع(  مع الكتاب )من ال�ضل�ضلة 
املوا�ضفة مرتفعة،  بانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه  ت�ضاوي )2.75(،  الأ�ضل(« 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%92(.
قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  عند  مرتفعة،  بدرجة  و)3-19(  و)2-19(،   ،)1-19( امل��وؤ���ض��رات  وحتققت 

)3.00(، وحتقق املوؤ�ضر )19-4( بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
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نتائج املحور الثالث: املوا�صفات الفنية 
لعر�س نتائج املحور الثالث الكلية، التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها، بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات ت�ضمنت )19( موؤ�ضراً يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-3-22( املتو�ضطات احل�ضابية، والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:

 Technical  جدول رقم )4-3-22 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث »املوا�صفات الفنية
»Specifications

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

مع 17 امل�����ض��روع  منتجات  م��ن  للكتاب  اخل��ارج��ي  ال�ضكل  ات�ضاق 
733%2.160.16ال�ضكل اخلارجي للكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

ات�ضاق الكتاب من منتجات امل�ضروع مع الكتاب من ال�ضل�ضلة 18
2،360.28الأ�ضل من حيث الت�ضميم والإخراج.

%79
2

منتجات 19 من  الكتاب  يف  الرتقيم  وعالمات  الرتميز  ات�ضاق 
2.750.00امل�ضروع  مع الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

%92
1

80%2.400.15م�ضتوى حتقق موا�ضفات الكلية املحور الثالث 

يت�ضح من اجلدول )4-3( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الكلية للمحور الثالث هي 
)2.40(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات املحور الثالث مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )2.33-3.00( ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  )%80(. 
وج��اءت    ،)2.75-2.16( بني  ما  املوا�ضفات  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت     
املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع(  مع الكتاب 

)من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأوىل،  ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، ودرجة التحقق مرتفعة.
فيما تاأتي املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة »ات�ضاق الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الكتاب )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج جاءت »يف املرتبة الثانية، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه املوا�ضفة 

)2.36(، ودرجة التحقق مرتفعة.
لتاأتي املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل 
وقيمة  بدرجة متو�ضطة،  والأخ��رية، وحتققت  الثالثة  املرتبة  الأ�ضل«يف  ال�ضل�ضلة  للكتاب من  اخلارجي 

املتو�ضط احل�ضابي لها ت�ضاوي )2.16(.
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مناق�صة نتائج حتليل كتاب الطالب للريا�صيات ال�صف الأول املتو�صط وتف�صريها:
اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من املوا�ضفات الرتبوية والفنية، املت�ضمنة يف بطاقة  بعد 
حتليل كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
مف�ضلة يتم ا�ضتقراء هذه النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها، لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الأول فقرة )ج( 
»ما مدى التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف 
اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا 
ال�ضف؟«، و�ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف ثالثة حماور، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات هذه املحاور، 

مرتبة تنازلياً، كما يف اجلدول رقم )4-3-23( التايل: 

اجلدول رقم )4-3-23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب لل�صف 
الأول متو�صط

رقم 
املتو�صط املحوراملحور

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

Theoretical and الأول وال����رتب����وي����ة  ال���ن���ظ���ري���ة  الأ����ض�������س 
 educational bases

2.140.22%712

623%1.860.22مكونات الكتاب Components of the bookالثاين
801%2.400.15املوا�ضفات الفنية  Technical Specificationsالثالث

71%2.130.20م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-3-23(  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحاور الثالثة ت�ضاوي )2.13(، وبذلك 
الرتبوية  باملوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )من  املتو�ضط  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  درجة  تكون 
والفنية، كما تظهر يف كتاب الطالب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة، حيث كانت ن�ضبة حتقق 
هذه املوا�ضفات )71%(، وُيعزى ذلك اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفات جاءت متفاوتة، مما انعك�س على 
ما بني )1.86- املحاور  مل�ضتوى حتقق هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  قيم  تراوحت  نتائج كل حم��ور، حيث 

2.40(، و�ضيتم تف�ضري هذه النتائج  يف �ضوء حتقق  هذه املحاور تنازلياً، وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث »املوا�ضفات الفنية« جاء يف املرتبة الأوىل، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.40(، ودرجة حتقق هذا املحور مرتفعة، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب 
الطالب )من منتجات امل�ضروع( بهذه املوا�ضفة كانت مرتفعة، وُتعزى هذه النتيجة اإىل حتقق موا�ضفتني 
من موا�ضفات هذا املحور بدرجة مرتفعة، وموا�ضفة واحدة بدرجة متو�ضطة، وجاءت املوا�ضفة التا�ضعة 
ال�ضل�ضلة  الكتاب )من  امل�ضروع( مع  الكتاب )من منتجات  »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف  ع�ضرة 
الأ�ضل(« يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وكانت درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، 
امل�ضروع( مرتفعة،  »)م��ن منتجات  املتو�ضط  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  درج��ة  اأن  مما يدل على 
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نتيجة  متو�ضطة،  بدرجة  واحد  وموؤ�ضر  مرتفعة،  بدرجة  املوا�ضفة،  لهذه  موؤ�ضرات   )3( لتحقق  نتيجة 
لكون الرتقيم يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( يبداأ بالأحرف الالتينية للمقدمات، والأرقام 
ل�ضائر  املقدمات  من  فيها  الرتقيم  يبداأ  امل�ضروع(  منتجات  )من  الكتب  اأن  حني  يف  للف�ضول،  العربية 
الكتاب، بالإ�ضافة اإىل اأن ت�ضل�ضل الأرقام لكل كتاب يبداأ ب�ضكل م�ضتقل، يف حني ان الت�ضل�ضل ميتد لكل 
الف�ضول يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، نتيجة لكونه من جزء واحد، مما يعك�س التزام كتاب الطالب )من منتجات 
امل�ضروع(  بالرتميز، وعالمات الرتقيم، وثباتها يف �ضائر الكتاب، والتي مت الأخذ بها ومواءمة فقراتها 

للف�ضول التي متت مواءمتها.
الثامنة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  الطالب )من منتجات  كتاب  التزام  درجة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
الت�ضميم  حيث  من  الأ���ض��ل(  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الكتاب  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الكتاب  »ات�ضاق  ع�ضرة 
والإخ��راج« كانت مرتفعة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.36(، وجاءت يف 
املرتبة الثانية  نتيجة لتحقق )3( موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، مما يدل على التزام الكتاب )من منتجات 
اأجزاء  باألوان واأحرف مميزة وثابتة يف جميع  الرئي�ضة والفرعية  العناوين  باملوؤ�ضرات: تظهر  امل�ضروع( 
الكتاب، و يظهر ات�ضاق الألوان وا�ضتمرارها وثباتها يف جميع اأجزاء الكتاب، و يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية 
يف ت�ضميم �ضفحات الكتاب وفق نوع املحتوى كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وحتقق)6( موؤ�ضرات 
بدرجة متو�ضطة، اإل اأن درجة اللتزام بالفراغات العمودية وبني الأ�ضطر كانت متو�ضطة حيث ح�ضل 
هذا املوؤ�ضر على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، اإذ تختلف هذه الفراغات بني الأ�ضطر يف كتب امل�ضروع، 
ويظهرالختالف يف ت�ضميم �ضفحات الفهار�س، حيث �ضممت الفهار�س يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة 
مع  الف�ضل،  ترتبط مبحتوى  �ضورة  ت�ضمنت  ف�ضل،  لكل  �ضت �ضفحة  وخ�ضّ )15( �ضفحة،  الأ�ضل( يف 
الإ�ضارة اإىل النقاط املحورية للوحدة والف�ضل، والأن�ضطة  ومهارات التفكري العليا، والختبارات املعيارية 
�ضت �ضفحة  واأماكن تواجدها يف �ضفحات الكتاب، بالإ�ضافة اإىل عناوين الدرو�س و�ضفحاتها، حيث ُخ�ضِّ
لكل ف�ضل، يف حني اأن هذه ال�ضفحات اُختزلت يف كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( يف �ضفحتني فقط، 
للف�ضل الدرا�ضي الأول، و�ضفحتني للف�ضل الدرا�ضي الثاين، وتقت�ضر على عناوين الدرو�س و�ضفحاتها.
ال�ضابعة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الطالب  كتاب  ال��ت��زام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  كما 
ع�ضر«ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي للكتاب )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« كانت متو�ضطة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.16(، نتيجة لتحقق 
موؤ�ضرواحد من موؤ�ضراتها بدرجة مرتفعة، وهو »يتالءم حجم الكتاب مع الفئة العمرية« حيث مت تقلي�س 
العديد من الف�ضول ليتالءم مع ثقافة الكتاب يف نظام التعليم يف اململكة، وحتققت بقية املوؤ�ضرات بدرجة 
متو�ضطة، مقارنة مبا هو عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من حيث: جودة التجليد، و�ضماكته، حيث تقل �ضماكة 
الكتاب وجودة الغالف )من منتجات امل�ضروع( عنها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وكذلك نوعية الورق، و�ضهولة 
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ا�ضتعمال الكتاب حيث ي�ضهل متزقه.
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات 
مبتو�ضط  الثانية،  املرتبة  يف  املحور  هذا  وياأتي  متو�ضطة،  والرتبوية«  النظرية  »الأ�ض�س  الأول  املحور 
ح�ضابي قيمته )2.14(، وقد تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات هذا املحور ما بني )3-1.00(، 
وُتعزى هذه النتيجة اإىل حتقق )5( موا�ضفات بدرجة مرتفعة، هي:املوا�ضفة العا�ضرة »ينمي املحتوى 
مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل، مما 
يدل على اأن درجة التزام كتب الريا�ضيات لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( كانت مرتفعة، 
نتيجة لتحقق موؤ�ضر هذه املوا�ضفة كلياً يف كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(، تليها املوا�ضفة الثانية 
النتيجة  ه��ذه  وُتعزى   ،)2.55( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  وال��ت��وازن«  والعمق  بال�ضمول  املحتوى  »يت�ضم 
لتحقق )3( موؤ�ضرات لهذه املوا�ضفة بدرجة مرتفعة، حيث حتققت يف كتاب الطالب املوؤ�ضرات: )ي�ضتمل 
والت�ضاع يف  العمق  بني  التوازن  ويراعي  املحتوى،  معايري  وفق جم��الت  الريا�ضيات  ف��روع  على جميع 
 Balancing Implicit and تناول املعرفة الريا�ضية، ويراعي التوازن بني التعلم ال�ضمني والتعلم ال�ضريح
Explicit Learning يف تقدمي املعرفة واملهارات الريا�ضية(  كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل اأن 

املوؤ�ضر الثاين »يقدم الريا�ضيات املهمة بالرتكيز على النقاط املحورية  NCTM Focal Points لل�ضف« 
حتقق بدرجة متو�ضطة، نتيجة لغياب هذه ال�ضفحات من مقدمة الكتاب )من منتجات امل�ضروع( والتي 
تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا ال�ضف يف �ضفحتني م�ضتقلتني، بالإ�ضافة اإىل اإبرازها يف �ضفحات 

الفهار�س.
منتجات  )م��ن  املتو�ضط  الأول  لل�ضف  الريا�ضيات  كتاب  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
امل�ضروع( باملوا�ضفة التا�ضعة »ينمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني«  كانت مرتفعة، 
اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على ربط  ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.50(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الثاين »يوفر 
املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى«  بدرجة مرتفعة، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يف حني حتقق 
اأنواع املعرفة الريا�ضية« بدرجة  متو�ضطة؛  اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على الربط بني  املوؤ�ضر الأول »يوفر 

نتيجة لتقلي�س العديد من املهام الريا�ضية املرتبطة عما هو عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الريا�ضيات لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( 
باملوا�ضفة ال�ضاد�ضة »ينمي املحتوى مهارات التفكري باأنواعها لدى املتعلمني« كانت مرتفعة، حيث ح�ضلت 
على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.38(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الثاين »يقدم اأن�ضطة متنوعة لتطوير مهارات 
ال�ضتدلل الريا�ضي« يف منتجات امل�ضروع، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وحتقق املوؤ�ضر الأول 
»يقدم اأن�ضطة متنوعة تتطلب مهارات التفكري العليا H .O .T )التحليل، والرتكيب، الناقد، الإبداعي... 
امل�ضروع فمثاًل يف �س 359 )من  املهام  يف منتجات  ال��خ(« بدرجة متو�ضطة نتيجة لختزال بع�س هذه 
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منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل يوجد )4( مهام ملهارات التفكري العليا، يف حني اأنه يف الدر�س الذي يقابلة يف 
�س21 من كتاب الريا�ضيات للف�ضل الدرا�ضي الثاين )3( مهام فقط، حيث حذفت فقرة اكت�ضف اخلطاأ من 
منتجات امل�ضروع، وغريها من املوا�ضع، ي�ضاف اىل ذلك غياب �ضفحات التدريبات الإ�ضافية حتت م�ضمى  
Extra Practice من كتاب الطالب، بالإ�ضافة اإىل حذف درو�س التو�ضع Extend من كتاب الطالب، )من 

منتجات امل�ضروع( لهذا ال�ضف.
امل�ضروع(  منتجات  )من  املتو�ضط  الأول  لل�ضف  الريا�ضيات  كتاب  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 
باملوا�ضفة اخلام�ضة »يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية « كانت مرتفعة، حيث ح�ضلت على متو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.33(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الثالث من هذه املوا�ضفة »يقدم اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية ترتبط 
باخلربة ال�ضابقة للمتعلم، لبناء وفهم املعرفة املراد تعلمها« بدرجة مرتفعة، وحتقق موؤ�ضرين بدرجة 
 Active وي�ضجع التعلم الن�س ،Independent Learning متو�ضطة هما »ي�ضجع التعلم الذاتي وامل�ضتقل
التي   Selected Answers �ضفحات  غياب  مثل  حتققها  التي  الفقرات  بع�س  لغياب  نتيجة   »  learning

تدعم التعلم والتقومي الذاتي للمتعلم، حيث توفر هذه ال�ضفحات حلول التمارين املت�ضمنة يف الكتاب، 
.Extra Practice يف كل در�س، وفقرة Self-Check Quiz وفقرة ،Personal Tutor بالإ�ضافة اإىل غياب فقرة
وغياب �ضفحات  Preparing for Standardized Tests من كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( لهذا 

ال�ضف.
امل�ضروع(  املتو�ضط )من منتجات  الأول  لل�ضف  الطالب  التزام كتاب  اأن درجة  النتائج  اأظهرت  كما 

كانت متو�ضطة ل� )7( موا�ضفات يف هذا املحور، وهي كما يلي:
واأظهرت النتائج اأن التزام كتب امل�ضروع باملوا�ضفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني«  
حتقق بدرجة متو�ضطة، وجاءت يف املرتبة ال�ضاد�ضة لهذا املحور، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.31(، نتيجة 
لتحقق املوؤ�ضر الثاين »يقدم اأن�ضطة متنوعة تراعي م�ضتويات الإجناز الفردية للمتعلمني )فوق املتو�ضط، 
�ضمن املتو�ضط، دون املتو�ضط(« بدرجة مرتفعة، وبقية موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وُتعزى 
هذه النتيجة لغياب العديد من الفقرات التي حتقق هذه املوؤ�ضرات، مثل غياب امل�ضادر التي توجه لتقدمي 
 Math online اأن�ضطة اإ�ضافية متنوعة، تالئم اأمناط املتعلمني، كما تظهر يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل يف فقرة
التي توجه املتعلم مل�ضادر اإ�ضافية. اإ�ضافة اإىل اختزال العديد من املهام التي حتقق ذلك، فمثاًل يوجد يف 
�ضت ملراجعة املفاهيم الريا�ضية، بطريقة �ضيقة، من خالل  الكتاب من ال�ضل�ضلة الأ�ضل )6( درو�س خ�ضِّ
ربطها ببيئة الطالب حتت م�ضمى Start Smart، ومت حذفها من كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(، 
وكذلك غياب كتيب Handbook الذي يقدم اأن�ضطة اإ�ضافية لدعم التعلم، وغياب العديد من الفقرات 
اخلا�ضة باملراجعة، مثل �ضفحات Study Guide and Review واملوجودة يف كل ف�ضل، وغياب �ضفحات 

.Dta Fil امل�ضادر املتوفرة يف كتاب الطالب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( لهذا ال�ضف حتت م�ضمى
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واأظهرت النتائج اأي�ضاً اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( 
 Practicing important tasks  باملوا�ضفة احلادية ع�ضرة »يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة
and skills  للمذاكرة والتنظيم الذاتي« كانت متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.19(، نتيجة لتحقق 

موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وُتعزى هذه النتيجة لغياب بع�س الفقرات التي تقدم نوعاً من 
اأو الكتابية، �ضواء يف ملحق الكتاب حتت م�ضمى Facts Practice اأو يف  التدريب على الختبارات املقننة 
مناذج الختبارات املعيارية الإ�ضافية  Standardized Test يف نهاية كل ف�ضل، لتدريب املتعلمني على هذا 
النوع من الختبارات، ف�ضاًل عن غياب فقرة Spiral Review، و�ضفحات Study guide and review  من 

كتاب الريا�ضيات )من منتجات امل�ضروع(.
الثامنة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  الطالب )من منتجات  كتاب  التزام  درجة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
قيمته  متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي  كانت   املتعلمني«  لدى  الريا�ضي  التوا�ضل  مهارات  املحتوى  »ينمي 
لغياب  نتيجة  متو�ضطة،  بدرجة  حتققت  املوا�ضفة  هذه  موؤ�ضرات  لكون  النتيجة  هذه  وُتعزى   ،  )2.08(
بع�س الفقرات التي حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، مثل فقرة in MathReading التي توجد على الغالف 
الأمامي من الداخل، والتي توجه املتعلم اإىل العديد من امل�ضادر على الإنرتنت، وكذلك غياب �ضفحة 
to SolveProblemsReading، التي توجد يف كل وحدة، �ضفحًة كاملًة توجه، ب�ضكل �ضريح اإىل م�ضادر 

متعددة لتنمية مهارات ريا�ضية لدى املتعلمني فمثاًل يف �س24 من كتاب الريا�ضيات لل�ضل�ضلة الأ�ضل 
تو�ضح كيفية بناء احل�س العددي لدى املتعلمني حتت م�ضمى Making Sense  ، وت�ضري – اأي�ضاً - للعديد 
من امل�ضادر يف اأيقونة مفردات الدر�س، لكل در�س، حتت م�ضمى Math online، ومن ذلك النق�س الكامن 
يف غياب �ضفحات دليل الدرا�ضة واملراجعة Study Guide and Review والتي تدعم هذه املهارات من كل 

ف�ضل.    
وكانت درجة التزام كتاب الطالب)من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة »ي�ضجع املحتوى التعلم 
مبتو�ضط  متو�ضطة،    »Multi� ApproachesLearning  املداخل النوعي  QualitativeLearning   املتعدد 
ال�ضتق�ضاء  »ي�ضجع  الثاين  املوؤ�ضر  هو  مرتفعة،  بدرجة  موؤ�ضر  لتحقق   نتيجة   ،)2.06( قيمته  ح�ضابي 
العلمي Scientific Inquiry للمعرفة الريا�ضية« ويف حني حتقق املوؤ�ضران الأول والرابع بدرجة متو�ضطة، 
من  العديد  لغياب  الريا�ضية«؛  املعرفة  لتطبيق   Projects م�ضروعات  »يقدم  الثالث  املوؤ�ضر  يتحقق  مل 
 Extend the فقرة  مثل  امل�ضروع(  منتجات  )من  الطالب  كتاب  يف  املوا�ضفة  هذه  حتقق  التي  الفقرات 
 Problem-Solving Projects وغياب ف�ضل ، Problem-Solving in Historyيف درو�س حل امل�ضاألة ،Activity

الذي يت�ضمن )4( درو�س يف ملحق الكتاب لل�ضل�ضلة الأ�ضل، وغياب م�ضروع الوحدة Unit Projects  من 
�ضائر الكتاب.
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كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الريا�ضيات لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( 
املتعلمني«  ل��دى    Problem Solving Skills  امل�ضكالت حل  مهارات  املحتوى  »ينمي  ال�ضابعة  باملوا�ضفة 
متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.88(، حيث حتققت موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، نتيجة 
لغياب بع�س الفقرات التي حتققها، فمثاًل يوجد مربع يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( يوجه 
اإىل ال�ضرتاتيجيات حلل امل�ضاألة، كما يف �س 26 حتت م�ضمى Problem Solving Strategies، ول توجد 
مثل هذه الفقرات يف منتجات امل�ضروع، كذلك مت حذف العديد من الفقرات التي حتققها، مثل فقرة 
Problem Solving in Social Studies، يف  كل وحدة، واختزالها يف موا�ضع اأخرى، وكذلك غياب درو�س 

Problem – Solving Projects، وProblem Solving in History، من الكتاب )من منتجات امل�ضروع(.

وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( 
قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  والتكامل«  املنطقي  بالرتابط  املحتوى  »يت�ضم  الثالثة  باملوا�ضفة 
املوؤ�ضر  ماعدا  متو�ضطة،  بدرجة  املوا�ضفة  هذه  موؤ�ضرات  جميع  لتحقق  النتيجة  هذه  وُتعزى   ،)1.80(
 Integrating Technology & وتوظيفها  الريا�ضيات  وتعليم  التقنية  بني  التكامل  »يحقق  اخلام�س 
Learning«. وُتعزى هذه النتيجة لغياب العديد من امل�ضادر يف كتاب الريا�ضيات لهذا ال�ضف )من منتجات 

بداية كل وح��دة وكل  ، يف   Math Online الأ�ضل، مثل فقرة ال�ضل�ضلة  امل�ضروع(، كما تظهر يف منتجات 
 Extra Examples، ف�ضل، وكل در�س على �ضبكة الإنرتنت، والتي يتوفر فيها حمتوى ريا�ضي متنوع )مثل
 Study Tools  Math Online- Student ويف بداية كل ف�ضل فقرة ،)Personal Tutor، Self-Check Quiz

اختزال  مت  اأن��ه  اإىل  بالإ�ضافة   ،ActivityTechnology التو�ضع   درو���س  غياب  وكذلك  الريا�ضيات  لتعلم 
فقرات الربط باحلياة Real�World Link واملوجودة يف كل در�س يف كتاب الطالب )من منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل( لهذا ال�ضف من حيث الكم والنوع، حيث يوجد فرق كبري عند املقارنة بني هذه الفقرات ففي 
�س 26 من كتاب ال�ضل�ضلة الأ�ضل مت اإدراج �ضورة باألوان زاهية ومقطع متكامل حول كمية ال�ضا�ضات ويف 
نهاية املقطع يكتب توثيق امل�ضدر جلميع الفقرات يف الكتاب، لتوجيه املتعلم اإىل البحث وال�ضتزادة، يف 
حني اأنه اإذا وجدت يف منتجات امل�ضروع ، قد تكون املعلومة مبتورة، ول توؤدي الغر�س، اأو مل يتم توثيقها، 
مثل ال�ضفحة املقابلة لتلك ال�ضفحة  �س13 من كتاب الطالب )الف�ضل الدرا�ضي الأول( كتبت حول اإنتاج 

الأقطار العربية ومل يكتب التوثيق مل�ضدر املعلومة اأو ال�ضورة. 
الثالثة  باملوا�ضفة  امل�ضروع  منتجات  )من  الطالب  كتاب  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
متو�ضطة،  كانت  واملعاجلة«  للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  املحتوى  »يوفر  ع�ضرة 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.67(، نتيجة لتحقق جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وُتعزى 
هذه النتيجة لغياب بع�س الفقرات التي حتقق ذلك مثل: فقرة Test practice، و Spiral Review من 
 ،Study guide and reviewو ،Mid-Chapter Check كل در�س، وكذلك غياب اختبارات منت�ضف الف�ضل
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من كل ف�ضل، والختبارات املعيارية Preparing for Standardized Tests من �ضفحات املالحق للكتاب، 
واختزال الختبارات الرتاكمية، والتي تتوفر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يف كل ف�ضل Test practice يف 

حني تاأتي يف كتاب الطالب لهذا ال�ضف )من منتجات امل�ضروع( بعد كل ثالثة ف�ضول.
ع�ضرة  الثانية   باملوا�ضفة  امل�ضروع(   منتجات  الطالب )من  كتاب  التزام  عدم  النتائج  اأظهرت  كما 
»يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته ) 1.00(، نتيجة لعدم حتقق جميع موؤ�ضرات 
هذه املوا�ضفة لغياب العديد من الفقرات التي حتققها مثل: غياب فقرة Math at home، وغياب ر�ضائل 
والتي    For Parents ال�ضل�ضة الأ�ضل، حتت م�ضمى  املتوفرة على الغالف الأمامي من منتجات  الأ�ضرة 
تقدم تو�ضيات مل�ضادر متعددة تدعم حمتوى هذا الكتاب، وكذلك يف بداية كل وحدة وكل ف�ضل، و وي�ضاف 
اإىل ذلك غياب �ضفحات Concept and Skills Bank ، التي تقدم �ضرحاً جلميع املفاهيم الريا�ضية الواردة 
يف الكتاب والتو�ضع فيها، وكذلك �ضفحات م�ضرد للمفرداتGlossary ، ي�ضرح كل مفهوم ريا�ضي ورد يف 

الكتاب، باللغتني الإجنليزية والأ�ضبانية.
واأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثاين )مكونات الكتاب(  جاء يف املرتبة الثالثة 
والأخرية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.86(، ودرجة حتقق هذا املحور متو�ضطة، مما يدل على اأن درجة 
التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات هذا املحور كانت متو�ضطة، فيما تراوحت قيم 

املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق موا�ضفات هذا املحور ما بني )1.31-2.21(، وهي كما يلي: 
 اأظهرت النتائج اأن التزام كتاب الريا�ضيات لل�ضف الأول املتو�ضط باملوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة »ات�ضاق 
بنية الدر�س يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدر�س )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« حتقق 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.21(، وجاءت يف املرتبة الأوىل لهذا املحور، وُتعزى هذه 
الأفكار  - من حيث  الدر�س  ببنية  امل�ضروع(،  الطالب )من منتجات  كتاب  التزام  درج��ة  اأن  اإىل  النتيجة 
- كانت  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  ال�ضتهاللية لكل در�س، كما تظهر يف منتجات  والأن�ضطة  واملفردات،  الرئي�ضة 
مرتفعة، اإل اأنه مت حذف امل�ضادر الإلكرتونية من اأيقونة املفردات، وتقلي�س عدد الأمثلة والتدريبات، 
فمثاًل يف در�س التمثيل بالنقاط �س37-39 يف كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( يوجد 23 �ضوؤاًل، ويف 
املقابل يوجد 44 �ضوؤاًل يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( لهذا الدر�س، �س398-401، بالإ�ضافة 
اإىل حذف )3( فقرات من كل در�س هي: فقرة فقرة املراجعة احللزونية Spiral Review، وفقرة ا�ضتعد 
للدر�س الالحق Get Ready for the Next Lesson، وفقرة الختبار املعياري Test practice من كتاب 

الريا�ضيات لهذا ال�ضف من منتجات امل�ضروع.
وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة اخلام�ضة 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الوحدة اأو الف�ضل يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الوحدة اأو الف�ضل )من 
النتيجة  هذه  وُتعزى   ،)2.05( املوا�ضفة  لهذه  احل�ضابي  املتو�ضط  وقيمة  متو�ضطة،  الأ�ضل(«  ال�ضل�ضلة 
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الأ�ضل( مت  ال�ضل�ضلة  ال�ضف )من منتجات  الريا�ضيات لهذا  الت�ضميم،  من حيث كون كتاب  لختالف 
منت )5( وحدات، ت�ضم )12(  ت�ضميمه على هيئة وحدات، بحيث ت�ضم كل وحدة ف�ضلني اأو ثالثة، وت�ضّ
مت على هيئة ف�ضول، بحيث يدر�س الطالب )4( ف�ضول  مِّ ف�ضاًل، يف حني اأن كتب الريا�ضيات لهذا ال�ضف �ضُ
يف الف�ضل الدرا�ضي الأول، و)4( ف�ضول يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين، وبالنظر اإىل مكونات الف�ضول، جند 
اأن هناك ات�ضاقاً من حيث بع�س املو�ضوعات والفقرات، مثل التهيئة، واختبارات الف�ضل، للف�ضول التي مت 
تعريبها ومواءمتها، اإل اأنه مت تقلي�س درو�س حل امل�ضاألة، داخل الف�ضل، وتقلي�س الختبارات الرتاكمية، 
حيث توجد يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يف نهاية كل ف�ضل، يف حني اأنها يف كتاب الريا�ضيات لهذا ال�ضف 
 Mid – الف�ضل  اختبار منت�ضف  در�ضني، كذلك مت حذف �ضفحة  كل  بعد  تاأتي  امل�ضروع(  )من منتجات 
Chapter Check من جميع الف�ضول، وحذف �ضفحات Study guide and review  من جميع الف�ضول 

 Problem – التي متت مواءمتها، الإ�ضافة اإىل حذف جميع درو�س Problem  Solving in Science، و 
Solving Projects، و Problem Solving in HistoryTechnology - math online، LessonExtend  من 

�ضائرالف�ضول يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( لهذا ال�ضف. 
واأظهرت النتائج عدم التزام كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة ع�ضرة »ات�ضاق 
بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب، من ال�ضل�ضلة الأ�ضل«، لتحتل املرتبة الأخرية لهذا 
املحور، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.31(؛ نتيجة لغياب العديد من الأجزاء يف كتاب الطالب )من منتجات 

امل�ضروع( مثل: 
�  Math غياب جميع روابط التقنية التي توجه املتعلم والأ�ضرة اإىل ا�ضتخدام التقنية،  مثل: فقرة 

onlion  من غالف الكتاب، وافتتاحية  الوحدة والف�ضل، واأيقونة الدرو�س التي ت�ضري اإىل حمتوى 

وفقرة  ،Extra Practice وفقرة   ،Self Check Quizzes ذات��ي  تقومي  فقرة  مثل:  املوقع  يف  �ضريح 
Personal Tutor وفقرة Vocabulary Review يف  Extend the Activit، وفقرة  ، و   Study Tools

�ضركة  موقع  اإىل  امل�ضروع(  منتجات  )من  الكتاب  يوجه  املقابل  ويف  ف�ضل،  لكل  املراجعة  �ضفحات 
العبيكان obeikaneducation.com فقط، ول يتوفر املحتوى الذي يحقق تلك الفقرات حتى تاريخ 

هذه الدرا�ضة.
ل تظهر �ضفحات املقدمات يف كتاب الريا�ضيات )من منتجات امل�ضروع( لل�ضف الأول متو�ضط، كما  �

 Focal  هي يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا ال�ضف، مثل: �ضفحات الفهار�س، والنقاط املحورية
Points وارتباطها باملحتوى.

ل تظهر �ضفحات امل�ضادر للقراءة حتت م�ضمى Data File يف مقدمة كتاب الطالب  )من منتجات  �
امل�ضروع(.

اأج��زاء كما هي يف كتاب الطالب )من  � اأربعة  مل ي�ضمم املحتوى الريا�ضي لكتاب الطالب يف �ضوء 
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منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( حيث: 
• املعرفة 	 تتناول  مو�ضوعات،  �ضتة  يقدم  وال��ذي   ،StartSmart الذكية  البداية  ف�ضل  يتوفر  ل 

الريا�ضية يف بداية الكتاب، والتي متثل املكت�ضبات ال�ضابقة، وهي متطلبات لدرا�ضة مو�ضوعات 
الكتاب، وفق معايري املحتوى ل� NCTM، بعد ربطها بالواقع وبيئة املتعلم،  واملو�ضوع ال�ضاد�س 

حول حل امل�ضاألة.
• الريا�ضية 	 للمعرفة  ربطاً  يقدم  وال��ذي   ،Looking Ahead للم�ضتقبل  التطلع  ف�ضل  يتوفر  ل 

الالحقة يف �ضتة درو�س.
• ل تتوفر ال�ضفحات اخلتامية )املالحق(، التي تت�ضمن Student Handbook حيث يقدم فيها 	

الإ�ضافية  والتدريبات  الكتاب  هذا  تفعيل  لكيفية  بتوجيهات  تبداأ  اإ�ضافية،  وتدريبات  متارين 
 Concept and Skills واملهارات  املفاهيم  بنك  املفردات، وهو  Extra Practice، و�ضفحة م�ضرد 

Bank ، كما ل تتوفر �ضفحات م�ضرد للمفرداتGlossary  التي ت�ضرح كل مفهوم ريا�ضي ورد يف 

الكتاب باللغتني الإجنليزية والأ�ضبانية.
• 	.Mixed Problem Solving ل تتوفر �ضفحات
• 	 Key والتي هي حتت م�ضمى املفاهيم الأ�ضا�ضية يف الكتاب References ل تتوفر قوائم املراجع 

Concepts واأرقام ال�ضفحات، وقائمة توثيق ال�ضورPhoto Credits وم�ضادر احل�ضول عليها.

• وال�ضيغ 	 وال��ق��وان��ني،   Symbols and Properties الريا�ضية   ال��رم��وز  لأب��رز  عر�س  يوجد  ل 
الريا�ضية  Formulas والتحويالت بني الوحدات التي يتطلبها حمتوى الكتاب.

• تقدم 	 والتي   Preparing for  Standardized Tests املعياري  الختبارات  �ضفحات  توجد  ل 
تدريبات لهذه الختبارات لتهيئة الطالب لختبار الولية وربطها باملعايري.

• 	Selected Answers. لتوجد �ضفحات حلول التدريبات
وبذلك متت الإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الأول فقرة )ج( من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام 
كتاب الطالب )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات 

الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول متو�ضط؟«.
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4-1-2  نتائج حتليل اأدلة املعلمني للريا�صيات 

للك�ضف عن مدى التزام اأدلة املعلمني للريا�ضيات )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم 
الطبيعية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية كما تظهر يف اأدلة املعلمني )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مت 
حتليل اأدلة املعلمني لل�ضفوف الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط، للف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل 
الدرا�ضي الثاين، الن�ضخ املعدلة، طبعة 1432-1433ه�، من قبل اأربعة حمللني، لكل دليل بكامله، يف �ضوء 
بطاقة حتليل دليل املعلم لكل �ضف، التي ت�ضمنت )84( موؤ�ضراً، تندرج حتت )19( موا�ضفة، يف ثالثة 
تف�ضيل  يلي  وفيما  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  ملنتجات  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  �ضملت  بطاقة،  لكل  حماور 
النتائج التي تو�ضل اإليها املحللون، حيث يتم ا�ضتقراء النتائج بعر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة، يف �ضوء 
املتو�ضط احل�ضابي املوزون مل�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، ومن ثم عر�س نتائج كل حمور ابتداًء بدليل املعلم  

لل�ضف الأول البتدائي، يليه ال�ضف الرابع البتدائي، ومن ثم ال�ضف الأول املتو�ضط، كما يلي:   

نتائج حتليل دليل املعلم للريا�صيات )ال�صف الأول البتدائي(
لعر�س نتائج دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، يتم عر�س موا�ضفات كل حمور ابتداًء بتقدمي 
�ضرح للموا�ضفة، ومن ثم عر�س نتائجها، واحلكم على م�ضتوى حتققها يف �ضوء م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، 

ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

               Theoretical and educational bases املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية
من  التعليمي،  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حتدد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  هذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية، لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل لدليل املعلم، والبالغ عددها )46( موؤ�ضراً، تندرج حتت )13( موا�ضفة، تعك�س الأ�ض�س النظرية 
والرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي بجزاأيه: الف�ضل الدرا�ضي الأول، 
والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية(، ويتم تناول نتائج 
املوا�ضفات،  حتقق  م�ضتوى  تناول  ثم  ومن  موؤ�ضراتها،  �ضوء  يف  موا�ضفة  كل  نتائج  بتحليل  املحور  هذا 

وترتيبها الكلي لهذا املحور، كما يلي: 

املوا�ضفة الأوىل: يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني
تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
الريا�ضيات والعلوم( مب�ضتوى الدعم الذي تقدمه منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل للمعلمني، لتلبية حاجات 
املتعلمني، ومراعاة الفروق الفردية بينهم، واأمناط تعلمهم وميولهم، واجتاهاتهم، يف �ضوء )4( موؤ�ضرات 
لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-4-1(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري 

لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:   
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جدول )4-4-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الأوىل »يقدم املحتوى 
دعماً للمعلم للو�صول جلميع املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

1-1
يقدم دعماً  للمعلم لتلبية حاجات املتعلمني 
)امل���وه���وب���ني، ���ض��ري��ع��ي ال��ت��ع��ل��م، ال��ع��ادي��ني، 

بطيئي التعلم، املتاأخرين درا�ضياً(.

013ت
1.250.504

75%25%0%ن

2-1
ي���ق���دم اأن�������ض���ط���ة م��ت��ن��وع��ة ت���الئ���م اأمن�����اط 
امل��ت��ع��ل��م��ني يف ال��ت��ع��ل��م )ح��رك��ي��ة، ب�����ض��ري��ة، 

�ضمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،...(.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

3-1
م�ضتويات  ت��راع��ي  متنوعة  اأن�����ض��ط��ة  ي��ق��دم 
الإجناز الفردية للمتعلمني )فوق املتو�ضط، 

�ضمن املتو�ضط، دون املتو�ضط(. 

040ت
2.00 0.002

0%100%0%ن

يقدم دعماً  للمعلم ملراعاة ميول واجتاهات 4-1
املتعلمني.

031ت
1.75 0.5003

25%75%0%ن

2.000.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

يت�ضح من اجلدول )4-4-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.25(، ويقع هذا 
املوا�ضفة، متو�ضطة،  درج��ة حتقق هذه  تكون  امل��دى مابني )1.67-اأق���ل من 2.33(، وبذلك  املتو�ضط يف 

وبن�ضبة )%67(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.25-3.00(، وحتقق  املوؤ�ضر 
رقم )1-2( بدرجة مرتفعة، حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذا املوؤ�ضر )3.00(، وجاء املوؤ�ضر ) 3-1( 
يف املرتبة الثانية، وحتقق بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يليه املوؤ�ضر )1-4( بدرجة 
حتقق متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(؛ يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر )1-1(، حيث ح�ضل على 

متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.
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املوا�ضفة الثانية: يركز املحتوى الريا�ضي املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن.
حتاول هذه املوا�ضفة الك�ضف عن مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي بجزاأيه: الف�ضل 
الدرا�ضي الأول والف�ضل الدرا�ضي الثاين، )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
فروع  جميع  لتغطية  الريا�ضية،  املعرفة  وانتقاء  تقدمي  يف  وال��ت��وازن،  ال�ضمول  مل��راع��اة  املعلم  بتوجيه 
الريا�ضيات املت�ضمنة يف معايري  )NCTM(،  والتي تعد حمددات لختيار الأن�ضطة وتنويعها، مع الرتكيز 
كما  املعايري،  تناول هذه  والت�ضاع  يف  العمق  التوازن بني  ال�ضف، ومراعاة  لهذا  املحورية  النقاط  على 
التعلم  التوازن بني  اإىل مراعاة  بالإ�ضافة  ال�ضف،  لهذا  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  املعلم )من منتجات  دليل  يف 
املتعلمني، وذلك يف �ضوء )5( موؤ�ضرات،  املهارات لدى  املفاهيم وتطوير  وا�ضتق�ضاء  وال�ضريح  ال�ضمني 
التكرارات  لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات،   )2-4-4( رق��م  اجل��دول  ويو�ضح 

والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

جدول )4-4-2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية »يركز 
املحتوى الريا�صي املقدم للمعلم على ال�صمول والعمق والتوازن«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2
ف��روع  جميع  �ضمول  مل��راع��اة  املعلم  يوجه 
الريا�ضيات وفق جمالت معايري املحتوى 

.NCTM  �ل

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

2-2
املهمة  الريا�ضيات  لتقدمي  املعلم  يوجه 
 NCTM  بالرتكيز على النقاط املحورية

Focal Points لل�ضف.

004ت
1.000.00

4 100%0%0%ن

ال��ت��وازن ب��ني العمق 3-2 ي��وج��ه املعلم مل��راع��اة 
والت�ضاع يف تناول املعرفة الريا�ضية. 

310ت
2.750.50

2 0%25%75%ن

4-2

التعلم  ال��ت��وازن بني  مل��راع��اة  املعلم   يوجه 
 Balancing ال�ضريح  والتعلم  ال�ضمني 
 Implicit and Explicit Learning

يف تقدمي املعرفة واملهارات الريا�ضية.

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

5-2
يوجه املعلم ملراعاة التوازن بني ا�ضتق�ضاء 
امل��ف��اه��ي��م وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات الإج��رائ��ي��ة 

واحل�ضابية.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2.150.100املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

72%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية
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يت�ضح من اجلدول )4-4-2( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية »يركز 
املعياري  والنحراف  ت�ضاوي )2.15(،  والتوازن«  والعمق  ال�ضمول  للمعلم على  املقدم  الريا�ضي  املحتوى 
)0.10(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة، متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني 

)1.67 – اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%72(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بني )1.00-3.00(، وجاء املوؤ�ضر )5-2( 
الذي   )3-2( املوؤ�ضر  يليه   ،)3.00( قيمته  بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي  الأوىل، وحتقق  املرتبة  يف 
 )4-2(  ،)1-2( املوؤ�ضران  حتقق  بينما   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  اأي�ضاً،  مرتفعة  بدرجة  حتقق 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل يتحقق املوؤ�ضر )2-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.00(، وباتفاق املحللني مل يتحقق بن�ضبة )%100(.

املوا�ضفة الثالثة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة 
الريا�ضية

تركز هذه املوا�ضفة على مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول ابتدائي بجزاأيه: الف�ضل الدرا�ضي 
الأول والف�ضل الدرا�ضي الثاين، )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( بتقدمي 
املعرفة الريا�ضية ب�ضكل مرتابط راأ�ضياً، ومنطقياً عرب ال�ضفوف، مع حتقيق التكامل بني هذه املعرفة 
وواقع احلياة، والعلوم واملواد الأخرى والتقنية وتوظيفها يف تعليم الريا�ضيات وتعلمها، وذلك يف �ضوء 
احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )3-4-4( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  املوا�ضفة،  هذه  لتحقيق  موؤ�ضرات   )5(

والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-4-3( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثالثة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�صية«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

راأ�ضياً 1-3 الريا�ضية  املعرفة  ترابط  ي��ربز 
عرب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س. 

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-3
ب�ضكل  الريا�ضية  امل��ع��رف��ة  تتابع  ي��ربز 
م��ن��ط��ق��ي ع���رب ال�����ض��ف��وف وال��ف�����ض��ول 

والدرو�س.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

3-3

وواقع  الريا�ضيات  بني  التكامل  ي��ربز  
//  Relevant Life احلياة

Learning  بتقدمي تطبيقات حياتية 
للمعرفة. 

13.ت
1.250.504

75%25%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

الريا�ضيات والعلوم 4-3 التكامل بني  يربز 
واملواد الأخرى.

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

5-3
وتعليم  التقنية  ب��ني  ال��ت��ك��ام��ل  يحقق 
 Integrating . الريا�ضيات وتوظيفها

.Technology & Learning

004ت
1.000.00

5 100%0%0%ن

2.050.10املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة
68%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

»يقدم  الثالثة  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )3-4-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�ضية« ت�ضاوي )2.05(، 
هذا  وقع  حيث  متو�ضطة؛  املوا�ضفة،  هذه  حتقق  درج��ة  اأن  اإىل  ي�ضري  مما   ،)0.10( معياري  وبانحراف 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%68(.
املوؤ�ضران )3-1(،  و)2-3(  املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات ما بني )1-3(، وحتقق  وتراوحت قيم 
 )4-3( املوؤ�ضر  يليهما  الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتال   ،)3.0( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضران )3-3( و)3-5(، حيث 

ح�ضل اأحدهما على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، والآخر على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1(.

 )Qualitative Learning (املوا�ضفة الرابعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو التعلم النوعي
.)Multi-Approaches Learning(املتعدد املداخل

تركز هذه املوا�ضفة على مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، بجزاأيه:  الف�ضل الدرا�ضي 
بالدعم  الطبيعية(  الريا�ضيات والعلوم  الثاين، )من منتجات م�ضروع تطوير  الدرا�ضي  الأول والف�ضل 
ل�ضتخدام  ل��ه،  املقدم  الدعم  حيث  من  امل��داخ��ل،  املتعدد  النوعي  التعلم  باجتاه  لالأخذ  للمعلم،  املقدم 
الريا�ضية  املعرفة  لتطبيق  متعددة،  م�ضروعات  وتقدمي  وال�ضتق�ضاء،  التعاوين،  التعلم  ا�ضرتاتيجيات 
داخل ال�ضف وخارجه، وذلك يف �ضوء )4( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-
4-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق 

موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 
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اجلدول )4-4-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الرابعة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو  التعلم النوعي املتعدد املداخل«  

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4
 Cooperative.     ي�ضجع التعلم التعاوين

Learning

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-4
  Scientific العلمي  ال�ضتق�ضاء  ي�ضجع 

Inquiryللمعرفة الريا�ضية.

040ت
2.000.00

1 0%100%0%ن

لتطبيق 3-4  Projects م�������ض���روع���ات  ي���ق���دم 
املعرفة الريا�ضية.

004ت
1.000.00

3 100%0%0%ن

4-4

ي�����ض��ج��ع ا����ض���ت���خ���دام امل���ن���ظ���م���ات امل��ت��ق��دم��ة 
Advanced Organizations  وخرائط 

.Concept Maps املفاهيم

004ت
1.000.00

3 100%0%0%ن

1.500.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة
50%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )4-4-4( 
الرابعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو التعلم النوعي Learning Qualitative املتعدد املداخل 
)Multi�Approaches Learning(« ت�ضاوي )1.50(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة 
حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33 – اأقل من 1.67(، وبن�ضبة 

.)%50(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات ما بني )1-2.00(، اإذ حتقق املوؤ�ضران )1-4(، )2-4( 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل يتحقق املوؤ�ضران )4-3(، )4-4(، حيث ح�ضال 

على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.0(، بن�ضبة )100%( بالتفاق على عدم حتققها من قبل املحللني.

املوا�ضفة اخلام�ضة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية 
تركز هذه املوا�ضفة على مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، بجزاأيه: الف�ضل الدرا�ضي 
بالدعم  الطبيعية(  الريا�ضيات والعلوم  الثاين، )من منتجات م�ضروع تطوير  الدرا�ضي  الأول والف�ضل 
التعلم  ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام  بالت�ضجيع على  التعليمية،  العملية  املتعلم حمور  ليجعل  للمعلم  املقدم 
للمتعلم،  ال�ضابقة  باخلربة  ترتبط  ا�ضتك�ضافية،  اأن�ضطة  تقدمي  مع  الن�ضط،  والتعلم  وامل�ضتقل،  الذاتي 

ت�ضاعده يف بناء وفهم املعرفة املراد تعلمها، وتت�ضمن هذه املوا�ضفة )3( موؤ�ضرات لتحقيقها.
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ويو�ضح اجلدول رقم )4-4-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-4-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حمورًا للعملية التعليمية« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي�������ض���ج���ع ال���ت���ع���ل���م ال������ذات������ي وامل�������ض���ت���ق���ل 1-5
 Independent Learning.

013ت
1.250.50

3 75%25%0%ن

2-5 Active. ال���ن�������ض���ط   ال���ت���ع���ل���م  ي�������ض���ج���ع 
learning

031ت
1.750.50

2 25%75%0%ن

3-5
يقدم اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية ترتبط باخلربة 
ال�ضابقة للمتعلم لبناء وفهم املعرفة املراد 

تعلمها.

040ت
2.000.00

1 0%100%0%ن

1.670.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

56%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

يت�ضح من اجلدول )4-4-5( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة »يقدم 
معياري  وبانحراف   ،)1.67( ت�ضاوي  التعليمية«  للعملية  حم��وراً  املتعلم  ليجعل  للمعلم  دعماً  املحتوى 
)0.33(،  مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني 

)1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%56(.
رقم  املوؤ�ضر  – 2.00(، وحتقق   1.25( ما بني  املوا�ضفة  لهذه  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
)5-3( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وحمتاًل املرتبة الأوىل، يف حني حتقق املوؤ�ضر 
)5-2( بدرجة متو�ضطة، بح�ضوله  على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، ومل يتحقق املوؤ�ضر )5-1(، حيث 

ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.25(.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم  لتنمية مهارات التفكري باأنواعها      لدى املتعلمني .
البتدائي )من منتجات م�ضروع  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  التزام  املوا�ضفة على مدى  ترتكز هذه 
Thinking Skills  باأنواعها  تطوير الريا�ضيات والعلوم( بالدعم املقدم للمعلم لتنمية مهارات التفكري  
لدى املتعلمني، وذلك من خالل توجيه املعلم اإىل م�ضادر متعددة، مع تزويده باأن�ضطة متنوعة، تتطلب 
�ضوء  لديهم، يف  الريا�ضي  ال�ضتدلل  مهارات  تطوير  على  وتعمل  املتعلمني،  لدى  عليا  تفكري  مهارات 
واملتو�ضط احل�ضابي  التكرارات  املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )6-4-4(  اثنني لتحقيق هذه  موؤ�ضرين 
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والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-4-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني باأنواعها«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��ت��ط��ل��ب م��ه��ارات 
)ال��ت��ح��ل��ي��ل،    H .O .T ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري 

والرتكيب، الناقد، الإبداعي... اإلخ(.

040ت
2.000.00

- 0%100%0%ن

ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات 2-6
ال�ضتدلل الريا�ضي.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

67% الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

ال�ضاد�ضة  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )6-4-4( 
»يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري )Thinking Skills ( لدى املتعلمني باأنواعها« ت�ضاوي 
اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث وقع  )2.00(، وبانحراف معياري)0.00(، مما ي�ضري اإىل 

هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%67(.
وحتقق موؤ�ضرا هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، بح�ضولهما على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(.

املوا�ضفة ال�ضابعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني
تناولت هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
الريا�ضيات والعلوم( بالدعم املقدم للمعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت  Problem Solving Skills لدى 
املتعلمني، بتقدمي اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات وا�ضرتاتيجيات حمددة لدى املتعلمني، وتدريبهم على 
اختيار وتطبيق هذه ال�ضرتاتيجيات حلل امل�ضكالت، يف �ضوء موؤ�ضرين لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح 
والن�ضب  التكرارات،  لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )7-4-4( رقم  اجل��دول 

املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:
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اجلدول )4-4-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��ن��م��ي م��ه��ارات 1-7
وا�ضرتاتيجيات حمددة حلل امل�ضكلة.

031ت
1.750.500-

25%75%0%ن

2-7
املتعلمني  لتدريب  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
ع��ل��ى اخ���ت���ي���ار وت��ط��ب��ي��ق ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

متنوعة حلل امل�ضكلة.

031ت
1.750.50-

25%75%0%ن

1.750.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة

58%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة

ال�ضابعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )7-4-4( 
»يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت )Problem Solving Skills( لدى املتعلمني« 
ت�ضاوي )1.75(، وبانحراف معياري )0.50(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء 

هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67- اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%58(.
وحتقق موؤ�ضرا هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(.

املوا�ضفة الثامنة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني
تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
الريا�ضيات والعلوم( بالدعم املقدم للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني، بتقدمي 
اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات القراءة والكتابة والتحدث لديهم، يف �ضوء )3( موؤ�ضرات لتحقيق هذه 
لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  ال��ت��ك��رارات  يو�ضح   )8-4-4( رق��م  واجل���دول  املوا�ضفة، 

التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-4-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�صل الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات القراءة 1-8
الريا�ضية ب�ضكل �ضريح يف املحتوى.

013ت
1.250.502

75%25%0%ن

ال��ك��ت��اب��ة يف 2-8 اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة لتنمية  ي��ق��دم 
 Writing in Math الريا�ضيات

013ت
1.250.502

75%25%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���ق���دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ل��ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 3-8
التحدث لدى املتعلمني.

40.ت
2.000.001

0%100%.%ن

0.33 1.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

50%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

الثامنة  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )8-4-4( 
»يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )1.50(، وانحراف 
معياري )0.33(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )1.33 – اأقل من 1.67(، وبن�ضبة )%50(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.25-2( وجاء املوؤ�ضر )8-3( يف 
املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(، وحتقق بدرجة متو�ضطة، ومل يتحقق املوؤ�ضران )1-8(، 

)8-2( حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.

املوا�ضفة التا�ضعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني
تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
املتعلمني، بتقدمي  الريا�ضي لدى  املقدم للمعلم لتنمية مهارات الرتابط  الريا�ضيات والعلوم( بالدعم 
اأن�ضطة ت�ضجع املتعلمني على الربط بني املعرفة الريا�ضية من جهة، وربطها ب�ضياقات اأخرى من جهة 
التكرارات   )9-4-4( رق��م  اجل��دول  ويو�ضح  املوا�ضفة،  ه��ذه  لتحقيق  اثنني  موؤ�ضرين  �ضوء   يف  اأُخ���رى، 
املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه  التكرارات، والن�ضب  املعياري لهذه  واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف 

املوا�ضفة كما يلي: 
اجلدول )4-4-9(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة التا�صعة »يقدم 

املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على الربط بني 1-9
املعرفة الريا�ضية.

130ت
2.250.500

1 0%75%25%ن

ي��وف��ر اأن�����ض��ط��ة ت�����ض��ج��ع امل��ت��ع��ل��م ع��ل��ى رب��ط 2-9
املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى.

031ت
1.750.500

2 25%75%0%ن
2.000.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة
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التا�ضعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )9-4-4( 
»يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف 
معياري )0.50(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )1.67 –اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%67(.
املوؤ�ضر )9-2( على متو�ضط ح�ضابي  بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضل  املوا�ضفة  وحتقق موؤ�ضرا هذه 

قيمته )2.25(، واحتل املرتبة الأوىل، يليه املوؤ�ضر )9-1( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(.

املوا�ضفة العا�ضرة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني
م�ضروع  منتجات  )م��ن  الب��ت��دائ��ي  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  ال��ت��زام  م��دى  املوا�ضفة  ه��ذه  تتناول 
الريا�ضيات والعلوم( بالدعم املقدم للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني، بت�ضجيعهم 
على ا�ضتخدام متثيالت متعددة للمعرفة الريا�ضية، يف �ضوء موؤ�ضر واحد لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح 
والن�ضب  التكرارات  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات،   )10-4-4( رقم  اجل��دول 

املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-4-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني« 

املوؤ�ضراتم
ال�ضتجابةتكرار

النحراف املتو�ضط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�ضبة 
جزئياً 

غري 
متحقق 

 1-10

متعددة  متثيالت  ل�ضتخدام  املعلم   يوجه 
اللفظية  )ال��ع��ب��ارات  ال��ري��ا���ض��ي��ة  للمعرفة 
وال����رم����وز ال���ع���ددي���ة واجل���ربي���ة وال��ر���ض��وم 
الفهم  لتعميق  اإل��خ(  واجل���داول...  البيانية 

لدى املتعلمني.

310ت

2.750.50
-

0%25%75%ن

2.750.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة

92%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة

مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  املوا�ضفة  اأن  اأع��اله   )10-4-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ي�ضاوي  املتعلمني« حتققت بدرجة مرتفعة، بح�ضولهما  على متو�ضط ح�ضابي  الريا�ضي لدى  التمثيل 

)2.75(، وبانحراف معياري )0.50(، وحتقق املوؤ�ضر الوحيد لهذه املوا�ضفة بن�ضبة )%92(. 
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املوا�ضفة احلادية ع�ضرة: يزود املعلم مبهمات ومهارات مهمة تدعم املتعلمني يف املذاكرة والتنظيم 
الذاتي      

تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
لدى  الذاتي  والتنظيم  املذاكرة  مهارات  تدعم  ومهارات  مبهمات  املعلمني  بتزويد  والعلوم(  الريا�ضيات 
املتعلمني، بتقدمي اأن�ضطة متنوعة لتدريبهم على هذه املهارات، لتح�ضني الفهم والتذكر، وتقدمي مناذج 
وذلك يف  والتلخي�س،  التدوين  وت�ضجيعهم على مهارات  املهارات،  لتدريبهم على هذه  الختبارات،  من 
�ضوء )4( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-4-11( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي 

والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 

اجلدول  )4-4-11( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة  
»يزود املعلم مبهمات ومهارات  تدعم املذاكرة والتنظيم الذاتي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
ي���ق���دم اأن�����ض��ط��ة ل���ت���دري���ب امل��ت��ع��ل��م��ني على 
لتح�ضني  ناجحة  وا�ضرتاتيجيات  مهمات 

الفهم والتذكر.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-11
 يقدم مناذج متنوعة لتدريب املتعلمني على 
 Standardized امل��ع��ي��اري��ة  الخ��ت��ب��ارات 

Test ترتبط باملهارات املطلوبة.

031ت
1.750.503

25%75%0%ن

3-11
ي���ق���دم اإر�������ض������ادات وخم���ط���ط���ات م��ت��ن��وع��ة 
املذاكرة  املتعلم يف  املعرفة لت�ضاعد  لتنظيم 

والدرا�ضة.

031ت
1.750.503

25%75%0%ن

لدى 4-11 والتلخي�س  التدوين  مهارات  ي�ضجع 
املتعلمني.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن
1.880.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

63%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-4-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة احلادية 
ع�ضرة »يزود املعلم مبهمات ومهارات مهمة )Practicing important tasks and skills (    تدعم املتعلمني 
يف املذاكرة والتنظيم الذاتي« ت�ضاوي )1.88(، وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه 

املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%63(.
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.75-2.00(، وحتققت جميعها 
بدرجة متو�ضطة، وجاء املوؤ�ضران )11-1(، و)11-4( يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(، 

يليهما املوؤ�ضران )11-2(، و)11-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.

املوا�ضفة الثانية ع�ضرة: يزود املعلم باأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة 
م�ضروع  منتجات  )من  البتدائي  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  التزام  مدى  املوا�ضفة  هذه  تتناول   
املتعلمني،  اأداء  واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة، لتقومي  ب��اأدوات  املعلم  بتزويد  والعلوم(  الريا�ضيات  تطوير 
املتعلمني على  املهام  وت�ضجع هذه  واخلتامي،  التكويني،  والتقومي  الت�ضخي�ضي،  للتقومي  بتقدمي مهام 
�ضوء  يف  وذل��ك  للمعلم،  املقدمة  امل�ضتويات  املتعددة  العالجية  اخلطط  اإىل  بالإ�ضافة  الذاتي،  التقومي 
احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )12-4-4( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  املوا�ضفة،  هذه  لتحقيق  موؤ�ضرات   )6(

والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 

اجلدول )4-4-12( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة 
»يزود املعلم باأدوات واأ�صاليب تقومي متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ترتبط اأ�ضاليب التقومي واملعاجلة باملحتوى 1-12
يف جميع مراحله.

040ت
2.000 .01

0%100%0%ن

2-12

ي���ق���دم م���ه���ام وخ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ق��ومي 
  Assessment Diagnosticالت�ضخي�ضي
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ام���ت���الك امل��ت��ع��ل��م��ني امل��ع��رف��ة 
ال���الزم���ة ق��ب��ل التعلم  ال�����ض��اب��ق��ة  وامل���ه���ارات 

اجلديد.

040ت

2.000.001

0%100%0%ن

3-12

ي���ق���دم م���ه���ام وخ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ق��ومي 
 Formative ال���ب���ن���ائ���ي   ( ال���ت���ك���وي���ن���ي 
بديلة  ط��رائ��ق  وت��وف��ري   )Assessment

لتحديد ا�ضتيعاب املتعلمني.

031ت
1.750.5004

25%75%0%ن

ي���ق���دم م���ه���ام وخ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ق��ومي 4-12
Summative Assessment.   اخلتامي

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

التقومي 5-12 على  املتعلم  التقومي  مهام  ت�ضجع 
الذاتي.

013ت
1.250.5005

75%25%0%ن

ي��وف��ر امل��ح��ت��وى خ��ط��ط��اً ع��الج��ي��ة م��ت��ع��ددة 6-12
مرتبطة بالتقومي.

013ت
1.250.5005

75%25%0%ن
1.710.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة

57%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة
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الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )12-4-4( 
ت�ضاوي )1.71(، وبانحراف  واملعاجلة«  للتقومي  واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة  ب��اأدوات  املعلم  »يزود  ع�ضرة 
معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )1.67- اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%57(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.25-2.00(، وحتققت املوؤ�ضرات 
املرتبة  بذلك  واحتلت   ،)2( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  و)4-12(  و)2-12(،   ،)1-12(
املوؤ�ضر )12-3(، بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، يف حني مل يتحقق  الأوىل، يليها 

املوؤ�ضران )12-5(، )12-6( حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.

املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة: يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها
تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
الريا�ضيات والعلوم( بتوفري حمتوى لدعم املعلمني يف فهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها، وذلك يف �ضوء 
واملتو�ضط احل�ضابي  التكرارات  رقم )13-4-4(  ويو�ضح اجلدول  املوا�ضفة،  لتحقيق هذه  )5( موؤ�ضرات، 

والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 

اجلدول )4-4-13( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة 
»يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�صيات، وطرائق تقدميها«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ومتنوعة 1-13 متعددة  مل�ضادر  املعلمني  يوجه 
لفهم الريا�ضيات وطرائق تقدميها.

013ت
1.250.5002

75%25%0%ن

يقدم بدائل متنوعة للتطوير املهني وفق 2-13
حاجات املعلمني.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-13
يقدم مداخل وخططاً متنوعة للمعلمني 
فيها  يحدث  التي  ال�ضفية  البيئة  لتهيئة 

التعليم والتعلم. 

013ت
1.250.5002

75%25%0%ن

4-13
امل���راد  ال��ري��ا���ض��ي��ة  للمعرفة  ���ض��رح��اً  ي��ق��دم 
واإر�ضادات  املحتوى،  يف  واملت�ضمنة  تعلمها 

للمعلم اجلديد.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

5-13
التدري�س  لتكييف  للمعلمني  فر�ضاً  يوفر 
ح�������ض���ب ح�����اج�����ات امل���ت���ع���ل���م���ني اخل���ا����ض���ة 

با�ضتخدام التقنية. 

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

1.300.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة
43%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة
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الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )13-4-4( 
ع�ضرة »يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها« ت�ضاوي )1.30(، وبانحراف 
معياري )0.20(، وبذلك تكون هذه املوا�ضفة غري متحققة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى )اأقل من 

1.33(، وبن�ضبة )%43(.
املوؤ�ضر  املوا�ضفة ما بني )1.00-2.00(، وحتقق  ملوؤ�ضرات هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
مل  حني  يف   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتل  متو�ضطة،  بدرجة   )4-13(
تتحقق املوؤ�ضرات الأخرى، حيث ح�ضل املوؤ�ضران )13-1(، )13-3( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، 

وح�ضل املوؤ�ضران )13-2(، )13-5(، على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�صة نتائج املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
لعر�س نتائج املحور الأول الكلية التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
عر�س  يتم  موؤ�ضراً،   )46( ت�ضمنت  موا�ضفة   )13( عددها  والبالغ  املحور،  هذا  موا�ضفات  من  موا�ضفة 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-4-14( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:

اجلدول )4-4-14( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الأول الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
     Theoretical and educational bases

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

675%2.000.25يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني.1
722%2.150.10يركز املحتوى الريا�ضي املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن.2

يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند 3
683%2.050.10تقدمي املعرفة الريا�ضية

4
ي���ق���دم امل���ح���ت���وى دع���م���اً ل��ل��م��ع��ل��م ل���الجت���اه ن��ح��و ال��ت��ع��ل��م ال���ن���وع���ي     
 Multi- Approaches  املتعدد املداخل  Qualitative Learning

Learning
1.500.00%5011

5610%1.670.33يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية.5

يقدم املحتوى دعماً للمعلم  لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني 6
674%2.000.00باأنواعها.

لدى 7 امل�ضكالت  ح��ل  م��ه��ارات  لتنمية  للمعلم  دع��م��اً  املحتوى  يقدم    
588%1.750.50املتعلمني.
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رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى 8
5012%1.500.33املتعلمني.

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى 9
676%2.000.50املتعلمني.

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 10
921%2.750.50املتعلمني.

امل��ذاك��رة 11 يف  املتعلمني  ت��دع��م  مهمة  وم��ه��ارات  مبهمات  املعلم  ي���زود 
637%1.880.25والتنظيم الذاتي.      

للتقومي 12 وم�ضتمرة  متنوعة  ت��ق��ومي  واأ���ض��ال��ي��ب  ب����اأدوات  املعلم  ي���زود 
579%1.710.25واملعاجلة.

4313%1.300.20يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها.13

62%1.870.26م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الأول

الكلي  الأول  املحور  ملوا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله    )14-4-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ت�ضاوي )1.87(، وبانحراف معياري )0.26(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%62(. 
وحتققت    ،)2.75-1.30( بني  ما  املوا�ضفات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
املوا�ضفة العا�ضرة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني« بدرجة 
بدرجة  موا�ضفات   )9( وحتققت   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  يف  وج��اءت  مرتفعة، 
متو�ضطة، هي: املوا�ضفة الثانية »يركز املحتوى الريا�ضي املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن«، 
حيث جاءت يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.15(، ويف املرتبة الثالثة جاءت املوا�ضفة الثالثة 
»يركز املحتوى املقدم للمعلم على الرتابط املنطقي والتكامل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.05(، وت�ضاوت 
ال�ضاد�ضة، والأوىل، والتا�ضعة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(،  املتو�ضطات احل�ضابية للموا�ضفات:  قيم 
 Thinking (ومت ترتيبها كما يلي: املوا�ضفة ال�ضاد�ضة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري
Skills   ( باأنواعها« يف املرتبة الرابعة، تليها املوا�ضفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع 

الريا�ضي لدى  للمعلم لتنمية مهارات الرتابط  املحتوى دعماً  التا�ضعة »يقدم  املوا�ضفة  املتعلمني«، ثم 
املتعلمني«.

   Practicing مهمة  وم��ه��ارات  مبهمات  املعلم  امل��ح��ت��وى  »ي���زود  ع�ضرة  احل��ادي��ة  امل��وا���ض��ف��ة  وج���اءت 
important tasks and skills تدعم املتعلمني يف     املذاكرة والتنظيم الذاتي« يف املرتبة ال�ضابعة، مبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.88(، تليها املوا�ضفة ال�ضابعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت 



180

الثانية  املوا�ضفة  تليها   ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  املتعلمني«  لدى   ) Problem Solving Skills (
ح�ضابي  مبتو�ضط  واملعاجلة«،  للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  ب��اأدوات  املعلم  »ي��زود  ع�ضرة 
قيمته )1.71(، ويف املرتبة العا�ضرة جاءت املوا�ضفة اخلام�ضة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم 

حمور العملية التعليمية«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.67(. 
وحتققت موا�ضفتان بدرجة منخف�ضة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.50(، وهما: املوا�ضفة الرابعة 
املداخل  املتعدد   ) Qualitative) Learning النوعي     التعلم  نحو  لالجتاه  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم 
مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  الثامنة  واملوا�ضفة   ،  »)Multi� Approaches Learning (

التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني« بالرتتيب.    
الريا�ضيات  لفهم  للمعلمني  الدعم  املحتوى  »يقدم  ع�ضرة  الثالثة  املوا�ضفة  تتحقق  مل  حني  يف 

وطرائق تقدميها« حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي )1.30( وجاءت يف املرتبة الأخرية.

Components of the book املحور الثاين: مكونات الدليل
الدليل،  هذا  حمتوى  لتنظيم  والفنية  الرتبوية  الناحية  من  الدليل  مكونات  املحور  هذا  يتناول 
الناحية الرتبوية  التعليمي من  املنتج  اأن يكون عليه  العلمية التي حتدد ما يجب  ال�ضروط  ويتمثل يف 
تندرج حتت )3( موا�ضفات،  والبالغ عددها )20( موؤ�ضراً،  الدليل،  دفتي  املحتوى بني  لتنظيم  والفنية 
لل�ضف  املعلم  دليل  يف  بها،  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  التزام  مدى  تعك�س 
الأول البتدائي، بجزاأيه الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل لدليل املعلم، من حيث بنية الدليل، وبنية  الوحدة اأو الف�ضل، وبنية الدر�س. ومت حتليل نتائج كل 
موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات، وترتيبها الكلي لهذا املحور 

كما يلي: 

املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل( 

تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )يف منتجات م�ضروع تطوير 
الأ�ض�س  تعك�س  التي  املقدمات  توفر  حيث  من  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  الدليل  ببنية  والعلوم(  الريا�ضيات 
وتنظيم   مواءمتها،  متت  التي  املعرفة  مع  وات�ضاقها  والف�ضول  للدليل،  الريا�ضي  واملحتوى  النظرية، 
مو�ضوعات  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الدليل  يف  مو�ضوعاتها  وات�ضاق  املالحق  توفر  ومدى  الف�ضول 
املالحق يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. وذلك يف �ضوء )8( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة. 
التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )15-4-4( رقم  اجل��دول  ويو�ضح 

والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 
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اجلدول )4-4-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة »ات�صاق بنية الدليل«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14
النظرية  الأ���ض�����س  تعك�س  م��ق��دم��ات  تتوفر 
واملحتوى الريا�ضي للدليل، مزودة بروابط 

اإليكرتونية مل�ضادر متعددة.

031ت
1.750.50.2

25%75%0%ن

2-14
الذكية(  )ال��ب��داي��ة  متهيدي  ف�ضل  يتوفر 
التي  الأ�ضا�ضية  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  ي��ت��ن��اول 

متثل مراجعة للمكت�ضبات ال�ضابقة.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-14

ت��ت�����ض��ق م���و����ض���وع���ات ال��ف�����ض��ل ال��ت��م��ه��ي��دي 
يف ال��دل��ي��ل )م����ن م��ن��ت��ج��ات امل�������ض���روع( مع 
ال��دل��ي��ل )م��ن  الف�ضل يف  م��و���ض��وع��ات ه���ذا 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

4-14

ن��ظ��م��ت ال��ف�����ض��ول الأ���ض��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى هيئة 
وحدات تعليمية )اأو ف�ضول( تتناول املعرفة 
وامل���ه���ارات ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل النقاط 

املحورية لل�ضف.  

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

5-14

ي���ت�������ض���ق ت���ن���ظ���ي���م م����و�����ض����وع����ات ال���ف�������ض���ول 
الأ�ضا�ضية يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( 
ال��دل��ي��ل )من  الف�ضول يف  م��و���ض��وع��ات  م��ع 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

013ت
1.250.5003

75%25%0%ن

ويتناول 6-14 للم�ضتقبل  التطلع  ف�ضل  يتوفر 
املعرفة واملهارات الريا�ضية الالحقة.

004ت
10.004

100%0%0%ن

00410.004تتتوفر مالحق تقدم دعماً اإ�ضافياً للمعلم.7-14 100%0%0%ن

8-14
)من  الدليل  يف  املالحق  مو�ضوعات  تت�ضق 
املالحق  امل�ضروع( مع مو�ضوعات   منتجات 
يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

004ت
10.004

100%0%0%ن

1،250.13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

42%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة
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اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )15-4-4( 
ت�ضاوي  الأ���ض��ل(«  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الدليل  بنية  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الدليل  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
)1.25(، وبانحراف معياري )0.13(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث جاء هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33- اأقل من 1.67(، وبن�ضبة )%42(.
املوؤ�ضر  املوا�ضفة ما بني )1.00-2.00(، وحتقق  ملوؤ�ضرات هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
)14-5( بدرجة متو�ضطة، حمتاًل املرتبة الأوىل مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يليه املوؤ�ضر )4-14( 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ثم املوؤ�ضر )14-1(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، يف حني مل تتحقق 
ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضلت  حيث  و)8-14(  و)7-14(،  و)6-14(،  و)3-14(،   ،)2-14( املوؤ�ضرات  بقية 

قيمته )1(.

املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع 
بنية الوحدة ) او الف�ضل ( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(  

تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
توفر مقدمة  الأ�ضل، من حيث  ال�ضل�ضلة  كما تظهر يف  الوحدة،  اأو  الف�ضل  ببنية  والعلوم(  الريا�ضيات 
مل�ضادر  اإلكرتونية  ب��رواب��ط  م��زودة  تكون  الريا�ضي،  املحتوى  لتقدمي  املعلم  تهيئ  الف�ضل،  اأو  للوحدة 
متعددة، وتتناول هذه املوا�ضفة مدى توفر خيارات لتقومي اأداء املتعلم متعددة امل�ضتويات للف�ضل، وات�ضاق 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، التي  مو�ضوعات الف�ضل يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات الف�ضل يف 
متت ترجمتها ومواءمتها، وتنوعها، بتنوع املو�ضوعات التي تغطيها داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( يف الدليل 
من منتجات امل�ضروع، بتنوعها يف الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، وذلك يف �ضوء )5( موؤ�ضرات لتحقيق 
هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-4-16( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه 

التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

اجلدول )4-4-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الف�صل اأو 
الوحدة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-15

ال��ف�����ض��ل(   )اأو  ل���ل���وح���دة  م���ق���دم���ة  ت���ت���وف���ر 
تت�ضمن خمططاً تف�ضيلياً لدرا�ضة املحتوى 
الريا�ضي للوحدة  وللف�ضل، مزودة بروابط 

اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

املتعلم متعددة 2-15 اأداء  لتقومي  تتوفر خيارات 
امل�ضتويات للف�ضل.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-15
تت�ضق املو�ضوعات  املت�ضمنة يف الدليل )من 
منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات الف�ضل يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

4-15
اأو الف�ضل  تتنوع املو�ضوعات داخل الوحدة 
ب��ت��ن��وع امل���و����ض���وع���ات ال���ت���ي ت��غ��ط��ي��ه��ا داخ���ل 

الوحدة اأو الف�ضل. 

130ت
2.250.5001

0%75%25%ن

5-15

ت��ت��ن��وع  خ��ط��وات ت��دري�����س ال���درو����س داخ��ل 
املو�ضوعات  بتنوع  الف�ضل(  اأو   ( ال��وح��دة 
التي تغطيها داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( يف 
الدليل )من منتجات امل�ضروع( بتنوعها يف 

الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

040ت

2.000.002

0%100%0%ن

2.050.10املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة

68%الن�ضبة املئوبة مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثانية اخلام�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-4-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة 
ال�ضل�ضلة  من  الوحدة  اأو  الف�ضل  بنية  مع  امل�ضروع  منتجات  من  الوحدة  اأو  الف�ضل  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
الأ�ضل« ت�ضاوي )2.05(، وبانحراف معياري )0.10(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67- اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%68(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2-2.25(، وبذلك تكون درجة 
حتقق جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وجاء املوؤ�ضر )15-4( يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط 
قيمته  املوؤ�ضرات مبتو�ضط ح�ضابي  لبقية  املتو�ضطات احل�ضابية  ت�ضاوت  قيمته )2.25(، يف حني  ح�ضابي 

.)2.00(

امل�ضروع( مع بنية الف�ضل  ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات  ال�ضاد�ضة ع�ضرة:  املوا�ضفة 
)من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(

تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
واملفردات،  الأفكار،  ات�ضاق  الأ�ضل، من حيث  ال�ضل�ضلة  الدر�س كما تظهر يف  ببنية  والعلوم(  الريا�ضيات 
ومدى توفر اأن�ضطة ا�ضتهاللية، واأمثلة وتدريبات وتنوع طرائق عر�س الدرو�س يف الدليل )من منتجات 
امل�ضروع( وفق تنوعها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وذلك يف �ضوء )7( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح 
والن�ضب  التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )17-4-4( رقم  اجل��دول 

املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:
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اجلدول )4-4-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الدر�س«

املوؤ�ضراتم
ال�ضتجابةتكرار

النحراف املتو�ضط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�ضبة 
جزئياً 

غري 
متحقق 

1-16
تت�ضق اأفكار الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 

الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الأفكار  
يف الدليل من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن

2-16
تت�ضق مفردات الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 
الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع املفردات 
يف  الدليل )من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

130ت
2.250.5003

0%75%25%ن

ت�ضاهم 3-16 اإ�ضافية  ا�ضتهاللية   اأن�ضطة  تتوفر 
يف تهيئة املتعلمني لدرا�ضة مو�ضوع الدر�س. 

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

ت����ت����وف����ر اأم����ث����ل����ة وت����دري����ب����ات اإ�����ض����اف����ي����ة 4-16
حتقق اأهداف واأفكار الدر�س. 

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

ي��ت��وف��ر حم���ت���وى م���ع���ريف ي�����ض��رح امل���ف���ردات 5-16
اجلديدة يف الدر�س.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

6-16
وم��ك��ون��ات��ه  ال���در����س  م��راح��ل  تنظيم  يت�ضق 
يف م��ن��ت��ج��ات امل�����ض��روع م���ع م���راح���ل ال��در���س 

ومكوناته يف ال�ضل�ضلة  الأ�ضل

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

7-16
الدليل  الدرو�س يف  تتنوع  خطوات تدري�س 
الدليل  امل�ضروع(، بتنوعها يف  )من منتجات 

)من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

040ت
2.00000.3

0%100%0%ن

2،140،14املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة
71%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-4-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضاد�ضة 
ت�ضاوي  الأ���ض��ل(«  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الدر�س  بنية  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الدر�س  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
)2.14(، وبانحراف معياري )0.14(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 3.33(، وبن�ضبة )%71(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2-2.75(، وحتقق املوؤ�ضر )1-16( 
بدرجة مرتفعة، حمتاًل املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وحتققت بقية املوؤ�ضرات بدرجة 
املوؤ�ضرات   ح�ضلت  بينما   ،)2.25( قيمته   ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضل   )2-16( املوؤ�ضر  اأن  اإل  متو�ضطة، 

)16-3(، و)16-4(، و)16-6(، و)16-7(، و)16-8( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
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خال�صة نتائج املحور الثاين: مكونات الدليل 
لعر�س نتائج املحور الثاين الكلية والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات ت�ضمنت )20( موؤ�ضراً، يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-4-18( املتو�ضطات احل�ضابية، والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:

 Components جدول رقم )4-4-18 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الدليل
of the book

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

من 14 الدليل  بنية  م��ع  امل�����ض��روع  منتجات  م��ن  الدليل  بنية  ات�ضاق 
423%1.250.13ال�ضل�ضلة الأ�ضل. 

ات�ضاق بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( يف الدليل )من منتجات امل�ضروع 15
682%2.050.10مع بنية الوحدة ) او الف�ضل ( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.  

بنية 16 مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الدليل  يف  ال��در���س  بنية  ات�ضاق 
711%2.140.14الف�ضل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

60%1.810.13م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الثاين

الكلية  الثاين  املحور  املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )18-4-4(  
ي�ضاوي )1.81(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%60(. 
وج��اءت   ،)2.21-1.38( ب��ني  م��ا  امل��وا���ض��ف��ات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة »ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل )من 
اأي  متو�ضطة،  حتقق  وبدرجة   ،)2.14( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  يف  الأ�ضل(«  ال�ضل�ضلة 
يف املدى املتو�ضط بني )1.67-اأقل من 2.33(، وتاأتي املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة »ات�ضاق بنية الوحدة )اأو 
يف  الأ���ض��ل(«  ال�ضل�ضلة  )من  الف�ضل(  )اأو  الوحدة  بنية  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الدليل  يف  الف�ضل( 
املرتبة الثانية، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه املوا�ضفة )2.05(، ودرجة التحقق متو�ضطة، حيث يقع يف 
املدى )1.67-اأقل من 2.33(، وتاأتي املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة »ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( 
مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأخرية، ومبتو�ضط قيمته )1.38(، ودرجة حتقق هذه 

املوا�ضفة منخف�ضة، حيث يقع املتو�ضط احل�ضابي لها يف املدى )1.33- اأقل من 1.67(.
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)Technical Specifications ( املحور الثالث: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني لكافة مكونات الدليل، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لدليل املعلم، والبالغ عددها )19( موؤ�ضراً، تندرج حتت )3( موا�ضفات، وترتيبها 
الدرا�ضي  والف�ضل  الأول،  الدرا�ضي  الف�ضل:  البتدائي  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  حتليل  نتائج  �ضوء  يف 
الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية(، ومت تناول نتائج هذا املحور بتحليل 
الكلي لهذا  املوا�ضفات وترتيبها  تناول م�ضتوى حتقق  نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم 

املحور كما يلي: 

املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي 
للدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
ال�ضكل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  للدليل  اخلارجي  لل�ضكل  الفنية  باملوا�ضفات  والعلوم(  الريا�ضيات 
اخلارجي للدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، من حيث: الأغلفة، الت�ضاميم، والدللة العلمية لها، وجودة 
هذه  لتحقيق  موؤ�ضرات   )5( �ضوء  يف  الدليل،  ا�ضتعمال  �ضهولة  اإىل  بالإ�ضافة  ال��ورق،  ونوعية  التغليف، 
لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )19-4-4( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  املوا�ضفة، 

التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:

جدول )4-4-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة 
»ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

تعرب الأغلفة عن املحتوى العلمي للدليل 1-17
ولها دللة علمية.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

وت�ضميمه 2-17 املعلم  دليل  غ��الف  ل��ون  يت�ضق 
مع كتاب الطالب.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يت�ضم الدليل بجودة التجليد.3-17
031ت

1.750.5005
25%75%0%ن

تت�ضم  نوعية الورق باجلودة.4-17
130ت

2.250.5002
0%75%25%ن

يتميز الدليل ب�ضهولة ا�ضتعماله.5-17
040ت

2.000.003
0%100%0%ن

2.200.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة
73%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة
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يت�ضح من اجلدول )4-4-19( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضابعة 
ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي للدليل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل( » ت�ضاوي )2.20(، وبانحراف معياري )0.20(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%73(.
املوؤ�ضر  وحتقق   ،)3-1.75( بني  ما  املوا�ضفة  ه��ذه  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
)17-2(، بدرجة مرتفعة، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، يف حني حتققت 
بقية املوؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، اإل اأن املوؤ�ضر)17-4( ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، يليه 
املوؤ�ضران )17-1(، )17-5( اإذ ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وجاء املوؤ�ضر )17-3(، يف املرتبة 

الأخرية، مبتو�ضط قيمته )1.75(.

املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة: ات�ضاق الدليل من منتجات امل�ضروع مع الدليل من ال�ضل�ضلة الأ�ضل من 
حيث الت�ضميم والإخراج

البتدائي )م��ن منتجات م�ضروع  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  ال��ت��زام  م��دى  املوا�ضفة  ه��ذه  تتناول           
الدليل  يف  يظهر  كما  واإخراجه،  امل�ضروع(  منتجات  )من  الدليل  بت�ضميم  والعلوم(  الريا�ضيات  تطوير 
)من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، من حيث: جودة الطباعة، والفهار�س، وات�ضاق الألوان، وا�ضتمرارها، وثباتها يف 
جميع اأجزاء الدليل، ومتييز العناوين الرئي�ضة والفرعية، والثبات وال�ضتمرارية يف الفراغات العمودية 
والت�ضويق يف  توفر عن�ضر اجلذب  املحتوى، مع  نوع  الدليل، وفق  الأ�ضطر، ويف ت�ضميم �ضفحات  وبني 
الأ�ضكال، وجودة اإخراجها، يف �ضوء )9( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-4-
20( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق 

 موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي:  
جدول )4-4-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة ع�صرة 

»ات�صاق الدليل من حيث الت�صميم والإخراج«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يت�ضم الدليل بجودة الطباعة.1-18
040ت

2.000.009
0%100%0%ن

الدليل 2-18 حم��ت��وي��ات  تعك�س  ف��ه��ار���س  تتوفر 
والتمايز بينها.

130ت
2.250.5005

0%75%25%ن

3-18
.تظهر العناوين الرئي�ضة والفرعية باألوان 
واأح�����رف مم��ي��زة وث��اب��ت��ة يف ج��م��ي��ع اأج����زاء 

الدليل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

وثباتها 4-18 وا�ضتمرارها  الأل��وان  ات�ضاق  تظهر 
يف جميع اأجزاء الدليل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

الفراغات 5-18 يف  وال�ضتمرارية  الثبات  يت�ضح 
العمودية وبني الأ�ضطر.

40.ت
2.000.009

0%100%0%ن

ت�ضميم. 6-18 يف  وال�ضتمرارية  الثبات  يت�ضح 
�ضفحات الدليل وفق نوع املحتوى.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ي���ت���وف���ر ع��ن�����ض��ر اجل�������ذب وال���ت�������ض���وي���ق يف 7-18
الأ�ضكال.

130ت
2.250.5005

0%75%25%ن

تت�ضم الأ�ضكال بجودة الإخراج.8-18
130ت

2.250.5005
0%75%25%ن

وظ����ف����ت الأ�����ض����ك����ال ب���ط���ري���ق���ة ع��ل��م��ي��ة يف 9-18
املحتوى.

130ت
2.250.5005

0%75%25%ن

-18
10

التدريبات  جلميع  وا�ضحة  ح��ل��ول  تتوفر 
ال�ضل�ضلة  امل�ضمنة يف كتاب الطالب كما يف 

الأ�ضل.

310ت
2.750.5004

0%25%75%ن

2.480.25 املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

83%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-4-4( 
ع�ضرة »ات�ضاق الدليل من منتجات امل�ضروع مع الدليل من ال�ضل�ضلة الأ�ضل من حيث الت�ضميم والإخراج« 
ت�ضاوي )2.48(، وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، حيث جاء 

هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 -3(، وبن�ضبة )%83(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2.00-3(، وحتققت املوؤ�ضرات 
)18-3(، )18-4(، )18-6( بدرجة مرتفعة، لتحتل املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، يليها 
املوؤ�ضرات  بقية  حتققت  حني  يف  مرتفعة،  بدرجة  متحققاً   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط   )10-18(
 )9-18(  ،)8-18(  ،)7-18(  ،)2-18( للموؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  حيث  متو�ضطة،  بدرجة 

ت�ضاوي )2.25(، ويف املرتبة الأخرية جاء املوؤ�ضران )  18-1(، و)18-5( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
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املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة: ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من منتجات امل�ضروع(  مع 
الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(

تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير 
ال�ضل�ضلة  )م��ن  الدليل  يف  يظهر  كما  الدليل،  يف  الرتقيم  وع��الم��ات  بالرتميز،  والعلوم(  الريا�ضيات 
الأ�ضل(، من حيث: الدللة العلمية للرموز، وو�ضعها يف املكان املنا�ضب، وثباتها يف جميع اأجزاء الدليل، 
مع ال�ضفحات، يف �ضوء )4( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح اجلدول رقم )4-4-21( التكرارات 
املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه  التكرارات، والن�ضب  املعياري لهذه  واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف 

املوا�ضفة كما يلي:   

جدول )4-4-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة 
»ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 ت�ضتخدم رموز وا�ضحة ولها دللة علمية.1-19
400ت

3.000.001
0%0%100%ن

يف 2-19 لها  املنا�ضب  امل��ك��ان  يف  ال��رم��وز  تو�ضع 
املحتوى.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ي��ظ��ه��ر ث���ب���ات ال����رم����وز يف ج��م��ي��ع اأج�����زاء 3-19
الدليل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ترقم �ضفحات الدليل بطريقة مت�ضقة يف 4-19
جميع اأجزائه.

040ت
2.000.004

0%100%0%ن

2.750.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

92%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-4-21( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة التا�ضعة 
ع�ضرة »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )2.75(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، 

وبن�ضبة )%92(.
وحتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، ما 

عدا املوؤ�ضر )19-4( الذي حتقق بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
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خال�صة نتائج املحور الثالث: املوا�صفات الفنية 
لعر�س نتائج املحور الثالث الكلية التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات، ت�ضمنت )19( موؤ�ضراً؛ يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-4-22( املتو�ضطات احل�ضابية، والن�ضب املئوية، لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:

جدول رقم )4-4-22 ( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوا�ص��فات امل�حور الثالث املوا�صف��ات الفني��ة 
)Technical Specifications (

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع 17
733%2.200.20ال�ضكل اخلارجي للدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

)من 18 الدليل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الدليل  ات�ضاق 
832%2.480.25ال�ضل�ضلة الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج.

ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من منتجات 19
921%2.750.00امل�ضروع(  مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

83%2.480.15م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث الكلية

الثالث  املحور  ملوا�ضفات  الكلية  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )22-4-4( 
املتو�ضط يف  الثالث مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا  )2،48(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات املحور 

املدى ما بني )2.33-3( وبن�ضبة )%83(. 
فاملوا�ضفة   ،)2.75-2.20( بني  ما  املوا�ضفات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
امل�ضروع( مع الدليل )من  التا�ضعة ع�ضرة »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من منتجات 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« حتققت بدرجة مرتفعة، وجاءت يف املرتبة الأوىل،  ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(.

ال�ضل�ضلة  )من  الدليل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الدليل  »ات�ضاق  ع�ضرة  الثامنة  املوا�ضفة  لتاأتي 
املوا�ضفة  لهذه  احل�ضابي  املتو�ضط  وقيمة  الثانية،  املرتبة  يف  والإخ����راج«  الت�ضميم  حيث  من  الأ���ض��ل( 

)2.48(، ودرجة التحقق مرتفعة.
مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  للدليل  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق  ع�ضرة  ال�ضابعة  املوا�ضفة  اأن  حني  يف 
الثالثة والأخ��رية، وحتققت بدرجة  املرتبة  الأ�ضل(« جاءت  يف  ال�ضل�ضلة  ال�ضكل اخلارجي للدليل )من 

متو�ضطة، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لها )2.20(.
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مناق�صة نتائج حتليل دليل املعلم للريا�صيات ال�صف الأول البتدائي وتف�صريها:
اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من املوا�ضفات الرتبوية والفنية، املت�ضمنة يف بطاقة   بعد 
حتليل دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
ت�ضاوؤلت  من  الفرعي  الت�ضاوؤل  عن  لالإجابة  وتف�ضريها،  ملناق�ضتها  النتائج  هذه  ا�ضتقراء  يتم  مف�ضلًة؛ 

الدرا�ضة: 
العربية  اململكة  الريا�ضيات والعلوم يف  املعلم )من منتجات م�ضروع تطوير  التزام دليل  »ما مدى 
الأول  لل�ضف  الأ���ض��ل  ال�ضل�ضلة  م��ن  ا�ضتخال�ضها  مت  التي  والفنية  الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية( 

البتدائي؟«
لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف ثالثة حماور، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات هذه املحاور مرتبة 

تنازلياً  كما يف اجلدول رقم )4-4-23( التايل: 

اجلدول رقم )4-4-23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول 
البتدائي

رقم 
املتو�صط املحوراملحور

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

Theoretical and الأول وال����رتب����وي����ة  ال���ن���ظ���ري���ة  الأ����ض�������س 
     educational bases

1.870.26%622

603%1.810.13مكونات الدليل Components of the bookالثاين

831%2.480.15املوا�ضفات الفنية  Technical Specificationsالثالث

68%2.050.18م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-4-23(  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحاور الثالثة ي�ضاوي )2،05(، وبذلك 
الرتبوية  باملوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  البتدائي  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  تكون 
والفنية، كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة، حيث كانت ن�ضبة حتقق هذه 
املوا�ضفات  )68%(، ويعزى ذلك اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفات جاءت متفاوتة، مما انعك�س على نتائج 
 )2.48-1.81( بني  ما  املحاور  مل�ضتوى حتقق هذه  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  تراوحت  كل حم��ور، حيث 

وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث »املوا�ضفات الفنية«  جاء يف املرتبة الأوىل، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.48(، ودرجة حتقق هذا املحورمرتفعة، مما يدل على اأن درجة التزام دليل 
املعلم )من منتجات امل�ضروع( كانت مرتفعة، وُتعزى هذه النتيجة اإىل حتقق موا�ضفات هذا املحور بدرجة 
اأو متو�ضطة يف املدى املرتفع، حيث جاءت املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة »ات�ضاق الرتميز وعالمات  مرتفعة، 
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الرتقيم يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط 
موؤ�ضراتها  )4( من  لتحقق  نتيجة  املوا�ضفة مرتفعة،  درجة حتقق هذه  وكانت   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي 
امل�ضروع ( املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات  التزام دليل  بدرجة مرتفعة، وهذا يعك�س درجة 
للموؤ�ضر )19-4( حيث  كانت  درجة  اأقل  اأن  اإل  الدليل،  �ضائر  وثباتها يف  الرتقيم،  بالرتميز، وعالمات 
كانت درجة حتققه متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، نتيجة لعدم التزام الدليل )من منتجات 
امل�ضروع( بكتابة ال�ضيغة اللفظية بجانب العدد، كما هو يف الأ�ضل فمثاًل عند كتابة رقم ال�ضفحة» 68« 
اأحرف  تو�ضع  واملالحق،  املقدمات  ترقيم  عند  وكذلك   »Sixty-eight« بجانبها  اللفظية  ال�ضيغة  تكتب 

لتينية لتمييزها عن ال�ضفحات الأخرى. 
الثامنة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  ال��ت��زام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  وكذلك 
الت�ضميم  حيث  من  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  )من  الدليل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الدليل  »ات�ضاق  ع�ضرة 
والإخ��راج« كانت مرتفعة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.48(، وجاءت يف 
املرتبة الثانية،  نتيجة لتحقق )4( موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، و)6( موؤ�ضرات من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة 
والإخ���راج، من  بالت�ضميم  امل�ضروع(  املعلم )من منتجات  دليل  التزام   يدل على  بدرجة متو�ضطة، مما 
جميع  يف  ال�ضفحات،  وت�ضميم  الأل���وان  وات�ضاق  الدليل،  �ضائر  يف  وات�ضاقها  واإب��رازه��ا،  العناوين،  حيث 
بالفراغات  اللتزام  اأن درجة  اإل  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة  الدليل )من منتجات  الدليل، كما تظهر يف  اأج��زاء 
اإىل  درجة الأل��وان  العمودية، وبني الأ�ضطر، ودرج��ة ظهور الأل��وان كانت متو�ضطة، فمثاًل عند النظر 
حللول  التمارين يف الدليل )من منتجات امل�ضروع(  جند اأن درجة و�ضوحها اأقل منها يف الدليل )من 
ّممت الفهار�س يف  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، كما نالحظ اختالف ت�ضميم �ضفحات الفهار�س، حيث �ضُ
الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( يف )15( �ضفحة، وخ�ض�ضت �ضفحة لكل ف�ضل، ت�ضمنت �ضورة 
ترتبط مبحتوى الف�ضل، مع الإ�ضارة اإىل النقاط املحورية للف�ضل، والأن�ضطة، واأماكن وجودها يف كل 
ف�ضل، بالإ�ضافة اإىل عناوين الدرو�س و�ضفحاتها، يف حني اأن هذه ال�ضفحات اختزلت يف دليل املعلم )من 

منتجات امل�ضروع( يف �ضفحتني، تت�ضمن فقط عناوين الدرو�س، و�ضفحاتها لكل ف�ضل.
ال�ضابعة ع�ضرة  امل�ضروع( باملوا�ضفة  املعلم )من منتجات  التزام دليل  اأن درجة  النتائج  اأظهرت  كما 
ال�ضل�ضلة  )م��ن  للدليل  اخلارجي  ال�ضكل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  للدليل  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق 
الأ�ضل(« كانت متو�ضطة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.20(، نتيجة لتحقق 
موؤ�ضر واحد  من موؤ�ضراتها بدرجة مرتفعة، و )4( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، مقارنة مبا هو عليه يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل من حيث جودة التجليد و�ضماكته، ونوعية الورق و�ضهولة ا�ضتعمال الدليل.
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات املحور الأول »الأ�ض�س 
 ،)1.87( قيمته  الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  املحور يف  وياأتي هذا  متو�ضطة،  والرتبوية«  النظرية 
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النتيجة  وُتعزى هذه  املحور ما بني )2.75-1.30(،  ملوا�ضفات هذا  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
للمعلم  املحتوى دعماً  »يقدم  العا�ضرة  املوا�ضفة  واح��دة حتققت بدرجة مرتفعة، وهي  اأن موا�ضفة  اإىل 
لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني«، حيث جاءت يف املرتبة الأوىل لهذا املحور، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.75(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم بتقدمي الدعم للمعلم، لتنمية مهارات 
التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني مرتفعة؛ نتيجة لتوفر العديد من الفقرات التي حتقق هذه املوا�ضفة 
يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( من خالل متثيل املفردات بنماذج يف مقدمة كل ف�ضل، حتت م�ضمى 
 Visual( وتوجيه املعلم اإىل بطاقات املفردات امل�ضورة يف كل ف�ضل ،Math Vocabulary م�ضرد امل�ضطلحات
Vocabulary Cards(، وكذلك متثيل امل�ضائل وخطوات ت�ضميم املطويات، كما تظهر يف دليل املعلم )من 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( متو�ضطة ل� )9( موا�ضفات يف 
هذا املحور، وهي: املوا�ضفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني« التي حتققت 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الثاين بدرجة مرتفعة،  مما 
تالئم  متنوعة  اإ�ضافية  اأن�ضطة  بتقدمي  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  على  يدل 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل كانت مرتفعة، يف حني  كانت درج��ة الل��ت��زام  بتقدمي  املتعلمني كما تظهر يف  اأمن��اط 
اأن�ضطة متنوعة تراعي ميول املتعلمني، واجتاهاتهم متو�ضطة؛ نتيجة لختزال العديد من املهام التي 
حتقق ذلك. فمثاًل توجد يف الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( ما بني )5-6( مهام، يف خمطط كل ف�ضل  
حتت م�ضمى Learning Stations  وهذه الفقرات متنوعة، فمثاًل يف )p12-13h(  توجد )5( مهام متنوعة 
للقراءة، والعلوم، واملو�ضيقى، ومهمتان للفنون؛ بحيث تقدم دعماً للمعلم للو�ضول اإىل املتعلمني، يف حني 
املوؤ�ضر الأول من هذه  امل�ضروع(. كذلك مل يتحقق  املعلم )من منتجات  تتوفر )3( مهاّم فقط يف دليل 
التعلم، والعاديني، وبطيئي  املوهوبني، و�ضريعي  املتعلمني  للمعلم لتلبية حاجات  املوا�ضفة »يقدم دعماً 
التعلم، واملتاأخرين درا�ضياً«، وذلك نتيجة لعدم وجود توجيهات ملواد تعليمية خمتلفة، ح�ضب م�ضتويات 
درا�ضية  �ضنة  واملتاأخرين  امل�ضتوى«،  »دون  درا�ضياً  للمتاأخرين  الإ�ضافية  الكتب  مثل  الفردية،  التح�ضيل 
 Intervention Masters  and Study واحدة تقريباً عن اأقرانهم، يف ال�ضف الدرا�ضي املحدد )مثل كتيب
Guide(، ومواد التدخل املكثف اخلا�س باملتاأخرين �ضنتني درا�ضيتني، اأو اأكرث عن م�ضتوى ال�ضف الدرا�ضي 

)مثل كتيب Math Triumph(، والكتيب الإثرائي Enrichment، وكتيب اإعادة التدري�س Reteach، وغريها 
وبطيئي  والعاديني،  التعلم،  و�ضريعي  درا�ضياً،  واملتفوقني  املوهوبني،  حاجات:  تلبي  التي  الكتيبات  من 

التعلم، واملتاأخرين درا�ضياً، كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثانية »يركز املحتوى 
الريا�ضي املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن« كانت متو�ضطة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على 
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اأن  اإل  مرتفعة،  بدرجة  املوا�ضفة  لهذه  موؤ�ضرين  حتقق  من  وبالرغم   ،)2.15( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط 
املحورية  النقاط  على  بالرتكيز  املهمة  الريا�ضيات  لتقدمي  املعلم  »يوجه  املوا�ضفة  لهذه  الثاين  املوؤ�ضر 
لل�ضف« مل يتحقق �ضرد النقاط املحورية يف �ضفحات املقدمات للدليل، مع عدم الإ�ضارة اإىل اأماكن تواجد 
هذه النقاط، وكيفية ال�ضتفادة منها، وارتباطها مبعايري NCTM  يف كل در�س، كما هو موجود يف الدليل 
 Chapter Overview( يف  ف�ضل  كل  يف  كاملة  �ضفحة  �ضت  خ�ضِّ حيث  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة  منتجات  )من 
 Focal( عن  فقرة  تليها  باملعايري،  وربطها  للف�ضل  العامة،  الفكرة  لتف�ضيل  للف�ضل(،  العامة  النظرة 
والتي  الدرو�س،  داخل  بال�ضفحات،  تواجدها  واأماكن  ف�ضل،  كل  يف  املت�ضمنة  املحورية  Points(النقاط 

National ESL Stand�  مت حذفها من دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بالإ�ضافة اإىل عدم وجود فقرة
ards من كل در�س، وكذلك عدم توفر كتيب Teacher Reference, Handbook املرفق مع دليل املعلم 

)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( والذي ُيبنّي فيه م�ضفوفة املدى والتتابع للمحتوى الريا�ضي، جلميع 
ال�ضفوف، ويعك�س النقاط املحورية يف كل �ضف، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات 

امل�ضروع( بهذه املوا�ضفة متو�ضطة.
املحتوى  »يركز  الثالثة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  حيث  من  اأم��ا 
املقدم للمعلم على الرتابط املنطقي والتكامل« كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل فتحققت بدرجة 
عرب  ال��راأ���ض��ي  ال��رتاب��ط  فقرة  توفر  م��ن  بالرغم  وذل��ك   ،)2.05( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة، 
ال�ضفوف، يف كل ف�ضل، والتي تربز الرتابط الراأ�ضي، والتتابع املنطقي للمعرفة الريا�ضية املقدمة، كما 
تظهر يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، مما انعك�س على درجة حتقق املوؤ�ضرين الأول والثاين بدرجة مرتفعة، اإل اأن 
دليل املعلم )من  منتجات امل�ضروع( مل يلتزم بالربط بواقع احلياة، كما هو يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
اخلام�س، حيث  املوؤ�ضر  وكذلك  املوا�ضفة،  موؤ�ضرات هذه  الثالث من  املوؤ�ضر  يف�ضر عدم حتقق  ما  وه��ذا 
مل يتم الربط بالتقنية؛ نظراً لغياب العديد من امل�ضادر التي يدعمها الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(، مثل: فقرة Math Online ، يف بداية كل ف�ضل  وكل در�س على �ضبكة الإنرتنت، والتي يتوفر فيها 
حمتوى ريا�ضي متنوع )مثل  Extra Examples، Personal Tutor، Self-Check Quiz( لتعلم الريا�ضيات 
 Practice with وفق حاجات املتعلمني وم�ضتوياتهم، يف كل در�س، وفقرة امل�ضادر الإلكرتونية حتت م�ضمى
ثالث  تخ�ضي�س  اإىل  بالإ�ضافة   ،  Exam View مثل:  الإلكرتونية  الختبارات  وم�ضادر   ،Technology

فقرات يف خمطط الف�ضل Chapter Planner  يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( ت�ضتمل على 
ن�ضائح لدعم تعلم جميع املتعلمني، هي: فقرة م�ضادر الدرو�س)Lesson Resources( ، وفقرة التقنيات 
)Technology(، وفقرة الو�ضول جلميع املتعلمني Reaching all Learners، ومل ت�ضّمن يف الدليل )من 

منتجات امل�ضروع(.   
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»يقدم  اخلام�ضة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظهرت 
التعليمية« متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط  للعملية  املتعلم حموراً  للمعلم ليجعل  املحتوى دعماً 
بدرجة متو�ضطة، يف حني مل  املوا�ضفة،  لهذه  موؤ�ضرين  لتحقق   نتيجة  وذل��ك  قيمته )1.67(،  ح�ضابي 
التعليم توجه  الذاتي وامل�ضتقل« بالرغم من وجود فقرة يف تنويع  التعلم  املوؤ�ضر الأول »ي�ضجع  يتحقق 
املعلم اإىل تطبيق التعلم التعاوين، بتكوين جمموعات �ضغرية Small Group Option يف كل ف�ضل من 
تقدم  التي   )Daily Intervention(اليومية املعاجلة  فقرة  اأن  اإل  امل�ضروع(،  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل 
مقرتحات مرنة للمعلم، لت�ضكيل جمموعات للقيام بن�ضاطات حمددة �ضمن الدرو�س، مثل : فكر – زاوج 
– �ضارك اأو فرق يف األعاب، بالإ�ضافة اإىل اأن كتاب الطالب يف الف�ضل الأول يوجه املعلم ليكون دوره هو 
الأ�ضا�س يف التعليم، مع اإهمال تام لدور املتعلم يف البحث، واحلل، والتعلم الذاتي، وهذا انعك�س على دليل 

املعلم، ليوجه اإىل اأن يكون دور املتعلم متلقياً.
كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة ال�ضاد�ضة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري  Thinking Skills باأنواعها لدى املتعلمني« متو�ضطة، حيث 
ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ب�ضبب اختزال العديد من التدريبات وامل�ضائل التي ت�ضتهدف 
هذه املهارات اأو حذفها من دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(؛ نتيجة حلذفها من كتاب الطالب )الف�ضل 

ّمنت يف بع�س الدرو�س فقط. الدرا�ضي الأول(، واختزالها يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين، حيث �ضُ
 Problem امل�ضكالت  لتنمية مهارات حل  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  ال�ضابعة  املوا�ضفة  وحتققت 
اأن  املتعلمني« بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، مما يدل على  Solving Skills  لدى 

درو�س  من  العديد  لغياب  نتيجة  متو�ضطة،  املوا�ضفة  بهذه  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام 
وتطبيقات حل امل�ضكالت، كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، بالإ�ضافة اإىل غياب 
م�ضاريع حل امل�ضاألة التي توجد حتت م�ضمى Pull out Problem Solving Readers يف نهاية كل ف�ضل، 
�ضياقات  تعر�س يف  التي  الريا�ضية،  املعرفة  لتطبيق  للمتعلمني  الفر�ضة  اإتاحة  اإىل  املعلم  توجه  والتي 
كتاب  نهاية  يف   )Problem-Solving Projects( امل�ضاألة  حل  م�ضاريع  وكذلك  م�ضوقة،  بطريقة  حياتية، 
ي�ضتغرق  والتي  امل�ضاريع،  لتطبيق هذه  الدرا�ضي،  العام  نهاية  لتطبيقها يف  املعلم  والتي توجه  الطالب، 

تطبيق كل واحدة منها خم�ضة اأيام. 
التا�ضعة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
متو�ضطة، ومبتو�ضط  املتعلمني«  لدى  الريا�ضي  الرتابط  مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم 
ح�ضابي قيمته )2(، نتيجة لتحقق موؤ�ضري هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وبالرغم من توفر العديد 
من اخليارات لربط الريا�ضيات باملواد الأخرى من خالل فقرة »يزود املعلم بخيارات متنوعة يف مقدمة 
 Introduce اأو الف�ضل لتطبيق املعرفة الريا�ضية يف �ضياقات متعددة« تتمثل يف فقرة التقدمي  الوحدة 
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التي تتنوع ما بني الربط بالواقع، وا�ضتخدام اليدويات، اأو الربط باملواد الأخرى، ويف خمطط الف�ضل 
حتت م�ضمى حمطات التعلم Stations Learning  التي تت�ضمن اأن�ضطة متنوعة للربط باملواد الأخرى؛ 

اإل اأنه مت اختزال هذه املهام مقارنة مبا هو موجود يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة احلادية ع�ضرة »يزود 
املحتوى املعلم مبهمات ومهارات مهمة )Practicing important tasks and skills( تدعم املتعلمني يف   
 املذاكرة والتنظيم الذاتي« متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.88(، وذلك نتيجة لتحقق جميع موؤ�ضرات 
هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، بالرغم من اأن هذا الدليل يزود املعلم مبخططات ومنظمات للمعرفة، 
لتدريب املتعلمني عليها، لتح�ضني الفهم لديهم، مثل املطويات، وكذلك ي�ضجع املعلم على تدوين اأفكاره، 
اأنه مت حذف العديد من الفقرات التي ت�ضجع مهارة  اإل   ،Teacher Notes وتنظيمها، من خالل فقرة 
التلخي�س، والكتابة، اأو التدريب على الختبارات املقننة، مثل ف�ضل مناذج الختبارات املعيارية الإ�ضافية  
 Spiral يف نهاية كل ف�ضل، لتدريب املتعلمني على هذا النوع من الختبارات،  وفقرة Standardized Test

Review، والتي �ضممت بحيث تكون �ضهلة القطع حللها، ومن ثم الحتفاظ بها يف ملف الإجناز.

وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثانية ع�ضرة 
»يزود املعلم باأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« متو�ضطة، حيث ح�ضلت هذه 
املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.71(، وُيعزى ذلك لتحقق )4( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، ومل 
ال�ضامل  التقومي  الدليل يف �ضفحة نظام  بالرغم من توفر مقدمات  يتحقق  موؤ�ضران من موؤ�ضراتها، 
وكيفية  الأخ��رى،  وامل�ضادر  الطالب  كتاب  من  ب�ضور  م��زودًة   Comprehensive Assessment System

ال�ضتفادة منها، ومبقرتحات للتقومي التكويني يف الفقرة 4 من خطة الدر�س حتت م�ضمى Assess يف 
كل در�س، يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(، اإل اأنه ل يوجه املعلم مل�ضادر وروابط اإلكرتونية تقدم 
خيارات للتقومي مثل قر�س Exam View، وكتيب Chapter Resource Masters ومقرتحات للمعاجلة 
Minute Chek-5، وجدول Quick Check  يف دليل املعلم )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( بالإ�ضافة اإىل  اليومية 
اأن املعاجلة  املقدمة يف بداية كل ف�ضل يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( – عامًة - لي�ضت اإجرائية، 
كما هي يف الأ�ضل. فمثاًل يف p84  يوجه املعلم اإىل م�ضادر متنوعة اإلكرتونية، وا�ضرتاتيجيات معاجلة 
حمددًة لكل م�ضتوى، وتختلف من ف�ضل اإىل اآخر، ويف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( عبارات عامة. 
فمثال �س77  تكون املعاجلة »اإذا اأخطاأ الطالب يف ثالثة اأ�ضئلة اأو اأكرث، فا�ضتمع لهولء الطالب، ملعرفة 
الأ�ضباب التي اأدت اإىل اإجاباتهم اخلطاأ، و�ضاعدهم يف حل اأ�ضئلة التهيئة مرة اأخرى« وتتكرر هذه العبارة 

يف جميع الف�ضول.
املحتوى  »يقدم  الرابعة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  ال��ت��زام  درج��ة  وكانت 
 Multi- Approaches  املتعدد املداخل  Qualitative Learning للمعلم لالجتاه نحو التعلم النوعي دعماً 
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Learning » منخف�ضة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.50(، نتيجة لغياب 

  Activity Choice –Literature العديد من الفقرات التي حتقق هذه املوا�ضفة يف دليل املعلم، مثل: فقرة
 .Extend the Activity يف كل ف�ضل، وفقرة Knowledge Activate Priorمن كل در�س، و

وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثامنة »يقدم 
مبتو�ضط  منخف�ضة   كانت  املتعلمني«  لدى  الريا�ضي  التوا�ضل  مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى 
ح�ضابي قيمته )1.50( نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة مثل فقرة  
Building Math Vocabulary، وفقرة Reviw Math Vocabulary، يف بداية كل در�س، والتي توجه املعلم 

لت�ضجيع املتعلمني على قراءة وفهم املفردات الريا�ضية، ومتثيلها، وفقرة القراءة يف الريا�ضيات �ضمن 
 Writing in وفقرة ،Reading يف بداية كل ف�ضل، حتت م�ضمى ،Learning Stations مهام حمطات التعلم
Math، للرتكيز على ا�ضرتاتيجية الكتابة يف بداية  كل ف�ضل، وفقرة  Math at home التي توجه للقراءة 

يف الريا�ضيات، وفقرة Writing in Math لال�ضتفادة منها يف التقومي التكويني يف كل در�س، ف�ضاًل عن 
الإ�ضارة اإىل العديد من م�ضادر القراءة يف الريا�ضيات. 

كما اأظهرت النتائج عدم التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(  باملوا�ضفة الثالثة ع�ضرة »يقدم 
املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات وطرائق تقدميها«، حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي  لهذه 
Chap-  1.30(، وجاءت يف املرتبة الأخرية، نتيجة لعدم حتقق موؤ�ضراتها، ب�ضبب غياب فقرة )املوا�ضفة 
در�س.  لكل  املتعلمني  تعلم  تدعم  وم�ضادر،  لكتيبات  مقرتحة  قائمة  تت�ضمن  التي   ter Literatur List

و  املتعلمني،  تلبي حاجات  التي  الإلكرتونية  والروابط   ،Student Technology الطالب تقنيات  وفقرة 
الريا�ضية،  الربامج  التي تغطي   ،  The Research املقدمات  املوجودة يف  البحوث،  روابط قاعدة  كذلك 
وكيف ت�ضاعد البحوث امل�ضتمرة املعلمني والأكادمييني واخلرباء يف بناء برامج الريا�ضيات، ف�ضاًل عن 
 ،  Online Courses اأو    ،DVD Workshops عمل  ور���س  مثل:  املهنية  للتنمية  اإىل م�ضادر  الإ�ضارة  عدم 
وعدم وجود �ضفحة التطوير املهني Personalized Professional Development ، املوجودة يف مقدمات 
الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( وغياب فقرة Math at home التي تقدم ن�ضائح للمعلم، لقراءة 
وفهم املعرفة الريا�ضية املت�ضمنة يف الف�ضل، لتطبيق الريا�ضيات يف املنزل، وكذلك غياب فقرة التطوير 
املهني Professional Development التي تظهر يف خمطط الف�ضل وتت�ضمن روابط املكتبة اللكرتونية 

التابعة لل�ضركة، والتي تعر�س درو�ضاً منوذجية، ودرو�ضاً تطبيقية ل�ضرتاتيجيات تدري�ضية حمددة.
واأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثاين »مكونات الدليل«  جاء يف املرتبة  الثالثة 
والأخرية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.81(، ودرجة حتقق متو�ضطة، مما يدل على اأن درجة التزام دليل 
املتو�ضطات  قيم  تراوحت  فيما  متو�ضطة،  كانت  املحور  ه��ذا  مبوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم 

احل�ضابية مل�ضتوى حتقق موا�ضفات هذا املحور ما بني )2.21-1.38(.
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واأظهرت النتائج اأن املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة »ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( 
مع بنية الف�ضل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(«  حتققت بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.14(، 
وُتعزى هذه النتيجة اإىل التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بالأفكار الرئي�ضة للف�ضول والدرو�س، 
اإل اأنه مت تقلي�س عدد الأمثلة والتدريبات، ودمج بع�س الدرو�س،  واملفردات،  والأن�ضطة ال�ضتهاللية، 
مما اأثر يف التهيئة للف�ضل، مثل الف�ضل احلادي ع�ضر، كما افتقرت بع�س الدرو�س مثل الك�ضور لتمهيد 
اإىل ذلك اختالف  ومقدمه، كما يف الأ�ضل، نتيجة لدمج ف�ضل الك�ضور مع الأ�ضكال الهند�ضية، ي�ضاف 
بنية الدر�س يف دليل املعلم الناجت عن اختالف بنية الدر�س يف كتاب الطالب للف�ضل الدرا�ضي الأول، عن 
بنية الدر�س يف الف�ضل الثاين، وطريقة التعامل مع هذا الختالف، ف�ضاًل عن حذف بع�س الفقرات التي 

ت�ضري اإىل املراجعة من دليل املعلم.
اخلام�ضة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(«  ع�ضرة »ات�ضاق بنية الف�ضل يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل )من 
الف�ضول يف  مكونات  ات�ضاق  وبالرغم من   .)2.05( املوا�ضفة  لهذه  احل�ضابي  املتو�ضط  وقيمة  متو�ضطة، 
الف�ضل  وم�ضادر  الإ�ضافية،  والختبارات  التهيئة،  مثل:  والفقرات،  املو�ضوعات  حيث  من  املعلم،  دليل 
للف�ضول. التي مت تعريبها ومواءمتها، اإل اأنه مت تقلي�س درو�س حل امل�ضاألة، داخل الف�ضل، والختبارات 
الرتاكمية، واختبار منت�ضف الف�ضل، وحذف العديد من الدرو�س فمثاًل يف ف�ضل )11( مت حذف در�س 
الع�ضرات)Tens( �س419، وهذا الدر�س يعد تهيئًه ملا بعده  وهو در�س الآحاد والع�ضرات،  كذلك مت حذف 

العديد من درو�س الف�ضل الدرا�ضي الأول.
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة ع�ضرة »ات�ضاق 
بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« منخف�ضة، واحتلت املرتبة 
الأخرية لهذا املحور، نتيجة لكون موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة حتققت بدرجة منخف�ضة، ومبتو�ضط ح�ضابي 

قيمته )1.38( لغياب العديد من الأجزاء يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( مثل: 
هذه  � ت�ضتعر�س  والتي  بها،  والتعريف  التقنية  ا�ضتخدام  اإىل  املعلم  توجه  التي  التقنية  �ضفحات 

واأوراق  الطالب،  كتاب  اإلكرتونية من  لن�ضخة  رواب��ط  وتت�ضمن  الإنرتنت،  على  وروابطها  امل�ضادر 
عمل على كل در�س، وقامو�س اإلكرتوين للم�ضطلحات الريا�ضية e-Glossary ، واختبارات ينفذها 
 ، Math in Motion Videos ومقاطع فيديو لكل در�س ،Self Check Quizzes )املتعلم )تقومي ذاتي

وخمطط اإلكرتوين للدرو�س، ميكن مالءمته مع الربامج التي ي�ضتخدمها املعلم، وغريه.
ل تتوفر �ضفحة الحتياجات التدريبية للمعلم، والتي تقرتح برامج تلبي تلك الحتياجات، وكيفية  �

احل�ضول عليها، كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
  مل ي�ضمم املحتوى الريا�ضي لدليل املعلم يف �ضوء اأربعة اأجزاء، كما هي يف دليل املعلم )من منتجات  �
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Look�(  والتطلع للم�ضتقبل ،)Start Smart  ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، حيث ل يتوفر جزء البداية الذكية)
ال�ضفحات اخلتامية يف كتاب  التي تت�ضمن  ال�ضفحات اخلتامية ) املالحق(  ing Ahead( وكذلك 

الطالب، بالإ�ضافة اإىل توجيهات لكيفية تفعيلها، وا�ضتخدامها مع الطالب، وامل�ضادر الإلكرتونية 
يت�ضمن  ال��ذي   Student Handbook الطالب  دليل  يف  املقننة  الختبارات  ومن��اذج  لها،  امل�ضاحبة 
 Built-Inاأجزاء اإىل  الدليل مق�ضماً  تفعيل هذا  لكيفية  بتوجيهات  تبداأ  اإ�ضافية،  متارين وتدريبات 
 Problem امل�ضكالت  ا�ضرتاتيجيات حل  ، وهي جمموعة م�ضائل لفظية، تعتمد على   Workbooks

Extra Practice، مزودة  اإ�ضافية   وتدريبات  املحلولة،  الأمثلة  Solving Handbook، مع عدد من 

 Mixed Problem بحلول لها يف نهاية الدليل، وم�ضائل لفظية متنوعة تعتمد على حل امل�ضكالت
Solving، خم�ض�ضة للطالب الذين يعانون من �ضعوبات اأثناء حل امل�ضكالت.

�   Concept and Skills Bank ل تتوفر �ضفحة م�ضرد بنك املفاهيم واملهارات
ل تتوفر �ضفحة م�ضرد للمفرداتGlossary  ي�ضرح وميثل لكل مفهوم ريا�ضي ورد يف الكتاب. �
� Key Con- الكتاب  الأ�ضا�ضية يف  املفاهيم  التي حتت م�ضمى   References املراجع تتوفر قوائم    ل 

cepts واأرقام ال�ضفحات وامل�ضادر التي ميكن الرجوع اإليها للتو�ضع.

اإىل م�ضادر  � بالإ�ضافة  عليها،  وم�ضادر احل�ضول   ،Photo Credits ال�ضور  توثيق  قائمة  تتوفر   ل 
البيانات الإح�ضائية والر�ضوم البيانية.

دليل  � تظهر يف  كما   Selected Answers and Solutions الدرو�س  وفق  التمارين  تتوفر حلول  ل 
املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

 ل توجد مناذج الختبارات املقننة، والتي توجه املعلم لتدريب املتعلمني عليها لتهيئتهم لختبار  �
. NCTMالولية وكيف ترتبط مبعايري

ل يوجد عر�س لأبرز الرموز الريا�ضية Symbols and Properties والقوانني وال�ضيغ الريا�ضية   �
Formulas والتحويالت بني الوحدات، التي يتطلبها حمتوى الكتاب.

ل توجد م�ضاريع حل امل�ضاألة Problem-Solving Projects، التي تطبق يف نهاية العام الدرا�ضي. �
وبذلك متت الإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة، فقرة)د( »ما مدى التزام دليل 
باملوا�ضفات  ال�ضعودية(  العربية  اململكة  يف  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )م��ن  املعلم 

الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول البتدائي؟«.
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نتائج حتليل دليل املعلم للريا�صيات ال�صف الرابع البتدائي
لعر�س نتائج دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي، يتم عر�س نتائج موا�ضفات كل حمور يف �ضوء 

م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

 Theoretical and educational bases املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية
من  التعليمي  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  ه��ذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
النظرية  الأ�ض�س  تندرج حتت )13( موا�ضفة، تعك�س  والبالغ عددها )46( موؤ�ضراً  املعلم،  الأ�ضل لدليل 
والرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي بجزاأيه: الف�ضل الدرا�ضي الأول، 
والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( ويتم تناول نتائج 
املوا�ضفات،  حتقق  م�ضتوى  تناول  ثم  ومن  موؤ�ضراتها،  �ضوء  يف  موا�ضفة  كل  نتائج  بتحليل  املحور  هذا 

وترتيبها الكلي لهذا املحور، كما يلي: 

املوا�ضفة الأوىل: يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-5-1(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الأوىل، يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي كما يلي:   

جدول )4-5-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم للو�صول جلميع املتعلمني« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

1-1

ي��ق��دم دع���م���اً  ل��ل��م��ع��ل��م ل��ت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ات 
التعلم،  �ضريعي  )امل��وه��وب��ني،  املتعلمني 
امل��ت��اأخ��ري��ن  ال��ت��ع��ل��م،  بطيئي  ال��ع��ادي��ني، 

درا�ضياً(.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-1

ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��الئ��م اأمن���اط 
ب�ضرية،  )حركية،  التعلم  يف  املتعلمني 
����ض���م���ع���ي���ة، اج����ت����م����اع����ي����ة، م���ن���ط���ق���ي���ة، 

فردية،...(.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

3-1

م�ضتويات  تراعي  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
الإجن�������از ال���ف���ردي���ة ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني )ف���وق 
امل����ت����و�����ض����ط، دون  ����ض���م���ن  امل����ت����و�����ض����ط، 

املتو�ضط(. 

040ت
2.00 0.001

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

ي���ق���دم دع����م����اً ل��ل��م��ع��ل��م مل����راع����اة م��ي��ول 4-1
واجتاهات املتعلمني.

040ت
2.00 0.001

0%100%0%ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

يت�ضح من اجلدول )4-5-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني« ت�ضاوي )2،00(، وبانحراف معياري )0.00(، ويقع هذا 
املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33( وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، ون�ضبة 

حتققها ت�ضاوي )%67(.
متو�ضط  على  جميعها  ح�ضلت  حيث  متو�ضطة،  بدرجة  املوا�ضفة  ه��ذه  موؤ�ضرات  جميع  وحتققت 

ح�ضابي قيمته )2.00(.  

املوا�ضفة الثانية: يركز املحتوى الريا�ضي املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن.
التكرارات،  لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات،   )2-5-4( رقم  اجل��دول  يو�ضح    
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، كما 

يلي:   

جدول )4-5-2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية»يركز املحتوى 
الريا�صي املقدم للمعلم على ال�صمول والعمق والتوازن«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2
ف��روع  جميع  �ضمول  مل��راع��اة  املعلم  يوجه 
الريا�ضيات وفق جمالت معايري املحتوى 

.NCTM  �ل

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

2-2
املهمة  الريا�ضيات  لتقدمي  املعلم  يوجه 
 NCTM  بالرتكيز على النقاط املحورية

Focal Points لل�ضف.

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

العمق 3-2 ب��ني  ال��ت��وازن  مل��راع��اة  املعلم  يوجه 
والت�ضاع يف تناول املعرفة الريا�ضية. 

130ت
2.250.50

1 0%75%25%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

4-2

التعلم  بني  ال��ت��وازن  ملراعاة  املعلم  يوجه   
 Balancing ال�ضريح  والتعلم  ال�ضمني 
 Implicit and Explicit Learning

يف تقدمي املعرفة واملهارات الريا�ضية.

130ت
2.250.50

1 0%75%25%ن

5-2
يوجه املعلم ملراعاة التوازن بني ا�ضتق�ضاء 
امل��ف��اه��ي��م وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات الإج��رائ��ي��ة 

واحل�ضابية.

040ت
2.000.00

3 0%100%0%ن

2.100.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية
70%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

الثانية  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )2-5-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
والنحراف   ،)2.10( ت�ضاوي  وال��ت��وازن«  والعمق  ال�ضمول  على  للمعلم  املقدم  الريا�ضي  املحتوى  »يركز 
املعياري )0.20(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى 

ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%70(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2.00-2.25(، وجاء املوؤ�ضران 
وحتققت   ،)2.25( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  حتقق  بدرجة  الأوىل  املرتبة  يف   )4-2(  ،)3-2(

املوؤ�ضرات )2-1(، )2-2(، )2-5( بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(. 

املوا�ضفة الثالثة : يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة 
الريا�ضية

يو�ضح اجلدول رقم )4-5-3( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثالثة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، كما 

يلي:   

اجلدول )4-5-3( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الثالثة»يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�صية«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يربز ترابط املعرفة الريا�ضية راأ�ضياً عرب 1-3
ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س. 

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-3

ال��ري��ا���ض��ي��ة ب�ضكل  امل��ع��رف��ة  ت��ت��اب��ع  ي����ربز 
م���ن���ط���ق���ي ع�����رب ال�������ض���ف���وف وال���ف�������ض���ول 

والدرو�س.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

3-3

ي����ربز  ال��ت��ك��ام��ل ب��ني ال��ري��ا���ض��ي��ات وواق���ع 
  Life Relevant احلياة

حياتية  تطبيقات  بتقدمي    Learning
للمعرفة. 

40.ت
2.000.002

0%100%0%ن

4-3

والعلوم  ال��ري��ا���ض��ي��ات  ب��ني  التكامل  ي��ربز 
واملواد الأخرى.

040
2.000.00

2 0%100%0%ن

5-3
ي��ح��ق��ق ال��ت��ك��ام��ل ب���ني ال��ت��ق��ن��ي��ة وت��ع��ل��ي��م 
 Integrating وتوظيفها.  الريا�ضيات 

.Technology & Learning

004ت
1.000.00

5 100%0%0%ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

»يقدم  الثالثة  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )3-5-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�ضية«، ت�ضاوي )2.00(، 
وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث وقع هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%67(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات ما بني )1-3(، وحتقق املوؤ�ضر )3-1( بدرجة مرتفعة، 
املوؤ�ضرات )3-2(، و)3-3(، و)4-3(  تليه  الأوىل،  املرتبة  ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.0(، واحتل بذلك 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر )3-5( مبتو�ضط ح�ضابي 

قيمته )1(.

 Qualitative Learning  املوا�ضفة الرابعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو  التعلم النوعي
Multi-Approaches Learning املتعدد املداخل

التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  واملتو�ضط احل�ضابي  التكرارات  رقم )4-5-4(  اجل��دول  يو�ضح      
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الرابعة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، كما 

يلي:   
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اجلدول )4-5-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الرابعة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو  التعلم النوعي املتعدد املداخل«  

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4 Cooperative.     ي�ضجع التعلم التعاوين
Learning

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-4  Scientific العلمي  ال�ضتق�ضاء  ي�ضجع 
Inquiryللمعرفة الريا�ضية.

031ت
1.750.50

2 25%75%0%ن

لتطبيق 3-4  Projects م�����ض��روع��ات  ي��ق��دم 
املعرفة الريا�ضية.

004ت
1.000.00

4 100%0%0%ن

4-4
ي�����ض��ج��ع ا����ض���ت���خ���دام امل��ن��ظ��م��ات امل��ت��ق��دم��ة 
  Advanced Organizations

.Concept Maps وخرائط املفاهيم

031ت
1.750.50

2 25%75%0%ن

1.620.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

54%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )4-5-4( 
الرابعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو التعلم النوعي  Qualitative Learning املتعدد املداخل 
درجة  اأن  اإىل  ي�ضري  )0.25(، مما  معياري  وبانحراف   ،)1.60( ت�ضاوي   »Multi�Approaches Learning

حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33 – اأقل من 1.67( ون�ضبة 
حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%54(.

وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات ما بني )1-2.00(، حيث حتقق املوؤ�ضر )4-1( بدرجة 
متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يليه املوؤ�ضران )4-2(، و)4-4(، يف املرتبة الثانية، يف حني 
اتفاق )100%( من قبل  اإذ ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.0(، بن�ضبة  املوؤ�ضر )3-4(،  مل يتحقق 

املحللني، على عدم حتققه.

املوا�ضفة اخلام�ضة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية 
ويو�ضح اجلدول رقم )4-5-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة اخلام�ضة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، كما 

يلي:   
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اجلدول )4-5-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة:  »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حمورًا للعملية التعليمية« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���������ض����ج����ع ال����ت����ع����ل����م ال��������ذات��������ي وامل�������ض���ت���ق���ل 1-5
 Independent Learning.

031ت
1.750.50

2 25%75%0%ن

2-5Active learning.  ي�ضجع التعلم الن�ضط
031ت

1.750.50
2 25%75%0%ن

3-5
باخلربة  ترتبط  ا�ضتك�ضافية  اأن�ضطة  يقدم 
امل��راد  املعرفة  وفهم  لبناء  للمتعلم  ال�ضابقة 

تعلمها.

040ت
2.000.00

1 0%100%0%ن

1.800.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

61%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

يت�ضح من اجلدول )4-5-5( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة »يقدم 
معياري  وبانحراف   ،)1.80( ت�ضاوي  التعليمية«  للعملية  حم��وراً  املتعلم  ليجعل  للمعلم  دعماً  املحتوى 
)0.33(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني 

)1.67-اأقل من2.33( ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%61(.
    وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لهذه املوا�ضفة ما بني )1.75 – 2.00(، وحتقق املوؤ�ضر رقم 
)5-3( بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، واحتل املرتبة الأوىل، وكذلك حتقق املوؤ�ضران 

)5-1(، و)5-2( بدرجة متو�ضطة؛  بح�ضولهما على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم  لتنمية مهارات التفكري      لدى املتعلمني باأنواعها
يو�ضح اجلدول رقم )4-5-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
الرابع البتدائي كما  املعلم لل�ضف  ال�ضاد�ضة يف دليل  املوا�ضفة  املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات  والن�ضب 

يلي:   
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اجلدول )4-5-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة: »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني باأنواعها«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
م��ه��ارات  تتطلب  متنوعة  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
)ال��ت��ح��ل��ي��ل،   H .O .T ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري 

والرتكيب، الناقد الإبداعي... الخ(.

130ت
2.250.50

- 0%75%25%ن

مهارات 2-6 لتطوير  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
ال�ضتدلل الريا�ضي.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن
2.130.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

71% الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

ال�ضاد�ضة  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )6-5-4( 
Thinking Skills لدى املتعلمني باأنواعها« ت�ضاوي  »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري 
)2.13(، وباإنحراف معياري )0.25(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث وقع 

هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل من2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%71(.
وحتقق موؤ�ضرا هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، اإذ ح�ضل املوؤ�ضر )6-1( على متو�ضط ح�ضابي قيمته  

)2.25(، واملوؤ�ضر )6-2( على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(.

املوا�ضفة ال�ضابعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-5-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، كما 

يلي:   
اجلدول )4-5-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة: »يقدم 

املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���ق���دم اأن�������ض���ط���ة م��ت��ن��وع��ة ت��ن��م��ي م���ه���ارات 1-7
وا�ضرتاتيجيات حمددة حلل امل�ضكلة.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-7
املتعلمني  ل��ت��دري��ب  متنوعة  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
على اختيار وتطبيق ا�ضرتاتيجيات متنوعة 

حلل امل�ضكلة.

013ت
1.250.502

75%25%0%ن

1.630.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة
54%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة
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ال�ضابعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )7-5-4( 
املتعلمني«  لدى   Problem Solving Skills امل�ضكالت  حل  مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم 
ت�ضاوي )1.63(، وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث 

جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33- اأقل من 1.67(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%54(.
وحتقق املوؤ�ضر )5-1( بدرجة متو�ضطة، وح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(، يف حني مل 

يتحقق املوؤ�ضر )7-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.25(.

املوا�ضفة الثامنة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-5-8( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثامنة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، كما 

يلي:   
اجلدول )4-5-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة: »يقدم 

املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�صل الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات القراءة 1-8
الريا�ضية ب�ضكل �ضريح يف املحتوى.

013ت
1.250.503

75%25%0%ن

يف 2-8 ال��ك��ت��اب��ة  لتنمية  متنوعة  اأن�����ض��ط��ة  ي��ق��دم 
 Writing in Math الريا�ضيات

031ت
1.750.502

25%75%0%ن

ي���ق���دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ل��ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 3-8
التحدث لدى املتعلمني.

40.ت
2.00001

0%100%.%ن

0.33 1.67املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

56%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

يت�ضح من اجلدول )4-5-8( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة »يقدم 
وبانحراف   ،)1.67( ت�ضاوي  املتعلمني«  لدى  الريا�ضي  التوا�ضل  مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى 
معياري )0.33(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )1.67 – اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%56(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بني )1.25-2( وجاء املوؤ�ضر )8-3( يف 
املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وحتقق بدرجة متو�ضطة، يليه املوؤ�ضر )8-2(، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )1.75(، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر )8-1( حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.
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املوا�ضفة التا�ضعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني
التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )9-5-4( رقم  اجل��دول  يو�ضح 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة التا�ضعة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، كما يلي:   

اجلدول )4-5-9(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة التا�صعة: يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على الربط بني 1-9
املعرفة الريا�ضية.

130ت
2.250.5001

0%75%25%ن

ي��وف��ر اأن�����ض��ط��ة ت�����ض��ج��ع امل��ت��ع��ل��م ع��ل��ى رب��ط 2-9
املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى.

040ت
2.0000 .02

0%100%0%ن
2.130.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

71%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

التا�ضعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )9-5-4( 
»يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.13(، وبانحراف 
معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )1.67 –اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%71(.
املوؤ�ضر )9-2( على متو�ضط ح�ضابي  بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضل  املوا�ضفة  وحتقق موؤ�ضرا هذه 

قيمته )2.25( واحتل املرتبة الأوىل، يليه املوؤ�ضر )9-1( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(.

 املوا�ضفة العا�ضرة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-5-10( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة العا�ضرة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، كما يلي:   
اجلدول )4-5-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة:  »يقدم 

املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

 1-10

متعددة  متثيالت  ل�ضتخدام  املعلم   يوجه 
اللفظية  )ال��ع��ب��ارات  الريا�ضية  للمعرفة 
وال����رم����وز ال���ع���ددي���ة واجل���ربي���ة وال��ر���ض��وم 
اإل��خ( لتعميق الفهم  البيانية واجل��داول... 

لدى املتعلمني.

310ت

2.750.50-

0%25%75%ن

2.750.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة
92%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة
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مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  املوا�ضفة  اأن  اأع��اله   )10-5-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني« حتققت بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضلت على  متو�ضط ح�ضابي ي�ضاوي 

)2.75(، وبانحراف معياري )0.50(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الوحيد لهذه املوا�ضفة بن�ضبة )%92(. 

املوا�ضفة احلادية ع�ضرة: يزود املعلم مبهمات ومهارات مهمة تدعم املتعلمني يف املذاكرة والتنظيم 
الذاتي      

يو�ضح اجلدول رقم )4-5-11( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة احلادية ع�ضرة يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، 

 كما يلي:  
اجلدول  )4-5-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة:  

»يزود املعلم مبهمات ومهارات  تدعم املذاكرة والتنظيم الذاتي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
ي���ق���دم اأن�����ض��ط��ة ل���ت���دري���ب امل��ت��ع��ل��م��ني على 
لتح�ضني  ناجحة  وا�ضرتاتيجيات  مهمات 

الفهم والتذكر.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-11
 يقدم مناذج متنوعة لتدريب املتعلمني على 
 Standardized املعيارية  الخ��ت��ب��ارات 

Test ترتبط باملهارات املطلوبة.

013ت
1.250.504

75%25%0%ن

3-11
ي���ق���دم اإر�������ض������ادات وخم���ط���ط���ات م��ت��ن��وع��ة 
لتنظيم املعرفة لت�ضاعد املتعلم يف املذاكرة 

والدرا�ضة.

031ت
1.750.5003

25%75%0%ن

لدى 4-11 والتلخي�س  التدوين  مهارات  ي�ضجع 
املتعلمني.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن
1.750.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

58%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-5-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة احلادية 
ع�ضرة »يزود املعلم مبهمات ومهارات مهمة Practicing important tasks and skills تدعم املتعلمني يف 
املذاكرة والتنظيم الذاتي« ت�ضاوي )1.75(، وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه 

املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، وبن�ضة )%58(.
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وتراوحت قيمة املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.25-2.00(،  وحتقق املوؤ�ضران 
)11-1(، )11-4( بدرجة متو�ضطة، وح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يليهما املوؤ�ضر )3-11( 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، ومل يتحقق املوؤ�ضر )11-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  

 .)1.25(

املوا�ضفة الثانية ع�ضرة: يزود املعلم باأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة 
يو�ضح اجلدول رقم )4-5-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية ع�ضرة يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، 

  كما يلي: 
اجلدول )4-5-12( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة:  

»يزود املعلم باأدوات واأ�صاليب تقومي متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت���رت���ب���ط اأ����ض���ال���ي���ب ال���ت���ق���ومي وامل���ع���اجل���ة 1-12
باملحتوى يف جميع مراحله.

031ت
1.750 .501

25%75%0%ن

2-12

ي��ق��دم م��ه��ام وخ���ي���ارات م��ت��ن��وع��ة للتقومي 
 Assessment ال����ت���������ض����خ����ي���������ض����ي 
ام���ت���الك  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د    Diagnostic
املتعلمني املعرفة واملهارات ال�ضابقة الالزمة 

قبل التعلم اجلديد.

013ت
1.250.5004

100%25%0%ن

3-12

ي��ق��دم م��ه��ام وخ���ي���ارات م��ت��ن��وع��ة للتقومي 
 Formative ال���ب���ن���ائ���ي   ( ال���ت���ك���وي���ن���ي 
بديلة  ط��رائ��ق  وت��وف��ري   )Assessment

لتحديد ا�ضتيعاب املتعلمني.

031ت
1.750.5001

25%75%0%ن

4-12
ي�������ق�������دم م�������ه�������ام وخ�����������ي�����������ارات م����ت����ن����وع����ة 
 Summative. اخل����ت����ام����ي    ل��ل��ت��ق��ومي 

Assessment

031ت
1.750.501

25%75%0%ن

التقومي 5-12 على  املتعلم  التقومي  ت�ضجع مهام 
الذاتي.

013ت
1.250.5004

75%25%0%ن

ي��وف��ر امل��ح��ت��وى خ��ط��ط��اً ع��الج��ي��ة متعددة 6-12
مرتبطة بالتقومي.

013ت
1.250.504

75%25%0%ن

1.500.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة

50%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة
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الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )12-5-4( 
ت�ضاوي )1.50(، وبانحراف  واملعاجلة«  للتقومي  واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة  ب��اأدوات  املعلم  »يزود  ع�ضرة 
معياري )0.500(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )اأكرب من 1-اأقل من 1.67(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%50(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.25-1.75(، وحتققت املوؤ�ضرات 
املرتبة  واأحتلت بذلك  )12-1(، و)12-3(، و)12-4( بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، 
الأوىل، يف حني مل تتحقق املوؤ�ضرات )12-2(، و)12-5(، و)12-6(، حيث ح�ضلت جميعها على متو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.25(.

املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة: يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها
يو�ضح اجلدول رقم )4-5-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، 

كما يلي:   

اجلدول )4-5-13( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة: 
»يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�صيات، وطرائق تقدميها«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ومتنوعة 1-13 متعددة  مل�ضادر  املعلمني  يوجه 
لفهم الريا�ضيات وطرائق تقدميها.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

يقدم بدائل متنوعة للتطوير املهني وفق 2-13
حاجات املعلمني.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-13
يقدم مداخل وخططاً متنوعة للمعلمني 
التي يحدث فيها  البيئة ال�ضفية  لتهيئة 

التعليم والتعلم. 

004ت
1.000.00

100%0%0%ن

4-13
يقدم �ضرحاً للمعرفة الريا�ضية املت�ضمنة 
يف املحتوى املراد تعلمها واإر�ضادات للمعلم 

اجلديد.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

5-13
يوفر فر�ضاً للمعلمني لتكييف التدري�س 
ح�������ض���ب ح�����اج�����ات امل���ت���ع���ل���م���ني اخل���ا����ض���ة 

با�ضتخدام التقنية. 

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

1.190.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة

40%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة
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الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )13-5-4( 
ع�ضرة«، يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها« ت�ضاوي )1.19(، وبانحراف 
معياري )0. 0(، وبذلك تكون هذه املوا�ضفة غري متحققة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى )اأقل من 

1.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%40(.
وحتقق   ،)2.00-1.00( ب��ني  م��ا  امل��وا���ض��ف��ة  ه���ذه  مل��وؤ���ض��رات  احل�ضابية  امل��ت��و���ض��ط��ات  ق��ي��م  وت���راوح���ت 
املوؤ�ضر)13-4( بدرجة متو�ضطة، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني 

مل تتحقق املوؤ�ضرات الأخرى، حيث ح�ضلت جميعها على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�صة نتائج املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
لعر�س نتائج املحور الأول الكلية التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )13( موا�ضفة، ت�ضمنت )46( موؤ�ضراً؛ يتم عر�س 
املئوية مل�ضتوى حتققها،  امل��وزون لهذه املوا�ضفات والن�ضب  املتو�ضط احل�ضابي  نتائج هذا املحور يف �ضوء 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-5-14( املتو�ضطات احل�ضابية، والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات، مرتبًة 

كما يلي:

اجلدول )4-5-14( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الأول  الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
    Theoretical and educational bases 

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

675%2.000.00يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني1

ي��رك��ز امل��ح��ت��وى ال��ري��ا���ض��ي امل��ق��دم للمعلم ع��ل��ى ال�����ض��م��ول وال��ع��م��ق 2
704%2.100.20والتوازن.

يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند 3
675%2.000.00تقدمي املعرفة الريا�ضية

4
ي��ق��دم امل��ح��ت��وى دع���م���اً ل��ل��م��ع��ل��م ل���الجت���اه ن��ح��و ال��ت��ع��ل��م ال���ن���وع���ي     
Multi-  امل�����داخ�����ل امل����ت����ع����دد    Qualitative Learning

 Approaches Learning
1.620.25%5411

617%1.800.33يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية5

يقدم املحتوى دعماً للمعلم  لتنمية مهارات التفكري      لدى املتعلمني 6
712%2.130.25باأنواعها.

لدى 7 امل�ضكالت  ح��ل  م��ه��ارات  لتنمية  للمعلم  دع��م��اً  املحتوى  ي��ق��دم 
5410%1.630.25املتعلمني.
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رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى 8
569%1.670.33املتعلمني.

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى 9
712%2.130.25املتعلمني.

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 10.
2.750.50املتعلمني.

%92
1

امل��ذاك��رة 11. يف  املتعلمني  ت��دع��م  مهمة  وم��ه��ارات  مبهمات  املعلم  ي���زود 
1.750.25والتنظيم الذاتي.      

%58
8

للتقومي 12 وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  ب���اأدوات  املعلم  ي��زود 
1.500.50واملعاجلة.

%50
12

4013%1.190.00يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها.13

65%1.950.22م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات  الكلية للمحور الأول 

يت�ضح من اجلدول )4-5-14(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الكلية للمحور الأول 
ت�ضاوي )1.95(، وبانحراف معياري )0.28(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى مابني )1.67-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذا املحور ت�ضاوي )%65(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفات مابني )1.20-2.75(، حيث حتققت 
موا�ضفة واحدة بدرجة مرتفعة، وهي املوا�ضفة العا�ضرة »ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 

املتعلمني« واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(. 
وحتققت )8( موا�ضفات بدرجة متو�ضطة، تراوحت قيمها مابني )1.67-2.13( اأي كانت قيم التحقق 
للمعلم  لتنمية  املحتوى دعماً  ال�ضاد�ضة »يقدم  املوا�ضفة  املدى مابني )1.67-اأق���ل م��ن2.33(، وهي:  يف 
مهارات التفكري   لدى املتعلمني باأنواعها«، واملوا�ضفة التا�ضعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم، لتنمية مهارات 
الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني«، وجاءت يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(، ويف املرتبة 
الرابعة جاءت املوا�ضفة الثانية«يركز املحتوى املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن«، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2،10(، ويف املرتبة اخلام�ضة جاءت املوا�ضفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً للمعلم؛ للو�ضول 
والتكامل  املنطقي  الرتابط  ملراعاة  للمعلم؛  دعماً  املحتوى  الثالثة»يقدم  واملوا�ضفة  املتعلمني«،  جلميع 
املوا�ضفة  ال�ضابعة جاءت  املرتبة  ويف   ،)2.00( قيمته  الريا�ضية«، مبتو�ضط ح�ضابي  املعرفة  تقدمي  عند 
ح�ضابي  مبتو�ضط  التعليمية«،  للعملية  حم��وراً  املتعلم  ليجعل  للمعلم؛  دعماً  املحتوى  اخلام�ضة»يقدم 
قيمته )1.80(، تليها املوا�ضفة احلادية ع�ضرة« يزود املعلم مبهمات ومهارات مهمة  تدعم تعلم املتعلمني 
  يف املذاكرة، والتنظيم الذاتي« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، تليها املوا�ضفة الثامنة »يقدم املحتوى 
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دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.67(.
للمعلم  » يقدم املحتوى دعماً  ال�ضابعة  املوا�ضفة  وحتققت )3( موا�ضفات بدرجة منخف�ضة هي: 
املوا�ضفة  وج��اءت   ،)1.63( قيمته  ح�ضابي  املتعلمني«مبتو�ضط  ل��دى  امل�ضكالت  ح��ل  م��ه��ارات  لتنمية 
املتعدد    Qualitative Learning النوعي  التعلم  نحو  لالجتاه  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  الرابعة 
 ،)1.62( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  ع�ضرة،  احلادية  املرتبة  املداخل  Multi� Approaches Learning«يف 
تليها املوا�ضفة الثانية ع�ضرة »يزود املعلم باأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« 

مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.50(.
وطرائق  الريا�ضيات،  لفهم  للمعلمني  الدعم  املحتوى  »يقدم  ع�ضرة  الثالثة  املوا�ضفة  تتحقق  ومل 

تقدميها« حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي )1.19(، وجاءت يف املرتبة الأخرية.

Components of the book املحور الثاين: مكونات الدليل
الدليل،  هذا  حمتوى  لتنظيم  والفنية  الرتبوية  الناحية  من  الدليل  مكونات  املحور  هذا  يتناول 
ويتمثل يف ال�ضروط العلمية التي حتدد ما يجب اأن يكون عليه املنتج التعليمي، من الناحية الرتبوية 
تندرج حتت )3( موا�ضفات،  والبالغ عددها )20( موؤ�ضراً،  الدليل،  دفتي  املحتوى بني  لتنظيم  والفنية 
والف�ضل  الأول،  الدرا�ضي  الف�ضل  بجزاأيه:  البتدائي  ال��راب��ع  لل�ضف  املعلم  دليل  ال��ت��زام  م��دى  تعك�س 
الدرا�ضي الثاين)من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( بها، كما تظهر يف منتجات 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل لدليل املعلم، من حيث: بنية الدليل، وبنية  الوحدة اأو الف�ضل، وبنية الدر�س، ومت حتليل 
نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات، وترتيبها الكلي لهذا 

املحور، كما يلي: 

املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل (

يو�ضح اجلدول رقم )4-5-15( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة، يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، 

كما يلي:   
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اجلدول )4-5-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة: »ات�صاق بنية الدليل«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14
النظرية  الأ���ض�����س  تعك�س  مقدمات  تتوفر 
واملحتوى الريا�ضي للدليل، مزودة بروابط 

اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-14
الذكية(  )ال��ب��داي��ة  متهيدي  ف�ضل  يتوفر 
التي  الأ�ضا�ضية  وامل��ه��ارات  املعرفة  يتناول 

متثل مراجعة للمكت�ضبات ال�ضابقة.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-14

ت��ت�����ض��ق م���و����ض���وع���ات ال��ف�����ض��ل ال��ت��م��ه��ي��دي 
يف ال��دل��ي��ل )م����ن م��ن��ت��ج��ات امل�������ض���روع( مع 
ال��دل��ي��ل )من  الف�ضل يف  ه��ذا  م��و���ض��وع��ات 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

4-14

ن��ظ��م��ت ال��ف�����ض��ول الأ���ض��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى هيئة 
وحدات تعليمية )اأو ف�ضول( تتناول املعرفة 
وامل���ه���ارات ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل النقاط 

املحورية لل�ضف.  

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

5-14

ي���ت�������ض���ق ت���ن���ظ���ي���م م����و�����ض����وع����ات ال���ف�������ض���ول 
الأ�ضا�ضية يف الدليل )من منتجات امل�ضروع(  
)من  الدليل  يف  الف�ضول  مو�ضوعات  م��ع 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

140ت
2.000.001

0%100%0%ن

يتناول 6-14 للم�ضتقبل  التطلع  ف�ضل  ي��ت��وف��ر 
املعرفة واملهارات الريا�ضية الالحقة.

004ت
10.004

100%0%0%ن

تتوفر مالحق تقدم دعماً اإ�ضافياً للمعلم.7-14
004ت

10.004
100%0%0%ن

8-14
الدليل )من  املالحق يف  تت�ضق مو�ضوعات 
منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات  املالحق 
يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

004ت
10.004

100%0%0%ن

1.380.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

46%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )15-5-4( 
ت�ضاوي  الأ���ض��ل(«  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الدليل  بنية  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الدليل  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
)1.38(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث جاء هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33- اأقل من 1.67(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%46(.
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ب��ني )1-2.00(، وحتققت  امل��وا���ض��ف��ة م��ا  مل��وؤ���ض��رات ه���ذه  امل��ت��و���ض��ط��ات احل�����ض��اب��ي��ة  وت���راوح���ت ق��ي��م 
املوؤ�ضرات)14-1(، و)14-4(، و )14-5( بدرجة متو�ضطة، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.00(، يف حني مل تتحقق بقية املوؤ�ضرات )14-2(، و)14-3(، و)14-6(، و)14-7(، و)14-8(  حيث 

ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1(.

املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضر: ات�ضاق بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع 
بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(  

التكرارات،  املعياري لهذه  واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف  التكرارات     يو�ضح اجل��دول رقم )16-5-4( 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، 

كما يلي:   

اجلدول )4-5-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة: »ات�صاق بنية الف�صل 
اأو الوحدة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-15

ال��ف�����ض��ل(   )اأو  ل���ل���وح���دة  م��ق��دم��ة  ت��ت��وف��ر 
ت��ت�����ض��م��ن خم���ط���ط���اً ت��ف�����ض��ي��ل��ي��اً ل���درا����ض���ة 
وللف�ضل،  ل��ل��وح��دة   ال��ري��ا���ض��ي  امل��ح��ت��وى 
مزودة بروابط اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

تتوفر خيارات لتقومي اأداء املتعلم متعددة 2-15
امل�ضتويات للف�ضل.

040ت
2.00001

0%100%0%ن

3-15
الدليل  يف  املت�ضمنة  امل��و���ض��وع��ات   تت�ضق 
مو�ضوعات  م��ع  امل�����ض��روع(  منتجات  )م���ن 

الف�ضل يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

4-15
تتنوع املو�ضوعات داخل الوحدة اأو الف�ضل 
ب��ت��ن��وع امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت��غ��ط��ي��ه��ا داخ���ل 

الوحدة اأو الف�ضل. 

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

5-15

ت��ت��ن��وع  خ��ط��وات ت��دري�����س ال���درو����س داخ��ل 
املو�ضوعات  بتنوع  الف�ضل(  اأو   ( ال��وح��دة 
التي تغطيها داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( يف 
الدليل )من منتجات امل�ضروع(، بتنوعها يف 

الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

040ت

2.000.001

0%100%0%ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة

67%الن�ضبة املئوبة مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثانية اخلام�ضة ع�ضرة
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يت�ضح من اجلدول )4-5-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الف�ضل اأو الوحدة )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل اأو الوحدة )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة 
ت�ضاوي  املوا�ضفة  ون�ضبة حتقق هذه  اأق��ل من 2.33(،  امل��دى ما بني )1.67-  املتو�ضط يف  حيث جاء هذا 

.)%67(
 ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  عند  املوا�ضفة  هذه  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت�ضاوت 

ودرجة حتقق هذه املوؤ�ضرات متو�ضطة.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل من منتجات امل�ضروع مع بنية الدر�س من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل

     تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات م�ضروع 
الأفكار،  ات�ضاق  حيث:  من  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  يف  تظهر  كما  الدر�س  ببنية  والعلوم(  الريا�ضيات  تطوير 
واملفردات، ومدى توفر اأن�ضطة ا�ضتهاللية، واأمثلة وتدريبات، وتنوع طرائق عر�س الدرو�س، يف الدليل 
)من  منتجات امل�ضروع( وفق  تنوعها  يف  ال�ضل�ضلة الأ�ضل،  وذلك يف �ضوء )7( موؤ�ضرات، لتحقيق هذه 
لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )17-5-4( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  املوا�ضفة، 

التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة كما يلي: 

اجلدول )4-5-17( التكرارات واملتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة: »ات�صاق 
بنية الدر�س«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-16
تت�ضق اأفكار الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 
الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الأفكار  

يف الدليل )من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-16
تت�ضق مفردات الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 
الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع املفردات 

يف  الدليل )من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

تهيئة 3-16 يف  ت�ضهم  ا�ضتهاللية   اأن�ضطة  تتوفر 
املتعلمني الدرا�ضة مو�ضوع الدر�س. 

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ت�����ت�����وف�����ر اأم�����ث�����ل�����ة وت�����دري�����ب�����ات اإ������ض�����اف�����ي�����ة 4-16
حتقق اأهداف واأفكار الدر�س. 

040ت
2.000.003

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي��ت��وف��ر حم���ت���وى م���ع���ريف ي�����ض��رح امل���ف���ردات 5-16
اجلديدة يف الدر�س.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

6-16
ي��ت�����ض��ق ت��ن��ظ��ي��م م���راح���ل ال���در����س وم��ك��ون��ات��ه 
يف م��ن��ت��ج��ات امل�����ض��روع م���ع م���راح���ل ال��در���س 

ومكوناته يف ال�ضل�ضلة  الأ�ضل.

004ت
1.000.007

100%0%0%ن

7-16
الدليل  الدرو�س يف  تدري�س  تتنوع  خطوات 
الدليل  بتنوعها يف  امل�ضروع(،  )من منتجات 

من ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

2.140.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة
71%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-5-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضاد�ضة 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الدر�س )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدر�س )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« ت�ضاوي )2.14(، 
وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )1.67-اأقل من 3.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%71(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2-3(، وحتقق املوؤ�ضران )16-
1(، و)16-3( بدرجة مرتفعة، واأحتال بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وحتققت 
املوؤ�ضرات )16-2(، و)16-4(، و)16-5(، و)16-7(، و)16-8( بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط 

قيمته )2.00(، بينما مل يتحقق املوؤ�ضر )16-6(، بح�ضوله على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�صة نتائج املحور الثاين: مكونات الدليل 
لعر�س نتائج املحور الثاين الكلية والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات ت�ضمنت )20( موؤ�ضراً؛ يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-5-18( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات مرتبة 

كما يلي:
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 Components جدول رقم )4-5-18 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الدليل
of the book

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدليل )من 14
463%1.380.00ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

منتجات 15 )م��ن  الدليل  يف   ) الف�ضل  اأو   ( ال��وح��دة  بنية  ات�ضاق 
672%2.000.00امل�ضروع( مع بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.  

ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية 16
711%2.140.00الف�ضل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

61%1.840.00م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات للمحور الثاين

الكلية  الثاين  املحور  املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )18-5-4(  
ت�ضاوي )1.84(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط 

يف املدى مابني )1.67-اأقل من 2.33( ون�ضبة حتقق هذا املحور ت�ضاوي )%61(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفات ما بني )1.38-2.14(، وجاءت املوا�ضفة 
الثالثة »ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدر�س )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف 
املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.14(، ودرجة حتقق متو�ضطة، اأي يف املدى مابني )1.67-اأقل 
من 2.33(، وتاأتي املوا�ضفة الثانية »ات�ضاق بنية الوحدة )اأو الف�ضل( يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( 
مع بنية الوحدة )اأو الف�ضل( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الثانية، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه 
الدليل من منتجات  بنية  »ات�ضاق  الأوىل  املوا�ضفة  وتاأتي  التحقق متو�ضطة،  ودرجة   ،)2.00( املوا�ضفة 
امل�ضروع مع بنية الدليل من ال�ضل�ضلة الأ�ضل« املرتبة الأخرية، ومبتو�ضط قيمته )1.38(، ودرجة حتقق 

هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث يقع املتو�ضط احل�ضابي لها يف املدى )1.33- اأقل من 1.67(.

Technical Specifications  املحور الثالث: املوا�صفات الفنية
       يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري، والإخراج الفني، لكافة مكونات الدليل، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لدليل املعلم، والبالغ عددها )19( موؤ�ضراً، تندرج حتت )3( موا�ضفات، وترتيبها 
الدرا�ضي  والف�ضل  الأول،  الدرا�ضي  الف�ضل  البتدائي:  الرابع  لل�ضف  املعلم  دليل  نتائج حتليل  يف �ضوء 
الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية(، ومت تناول نتائج هذا املحور بتحليل 
نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ومن ثم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات، وترتيبها الكلي لهذا 

املحور، كما يلي: 
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املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي 
للدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

يو�ضح اجلدول رقم )4-5-19( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي 

كما يلي:   

جدول )4-5-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة: 
»ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��ع��رب الأغ���ل���ف���ة ع���ن امل���ح���ت���وى ال��ع��ل��م��ي 1-17
للدليل ولها دللة علمية.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

يت�ضق لون غالف دليل املعلم وت�ضميمة 2-17
مع كتاب الطالب.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يت�ضم الدليل بجودة التجليد.3-17
004ت

1.000.005
0%0%0%ن

تت�ضم  نوعية الورق باجلودة.4-17
040ت

2.000.002
0%100%0%ن

يتميز الدليل ب�ضهولة ا�ضتعماله.5-17
040ت

2.000.002
0%100%0%ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة
67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-5-19( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضابعة 
ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي للدليل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، 
حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.75-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%67(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1-3(، وحتقق املوؤ�ضر )2-17( 
بدرجة مرتفعة، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، يف حني حتققت املوؤ�ضرات 
)17-1(، و)17-4(، و)17-5( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00( واحتلت بذلك املرتبة 

الثانية، ومل يتحقق املوؤ�ضر)17-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط قيمته )1.00(، ليحتل املرتبة الأخرية.
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املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة: ات�ضاق الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 
من حيث الت�ضميم والإخراج

يو�ضح اجلدول رقم )4-5-20( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي، 

كما يلي:   

جدول )4-5-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة ع�صرة: 
»ات�صاق الدليل من حيث الت�صميم والإخراج«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يت�ضم الدليل بجودة الطباعة.1-18
040ت

2.000.006
0%100%0%ن

الدليل 2-18 حمتويات  تعك�س  فهار�س  تتوفر 
والتمايز بينها.

040ت
2.000.006

0%100%0%ن

3-18
.ت��ظ��ه��ر ال��ع��ن��اوي��ن ال��رئ��ي�����ض��ة وال��ف��رع��ي��ة 
جميع  يف  وثابتة  مميزة  واأح���رف  ب��األ��وان 

اأجزاء الدليل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يظهر ات�ضاق الألوان وا�ضتمرارها وثباتها 4-18
يف جميع اأجزاء الدليل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف الفراغات 5-18
العمودية وبني الأ�ضطر.

40.ت
2.000.006

0%100%0%ن

ت�ضميم 6-18 يف  وال�ضتمرارية  الثبات  يت�ضح 
�ضفحات الدليل وفق نوع املحتوى.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ي���ت���وف���ر ع��ن�����ض��ر اجل������ذب وال���ت�������ض���وي���ق يف 7-18
الأ�ضكال.

040ت
2.000.006

0%100%0%ن

تت�ضم الأ�ضكال بجودة الإخراج.8-18
130ت

2.250.5005
0%75%25%ن

وظ���ف���ت الأ�����ض����ك����ال ب��ط��ري��ق��ة ع��ل��م��ي��ة يف 9-18
املحتوى.

310ت
2.750.5004

0%25%75%ن

10-18
التدريبات  جلميع  وا�ضحة  حلول  تتوفر 
امل�ضمنة يف كتاب الطالب كما يف ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل.

040ت
2.000.006

0%100%0%ن

2.400.10 املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

80%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة
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اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-5-4( 
الت�ضميم  حيث  من  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  )من  الدليل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الدليل  »ات�ضاق  ع�ضرة 
والإخراج« ت�ضاوي )2.40(، وبانحراف معياري )0.10(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 -3(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%80(.
املوؤ�ضرات  املوا�ضفة ما بني )2.00-3( وحتققت  ملوؤ�ضرات هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  بذلك  جميعها  واحتلت  مرتفعة،  بدرجة   )6-18(  ،)4-18(  ،)3-18(
 ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة  حتقق  الذي   )9-18( املوؤ�ضر  يليها   ،)3.00( قيمته 
لياأتي يف املرتبة اخلام�ضة املوؤ�ضر )18-8( بدرجة متو�ضطة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )2.25(، 
يف حني ت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابيية للموؤ�ضرات )  18-1(، و)18-2(، و)18-7(، و)18-10( مبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )2.00(.

املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة: ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من منتجات امل�ضروع ( مع 
الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

يو�ضح اجلدول رقم )4-5-21( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة يف دليل املعلم، لل�ضف الرابع البتدائي، 

كما يلي:   

جدول )4-5-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة: 
»ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 ت�����ض��ت��خ��دم رم����وز وا���ض��ح��ة ول��ه��ا دلل���ة 1-19
علمية.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يف 2-19 لها  املنا�ضب  املكان  يف  الرموز  تو�ضع 
املحتوى.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ي��ظ��ه��ر ث��ب��ات ال���رم���وز يف ج��م��ي��ع اأج����زاء 3-19
الدليل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ترقم �ضفحات الدليل بطريقة مت�ضقة 4-19
يف جميع اأجزائه.

130ت
2.250.504

0%75%25%ن

2.810.12املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

93%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة
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يت�ضح من اجلدول )4-5-21( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة التا�ضعة 
ال�ضل�ضلة  الدليل من  امل�ضروع( مع  الدليل )من منتجات  الرتقيم يف  الرتميز وعالمات  »ات�ضاق  ع�ضرة 
الأ�ضل« ت�ضاوي )2.81(، وبانحراف معياري )0.12(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، 

ون�ضبة حتققها ت�ضاوي )%93(.
وحتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، ما 

عدا املوؤ�ضر )19-4( الذي حتقق بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(.

نتائج املحور الثالث: املوا�صفات الفنية الكلية 
لعر�س نتائج املحور الثالث الكلية والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات، ت�ضمنت )19( موؤ�ضراً؛ يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-5-22( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات، مرتبة 

كما يلي:
جدول رقم )4-5-22 ( املتو�صطات احل�صابية  والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث املوا�صفات الفنية  

Technical Specifications

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

مع 17 امل�����ض��روع(  منتجات  )م��ن  للدليل  اخل��ارج��ي  ال�ضكل  ات�ضاق 
673%2.000.20ال�ضكل اخلارجي للدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

ات�ضاق الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة 18
802%2،400.00 الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج.

منتجات 19 )م��ن  الدليل  يف  الرتقيم  وع��الم��ات  الرتميز  ات�ضاق 
931%2.810.12امل�ضروع(  مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

80%2.400.13م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور  الثالث الكلية

يت�ضح من اجلدول )4-5-22(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الكلية للمحور الثالث 
هي )2.40(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات املحور الثالث مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط يف 

املدى مابني )2.33-3(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%80(. 
وجميعها   ،)2.81-2.00( مابني  املوا�ضفات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
متحققة بدرجة مرتفعة. وجاءت املوا�ضفة الثالثة »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من 
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منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.« يف املرتبة الأوىل،  ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.81( 
ودرجة التحقق مرتفعة.

وتاأتي املوا�ضفة الثانية »ات�ضاق الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 
من حيث الت�ضميم والإخ��راج« يف املرتبة الثانية، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لها )2.40( ودرجة التحقق 

مرتفعة.
ال�ضكل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  للدليل  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق  الأوىل  املوا�ضفة  حّلت  فيما 
متو�ضطة،  بدرجة  حتققت  اإذ  والأخ���رية،  الثالثة  املرتبة  يف  الأ���ض��ل(«  ال�ضل�ضلة  )م��ن  للدليل  اخلارجي 

ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

مناق�صة نتائج حتليل دليل املعلم للريا�صيات )ال�صف الرابع البتدائي( وتف�صريها:
    بعد اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من املوا�ضفات الرتبوية والفنية، املت�ضمنة يف بطاقة  
حتليل دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
مف�ضلًة؛ يتم ا�ضتقراء هذه النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها؛ لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الأول )ه�( من 
ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام دليل املعلم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة 
لل�ضف  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  ا�ضتخال�ضها )من  التي مت  والفنية  الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية(  العربية 

الرابع البتدائي؟«.
لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف ثالثة حماور، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات هذه املحاور، مرتبة 

تنازلياً،  كما يف اجلدول رقم )4-5- 23( التايل: 

اجلدول رقم )4-5- 23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الرابع 
البتدائي

رقم 
املتو�صط املحوراملحور

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

Theoretical and الأول وال���رتب���وي���ة  ال��ن��ظ��ري��ة  الأ����ض�������س 
     educational bases

1.930.28%642

613%1.840.00مكونات الدليل Components of the bookالثاين

801%2.400.13املوا�ضفات الفنية  Technical Specificationsالثالث

68%2.060.14م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-5- 23(  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحاور الثالثة ت�ضاوي )2،06(، وبذلك 
الرتبوية  باملوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )من  البتدائي  الرابع  لل�ضف  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  تكون 
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والفنية -كما تظهر يف دليل املعلم من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل- متو�ضطة، حيث كانت ن�ضبة حتقق هذه 
انعك�س على  املوا�ضفات جاءت متفاوتة، مما  اأن درجة حتقق هذه  اإىل  وُيعزى ذلك  املوا�ضفات  )%68(، 
نتائج كل حمور، حيث تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق هذه املحاور مابني )2.40-1.84( 

وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث »املوا�ضفات الفنية« جاء يف املرتبة الأوىل، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.40(، ودرجة حتقق هذا املحور مرتفعة، مما يدل على اأن درجة التزام دليل 
اإىل حتقق  النتيجة  وُتعزى هذه  كانت مرتفعة،  امل�ضروع(  البتدائي )من منتجات  الرابع  لل�ضف  املعلم 
موا�ضفات هذا املحور بدرجة مرتفعة، اأو متو�ضطة يف املدى املرتفع، حيث جاءت املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة 
»ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من منتجات امل�ضروع(  مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« 
يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.81(، وكانت درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ نتيجة 
لتحقق )4( من موؤ�ضراتها بدرجة مرتفعة، وهذا يعك�س درجة التزام دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي 

)من منتجات امل�ضروع( بالرتميز، وعالمات الرتقيم، وثباتها يف �ضائر الدليل.
وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثامنة ع�ضرة 
»ات�ضاق الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج« 
املرتبة  .يف  وج��اءت   ،)2.40( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  املوا�ضفة  ه��ذه  ح�ضلت  حيث  مرتفعة،  كانت 
الثانية؛ نتيجة لتحقق )4( موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، و)6( موؤ�ضرات من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة 
حيث:  من  والإخ���راج،  بالت�ضميم  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام   على  يدل  مما  متو�ضطة، 
اأجزاء  ال�ضفحات، يف جميع  وت�ضميم  الأل��وان،  وات�ضاق  الدليل،  �ضائر  وات�ضاقها يف  واإب��رازه��ا،  العناوين، 
الدليل، كما تظهر يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، اإل اأن درجة اللتزام بالفراغات العمودية، 
وبني الأ�ضطر، ودرجة ظهور الألوان، كانت متو�ضطة، حيث توجد فراغات يف العديد من ال�ضفحات، نتيجة 
حلذف الفقرات التي ت�ضمنها الكتاب )من منتجات امل�ضروع( فمثاًل عند مقارنة �ضفحة 62، ب�ال�ضفحة 
التي تقابلها من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل �ضفحة94 يوجد فراغ بني فقرة خيارات التقومي الت�ضخي�ضي 
واملعاجلة، يف حني اأن مثل هذه الفراغات غري موجودة يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، نتيجة لعدم ترجمة ومواءمة 
حللول  الأل���وان  درج��ة  اإىل  بالنظر  وكذلك  .....وغ��ريه��ا،   )Response to Intervention(  RTI فقرة 
التمارين يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( جند اأن درجة و�ضوحها اأقل منها يف الدليل )من منتجات 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل( جلميع احللول. وكذلك اختالف ت�ضميم �ضفحات الفهار�س، حيث �ضممت الفهار�س 
�ضت �ضفحة لكل ف�ضل، ت�ضمنت �ضورًة  يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( يف )19( �ضفحة، وُخ�ضِّ
ترتبط مبحتوى الف�ضل، مع الإ�ضارة اإىل النقاط املحورية للف�ضل، والأن�ضطة ومهارات التفكري العليا 
وفقرة الكتابة يف الريا�ضيات، واأماكن تواجدها يف كل ف�ضل، بالإ�ضافة اإىل عناوين الدرو�س و�ضفحاتها، 
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يف حني اأن هذه ال�ضفحات اختزلت يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( يف �ضفحتني للف�ضل الدرا�ضي 
الأول، و�ضفحتني للف�ضل الدرا�ضي الثاين، تت�ضمن فقط عناوين الدرو�س و�ضفحاتها.

ال�ضابعة ع�ضرة  امل�ضروع( باملوا�ضفة  املعلم )من منتجات  التزام دليل  اأن درجة  النتائج  اأظهرت  كما 
ال�ضل�ضلة  )م��ن  للدليل  اخلارجي  ال�ضكل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  للدليل  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق 
الأ�ضل(« كانت متو�ضطة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، نتيجة لتحقق 
موؤ�ضر واحد من موؤ�ضراتها بدرجة مرتفعة، وذلك ناجت عن التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( 
بت�ضميم ولون الغالف مع كتاب الطالب كما يظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل. وحتققت )3( موؤ�ضرات 
بدرجة متو�ضطة، مقارنة مبا هو عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من حيث الدللة العلمية للغالف، ونوعية 
وج��ودة  �ضماكة  لختالف  نتيجة  امل��وؤ���ض��ر)3-17(  يتحقق  مل  حني  يف  الدليل،  ا�ضتعمال  و�ضهولة  ال��ورق، 

التجليد الأ�ضل.
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات املحور الأول »الأ�ض�س 
 ،)1.93( قيمته  الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  يف  املحور  هذا  ليحلنَّ  متو�ضطة،  والرتبوية«  النظرية 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات هذا املحور مابني )1.20-2.75(، وُتعزى هذه النتيجة اإىل 
اأن موا�ضفة واحدة حتققت بدرجة مرتفعة، وهي املوا�ضفة العا�ضرة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية 
املتعلمني« حيث جاءت يف املرتبة الأوىل لهذا املحور مبتو�ضط ح�ضابي  مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 
قيمته )2.75(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم بتقدمي الدعم للمعلم لتنمية مهارات التمثيل 
الريا�ضي لدى املتعلمني مرتفعة؛ نتيجة لتوفر العديد من الفقرات التي حتقق هذه املوا�ضفة، يف دليل 
اأ�ضئلة  خالل  من  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  )من  الدليل  يف  تظهر  كما  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم 
 Visual Vocabularyاملفردات، يف كل ف�ضل اإىل بطاقات  املعلم  Scaffolding Questions، وتوجيه  البناء 
Cards وكذلك متثيل امل�ضائل وخطوات ت�ضميم املطويات كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل(.
 )8( ل�  متو�ضطة  كانت  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  ال��ت��زام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  كما 

موا�ضفات يف هذا املحور، وهي: 
املوا�ضفة ال�ضاد�ضة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري  Thinking Skills    باأنواعها 
لدى املتعلمني« حيث اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( جاءت متو�ضطة، 
حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(، نتيجة لتحقق موؤ�ضري هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، 
الريا�ضية، والتي  املعرفة  التعلم الالحق، للتو�ضع يف  املهام يف فقرة  العديد من  املعلم  حيث يقدم دليل 
تتطلب التربير املنطقي، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وكذلك املهام التي يقدمها الدليل يف 
الدليل للمعلم، يف  التي يقدمها  الإر�ضادات  اإىل  الرابعة، بالإ�ضافة  التكويني يف اخلطوة  التقومي  فقرة 
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فقرة »اأكتب« كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل. 
»يقدم  التا�ضعة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.13(، نتيجة لتحقق موؤ�ضري هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وبالرغم من توفر العديد من 
الف�ضل -لتطبيق  املعلم بخيارات متنوعة يف مقدمة  الأخ��رى، تزود  باملواد  الريا�ضيات  اخليارات لربط 
الربط  مابني  تتنوع  التي    Introduce التقدمي  فقرة  يف  تتمثل  متعددة،  �ضياقات  يف  الريا�ضية  املعرفة 
بالواقع، وا�ضتخدام اليدويات، اأو الربط باملواد الأخرى، ويف خمطط الف�ضل حتت م�ضمى حمطات التعلم 
)Learning Stations( التي تت�ضمن اأن�ضطة متنوعة، للربط باملواد الأخرى-اإل اأنه مت اختزال هذه املهام 
مقارنة مبا هو موجود يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلةالأ�ضل(، حيث ترجمت فقط )3( من )6( 
 Socialمهاّم، هي العلوم، والرتبية ال�ضحية، والرتبية الفنية، ومل يتم تعريب فقرة الرتبية الجتماعية
Studies  اأو املو�ضيقىMusic  املوجودة بالتناوب بني الف�ضول، ومهمة الكتابة Writing، وهي م�ضمنة يف 

جميع الف�ضول، مالزمة ملهمة القراءة Reading يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
»يركز  الثانية  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت    
هذه  ح�ضلت  حيث  متو�ضطة،  كانت  وال��ت��وازن«  والعمق  ال�ضمول  على  للمعلم  املقدم  الريا�ضي  املحتوى 
بدرجة  املوا�ضفة  لهذه  موؤ�ضرين  حتقق  من  وبالرغم   ،)2.10( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  املوا�ضفة 
مرتفعة، اإل اأنه مل يتحقق املوؤ�ضر الثاين لهذه املوا�ضفة »يوجه املعلم لتقدمي الريا�ضيات املهمة بالرتكيز 
النقاط املحورية يف �ضفحات املقدمات للدليل، ولكن مل  النقاط املحورية لل�ضف«، حيث مت �ضرد  على 
تتم الإ�ضارة اإىل اأماكن تواجد هذه النقاط، وكيفية ال�ضتفادة منها، وارتباطها مبعايري NCTM  يف كل 
در�س، كما هو موجود يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، حيث خ�ض�ضت �ضفحة كاملة يف النظرة 
Chapter Overview يف جميع الف�ضول، لتف�ضيل الفكرة العامة للف�ضل،  العامة للف�ضل، حتت م�ضمى 
وربطها باملعايري، تليها فقرة عن Focal Points النقاط املحورية املت�ضمنة يف كل ف�ضل، واأماكن تواجدها 
بال�ضفحات، داخل الدرو�س، والتي مت حذفها من دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بالإ�ضافة اإىل عدم 
 Teacher Reference,  يف كل در���س، وكذلك عدم توفر كتيب  National ESL Standards وجود فقرة 
املدى  م�ضفوفة  فيه  تبني  وال��ذي  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة  منتجات  )من  املعلم  دليل  مع  املرفق   Handbook

ال�ضفوف،  عرب  وعمقها،  املفاهيم،  تتابع  مدى  تعك�س  ال�ضفوف،  جلميع  الريا�ضي،  للمحتوى  والتتابع 
من حيث اإنها: تقدميIntroduce ، وتطوير )تنمية( Develop،  وتعزيز Reinforce، اأو تاأكيد وتطبيق 
Maintain and Apply، اأو متطلبات �ضابقة للمهارات Prerequisite Skills، وهذا الكتيب مل يتم تعريبه، 

مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بهذه املوا�ضفة متو�ضطة.
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واأظهرت النتائج اأن التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الأوىل »يقدم املحتوى دعماً 
للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني«  حتقق بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط، ح�ضابي قيمته )2.00(، وجاءت 
باملرتبة اخلام�ضة، وذلك لتحقق جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، نتيجة لختزال العديد 
يف  ذكرها  ال�ضابق    Learning Stations م�ضمى  حتت  الف�ضل،  خمطط  يف  ذل��ك،  حتقق  التي  املهام  من 
Independent Work Options من فقرة تنويع التعليم مثال:  املوا�ضفة التا�ضعة، وكذلك غياب فقرة 
املتعلمني  حاجات  لتلبية  للمعلم  دعماً  »يقدم  املوؤ�ضر  حيث  من  اأما  امل�ضابهة،  ال�ضفحات  ومن   ،313Bس�
املوهوبني، و�ضريعي التعلم، والعاديني، وبطيئي التعلم، واملتاأخرين درا�ضياً« فقد حتقق بدرجة متو�ضطة، 
الكتب  الفردية، مثل:  التح�ضيل  تعليمية خمتلفة، ح�ضب م�ضتويات  ملواد  توجيهات  لعدم وجود  نتيجة 
الإ�ضافية للمتاأخرين درا�ضياً دون امل�ضتوى، واملتاأخرين �ضنة درا�ضية واحدة تقريباً عن اأقرانهم، يف ال�ضف 
الدرا�ضي املحدد )مثل كتيب Intervention Masters  and Study Guide(، ومواد التدخل املكثف اخلا�س 
Math Triumph( كما  الدرا�ضي )مثل كتيب  ال�ضف  اأكرث، عن م�ضتوى  اأو  باملتاأخرين �ضنتني درا�ضيتني 
Chapter Plan-  تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، كذلك ل يت�ضمن خمطط الف�ضل
ner على فقرة التقنيات Technology، وفقرة الو�ضول جلميع املتعلمني Reaching all Learners، وفقرة 

.literature  . Activity choice 2

املقدم  املحتوى  »يركز  الثالثة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  حيث  من  اأم��ا 
بدرجة  حتقق  فقد  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  منتجات  يف  تظهر  كما  والتكامل«  املنطقي  الرتابط  على  للمعلم 
متو�ضطة، وتت�ضاوى درجة حتقق هذه املوا�ضفة مع املوا�ضفة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، 
ال�ضفوف، يف كل ف�ضل،  الراأ�ضي عرب  الرتابط  بالرغم من توفر فقرة  املرتبة اخلام�ضة، وذلك  وحتتل 
ال�ضل�ضلة  يف  تظهر  كما  املقدمة،  الريا�ضية  للمعرفة  املنطقي  والتتابع  الراأ�ضي،  الرتابط  ت��ربز  والتي 
اإل اأن دليل املعلم )من  الأ�ضل، مما انعك�س على درجة حتقق املوؤ�ضرين الأول والثاين بدرجة مرتفعة، 
منتجات امل�ضروع( مل يلتزم بالربط بواقع احلياة، كما هو يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وهذا ما يف�ضر عدم 
حتقق املوؤ�ضر الثالث من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، وكذلك املوؤ�ضر اخلام�س، حيث مل يتم الربط بالتقنية؛ 
 Math نظراً لغياب العديد من امل�ضادر التي يدعمها الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مثل: فقرة
Online ، يف بداية كل ف�ضل، وكل در�س على �ضبكة الإنرتنت، والتي يتوفر فيها حمتوى ريا�ضي متنوع 

)مثل  Extra Examples، Personal Tutor، Self-Check Quiz(، لتعلم الريا�ضيات وفق حاجات املتعلمني 
 ،Practice with Technology م�ضمى  حتت  الإلكرتونية  امل�ضادر  وفقرة  در���س  كل  ويف  وم�ضتوياتهم، 
بالإ�ضافة   ،Student Technology فقرة  وكذلك   ،  Exam Viewالإلكرتونية، مثل الختبارات  وم�ضادر 
اإىل اأنه مت تخ�ضي�س ثالث فقرات يف خمطط الف�ضل Chapter Planner  يف دليل املعلم )من منتجات 
 Lessonال�ضل�ضلة الأ�ضل( ت�ضتمل على ن�ضائح لدعم تعلم جميع املتعلمني، هي: فقرة م�ضادر الدرو�س
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 ،Reaching all Learners وفقرة الو�ضول جلميع املتعلمني ،Technology وفقرة التقنيات ، Resources

ن هذه الفقرات يف الدليل )من منتجات امل�ضروع(.    ومل ُت�ضمنَّ
»يقدم  اخلام�ضة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظهرت 
التعليمية« متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط  للعملية  املتعلم حموراً  للمعلم ليجعل  املحتوى دعماً 
من  وبالرغم  متو�ضطة.  بدرجة  املوا�ضفة  هذه  موؤ�ضرات  جميع  لتحقق  نتيجة   ،)1.80( قيمته  ح�ضابي 
وجود فقرة »يف تنويع التعليم« التي توجه املعلم اإىل تطبيق التعلم التعاوين، بتكوين جمموعات �ضغرية 
Small Group Option ،  يف كل ف�ضل من دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(، اإل اأن فقرة املعاجلة اليومية   

Daily Intervention، التي تقدم مقرتحات مرنة للمعلم، لت�ضكيل جمموعات للقيام بن�ضاطات حمددة 

املعلم )من  األ��ع��اب، مل يتم ت�ضمينها يف دليل  ف��رق يف  اأو  – �ضارك  – زاوج  ال��درو���س، مثل: فكر  �ضمن 
منتجات امل�ضروع(.

ع�ضرة  احلادية  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
»يزود املحتوى املعلم مبهمات ومهارات مهمة  Practicing important tasks and skills تدعم املتعلمني 
الثامنة،  املرتبة  يف  وج��اءت   ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  متو�ضطة  الذاتي«  والتنظيم  يف     املذاكرة 
نتيجة لتحقق جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، وبالرغم من اأن هذا الدليل يزود املعلم 
مبخططات ومنظمات للمعرفة، لتدريب املتعلمني عليها، لتح�ضني الفهم لديهم مثل املطويات، وتزويد 
املعلم  بفقرة ت�ضجعه على تدوين اأفكاره، وتنظيمها من خالل فقرة Teacher Notes، اإل اأنه مت حذف 
املقننة، مثل  الختبارات  التدريب على  اأو  والكتابة،  التلخي�س  ت�ضجع مهارة  التي  الفقرات  العديد من 
ف�ضل مناذج الختبارات املعيارية الإ�ضافية  Standardized Test؛ يف نهاية كل ف�ضل، لتدريب املتعلمني 
Study guide and Re-وكذلك غياب �ضفحات ،Spiral Review  على هذا النوع من الختبارات، وفقرة
view  التي متثل ملخ�ضاً، ومراجعة جلميع املعارف الريا�ضية املت�ضمّنة يف درو�س كل ف�ضل، يف ثالث اإىل 

اأربع �ضفحات.
وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثامنة »يقدم 
املتعلمني« متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي  الريا�ضي لدى  التوا�ضل  لتنمية مهارات  للمعلم  املحتوى دعماً 
قيمته )1.67(، وجاءت يف املرتبة التا�ضعة، نتيجة لغياب العديد من الفقرات، التي حتقق موؤ�ضرات هذه 
املوا�ضفة، مثل: فقرة  Building Math Vocabulary،  وفقرة Reviw Math Vocabulary، يف بداية كل 
در�س، والتي توجه املعلم لت�ضجيع املتعلمني على قراءة وفهم املفردات الريا�ضية ومتثيلها، وفقرة القراءة 
Read- يف بداية كل ف�ضل حتت م�ضمى Learning Stations يف الريا�ضيات �ضمن مهام حمطات التعلم 
�ضت  للرتكيز على ا�ضرتاتيجية الكتابة، يف بداية  كل ف�ضل، والتي ُخ�ضّ  Writing in Math ing، وفقرة 

لها �ضفحة كاملة، لتقدمي ن�ضائح مل�ضادر متعددة للقراءة والفهم، وفقرة  Math at home  التي توجه 
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للقراءة يف الريا�ضيات، وفقرة Writing in Math لال�ضتفادة منها يف التقومي التكويني يف كل در�س.
حل  م��ه��ارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  ال�ضابعة  املوا�ضفة  العا�ضرة  املرتبة  يف  وج��اءت 
لدى املتعلمني«  التي حتققت بدرجة منخف�ضة، مبتو�ضط ح�ضابي    Problem Solving Skills  امل�ضكالت
قيمته )1.63(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بهذه املوا�ضفة منخف�ضة، 
نتيجة لغياب العديد من درو�س وتطبيقات حل امل�ضكالت، كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة 
 Analyze the الف�ضول، وفقرة  Problem  Solving in Science من جميع  الأ�ضل( منها: غياب فقرة 
Strategy، واملوجودة يف معظم درو�س حل امل�ضاألة، وكذلك غياب م�ضاريع حل امل�ضاألة، التي توجد حتت 

م�ضمىPull out Problem Solving Readers يف نهاية كل ف�ضل، والتي توجه املعلم اإىل اإتاحة الفر�ضة 
للمتعلمني لتطبيق املعرفة الريا�ضية، التي تعر�س يف �ضياقات حياتية، بطريقة م�ضوقة، لدعم عملية 
هيئة  على  البيئة،  �ضياق  ريا�ضية يف  يقدم معلومات  ال��ذي   Start Smart ف�ضل   وكذلك غياب  التعلم،  
 ،Problem-Solving Projects حل م�ضكالت، وكذلك غياب م�ضاريع حل امل�ضاألة التي توجد حتت م�ضمى
والتي  الدرا�ضي،  العام  نهاية  يف  امل�ضاريع  هذه  لتطبيق  املعلم  توجه  التي   Mixed Problem Solving و 

ي�ضتغرق تطبيق كل واحدة منها خم�ضة اأيام . 
وكانت درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم 
 »Multi� Approaches Learning  املداخل املتعدد    Qualitative Learning النوعي    التعلم  نحو  لالجتاه 
منخف�ضة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.62(، نتيجة لغياب العديد من 
من كل    Activity Choice –Literature املعلم، مثل: فقرة  املوا�ضفة يف دليل  التي حتقق هذه  الفقرات 
Stu- وغياب �ضفحات ،Extend the Activity يف كل ف�ضل، وفقرة Knowledge Activate Prior ودر�س، 
dent Handbook، اإ�ضافة اإىل عدم تعريب الكتيب املرفق مع دليل املعلم جلميع ال�ضفوف، حتت م�ضمى  

Teacher Reference Handbook، والذي يقدم مداخل متعددة، وا�ضرتاتيجيات متنوعة، ميكن للمعلم 

ال�ضتفادة منها يف تهيئة البيئة ال�ضفية.
وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثانية ع�ضرة 
»يزود املعلم باأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« منخف�ضة، وبالرغم من توفر 
مقدمات الدليل يف �ضفحة نظام التقومي ال�ضامل Comprehensive Assessment System مزودًة ب�ضور 
من كتاب الطالب وامل�ضادر الأخرى، وكيفية ال�ضتفادة منها، ومبقرتحات للتقومي التكويني يف الفقرة 4 
من خطة الدر�س، حتت م�ضمى Assess يف كل در�س، يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( وكذلك فقرة 
خطط تدري�ضية بديلة، وفقرة ت�ضحيح الأخطاء، اإل اأنه ليوجه املعلم مل�ضادر وروابط اإلكرتونية تقدم 
خيارات للتقومي مثل قر�س Exam View، وكتيب Chapter Resource Masters ومقرتحات للمعاجلة 
اليومية، Minute Chek-5، وجدول Quick Check  يف دليل املعلم )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، اإ�ضافة اإىل غياب 
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 Mid – و�ضفحات ،Test Practice ضفحات الختبارات الرتاكمية، املوجودة بعد كل ف�ضل، حتت م�ضمى�
 Preparing for Standardized Tests  من كل ف�ضل، و�ضفحات الختبارات املعيارية  Chapter Check

والتي تقدم تدريبات متعددة لتهيئة املتعلمني لختبار الولية، مزودة مبفاتيح الإجابة، بالإ�ضافة اإىل اأن 
املعاجلة املقدمة يف بداية كل ف�ضل يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( عامة لي�ضت اإجرائية، كما هي 
يف الأ�ضل فمثاًل يف  p16يوجه املعلم اإىل م�ضادر اإلكرتونية متنوعة، وا�ضرتاتيجيات معاجلة حمددة لكل 
 Games،Chapterو ،Extra Examples، Fact Dash :م�ضتوى، وتختلف من ف�ضل اإىل اآخر متنوعة، مثل
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، ول يوجد ما يقابلها يف  Project، Math Adventures، يف دليل املعلم )من منتجات 

اأخطاأ الطالب يف ثالثة  »اإذا  املقابلة لها ���س12، بل توجد عبارات عامة  ال�ضفحة  امل�ضروع، يف  منتجات 
اأ�ضئلة اأو اأكرث، فا�ضتمع لهولء الطالب، ملعرفة الأ�ضباب التي اأدت اإىل اإجاباتهم اخلطاأ، و�ضاعدهم يف حل 

اأ�ضئلة التهيئة مرة اأخرى« وتتكرر هذه العبارة يف جميع الف�ضول.
كما اأظهرت النتائج عدم التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(  باملوا�ضفة الثالثة ع�ضرة »يقدم 
املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات وطرائق تقدميها« حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي  لهذه 
املوا�ضفة )1.20(، وجاءت يف املرتبة الأخ��رية، نتيجة لعدم حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، وُتعزى هذه 
النتيجة لغياب فقرة  Chapter Literatur List، والتي تت�ضمن قائمة مقرتحة لكتيبات، وم�ضادر، تدعم 
التي  الإلكرتونية  الروابط   ،Student Technology الطالب  تقنيات  وفقرة  در���س،  لكل  املتعلمني  تعلم 
تلبي حاجات املتعلمني، و كذلك روابط قاعدة البحوث املوجودة يف املقدمات The Research ، التي تغطي 
برامج  بناء  يف  واخل��رباء  والأك��ادمي��ي��ني  املعلمني  امل�ضتمرة  البحوث  ت�ضاعد  وكيف  الريا�ضية،  الربامج 
 Onlineاأو ،DVD Workshops الريا�ضيات. مع عدم الإ�ضارة  اإىل م�ضادر للتنمية املهنية مثل: ور�س عمل
Personalized Professional Develop-ال�ضخ�ضية املهني  التطوير  �ضفحة  توجد  ل  كما   ،  Courses

 Math املوجودة يف مقدمات الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، ومن ذلك اأي�ضاً غياب فقرة ، ment

لتطبيق  الف�ضل؛  يف  املت�ضمنة  الريا�ضية  املعرفة  وفهم  لقراءة  للمعلم  ن�ضائح  تقدم  والتي   ،at home

الريا�ضيات يف املنزل، وغياب فقرة التطوير املهني Professional Development التي تظهر يف خمطط 
والتي تعر�س درو�ضاً منوذجية، ودرو�ضاً  لل�ضركة،  التابعة  الإلكرتونية  املكتبة  الف�ضل، وتت�ضمن روابط 

تطبيقية ل�ضرتاتيجيات تدري�ضية حمددة.
وتاأتي يف املرتبة الأخرية موا�ضفات املحور الثاين، حيث اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات 
هذا املحور »مكونات الدليل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.84(، ودرجة حتقق هذا املحور متو�ضطة، مما 
متو�ضطة،  كانت  املحور  هذا  مبوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  على  يدل 

وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق موا�ضفات هذا املحور ما بني )2.14-1.38(.
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واأظهرت النتائج اأن املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة »اأت�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( 
الأ�ضل(« حتققت بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.14(،  ال�ضل�ضلة  الدر�س )من  بنية  مع 
وُتعزى هذه النتيجة اإىل التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بالأفكار الرئي�ضة للف�ضول والدرو�س، 
اأن املفردات ل تظهر يف  اإل  واملفردات، والأن�ضطة ال�ضتهاللية، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
Building Math Vo- اإىل غياب فقرا اإ�ضافة  الف�ضل،  اأفكار  الأ�ضل، حتت  الف�ضل، كما هي يف  ت�ضفحة 
cabulary، وReviw Math Vocabular، وVisual Vocabulary Cards، وتقلي�س عدد الأمثلة والتدريبات، 

عما هو عليه يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وكذلك اختالف بنية الدر�س يف دليل املعلم، الناجت عن غياب 
ا�ضتعد  وفقرة   ،  Spiral Review احللزونية  املراجعة  فقرة  هي  مثل:  ال��در���س،  بنية  م��ن   فقرات  ث��الث 
للدر�س الالحق Get Ready for the Next Lesson، وفقرة الختبار املعياري  Test practice, من كتاب 

الريا�ضيات لهذا ال�ضف )من منتجات امل�ضروع(.
امل�ضروع( باملوا�ضفة اخلام�ضة  املعلم )من منتجات  التزام دليل  اأن درجة  النتائج  اأظهرت    وكذلك 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(«  ع�ضرة »ات�ضاق بنية الف�ضل يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل )من 
متو�ضطة، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه املوا�ضفة )2.00(، وبالرغم من ات�ضاق مكونات الف�ضول يف دليل 
املعلم، من حيث املو�ضوعات والفقرات، مثل: التهيئة، والختبارات الإ�ضافية، وم�ضادر الف�ضل، للف�ضول 
اأنه مت تقلي�س درو�س حل امل�ضاألة داخل الف�ضل، وتقلي�س الختبارات  اإل  التي مت تعريبها ومواءمتها؛ 
الرتاكمية Test Practice، حيث توجد يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل يف نهاية كل ف�ضل، يف حني اأنها يف 
كتاب الريا�ضيات لهذا ال�ضف )من منتجات امل�ضروع( تاأتي بعد كل در�ضني، كذلك مت حذف �ضفحة اختبار 
Study Guide and Re- من جميع الف�ضول، وحذف �ضفحاتMid – Chapter Check  لمنت�ضف الف�ض
 Problem  Solving in التي متت مواءمتها، كذلك مت حذف جميع درو���س الف�ضول  view  من جميع 

 Problem Solving in History Technology - math و   ،Problem – Solving Projects و   ،  Science

online، Lesson Extend،  Resources (literature connection, Alternate Lesson.. Teacher، Tech-

 in Math Reading (من �ضائرالف�ضول يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( لهذا ال�ضف، و�ضفحات..nology

من كل ف�ضل. 
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة ع�ضرة »اأت�ضاق 
بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« منخف�ضة، واحتلت املرتبة 
الأخرية لهذا املحور، لكون موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة حتققت بدرجة منخف�ضة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.38(، نتيجة لغياب العديد من الأجزاء يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(، مثل: 
امل�ضادر  � وت�ضتعر�س هذه  بها،  والتعريف  التقنية  ا�ضتخدام  اإىل  املعلم  توجه  التي  التقنية  �ضفحات 

وروابطها على النرتنت، وتت�ضمن روابط لن�ضخة اإلكرتونية من كتاب الطالب، واأوراق عمل على كل 



233

در�س، وقامو�ضاً الكرتونياً للم�ضطلحات الريا�ضية e-Glossary ، واختبارات ينفذها املتعلم )تقومي 
وخمططاً   ،  Math in Motion Videos در���س  لكل  فيديو  ومقاطع   ،Self Check Quizzes ذات��ي( 

اإلكرتونياً للدرو�س ميكن مالءمته مع الربامج التي ي�ضتخدمها املعلم، وغريه.
ل تتوفر �ضفحة الحتياجات التدريبية للمعلم Professional Development التي تقرتح برامج  �

ال�ضل�ضلة  املعلم )من منتجات  تلبي تلك الحتياجات، وكيفية احل�ضول عليها، كما تظهر يف دليل 
الأ�ضل(.

ل تتوفر �ضفحات in Math Reading، ول تظهر �ضفحات املقدمات يف كتاب الريا�ضيات )من منتجات  �
امل�ضروع( لل�ضف الرابع، كما هي يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لهذا ال�ضف، مثل: �ضفحات الفهار�س، 

والنقاط املحورية  Focal ponts وارتباطها باملحتوى، ماذا تقول الأبحاث، والتطوير املهني.
ل تظهر �ضفحات امل�ضادر للقراءة حتت م�ضمى Data File يف مقدمة الدليل )من منتجات امل�ضروع(.   �
مل ي�ضمم املحتوى الريا�ضي لدليل املعلم يف �ضوء اأربعة اأجزاء، كما هي يف دليل املعلم )من منتجات  �

Look�(  والتطلع للم�ضتقبل ،)Start Smart  ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، حيث ل يتوفر جزء البداية الذكية(
ing Ahead(، وكذلك ال�ضفحات اخلتامية )املالحق(، التي تت�ضمن ال�ضفحات اخلتامية يف كتاب 

الطالب، بالإ�ضافة اإىل توجيهات لكيفية تفعيلها وا�ضتخدامها مع الطالب، وامل�ضادر الإلكرتونية 
يت�ضمن  الذي   ،  Student Handbook الطالب دليل  املقننة يف  لها، ومن��اذج الختبارات  امل�ضاحبة 
 Built-Inاأجزاء اإىل  الدليل مق�ضماً  تفعيل هذا  لكيفية  بتوجيهات  تبداأ  اإ�ضافية،  متارين وتدريبات 
 Problem امل�ضكالت  حل  ا�ضرتاتيجيات  على  تعتمد  لفظية،  م�ضائل  جمموعة  هي   ،  Workbooks

اإ�ضافية  Extra Practice، مزودة  و تدريبات  املحلولة،  الأمثلة  Solving Handbook مع عدد من 

 Mixed Problem بحلول لها يف نهاية الدليل، وم�ضائل لفظية متنوعة، تعتمد على حل امل�ضكالت
Solving، خم�ض�ضة للمتعلمني الذين يعانون من �ضعوبات اأثناء حل امل�ضكالت.

� . Concept and Skills Bank ل تتوفر �ضفحة بنك املفاهيم واملهارات  
ل تتوفر �ضفحة م�ضرد للمفرداتGlossary  ي�ضرح وميثل كل مفهوم ريا�ضي ورد يف الكتاب. �
�  Key الكتاب    يف  الأ�ضا�ضية  املفاهيم  م�ضمى  حتت  التي   ،References املراجع  قوائم  تتوفر  ل   

وم�ضادر احل�ضول عليها.  Photo Creditsال�ضور توثيق  وقائمة  ال�ضفحات،  واأرقام   Concepts

دليل  � تظهر يف  كما   Selected Answers and Solutions الدرو�س  وفق  التمارين  تتوفر حلول  ل 
املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

لتهيئتهم لختبار  � عليها  املتعلمني  لتدريب  املعلم  توجه  التي  املقننة،  الختبارات  توجد مناذج  ل   
. NCTM الولية، وكيف ترتبط مبعايري
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ل يوجد عر�س لأبرز الرموز الريا�ضية  Symbols and Properties والقوانني وال�ضيغ الريا�ضية   �
Formulas والتحويالت بني الوحدات، التي يتطلبها حمتوى الكتاب.

ل توجد م�ضاريع حل امل�ضاألة Problem-Solving Projects والتي تطبق يف نهاية العام الدرا�ضي. �
وبذلك متت الإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي )ه�( من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام دليل املعلم 
الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية(  العربية  اململكة  والعلوم يف  الريا�ضيات  )من منتجات م�ضروع تطوير 

والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الرابع البتدائي؟«.
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4-1-6 نتائج حتليل دليل املعلم للريا�صيات )ال�صف الأول املتو�صط( 

�ضوء  يف  حمور  كل  موا�ضفات  نتائج  عر�س  يتم  املتو�ضط،  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  نتائج  لعر�س 
م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

               Theoretical and educational bases املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية
من  التعليمي  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  ه��ذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل لدليل املعلم، والبالغ عددها )46( موؤ�ضراً، تندرج حتت )13( موا�ضفة، تعك�س الأ�ض�س النظرية 
والرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط بجزاأيه: الف�ضل الدرا�ضي الأول، 
والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( ويتم تناول نتائج 
املوا�ضفات،  حتقق  م�ضتوى  تناول  ثم  ومن  موؤ�ضراتها،  �ضوء  يف  موا�ضفة  كل  نتائج  بتحليل  املحور  هذا 

وترتيبها الكلي لهذا املحور، كما يلي: 

املوا�ضفة الأوىل: يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني
التكرارات،  لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )1-6-4( رق��م  اجل��دول  يو�ضح    
  والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الأوىل يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط  كما يلي: 

جدول )4-6-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الأوىل: »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم للو�صول جلميع املتعلمني« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

1-1

ي���ق���دم دع����م����اً  ل��ل��م��ع��ل��م ل��ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات 
التعلم،  ���ض��ري��ع��ي  )امل��وه��وب��ني،  املتعلمني 
ال���ع���ادي���ني، ب��ط��ي��ئ��ي ال��ت��ع��ل��م، امل��ت��اأخ��ري��ن 

درا�ضياً(.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-1
ي���ق���دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت���الئ���م اأمن����اط 
ب�ضرية،  )ح��رك��ي��ة،  ال��ت��ع��ل��م  يف  املتعلمني 

�ضمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،...(.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

3-1
م�ضتويات  ت��راع��ي  متنوعة  اأن�ضطة  يقدم 
الإجن���������از ال����ف����ردي����ة ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني )ف����وق 
املتو�ضط، �ضمن املتو�ضط، دون املتو�ضط(. 

040ت
2.00 0.001

0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

ي����ق����دم دع�����م�����اً  ل��ل��م��ع��ل��م مل�����راع�����اة م��ي��ول 4-1
واجتاهات املتعلمني.

040ت
2.00 0.001

0%100%0%ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل

يت�ضح من اجلدول )4-6-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الأوىل »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني« ت�ضاوي )2،00(، وبانحراف معياري )0.00(، ويقع هذا 
املتو�ضط يف املدى مابني )1.67-اأقل من 2.33(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، ون�ضبة 

حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%67(.
متو�ضط  على  جميعها  ح�ضلت  حيث  متو�ضطة،  بدرجة  املوا�ضفة  ه��ذه  موؤ�ضرات  جميع  وحتققت 

ح�ضابي قيمته )2.00(.  

املوا�ضفة الثانية: يركز املحتوى الريا�ضي املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن.
يو�ضح اجلدول رقم )4-6-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط،  كما يلي:   

جدول )4-6-2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية: »يركز 
املحتوى الريا�صي املقدم للمعلم على ال�صمول والعمق والتوازن«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2
املعلم ملراعاة �ضمول جميع فروع  يوجه 
ال���ري���ا����ض���ي���ات وف�����ق جم������الت م��ع��اي��ري 

.NCTM  �املحتوى ل

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

2-2
ي���وج���ه امل���ع���ل���م ل���ت���ق���دمي ال���ري���ا����ض���ي���ات 
املحورية   النقاط  على  بالرتكيز  املهمة 

NCTM Focal Points لل�ضف.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

العمق 3-2 التوازن بني  ملراعاة  املعلم  يوجه 
والت�ضاع يف تناول املعرفة الريا�ضية. 

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

4-2

 ي���وج���ه امل���ع���ل���م مل����راع����اة ال�����ت�����وازن ب��ني 
ال��ت��ع��ل��م ال�����ض��م��ن��ي وال��ت��ع��ل��م ال�����ض��ري��ح 
 Balancing Implicit and
ت��ق��دمي  يف   Explicit Learning

املعرفة واملهارات الريا�ضية.

220ت

2.500.58
1 0%50%50%ن

5-2
ي����وج����ه امل���ع���ل���م مل�����راع�����اة ال�����ت�����وازن ب��ني 
امل��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  امل��ف��اه��ي��م  ا�ضتق�ضاء 

الإجرائية واحل�ضابية.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

2.100.12املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية
70%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثانية

الثانية  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )2-6-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
والنحراف   ،)2.10( ت�ضاوي  وال��ت��وازن«  والعمق  ال�ضمول  على  للمعلم  املقدم  الريا�ضي  املحتوى  »يركز 
املعياري )0.12(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى 

ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%70(.
املوؤ�ضر  املوا�ضفة مابني )2.00-2.50(،  وحتقق  ملوؤ�ضرات هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
)2-4( بدرجة مرتفعة، وجاء يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.50(، يف حني حتققت املوؤ�ضرات 

الأخرى )2-1(، و)2-2(، و)2-3(، و)2-5( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(. 

املوا�ضفة الثالثة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة 
الريا�ضية

يو�ضح اجلدول رقم )4-6-3( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثالثة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط،  كما يلي:   

اجلدول )4-6-3( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الثالثة: »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�صية«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يربز ترابط املعرفة الريا�ضية راأ�ضياً عرب 1-3
ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س. 

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-3
ال��ري��ا���ض��ي��ة ب�ضكل  امل���ع���رف���ة  ت��ت��اب��ع  ي����ربز 
م���ن���ط���ق���ي ع�����رب ال�������ض���ف���وف وال���ف�������ض���ول 

والدرو�س.

130ت
2.250.500

2 0%75%25%ن

3-3

ي����ربز  ال��ت��ك��ام��ل ب��ني ال��ري��ا���ض��ي��ات وواق���ع 
  Life Relevant احلياة

حياتية  تطبيقات  بتقدمي    Learning
للمعرفة. 

130ت
2.250.502

0%75%25%ن

ي���ربز ال��ت��ك��ام��ل ب��ني ال��ري��ا���ض��ي��ات وال��ع��ل��وم 4-3
واملواد الأخرى.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

5-3
ي��ح��ق��ق ال���ت���ك���ام���ل ب����ني ال��ت��ق��ن��ي��ة وت��ع��ل��ي��م 
 Integrating.وتوظيفها الريا�ضيات 

.Technology & Learning

004ت
1.000.00

5 100%0%0%ن

2.100.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة
70%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثالثة

»يقدم  الثالثة  املوا�ضفة  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )3-6-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�ضية«، ت�ضاوي )2.10(، 
وبانحراف معياري )0.20(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث وقع هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%70(.
بدرجة   )1-3( امل��وؤ���ض��ر  وحتقق   ،)3-1( ب��ني  م��ا  للموؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.0( ليحتّل املرتبة الأوىل، تليه املوؤ�ضرات )3-2(، و)3-3(، و)4-3( 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني مل يتحقق املوؤ�ضر )3-5( مبتو�ضط ح�ضابي 

قيمته)1(.

 )Qualitative Learning  املوا�ضفة الرابعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو  التعلم النوعي
)Multi-Approaches Learning(املتعدد املداخل

يو�ضح اجلدول رقم )4-6-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الرابعة،  يف دليل املعلم،  لل�ضف الأول املتو�ضط،  كما 

يلي:   
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اجلدول )4-6-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الرابعة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو  التعلم النوعي املتعدد املداخل«  

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4 Cooperative.     ي�ضجع التعلم التعاوين
Learning

130ت
2.250.501

0%75%25%ن

2-4  Scientific العلمي  ال�ضتق�ضاء  ي�ضجع 
Inquiryللمعرفة الريا�ضية.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

يقدم م�ضروعات Projects لتطبيق املعرفة 3-4
الريا�ضية.

004ت
1.000.00

4 100%0%0%ن

4-4
ي�����ض��ج��ع ا����ض���ت���خ���دام امل���ن���ظ���م���ات امل��ت��ق��دم��ة 
  Advanced Organizations

.Concept Maps وخرائط املفاهيم

041ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

1.810.13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة
60%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )4-6-4( 
املتعدد   Qualitative Learning النوعي   التعلم  نحو  لالجتاه  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  الرابعة 
املداخل Multi�Approaches Learning« ت�ضاوي )1.81(، وبانحراف معياري )0.13(، مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33 – اأقل من 1.67(، 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%60(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات ما بني )1-2.25(، حيث حتقق املوؤ�ضر )4-1( بدرجة 
متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.25(، يليه املوؤ�ضران )4-2(، و)4-4(، يف املرتبة الثانية، بينما مل 

يتحقق املوؤ�ضر )4-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.0(.

املوا�ضفة اخلام�ضة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية 
ويو�ضح اجلدول رقم )4-6-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املتو�ضط،  كما  الأول  املعلم لل�ضف  املوا�ضفة اخلام�ضة يف دليل  املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات  والن�ضب 

يلي:  
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اجلدول )4-6-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة اخلام�صة » يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حمورًا للعملية التعليمية« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي�������ض���ج���ع ال����ت����ع����ل����م ال�������ذات�������ي وامل�������ض���ت���ق���ل 1-5
 Learning Independent.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

2-5 Active. ال���ن�������ض���ط   ال���ت���ع���ل���م  ي�������ض���ج���ع 
learning

130ت
2.250.50

1 0%75%25%ن

3-5
ترتبط باخلربة  ا�ضتك�ضافية  اأن�ضطة  يقدم 
ال�ضابقة للمتعلم لبناء وفهم املعرفة املراد 

تعلمها.

040ت
2.000.00

2 0%100%0%ن

2.080.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة
69%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اخلام�ضة

يت�ضح من اجلدول )4-6-5( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة »يقدم 
معياري  وبانحراف   ،)2.08( ت�ضاوي  التعليمية«  للعملية  حم��وراً  املتعلم  ليجعل  للمعلم  دعماً  املحتوى 
)0.33(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني 

)1.67-اأقل من2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%69(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لهذه املوا�ضفة ما بني )2.00- 2.25(، وحتقق املوؤ�ضر رقم )3-5( 
بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، واحتل املرتبة الأوىل، وكذلك حتقق املوؤ�ضران )1-5(، 

و)5-2( بدرجة متو�ضطة، وح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم  لتنمية مهارات التفكري      لدى املتعلمني باأنواعها
يو�ضح اجلدول رقم )4-6-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضاد�ضة، يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، كما يلي:   

اجلدول )4-6-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني باأنواعها«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
ي��ق��دم اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ت��ت��ط��ل��ب م��ه��ارات 
)ال��ت��ح��ل��ي��ل،   H .O .T ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري 

والرتكيب، الناقد، الإبداعي... والخ(.

220ت
2.500.58

1 0%50%50%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

م��ه��ارات 2-6 لتطوير  متنوعة  اأن�����ض��ط��ة  ي��ق��دم 
ال�ضتدلل الريا�ضي.

040ت
2.000.0012

0%100%0%ن
2.250.29املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

75% الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضاد�ضة

ال�ضاد�ضة  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )6-6-4( 
»يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري Thinking Skills  لدى املتعلمني باأنواعها« ت�ضاوي 
)2.25(، وبانحراف معياري )0.29(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث وقع 

هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل من2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%75(.
وحتقق املوؤ�ضر )6-1( بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.50(، واملوؤ�ضر 

)6-2( على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(.

  املوا�ضفة ال�ضابعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-6-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة يف دليل املعلم لل�ضف الأول متو�ضط، كما يلي:   

اجلدول )4-6-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة ال�صابعة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���ق���دم اأن�������ض���ط���ة م��ت��ن��وع��ة ت��ن��م��ي م���ه���ارات 1-7
وا�ضرتاتيجيات حمددة حلل امل�ضكلة.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-7
املتعلمني  ل��ت��دري��ب  متنوعة  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
على اختيار وتطبيق ا�ضرتاتيجيات متنوعة 

حلل امل�ضكلة.

031ت
1.750.502

25%75%0%ن

1.880.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة
63%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  ال�ضابعة

ال�ضابعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )7-6-4( 
املتعلمني«  Problem Solving Skills لدى  امل�ضكالت  لتنمية مهارات حل  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم 
املوا�ضفة متو�ضطة، حيث  ت�ضاوي )1.88(، وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه 
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جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67- اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%63(.
وحتقق املوؤ�ضر )5-1( بدرجة متو�ضطة، وح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(، وحتقق املوؤ�ضر 

)7-2( بدرجة متو�ضطة اأي�ضاً، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(.

املوا�ضفة الثامنة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-6-8( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثامنة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، كما يلي:   

اجلدول )4-6-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�صل الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات القراءة 1-8
الريا�ضية ب�ضكل �ضريح يف املحتوى.

013ت
1.250.503

75%25%0%ن

ال��ك��ت��اب��ة يف 2-8 اأن�����ض��ط��ة م��ت��ن��وع��ة لتنمية  ي��ق��دم 
 .Writing in Math الريا�ضيات

013ت
1.250.502

75%25%0%ن
050 1.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

41%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثامنة

يت�ضح من اجلدول )4-6-8( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة »يقدم 
وبانحراف   ،)1.25( ت�ضاوي  املتعلمني«  لدى  الريا�ضي  التوا�ضل  مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى 
معياري )0.50(، وبذلك مل تتحقق هذه املوا�ضفة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى الأقل من )2.33(، 

وبن�ضبة )%41(.
ومل يتحقق موؤ�ضرا هذه املوا�ضفة، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.

املوا�ضفة التا�ضعة: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-6-9( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة التا�ضعة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، كما يلي:   
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اجلدول )4-6-9(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة التا�صعة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�صي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

الربط 1-9 على  املتعلم  ت�ضجع  اأن�ضطة  يوفر 
بني املعرفة الريا�ضية.

310ت
2.750.500

1 0%25%75%ن

اأن�����ض��ط��ة ت�ضجع امل��ت��ع��ل��م ع��ل��ى رب��ط 2-9 ي��وف��ر 
املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى.

040ت
2.0000 .0

2 0%100%0%ن
2.380.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

79%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  التا�ضعة

التا�ضعة  املوا�ضفة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )9-6-4( 
»يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.38(، وبانحراف 
معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )2.33 –3(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%79(.
واحتل   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضل  حيث  مرتفعة،  بدرجة   )1-9( املوؤ�ضر  وحتقق 

املرتبة الأوىل، يليه املوؤ�ضر )9-1( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(.

 املوا�ضفة العا�ضرة:  يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني
يو�ضح اجلدول رقم )4-6-10( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة العا�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، كما يلي:   

اجلدول )4-6-10(  التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة العا�صرة »يقدم 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�صي لدى املتعلمني« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 1-10

يوجه املعلم  ل�ضتخدام متثيالت متعددة 
اللفظية،  )العبارات  الريا�ضية  للمعرفة 
ال��ع��ددي��ة، واجل��ربي��ة، والر�ضوم  وال��رم��وز 
البيانية، واجلداول... الخ( لتعميق الفهم 

لدى املتعلمني.

400ت

3.000.00
- 0%0%100%ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة
100%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  العا�ضرة
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مهارات  لتنمية  للمعلم  دعماً  املحتوى  »يقدم  املوا�ضفة  اأن  اأع��اله   )10-6-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني« حتققت بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضلت على  متو�ضط ح�ضابي ي�ضاوي 

)3.00(، وبانحراف معياري )0.00(، نتيجة لتحقق املوؤ�ضر الوحيد لهذه املوا�ضفة بن�ضبة )%100(. 

املوا�ضفة احلادية ع�ضرة: يزود املعلم مبهمات ومهارات مهمة تدعم املتعلمني يف املذاكرة والتنظيم 
الذاتي      

يو�ضح اجلدول رقم )4-6-11( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة احلادية ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط،  

كما يلي:   

اجلدول  )4-6-11( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة احلادية ع�صرة 
»يزود املعلم مبهمات ومهارات  تدعم املذاكرة والتنظيم الذاتي لدى املتعلمني«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
ي���ق���دم اأن�����ض��ط��ة ل���ت���دري���ب امل��ت��ع��ل��م��ني على 
لتح�ضني  ناجحة  وا�ضرتاتيجيات  مهمات 

الفهم والتذكر.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

2-11
 يقدم مناذج متنوعة لتدريب املتعلمني على 
 Standardized املعيارية  الخ��ت��ب��ارات 

Test ترتبط باملهارات املطلوبة.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-11
ي���ق���دم اإر�������ض������ادات وخم���ط���ط���ات م��ت��ن��وع��ة 
لتنظيم املعرفة لت�ضاعد املتعلم يف املذاكرة 

والدرا�ضة.

031ت
1.750.5003

25%75%0%ن

لدى 4-11 والتلخي�س  التدوين  مهارات  ي�ضجع 
املتعلمني.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن
1.690.12املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضر

56%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  احلادية ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-6-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة احلادية 
ع�ضرة »يزود املعلم مبهمات ومهارات مهمة Practicing important tasks and skills     تدعم املتعلمني 
يف املذاكرة والتنظيم الذاتي« ت�ضاوي )1.69(، وبانحراف معياري )0.12(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه 

املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%56(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.00-2.00(، وحتقق املوؤ�ضران )11-
1(، )11-4( بدرجة متو�ضطة، وح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يليهما املوؤ�ضر )11-3( مبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.75(، ومل يتحقق املوؤ�ضر )11-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.00(. 
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املوا�ضفة الثانية ع�ضرة: يزود املعلم باأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة 
يو�ضح اجلدول رقم )4-6-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، كما 

يلي:   

اجلدول )4-6-12( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة 
»يزود املعلم باأدوات واأ�صاليب تقومي متنوعة وم�صتمرة للتقومي واملعاجلة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ترتبط اأ�ضاليب التقومي واملعاجلة باملحتوى 1-12
يف جميع مراحله.

031ت
1.750 .503

25%75%0%ن

2-12

ي�����ق�����دم م�����ه�����ام وخ����ي�������������������ارات م��ت��ن��وع�����������������ة 
 Assessment الت�ضخي�ضي   للتقوي����م 
ام���ت���الك  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د    Diagnostic
املتعلمني املعرفة واملهارات ال�ضابقة الالزمة 

قبل التعلم اجلديد.

040ت

2.0000 .01

0%100%0%ن

3-12

ي���ق���دم م���ه���ام وخ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ق��ومي 
 Formative )ال���ب���ن���ائ���������������ي  ال��ت��ك��وي��ن��������ي 
بديلة  ط��رائ��ق  وت��وف��ري   )Assessment

لتحديد ا�ضتيعاب املتعلمني.

031ت
1.750.5003

25%75%0%ن

ي���ق���دم م���ه���ام وخ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ق��ومي 4-12
Summative Assessment.   اخلتامي

031ت
1.750.503

25%75%0%ن

التقومي 5-12 على  املتعلم  التقومي  مهام  ت�ضجع 
الذاتي.

004ت
1.000.5006

100%0%0%ن

ي��وف��ر امل��ح��ت��وى خ��ط��ط��اً ع��الج��ي��ة م��ت��ع��ددة 6-12
مرتبطة بالتقومي.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

1.580.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة

53%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثانية ع�ضرة

الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )12-6-4( 
ت�ضاوي )1.58(، وبانحراف  واملعاجلة«  للتقومي  واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة  ب��اأدوات  املعلم  »يزود  ع�ضرة 
معياري )0.33(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة منخف�ضة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )اأكرب من 1- اأقل من 1.67(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%53(.
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1.00-2.00(، وحتقق املوؤ�ضران 
الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتلت   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  و)6-12(،   ،)2-12(
وحتققت املوؤ�ضرات )12-1(، و)12-3(، و)12-4( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، يف 

حني مل يتحقق املوؤ�ضر )12-5(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة:  يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها
     يو�ضح اجلدول رقم )4-6-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثالثة ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، كما 

يلي:   

اجلدول )4-6-13( التكرارات  واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثانية ع�صرة 
»يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�صيات، وطرائق تقدميها«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ومتنوعة 1-13 متعددة  مل�ضادر  املعلمني  يوجه 
لفهم الريا�ضيات وطرائق تقدميها.

004ت
1.0000 .04

100%0%0%ن

يقدم بدائل متنوعة للتطوير املهني وفق 2-13
حاجات املعلمني.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-13
يقدم مداخل وخططاً متنوعة للمعلمني 
فيها  يحدث  التي  ال�ضفية  البيئة  لتهيئة 

التعليم والتعلم. 

004ت
1.0000 .04

100%0%0%ن

4-13
امل���راد  ال��ري��ا���ض��ي��ة  للمعرفة  ���ض��رح��اً  ي��ق��دم 
واإر�ضادات  املحتوى،  يف  واملت�ضمنة  تعلمها 

للمعلم اجلديد.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

5-13
التدري�س  لتكييف  للمعلمني  يوفر فر�ضاً 
ح�������ض���ب ح�����اج�����ات امل���ت���ع���ل���م���ني اخل���ا����ض���ة 

با�ضتخدام التقنية. 

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

1.200.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة
40%ن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة  الثالثة ع�ضرة

الثانية  املوا�ضفة  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )13-6-4( 
ع�ضرة »يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها« ت�ضاوي )1.20(، وبانحراف 
معياري )0. 0(، وبذلك تكون هذه املوا�ضفة غري متحققة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى )اأقل من 

1.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%40(.
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املوؤ�ضر  املوا�ضفة ما بني )1.00-2.00(، وحتقق  ملوؤ�ضرات هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
مل  حني  يف   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتل  متو�ضطة،  بدرجة   )4-13(

تتحقق املوؤ�ضرات الأخرى، حيث ح�ضلت جميعها على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�صة نتائج املحور الأول: الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
لعر�س نتائج املحور الأول الكلية، والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )13( موا�ضفة، ت�ضمنت )46( موؤ�ضراً؛ يتم عر�س 
نتائج هذا املحور، يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-6-14( املتو�ضطات احل�ضابية، والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات، مرتبة 

كما يلي:

اجلدول )4-6-14( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الأول الأ�ص�س النظرية والرتبوية 
    Theoretical and educational bases

 
رقم 

املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

677%2.000.00يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع املتعلمني.1
704%2.100.12يركز املحتوى الريا�ضي املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن.2

للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند 3 يقدم املحتوى دعماً 
705%2.100.20تقدمي املعرفة الريا�ضية.

4
ي���ق���دم امل���ح���ت���وى دع���م���اً ل��ل��م��ع��ل��م ل���الجت���اه ن��ح��و ال��ت��ع��ل��م ال���ن���وع���ي     
Multi-  امل������داخ������ل امل����ت����ع����دد    Qualitative Learning

 Approaches Learning
1.810.13%609

696%2.080.33يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية.5

يقدم املحتوى دعماً للمعلم  لتنمية مهارات التفكري      لدى املتعلمني 6
753%2.250.29باأنواعها.

لدى 7 امل�ضكالت  ح��ل  م��ه��ارات  لتنمية  للمعلم  دع��م��اً  املحتوى  يقدم    
638%1.880.25املتعلمني.

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى 8
4112%050 1.25املتعلمني.

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى 9
792%2.380.25املتعلمني.
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رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

للمعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 10 يقدم املحتوى دعماً 
3.00000املتعلمني.

%100
1

امل��ذاك��رة 11 املتعلمني يف  ت��دع��م  امل��ع��ل��م مب��ه��م��ات وم���ه���ارات مهمة  ي���زود 
1.690.12والتنظيم الذاتي.      

%56
10

للتقومي 12 وم�ضتمرة  متنوعة  ت��ق��ومي  واأ���ض��ال��ي��ب  ب����اأدوات  املعلم  ي���زود 
1.580.33واملعاجلة.

%53
11

4013%1.200.00يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها.13

65%1.950.2م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية  للمحور الأول 

يت�ضح من اجلدول )4-6-14(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الكلية للمحور الأول 
ت�ضاوي )1.95(، وبانحراف معياري )0.20(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذا املحور ت�ضاوي )%65(. 
حتققت  حيث   ،)3-1.20( بني  ما  املوا�ضفات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
لدى  الريا�ضي  التمثيل  مهارات  املحتوى  »ينمي  العا�ضرة  املوا�ضفة  وهي  مرتفعة،  بدرجة  موا�ضفتان 
التا�ضعة »يقدم  الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واملوا�ضفة  املرتبة  املتعلمني«، واحتلت بذلك 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.38(. 
قيم  كانت  اأي   ،)2.25-1.69( بني  ما  قيمها  تراوحت  متو�ضطة،  بدرجة  موا�ضفات   )6( وحتققت 
التحقق يف املدى ما بني )1.67-اأق��ل م��ن2.33(، وهي:  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم  
قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الثانية،  املرتبة  يف  وج��اءت  باأنواعها«  املتعلمني  التفكري   لدى  مهارات  لتنمية 
)2.25(، ويف املرتبة الرابعة جاءت املوا�ضفة الثانية »يركز املحتوى املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق 
والتوازن« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،10(، ويف املرتبة اخلام�ضة جاءت املوا�ضفة الثالثة »يقدم املحتوى 
دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة الريا�ضية« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.10(، تليها املوا�ضفة اخلام�ضة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية« 
للمعلم للو�ضول جلميع  املحتوى دعماً  »يقدم  الأوىل  املوا�ضفة  تليها  مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.08(، 
املتعلمني« يف املرتبة ال�ضابعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وجاءت املوا�ضفة ال�ضابعة »يقدم املحتوى 
دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« يف املرتبة ال�ضابعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
 Qualitative    1.88(، تليها املوا�ضفة الرابعة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو التعلم النوعي(
Learning  املتعدد املداخل  Multi� Approaches Learning«يف املرتبة الثامنة،   مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.81(، تليها املوا�ضفة احلادية ع�ضر »يزود املعلم مبهمات ومهارات مهمة  تدعم تعلم املتعلمني   يف املذاكرة 
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والتنظيم الذاتي« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.69(.
ب��اأدوات  املعلم  »ي��زود  ع�ضرة  الثانية  املوا�ضفة  هي  منخف�ضة،  بدرجة  واح���دة   موا�ضفة  وحتققت  

واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.58(.
مهارات  لتنمية  للمعلم  دع��م��اً  املحتوى  »ي��ق��دم  الثامنة  املوا�ضفة  هما:  موا�ضفتان  تتحقق   ومل 
التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني«، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، واملوا�ضفة الثالثة 
ع�ضرة »يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها«، حيث كانت قيمة املتو�ضط 

احل�ضابي )1.20( وجاءت يف املرتبة الأخرية.

Components of the book املحور الثاين: مكونات الدليل
الدليل،  هذا  حمتوى  لتنظيم  والفنية  الرتبوية  الناحية  من  الدليل  مكونات  املحور  هذا  يتناول 
الرتبوية  الناحية  التعليمي من  املنتج  عليه  يكون  اأن  ما يجب  التي حتدد  العلمية  ال�ضروط  ومتثل يف 
تندرج حتت )3( موا�ضفات،  والبالغ عددها )20( موؤ�ضراً،  الدليل،  دفتي  املحتوى بني  لتنظيم  والفنية 
تعك�س مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط بجزاأيه: الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي 
الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( بها، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل لدليل املعلم، من حيث بنية الدليل، وبنية  الوحدة اأو الف�ضل، وبنية الدر�س. وقد مت حتليل نتائج 
كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها، ليتم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات، وترتيبها الكلي لهذا املحور، كما 

يلي: 

املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة: ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل( 

يو�ضح اجلدول رقم )4-6-51( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط،  كما 

يلي:   
اجلدول )4-6-15( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة الرابعة ع�صرة »ات�صاق بنية الدليل«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14
النظرية  الأ�ض�س  تعك�س  مقدمات  تتوفر 
وامل���ح���ت���وى ال���ري���ا����ض���ي ل��ل��دل��ي��ل، م����زودة 

بروابط اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

031ت
1.750.5001

25%75%0%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-14
الذكية(  )البداية  متهيدي  ف�ضل  يتوفر 
التي  الأ�ضا�ضية  وامل��ه��ارات  املعرفة  يتناول 

متثل مراجعة للمكت�ضبات ال�ضابقة.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

3-14

ت��ت�����ض��ق م��و���ض��وع��ات ال��ف�����ض��ل ال��ت��م��ه��ي��دي 
يف ال���دل���ي���ل م����ن م��ن��ت��ج��ات امل�������ض���روع م��ع 
ال��دل��ي��ل من  الف�ضل يف  ه���ذا  م��و���ض��وع��ات 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

4-14

ن��ظ��م��ت ال��ف�����ض��ول الأ���ض��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى هيئة 
ت��ت��ن��اول  ف�����ض��ول(  )اأو  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وح�����دات 
متثل  ال��ت��ي  الريا�ضية  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة 

النقاط املحورية لل�ضف.  

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

5-14

ي��ت�����ض��ق ت��ن��ظ��ي��م م���و����ض���وع���ات ال��ف�����ض��ول 
الأ����ض���ا����ض���ي���ة يف ال���دل���ي���ل) م����ن م��ن��ت��ج��ات 
امل�������ض���روع(م���ع م���و����ض���وع���ات ال��ف�����ض��ول يف 

الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة( الأ�ضل.

40ت
2.000.001

0%100%0%ن

6-14
ال��ذي  للم�ضتقبل  ال��ت��ط��ل��ع  ف�����ض��ل  ي��ت��وف��ر 
ي���ت���ن���اول امل���ع���رف���ة وامل�����ه�����ارات ال��ري��ا���ض��ي��ة 

الالحقة.

004ت
10.004

100%0%0%ن

تتوفر مالحق تقدم دعماً اإ�ضافياً للمعلم.7-14
004ت

10.004
100%0%0%ن

8-14
تت�ضق مو�ضوعات املالحق يف الدليل )من 
منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات  املالحق 
يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة( الأ�ضل.

004ت
10.004

100%0%0%ن

1.220.12املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

41%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الرابعة ع�ضرة

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الرابعة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )15-6-4( 
ت�ضاوي  الأ���ض��ل(«  ال�ضل�ضلة  )م��ن  الدليل  بنية  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الدليل  بنية  »ات�ضاق  ع�ضرة 
)1.22(، وبانحراف معياري )0.12(، وبذلك مل تتحقق هذه املوا�ضفة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى 

الأقل من )1.33(، وبن�ضبة )%41(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1-2.00(، وحتققت املوؤ�ضرات 
الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  املرتبة  )14-1(، و)14-4(، و)14-5( بدرجة متو�ضطة، واحتلت بذلك 
)2.00(، يف حني مل تتحقق بقية املوؤ�ضرات )14-2(، و)14-3(، و)14-6(، و)14-7(، و)14-8( حيث ح�ضلت 

على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
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املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة:  ات�ضاق بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( يف الدليل)من منتجات امل�ضروع( مع 
بنية الوحدة ) اأو الف�ضل ( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.  

التكرارات،  املعياري لهذه  واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف  التكرارات     يو�ضح اجل��دول رقم )16-6-4( 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، 

كما يلي:   

اجلدول )4-6-16( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة اخلام�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الف�صل اأو 
الوحدة«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-15

ال��ف�����ض��ل(   )اأو  ل���ل���وح���دة  م��ق��دم��ة  ت��ت��وف��ر 
ت��ت�����ض��م��ن خم���ط���ط���اً ت��ف�����ض��ي��ل��ي��اً ل���درا����ض���ة 
وللف�ضل،  ل��ل��وح��دة   ال��ري��ا���ض��ي  امل��ح��ت��وى 

مزودة بروابط اإلكرتونية مل�ضادر متعددة.

004ت
1.00000.5

100%0%0%ن

تتوفر خيارات لتقومي اأداء املتعلم متعددة 2-15
امل�ضتويات للف�ضل.

040ت
2.00001

0%100%0%ن

3-15
الدليل  يف  املت�ضمنة  امل��و���ض��وع��ات   تت�ضق 
مو�ضوعات  م��ع  امل�����ض��روع(  منتجات  )م���ن 

الف�ضل يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.000.001

0%100%0%ن

4-15
تتنوع املو�ضوعات داخل الوحدة اأو الف�ضل 
ب��ت��ن��وع امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت��غ��ط��ي��ه��ا داخ���ل 

الوحدة اأو الف�ضل. 

031ت
1.750.504

25%75%0%ن

5-15

ت��ت��ن��وع  خ��ط��وات ت��دري�����س ال���درو����س داخ��ل 
املو�ضوعات  بتنوع  الف�ضل(  اأو   ( ال��وح��دة 
التي تغطيها داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( يف 
الدليل )من منتجات امل�ضروع(، بتنوعها يف 

الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

040ت

2.000.001

0%100%0%ن

1.7501.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة اخلام�ضة ع�ضرة

58%الن�ضبة املئوبة مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثانية اخلام�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-6-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة اخلام�ضة 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الف�ضل اأو الوحدة )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل اأو الوحدة )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )1.75(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، 
ت�ضاوي  املوا�ضفة  ون�ضبة حتقق هذه  اأق��ل من 2.33(،  امل��دى ما بني )1.67-  املتو�ضط يف  حيث جاء هذا 

.)%58(
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )1-2.00(، وحتققت املوؤ�ضرات 
)15-2(، و)15-3(، و )15-5( بدرجة متو�ضطة، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
يتحقق  مل  حني  يف   ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة   )5-15( املوؤ�ضر  يليها   ،)2.00(

املوؤ�ضر )15-1(، اإذ ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

الدر�س  امل�ضروع( مع بنية  الدليل )من منتجات  الدر�س يف  ات�ضاق بنية  ال�ضاد�ضة ع�ضرة:  املوا�ضفة 
)من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(

تتناول هذه املوا�ضفة مدى التزام دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات م�ضروع تطوير 
الأفكار، واملفردات،  ات�ضاق  ال�ضل�ضلة الأ�ضل؛ من حيث  الدر�س كما تظهر يف  الريا�ضيات والعلوم( ببنية 
ومدى توفر اأن�ضطة ا�ضتهاللية، واأمثلة وتدريبات،وتنوع طرائق عر�س الدرو�س يف الدليل )من منتجات 
امل�ضروع(، وفق تنوعها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وذلك يف �ضوء )7( موؤ�ضرات لتحقيق هذه املوا�ضفة، ويو�ضح 
والن�ضب  التكرارات،  لهذه  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )17-6-4( رقم  اجل��دول 

 املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، كما يلي:
اجلدول )4-6-17( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صاد�صة ع�صرة »ات�صاق بنية الدر�س«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-16
تت�ضق اأفكار الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف ال
يف  دليل )من منتجات امل�ضروع( مع الأفكار  

الدليل )من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

400ت
3.000001

0%0%100%ن

2-16
تت�ضق مفردات الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف 
املفردات  مع  امل�ضروع(  الدليل )من منتجات 

يف  الدليل )من  منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

130ت
2.250.003

0%75%25%ن

تهيئة 3-16 يف  ت�ضهم  ا�ضتهاللية   اأن�ضطة  تتوفر 
املتعلمني لدرا�ضة مو�ضوع الدر�س. 

310ت
2.750.502

0%25%75%ن

ت�����ت�����وف�����ر اأم�����ث�����ل�����ة وت�����دري�����ب�����ات اإ������ض�����اف�����ي�����ة 4-16
حتقق اأهداف واأفكار الدر�س. 

040ت
2.000.005

0%100%0%ن

ي���ت���وف���ر حم���ت���وى م���ع���ريف ي�������ض���رح امل����ف����ردات 5-16
اجلديدة يف الدر�س.

130ت
2.250.503

0%75%25%ن
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املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

6-16
ي��ت�����ض��ق ت��ن��ظ��ي��م م���راح���ل ال���در����س وم��ك��ون��ات��ه 
يف م��ن��ت��ج��ات امل�������ض���روع م���ع م���راح���ل ال��در���س 

ومكوناته يف ال�ضل�ضلة  الأ�ضل.

004ت
1.000.007

100%0%0%ن

7-16
الدليل  ال��درو���س يف  تدري�س  تتنوع  خطوات 
الدليل  يف  بتنوعها  امل�ضروع(،  منتجات  )من 

)من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

040ت
2.00005

0%100%0%ن

2،19014املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة
72%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-6-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضاد�ضة 
ع�ضرة »ات�ضاق بنية الدر�س )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدر�س )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« ت�ضاوي )2.19(، 
وبانحراف معياري )0.14(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة، حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )1.67-اأقل من 3.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%72(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة ما بني )2-3(، وحتقق املوؤ�ضر )1-16( 
بدرجة مرتفعة، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، يليه املوؤ�ضر )16-3( بدرجة 
مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وحتققت املوؤ�ضرات )16-2(، و)16-4(، و)16-5(، و)7-16(، 
و)16-8( بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط قيمته )2.00(، بينما مل يتحقق املوؤ�ضر )6-16(، 

حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�صة نتائج املحور الثاين: مكونات الدليل 
لعر�س نتائج املحور الثاين الكلية، والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها، بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات، ت�ضمنت )20( موؤ�ضراً؛ يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-6-18( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات، مرتبة 

كما يلي:
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 Components جدول رقم )4-6-18 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين مكونات الدليل
of the book

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدليل )من 1
413%1.220.12ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

منتجات 2 )م��ن  ال��دل��ي��ل  يف   ) الف�ضل  اأو   ( ال��وح��دة  بنية  ات�����ض��اق 
582%1.750.10امل�ضروع( مع بنية الوحدة ) او الف�ضل ( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.  

بنية 3 امل�ضروع( مع  الدليل )من منتجات  الدر�س يف  بنية  ات�ضاق 
721%2،19014الف�ضل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

57%1.720.12م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات للمحور الثاين

الثاين  املحور  الكلية  ملوا�ضفات  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )18-6-4( 
ت�ضاوي )1.72(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذا املحور ت�ضاوي )%57(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفات ما بني )1.22-2.19(، وجاءت املوا�ضفة 
الثالثة »ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدر�س )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف 
املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.19(، ودرجة التحقق متو�ضطة، اأي يف املدى ما بني )1.67-
اأقل من 2.33(، يف حني حّلت املوا�ضفة الثانية »ات�ضاق بنية الوحدة )اأو الف�ضل( يف الدليل )من منتجات 
احل�ضابي  الثانية، مبتو�ضط  املرتبة  الأ�ضل(« يف  ال�ضل�ضلة  الف�ضل( )من  )اأو  الوحدة  بنية  مع  امل�ضروع( 
قيمته )1.75(، ودرجة حتقق متو�ضطة، لتاأتي املوا�ضفة الأوىل »ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( 
مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأخرية، ومبتو�ضط قيمته )1.22(، ومل تتحقق هذه 

املوا�ضفة، حيث يقع املتو�ضط احل�ضابي لها يف املدى الأقل من )1.33(.

Technical Specifications  املحور الثالث: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية، التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري، والإخراج الفني لكافة مكونات الدليل، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لدليل املعلم، والبالغ عددها )19( موؤ�ضراً، تندرج حتت )3( موا�ضفات، والتي 
�ضيتم ترتيبها يف �ضوء نتائج حتليل دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط  الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل 
الدرا�ضي الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية(، وقد مت تناول نتائج هذا 
املحور بتحليل نتائج كل موا�ضفة يف �ضوء موؤ�ضراتها ومن ثم تناول م�ضتوى حتقق املوا�ضفات وترتيبها 

الكلي لهذا املحور كما يلي: 
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املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي 
للدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

يو�ضح اجلدول رقم )4-6-19( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، 

كما يلي:   

جدول )4-6-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوا�صفة ال�صابعة ع�صرة 
»ات�صاق ال�صكل اخلارجي للدليل«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تعرب الأغلفة عن املحتوى العلمي للدليل 1-17
ولها دللة علمية.

031ت
1.750.5002

25%75%0%ن

وت�ضميمه 2-17 املعلم  دليل  غالف  لون  يت�ضق 
مع كتاب الطالب.

400ت
3.0000 .01

0%0%100%ن

يت�ضم الدليل بجودة التجليد.3-17
004ت

1.0000..05
0%0%0%ن

تت�ضم  نوعية الورق باجلودة.4-17
031ت

1.750.500.2
25%75%0%ن

يتميز الدليل ب�ضهولة ا�ضتعماله.5-17
040ت

2.00000.2
0%100%0%ن

1.900.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة
63%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة

يت�ضح من اجلدول )4-6-19( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة ال�ضابعة 
ع�ضرة »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي للدليل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(«، ت�ضاوي )1.90(، وبانحراف معياري )0.20(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ 
حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.75-اأقل من 2.33(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%63(.
   ويت�ضح - اأي�ضاً – اأن  قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة تراوحت ما بني )1-3(، وحتقق 
املوؤ�ضر )17-2( بدرجة مرتفعة، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وحتقق 
املوؤ�ضر )17-5( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، واحتل بذلك املرتبة الثانية، يليه 
حيث  امل��وؤ���ض��ر)3-17(،  يتحقق  مل  بينما   ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  و)4-17(   ،)1-17( املوؤ�ضران 

ح�ضل على متو�ضط قيمته )1.00( واحتل بذلك املرتبة الأخرية.
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املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة: ات�ضاق الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 
من حيث الت�ضميم والإخراج

يو�ضح اجلدول رقم )4-6-20( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، كما 

  يلي: 
جدول )4-6-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة الثامنة ع�صرة 

»ات�صاق الدليل من حيث الت�صميم والإخراج«

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يت�ضم الدليل بجودة الطباعة.1-18
040ت

2.0000.6
0%100%0%ن

تتوفر فهار�س تعك�س حمتويات الدليل 2-18
والتمايز بينها.

040ت
2.000.00.6

0%100%0%ن

3-18
ت��ظ��ه��ر ال��ع��ن��اوي��ن ال��رئ��ي�����ض��ة وال��ف��رع��ي��ة 
باألوان واأح��رف مميزة وثابتة يف جميع 

اأجزاء الدليل.

310ت
2.750.502

0%25%75%ن

ي��ظ��ه��ر ات�����ض��اق الأل�������وان وا���ض��ت��م��راره��ا 4-18
وثباتها يف جميع اأجزاء الدليل.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

ي���ت�������ض���ح ال����ث����ب����ات وال�����ض����ت����م����راري����ة يف 5-18
الفراغات العمودية وبني الأ�ضطر.

40.ت
2.000.006

0%100%0%ن

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف ت�ضميم 6-18
�ضفحات الدليل وفق نوع املحتوى.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

ي��ت��وف��ر ع��ن�����ض��ر اجل����ذب وال��ت�����ض��وي��ق يف 7-18
الأ�ضكال.

040ت
2.0000 .06

0%100%0%ن

تت�ضم الأ�ضكال بجودة الإخراج.8-18
130ت

2.250.5005
0%75%25%ن

وظ��ف��ت الأ����ض���ك���ال ب��ط��ري��ق��ة ع��ل��م��ي��ة يف 9-18
املحتوى.

130ت
2.250.5004

0%75%25%ن

10-18
تتوفر حلول وا�ضحة جلميع التدريبات 
امل�����ض��م��ن��ة يف ك���ت���اب ال���ط���ال���ب ك���م���ا يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

040ت
2.0000 .06

0%100%0%ن

2.300.11املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة

77%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة الثامنة ع�ضرة
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اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوا�ضفة الثامنة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-6-4( 
الت�ضميم  حيث  من  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  )من  الدليل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الدليل  »ات�ضاق  ع�ضرة 
والإخراج« ت�ضاوي )2.30(، وبانحراف معياري )0.11(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة؛ 

حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 -3(، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%77(.
كما يت�ضح – اأي�ضاً – اأن  قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذه املوا�ضفة تراوحت ما بني )2.00-
الأوىل، مبتو�ضط  املرتبة  بدرجة مرتفعة، حمتلًة   )6-18(  ،)4-18(  ،)3-18( املوؤ�ضرات  لتتحقق   ،)3.00
املوؤ�ضر )18-9(، الذي حتقق بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  ح�ضابي قيمته )3.00(، ويليها 
)2.75(، وياأتي يف املرتبة اخلام�ضة املوؤ�ضر )18-8( بدرجة متو�ضطة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي 
)2.25(، يف حني ت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات )  18-1(، و)18-2(، و)18-7(، و)10-18( 

مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة: ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من منتجات امل�ضروع(  مع 
الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

يو�ضح اجلدول رقم )4-6-21( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق موؤ�ضرات املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة يف دليل املعلم، لل�ضف الأول املتو�ضط، 

 كما يلي:  
جدول )4-6-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوا�صفة التا�صعة ع�صرة 

»ات�صاق الرتميز وعالمات الرتقيم« 

املوؤ�صراتم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 ت�����ض��ت��خ��دم رم�����وز وا����ض���ح���ة ول���ه���ا دلل���ة 1-19
علمية.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

يف 2-19 لها  املنا�ضب  امل��ك��ان  يف  ال��رم��وز  تو�ضع 
املحتوى.

400ت
3.000.00.1

0%0%100%ن

ي��ظ��ه��ر ث���ب���ات ال���رم���وز يف ج��م��ي��ع اأج�����زاء 3-19
الدليل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ترقم �ضفحات الدليل بطريقة مت�ضقة يف 4-19
جميع اأجزائه.

300ت
3.000.01

0%0%100%ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة

100%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة



258

املوا�ضفةالتا�ضعة  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )21-6-4( 
ع�ضرة »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�ضفة مرتفعة 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%100(.
فيما حتققت جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة مرتفعة عند متو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(.

نتائج املحور الثالث: املوا�صفات الفنية الكلية 
لعر�س النتائج الكلية للمحور الثالث، والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )3( موا�ضفات، ت�ضمنت )19( موؤ�ضراً؛ يتم عر�س 
نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوا�ضفات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، 
وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-6-22( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوا�ضفات، مرتبة 

كما يلي:

 Technical  جدول رقم )4-6-22 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث املوا�صفات الفنية
Specifications

رقم 
املتو�صط املوا�صفاتاملوا�صفة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

مع 1 امل�����ض��روع(  منتجات  )م��ن  للدليل  اخل��ارج��ي  ال�ضكل  ات�����ض��اق 
633%1.900.20ال�ضكل اخلارجي للدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

ات�ضاق الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل)من ال�ضل�ضلة 2
772%2.300.11الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج.

ات�����ض��اق ال��رتم��ي��ز وع��الم��ات ال��رتق��ي��م يف ال��دل��ي��ل )م��ن منتجات 3
1001%3.000.00امل�ضروع(  مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

80%2.400.10م�ضتوى حتقق املوا�ضفات الكلية للمحورالثالث

يت�ضح من اجلدول )4-6-22(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الكلية للمحور الثالث 
)2.40(، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات املحور الثالث مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )2.33-3( ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )%80(. 
ويت�ضح اأن قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوا�ضفات تراوحت ما بني )2.00-3(،  وجميعها 
)من  الدليل  يف  الرتقيم  وعالمات  الرتميز  »ات�ضاق  الثالثة  املوا�ضفة  حّلت  مرتفعة،  بدرجة  متحققة 
منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00( 

ودرجة حتقق مرتفعة.
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ال�ضل�ضلة  )م��ن  الدليل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  الدليل  »ات�ضاق  الثانية  املوا�ضفة  ج��اءت  فيما 
الأ�ضل( من حيث الت�ضميم والإخراج« يف املرتبة الثانية، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه املوا�ضفة )2.30( 

ودرجة التحقق مرتفعة.
لتاأتي املوا�ضفة الأوىل »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي 
ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  حتققت  اإذ  والأخ���رية،  الثالثة  املرتبة  الأ���ض��ل(«يف  ال�ضل�ضلة  )من  للدليل 

ح�ضابي قيمته )1.90(.

مناق�صة نتائج حتليل دليل املعلم للريا�صيات )ال�صف الأول املتو�صط(  وتف�صريها:
    بعد اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة  
حتليل دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
مف�ضلة؛ يتم ا�ضتقراء هذه النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها؛ لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الأول )و( من 
ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام دليل املعلم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة 
العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول 

املتو�ضط ؟«
 لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف ثالثة حماور يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات هذه املحاور مرتبة 

تنازلياً،  كما يف اجلدول رقم )4-6- 23( التايل: 

اجلدول رقم )4-6- 23( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول 
املتو�صط 

رقم 
املتو�صط املحوراملحور

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

Theoretical and educational الأول والرتبوية  النظرية  الأ�ض�س 
     bases

1.950.2%652

573%1.720.12مكونات الدليل Components of the bookالثاين
801%2.400.10املوا�ضفات الفنية  Technical Specificationsالثالث

67%2.020.14م�ضتوى حتقق املحاور الكلية

يت�ضح من اجلدول )4-6- 23(  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحاور الثالثة ي�ضاوي )2،02(، وبذلك 
الرتبوية  باملوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املتو�ضط   الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  ال��ت��زام  درج��ة  تكون 
والفنية، كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة؛ حيث كانت ن�ضبة حتقق هذه 
املوا�ضفات  )67%(، وُيعزى ذلك اإىل اأن درجة حتقق هذه املوا�ضفات جاءت متفاوتة، مما انعك�س على نتائج 



260

املحاور ما بني )2.40-1.72(،  مل�ضتوى حتقق هذه  املتو�ضطات احل�ضابية  تراوحت قيم  كل حمور، حيث 
وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 

اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث »املوا�ضفات الفنية« جاء يف املرتبة الأوىل، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.40(، ودرجة حتقق هذا املحور مرتفعة، مما يدل على اأن درجة التزام دليل 
املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط  )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية، كما تظهر يف دليل املعلم )من 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( لهذا ال�ضف، كانت مرتفعة؛ وُتعزى هذه النتيجة اإىل حتقق اإحدى املوا�ضفات 
بدرجة مرتفعة، حيث جاءت املوا�ضفة التا�ضعة ع�ضرة »ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل )من 
منتجات امل�ضروع(  مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، 
املتو�ضط   الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  التزام  وحتقق جميع موؤ�ضراتها بدرجة مرتفعة، وهذا يعك�س درجة 

)من منتجات امل�ضروع( بالرتميز وعالمات الرتقيم وثباتها يف �ضائر الدليل.
الثامنة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  ال��ت��زام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  وكذلك 
الت�ضميم  حيث  من  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  )من  الدليل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )من  الدليل  »ات�ضاق  ع�ضرة 
والإخراج« بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.40(، وجاءت يف 
املرتبة الثانية؛ نتيجة لتحقق )4( موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، و)6( موؤ�ضرات من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة 
بدرجة متو�ضطة، مما يدل على التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بالت�ضميم والإخراج من حيث 
العناوين واإبرازها وات�ضاقها يف �ضائر الدليل، وات�ضاق الألوان وت�ضميم ال�ضفحات يف جميع اأجزاء الدليل، 
العمودية وبني  بالفراغات  اأن درجة اللتزام  اإل  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة  الدليل )من منتجات  كما تظهر يف 
الأل��وان كانت متو�ضطة، حيث توجد فراغات يف العديد من ال�ضفحات؛ نتيجة  الأ�ضطر ودرج��ة ظهور 
حلذف الفقرات التي ت�ضمنها الدليل )من منتجات امل�ضروع(، فمثاًل  عند مقارنة �س 62، ب� ال�ضفحة 
التي تقابلها من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل �س94؛ يوجد فراغ بني فقرة خيارات التقومي الت�ضخي�ضي، 
واملعاجلة يف حني اأن مثل هذه الفراغات غري موجودة يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، نتيجة لعدم ترجمة ومواءمة 
حللول  الأل���وان  درج��ة  اإىل  بالنظر  وكذلك  .....وغ��ريه��ا،   )RTI (Response to Intervention فقرة 
التمارين يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( جند اأن درجة و�ضوحها اأقل منها يف الدليل )من منتجات 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل( جلميع احللول، وكذلك اختالف ت�ضميم �ضفحات الفهار�س، حيث �ضممت الفهار�س 
�ضت �ضفحة لكل ف�ضل، ت�ضمنت �ضورة  يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( يف )19( �ضفحة، وخ�ضِّ
ترتبط مبحتوى الف�ضل، مع الإ�ضارة اإىل النقاط املحورية للف�ضل، والأن�ضطة، ومهارات التفكري العليا، 
وفقرة الكتابة يف الريا�ضيات، واأماكن تواجدها يف كل ف�ضل، بالإ�ضافة اإىل عناوين الدرو�س و�ضفحاتها، 
يف حني اأن هذه ال�ضفحات اختزلت يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( يف �ضفحتني للف�ضل الدرا�ضي 

الأول، و�ضفحتني للف�ضل الدرا�ضي الثاين، تت�ضمن فقط عناوين الدرو�س و�ضفحاتها.
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   كما اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة ال�ضابعة ع�ضرة 
ال�ضل�ضلة  )م��ن  للدليل  اخلارجي  ال�ضكل  مع  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  للدليل  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق 
نتيجة   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  املوا�ضفة  هذه  ح�ضلت  حيث  متو�ضطة،  بدرجة  الأ���ض��ل(« 
لتحقق موؤ�ضر واحد من موؤ�ضراتها بدرجة مرتفعة، وذلك عن التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( 
 )3( حتققت  كما  الأ���ض��ل.  ال�ضل�ضلة  منتجات  يف  يظهر  كما  الطالب،  كتاب  مع  الغالف  ول��ون  بت�ضميم 
موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، مقارنة مبا هو عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من حيث الدللة العلمية للغالف، 
�ضماكة  نتيجة لختالف  املوؤ�ضر)3-17(،  يتحقق  الدليل، يف حني مل  ا�ضتعمال  و�ضهولة  ال��ورق،  ونوعية 

وجودة التجليد الأ�ضل.
الأول  املحور  امل�ضروع( مبوا�ضفات  املعلم )من منتجات  دليل  التزام  اأن درج��ة  النتائج  واأظهرت      
قيمته  الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  املحور يف  وياأتي هذا  والرتبوية« متو�ضطة،  النظرية  »الأ�ض�س 
)1.95(، فيما تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات هذا املحور ما بني )1.20-3(، وُتعزى هذه 
النتيجة اإىل اأن  موا�ضفتني حتققتا بدرجة مرتفعة، وهي املوا�ضفة العا�ضرة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم 
لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني« ، حيث جاءت يف املرتبة الأوىل لهذا املحور، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )3.00(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم بتقدمي الدعم للمعلم لتنمية مهارات 
التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني مرتفعة؛ نتيجة لتوفر العديد من الفقرات التي حتقق هذه املوا�ضفة 
يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(، كما تظهر يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، من خالل 
 Visual(ف�ضل كل  يف  املفردات  بطاقات  اإىل  املعلم  وتوجيه   ،)Scaffolding Questions( البناء  اأ�ضئلة 
Vocabulary Cards( ، وكذلك متثيل امل�ضائل وخطوات ت�ضميم املطويات كما تظهر يف دليل املعلم من 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
التا�ضعة«يقدم  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  ال��ت��زام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني« متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.38(، وُتعزى تلك النتيجة اإىل غياب بع�س الفقرات، مثل: فقرة MathScape، فقرة ما دخل 
الفقرة تقدم مقاطع فيديو على  ?What’s math got to do with it  وهذه  الريا�ضيات حيال ذلك  
اأقرا�س DVD ميكن اأن يعر�ضها املعلم للمتعلمني، بحيث تو�ضح كيف يطبق املحتوى الريا�ضي للوحدة، 
يف مواقف حياتية يومية، وهي موجودة يف كل ف�ضل يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، وفقرة 
الريا�ضي  املحتوى  تربط  اإ�ضافية  اأن�ضطة  للمعلم  تقدم  والتي   ،More Cross Curricular Activities

املقدم  الوحدة  مل�ضروع  تابعة  وامل��واد الجتماعية، كذلك فقرة  الطبيعية  كالعلوم  اأخ��رى،  للف�ضل مبواد 
يف كتاب املتعلم  Real-World Unit Project يف مقدمة كل وحدة، بحيث تقدم للمعلم ن�ضائح وار�ضادات 

اأثناء تطبيق امل�ضروع.
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 )6( ل�  متو�ضطة  كانت  امل�ضروع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  ال��ت��زام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  كما 
موا�ضفات يف هذا املحور، وهي: 

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة »يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات التفكري    Thinking Skills  باأنواعها 
لدى املتعلمني«، حيث اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( جاءت متو�ضطة، 
حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(، نتيجة لتحقق موؤ�ضري هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، 
الريا�ضية، والتي  املعرفة  التعلم الالحق، للتو�ضع يف  املهام يف فقرة  العديد من  املعلم  حيث يقدم دليل 
تتطلب التربير املنطقي، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وكذلك املهام التي يقدمها الدليل يف 
للمعلم يف  الدليل  يقدمها  التي  الإر�ضادات  اإىل  بالإ�ضافة  الرابعة،  التكويني يف اخلطوة  التقومي  فقرة 

فقرة اأكتب، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل. 
املحتوى  »ي��رك��ز  الثانية  باملوا�ضفة  امل�����ض��روع(  منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  ال��ت��زام  النتائج  واأظ��ه��رت 
الريا�ضي املقدم للمعلم على ال�ضمول والعمق والتوازن« بدرجة متو�ضطة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة 
على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2،10(، وبالرغم من حتقق موؤ�ضرين لهذه املوا�ضفة بدرجة مرتفعة، اإل اأنه 
مل يتحقق املوؤ�ضر الثاين لهذه املوا�ضفة »يوجه املعلم لتقدمي الريا�ضيات املهمة بالرتكيز على النقاط 
الإ�ضارة  تتم  ولكن مل  للدليل،  املقدمات  املحورية يف �ضفحات  النقاط  �ضرد  لل�ضف«، حيث مت  املحورية 
در���س، كما  NCTM  يف كل  وارتباطها مبعايري  ال�ضتفادة منها،  النقاط، وكيفية  اأماكن وج��ود هذه  اإىل 
�ضت �ضفحة كاملة يف النظرة العامة  هو موجود يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، حيث خ�ضِّ
للف�ضل، حتت م�ضمى Chapter Overview يف جميع الف�ضول، لتف�ضيل الفكرة العامة للف�ضل، وربطها 
وجودها  واأم��اك��ن  ف�ضل،  ك��ل  يف  املت�ضمنة  املحورية  النقاط   Focal Points ع��ن  فقرة  تليها  باملعايري، 
بال�ضفحات داخل الدرو�س، والتي مت حذفها من دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بالإ�ضافة اإىل عدم 
 Teacher Reference,  من كل در�س، وكذلك عدم توفر كتيب  National ESL Standards وجود فقرة
املدى  فيه م�ضفوفة  ُتبني  وال��ذي  الأ�ضل(،  ال�ضل�ضلة  املعلم )من منتجات  دليل  املرفق مع   Handbook

والتتابع للمحتوى الريا�ضي، جلميع ال�ضفوف، تعك�س مدى تتابع املفاهيم وعمقها، عرب ال�ضفوف، من 
حيث كونها: تقدمياً Introduce ، وتطويراً )تنمية( Develop،  وتعزيزاً Reinforce، اأو تاأكيداً وتطبيقا
يتم  مل  الكتيب  وه��ذا   ،Prerequisite Skills للمهارات  �ضابقة  متطلبات  اأو   ،Maintain and ApplyW

تعريبه، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم من منتجات امل�ضروع بهذه املوا�ضفة متو�ضطة.
»يقدم  اخلام�ضة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  واأظهرت 
التعليمية« متو�ضطة، حيث ح�ضلت على متو�ضط  للعملية  املتعلم حموراً  للمعلم ليجعل  املحتوى دعماً 
ح�ضابي قيمته )2.08(؛ لتحقق جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، نتيجة لغياب العديد من 
More Cross Curricular Activities  والتي تقدم بدائل متنوعة،  الفقرات التي حتققها، مثل: فقرة 
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والكتابية  القرائية  والأن�ضطة  ال��وح��دة  م�ضروع  وكذلك  املتعلم،  ينفذها  مل�ضاريع  وح��دة،  كل  بداية  يف 
املرتبطة باملحتوى الريا�ضي للف�ضل، والتي متثل خيارات ميكن اأن يقدمها املعلم للمتعلمني، مثل: فقرة 

 Noteables Interactive Study Notebook with .Foldables

   واأظهرت النتائج اأن التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الأوىل  »يقدم املحتوى 
 ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  حتقق  املتعلمني«  جلميع  للو�ضول  للمعلم  دعماً 
وجاءت باملرتبة اخلام�ضة؛ لتحقق جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، نتيجة لختزال بع�س 
املهام التي حتقق ذلك، اأما املوؤ�ضر«يقدم دعماً للمعلم لتلبية حاجات املتعلمني املوهوبني و�ضريعي التعلم 
وجود  لعدم  نتيجة  وذلك  متو�ضطة،  بدرجة  فقد حتقق  درا�ضياً«  واملتاأخرين  التعلم  وبطيئي  والعاديني 
توجيهات ملواد تعليمية خمتلفة، ح�ضب م�ضتويات التح�ضيل الفردية، مثل الكتب الإ�ضافية للمتاأخرين 
درا�ضياً »دون امل�ضتوى« واملتاأخرين �ضنة درا�ضية واحدة تقريباً، عن اأقرانهم يف ال�ضف الدرا�ضي املحدد )مثل 
كتيب Intervention Masters  and Study Guide(، ومواد التدخل املكثف اخلا�س باملتاأخرين �ضنتني 
درا�ضيتني اأو اأكرث، عن م�ضتوى ال�ضف الدرا�ضي )مثل كتيب Math Triumph(، كما تظهر يف دليل املعلم 
)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، كذلك  غياب �ضفحات  التقنيات Technology Solutions واملتوفرة يف 
 Reaching all Chapter Planner ، وفقرة الو�ضول جلميع املتعلمني  �ضفحتني، يف خمطط كل ف�ضل 
 ،Investigativ Approach  كذلك غياب �ضفحة ،literature  . Activity choice 2 وفقرة ،Learners

من مقدمة كل ف�ضل، والتي تقدم بدائل متنوعة للو�ضول جلميع املتعلمني.
املقدم  املحتوى  »يركز  الثالثة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  حيث  من  اأم��ا 
للمعلم على الرتابط املنطقي والتكامل« كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل فتحقق بدرجة متو�ضطة، 
وحتتل   ،)2.10( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الثانية،  املوا�ضفة  مع  املوا�ضفة  هذه  حتقق  درجة  وتت�ضاوى 
املرتبة اخلام�ضة، وذلك بالرغم من توفر فقرة الرتابط الراأ�ضي عرب ال�ضفوف يف كل ف�ضل، والتي تربز 
الرتابط الراأ�ضي والتتابع املنطقي للمعرفة الريا�ضية املقدمة، كما تظهر يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، مما انعك�س 
على درجة حتقق املوؤ�ضرين الأول والثاين بدرجة مرتفعة، اإل اأن دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( مل 
يلتزم بالربط بواقع احلياة،  كما هو يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وهذا ما يف�ضر عدم حتقق املوؤ�ضر الثالث 
من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، وكذلك املوؤ�ضر اخلام�س، حيث مل يتم الربط بالتقنية، نظراً لغياب العديد 
 Technology من امل�ضادر التي يدعمها الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(، مثل:  �ضفحات التقنيات
Math Online ، يف بداية كل ف�ضل، وكل در�س، على �ضبكة الإنرتنت،  Solutions  يف كل ف�ضل، وفقرة 

Concepts in Motion ،  Extra Examples، Per- )مثل: متنوع  ريا�ضي  فيها حمتوى  يتوفر   والتي 
sonal Tutor، Self-Check  Quiz، وReading in the Content Area(، لتعلم الريا�ضيات وفق حاجات 

Practice with Technol- ىاملتعلمني وم�ضتوياتهم يف كل در�س، وفقرة امل�ضادر الإلكرتونية حتت م�ضم



264

Interactive Classroom  وكذلك  Exam View ، وفقرة  ogy، وم�ضادر الختبارات الإلكرتونية، مثل 

فقرة Student Technology واملتوفرة يف كل ف�ضل، ومل ت�ضمن يف الدليل )من منتجات امل�ضروع(.   
حل  م��ه��ارات  لتنمية  للمعلم  دع��م��اً  املحتوى  »ي��ق��دم  ال�ضابعة  املوا�ضفة  الثامنة  املرتبة  يف  وج���اءت 
امل�ضكالت  Problem Solving Skills  لدى املتعلمني«  التي حتققت بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.88( مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بهذه املوا�ضفة متو�ضطة؛ 
نتيجة لغياب العديد من درو�س وتطبيقات حل امل�ضكالت كما تظهر يف دليل املعلم من منتجات ال�ضل�ضلة 
 Analyze the من جميع الف�ضول، وفقرة Problem  Solving in Science الأ�ضل، ومنها: غياب فقرة
Strategy املوجودة يف معظم درو�س حل امل�ضاألة، وغياب ف�ضل Start Smart الذي يقدم معلومات ريا�ضية 

م�ضمى  حتت  توجد  التي  امل�ضاألة  حل  م�ضاريع  غياب  وكذلك  م�ضكالت،  حل  هيئة  على  البيئة،  �ضياق  يف 
Problem-Solving Projects، و Mixed Problem Solving والتي توجه املعلم لتطبيقها يف نهاية العام 

Reading to Solve Prob- امل�ضاألة القراءة حلل  امل�ضاريع، كذلك غياب درو�س   الدرا�ضي، لتطبيق هذه 
lems املوجودة يف اأغلب ف�ضول الكتاب والتي تهدف مل�ضاعدة املتعلمني على فهم وتف�ضري اللغة الريا�ضية. 

  Mixed Problem Solvingخالل من  امل�ضاألة  حلل  اإ�ضافية  تدريبات  غياب  �ضبق  ما  اىل  ي�ضاف 
Student Handbook يف نهاية كتاب الطالب، حيث تقدم يف هذا اجلزء م�ضائل ح�ضابية  املوجودة  يف 
اإ�ضافية، يطبق فيها املتعلمون املهارات التي در�ضوها يف كل ف�ضل، وُتقدم هذه امل�ضائل يف �ضياقات حياتية، 

بحيث تربط املحتوى الريا�ضي بواقع حياة املتعلمني.
وكذلك عدم توفر كتيب  Real-World Problem Solving Graphic Novels  الذي يوفر عدداً من 
التدريبات على امل�ضائل الريا�ضية  يف التفكري اجلربي، واحل�س العددي، والهند�ضة، والقيا�س، والح�ضاء، 
بحياة  مرتبطة  م�ضوقة  ق�ض�س  �ضكل  على  امل�ضائل  هذه  وُتعر�س  الريا�ضي،  وال�ضتدلل  والحتمالت، 
امل�ضكالت  باختالف م�ضتوياتهم- ي�ضرتكون يف حل   - املتعلمني  بال�ضور، مما يجعل  املتعلمني ومدعمة 

بحما�س ودافعية كبرية.
واأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة احلادية ع�ضرة »يزود 
املحتوى املعلم مبهمات ومهارات مهمة Practicing important tasks and skills   تدعم املتعلمني يف    
 املذاكرة والتنظيم الذاتي« متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.69(، وجاءت يف املرتبة العا�ضرة، وذلك 
اأن هذا الدليل يزود املعلم  نتيجة لتحقق جميع موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة بدرجة متو�ضطة، بالرغم من 
مبخططات ومنظمات للمعرفة، لتدريب املتعلمني عليها لتح�ضني الفهم لديهم مثل املطويات، كما يزود 
حذف  مت  اأن��ه  اإل   ،Teacher Notes فقرة  خ��الل  من  وتنظيمها  افكاره  تدوين  على  ي�ضجعه  مبا  املعلم 
اأو التدريب على الختبارات املقننة، مثل:  العديد من الفقرات التي ت�ضجع مهارة التلخي�س والكتابة، 
ف�ضل مناذج الختبارات املعيارية الإ�ضافية Standardized Test يف نهاية كل ف�ضل، لتدريب املتعلمني 
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 Study guide and Spiral Review، وكذلك غياب �ضفح����ات  على هذا النوع من الختب���ارات، وفق����رة 
Review ، والتي متثل ملخ�ضاً ومراجعة جلميع املعرفة الريا�ضية املت�ضمنة يف درو�س كل ف�ضل، يف ثالث 

اإىل اأربع �ضفحات.
وكانت درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة«يقدم املحتوى دعماً للمعلم 
  « Multi� Approaches Learning  املتعدد املداخل  Qualitative Learning لالجتاه نحو التعلم النوعي
منخف�ضة، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.81(؛ نتيجة لغياب العديد من 
Activity Choice –Literature  من كل  الفقرات التي حتقق هذه املوا�ضفة يف دليل املعلم، مثل: فقرة 
Stu-وغياب  �ضفحات ،Extend the Activity يف كل ف�ضل، وفقرة Knowledge Activate Prior ودر�س، 
dent Handbook ، كذلك مل يتم تعريب الكتيب املرفق مع دليل املعلم جلميع ال�ضفوف، حتت م�ضمى 

TeacherReference Handbook والذي يقدم مداخل متعددة، وا�ضرتاتيجيات متنوعة، ميكن للمعلم 

ال�ضتفادة منها يف تهيئة البيئة ال�ضفية.
وكذلك اأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الثانية ع�ضرة 
»يزود املعلم باأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة« منخف�ضة، مبتو�ضط ح�ضابي 
 Comprehensive قيمته )1.58(، بالرغم من توفر مقدمات الدليل يف �ضفحة نظام التقومي ال�ضامل 
منها،  ال�ضتفادة  وكيفية  الأخ���رى،  وامل�ضادر  الطالب  كتاب  من  ب�ضور  م��زودة   Assessment System

در���س، يف  Assess يف كل  ال��در���س، حتت م�ضمى  4 من خطة  الفقرة  التكويني يف  للتقومي  ومبقرتحات 
دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(، وكذلك فقرة خطط تدري�ضية بديلة، وفقرة ت�ضحيح الأخطاأ، اإل اأنه 
Chap- وكتيب ،Exam View �سليوجه املعلم مل�ضادر وروابط اإلكرتونية تقدم خيارات للتقومي، مثل: قر
ter Resource Masters، بالإ�ضافة اإىل غياب �ضفحات الختبارات الرتاكمية، املوجودة بعد كل ف�ضل، 

حتت م�ضمى Test Practice ، و �ضفحات Mid – Chapter Check من كل ف�ضل، و�ضفحات الختبارات 
املعيارية  Preparing for Standardized Tests؛ والتي تقدم تدريبات متعددة لتهيئة املتعلمني لختبار 

الولية، مزودة مبفاتيح الإجابة.
امل�ضروع( مل يلتزم باملوا�ضفة الثامنة »يقدم  اأن دليل املعلم )من منتجات  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
املتعلمني«، حيث ح�ضلت هذه املوا�ضفة  التوا�ضل الريا�ضي لدى  للمعلم لتنمية مهارات  املحتوى دعماً 
على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية، نتيجة لغياب العديد من الفقرات 
 Reading and Writing التي حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، مثل: فقرة القراءة والكتابة يف الريا�ضيات
in Mathematics، حيث يوفر هذا اجلزء العديد من الأن�ضطة القرائية والكتابية املرتبطة باملحتوى 

Noteables Inter-  الريا�ضي للف�ضل، والتي متثل خيارات ميكن اأن يقدمها املعلم للمتعلمني، مثل: فقرة
دم للمتعلمني، ي�ضاعدهم يف ت�ضجيل  active Study Notebook with Foldables، وهو كتاب تفاعلي ُيقنَّ
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 Real-World وتنظيم ملحوظاتهم، وكذلك يف اإمتام مطوياتهم اأثناء تقدمي املادة الدرا�ضية لهم، وفقرة
Problem Solving Graphic Novels التي تقدم عدداً من التدريبات على امل�ضائل الريا�ضية يف التفكري 

اجلربي، واحل�س العددي، والهند�ضة، والقيا�س والح�ضاء، والحتمالت، وال�ضتدلل الريا�ضي، ُتعر�س 
هذه امل�ضائل على �ضكل ق�ض�س م�ضوقة مرتبطة بحياة املتعلمني ومدعمة بال�ضور، مما يجعل املتعلمني 
القراءة يف  فقرة  وكذلك  ودافعية كبرية،  بحما�س  امل�ضكالت  ي�ضرتكون يف حل  م�ضتوياتهم-  -باختالف 
اإلكرتونية،  عمل  ورقة  للمتعلمني  تقدم  والتي  Reading in the Content Area؛  الريا�ضي  املحتوى 
اأ�ضئلة  وذل��ك من خ��الل جمموعة  للف�ضل،  الريا�ضي  املحتوى  ق��راءة وحتليل  اإر���ض��ادات عند  لهم  توفر 
للمتعلمني  القراءة اخلارجية  املفردات وغريها، وفقرة مقرتحات  واأهم  للدرو�س،  العامة  الفكرة  حول 
Recommended Outside Reading for Students؛ والتي تقرتح على املتعلمني كتباً ميكن قراءتها 

خارج املدر�ضة، لها ارتباط باملحتوى الريا�ضي للف�ضل، وفقرة  Math at home  التي توجه للقراءة يف 
الريا�ضيات، وفقرة Writing in Math لال�ضتفادة منها يف التقومي التكويني يف كل در�س.       

كما اأظهرت النتائج عدم التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع(  باملوا�ضفة الثالثة ع�ضرة »يقدم 
املحتوى الدعم للمعلمني لفهم الريا�ضيات وطرائق تقدميها«، حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي  لهذه 
املوا�ضفة )1.20(، وجاءت يف املرتبة الأخرية، نتيجة لعدم حتقق موؤ�ضراتها ، وُتعزى هذه النتيجة لغياب 
Chapter Literatur List، والتي تت�ضمن قائمة مقرتحة لكتيبات وم�ضادر تدعم تعلم املتعلمني  فقرة  
تلبي  التي  الإلكرتونية  وال��رواب��ط    Student Technology الطالب  تقنيات  فقرة  وغياب  در���س،  لكل 
التي تغطي   ،  The Researchاملقدمات املوجودة يف  البحوث  قاعدة  رواب��ط  و كذلك  املتعلمني،  حاجات 
برامج  بناء  يف  واخل��رباء  والأك��ادمي��ي��ني  املعلمني  امل�ضتمرة  البحوث  ت�ضاعد  وكيف  الريا�ضية،  الربامج 
DVD Work- ور���س عمل مثل:  املهنية  للتنمية  اإىل م�ضادر  الدليل  ي�ضري حمتوى  ل  كما   الريا�ضيات. 
Personalized Professional De- ول توجد فيه �ضفحة التطوير املهني ، Online Courses  اأو ،shops

velopment املوجودة يف مقدمات الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. ي�ضاف اإىل ذلك غياب فقرة 

Math at home ، التي تقدم ن�ضائح للمعلم، لقراءة وفهم املعرفة الريا�ضية املت�ضمنة يف الف�ضل، لتطبيق 

الريا�ضيات يف املنزل، وكذلك غياب فقرة التطوير املهنيProfessional Development، التي تظهر يف 
خمطط الف�ضل، وتت�ضمن روابط املكتبة الإلكرتونية التابعة لل�ضركة، والتي تعر�س درو�ضاً منوذجية، 
What the Re- الأبحا تقول  فقرة)ماذا  وغياب  حم��ددة،  تدري�ضية  ل�ضرتاتيجيات  تطبيقية  ثودرو�ضاً 

search Says(، والتي تظهر يف �ضفحة التطوير املهني يف النظرة العامة للف�ضل وجلميع الف�ضول.

وتاأتي يف املرتبة الأخرية موا�ضفات املحور الثاين، حيث اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى حتقق موا�ضفات 
هذا املحور »مكونات الدليل«مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.72(، ودرجة حتقق هذا املحور متو�ضطة، مما 
متو�ضطة؛  كانت  املحور  هذا  امل�ضروع( مبوا�ضفات  منتجات  املعلم )من  دليل  التزام  درج��ة  اأن  على  يدل 
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق موا�ضفات هذا املحور ما بني )2.14-1.38(.
واأظهرت النتائج اأن املوا�ضفة ال�ضاد�ضة ع�ضرة »ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( 
مع بنية الدر�س )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(«  حتققت بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.19(، 
وُتعزى هذه النتيجة اإىل التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( بالأفكار الرئي�ضة للف�ضول والدرو�س، 
اأن املفردات  والأفكار ل  واملفردات، والأن�ضطة ال�ضتهاللية، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل 
تظهر يف �ضفحة الوحدة، كما هي يف الأ�ضل يف �ضفحة خمطط الوحدة، كما اأنه مت تقلي�س عدد الأمثلة 
اإ�ضافة اإىل اختالف بنية الدر�س يف دليل املعلم  والتدريبات عما هو عليه يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
الناجت عن غياب ثالث فقرات من  بنية الدر�س، مثل: فقرة املراجعة احللزونية Spiral Review، وفقرة 
ا�ضتعد للدر�س الالحق Get Ready for the Next Lesson، وفقرة الختبار املعياري Test practice من 

كتاب الريا�ضيات لهذا ال�ضف، من منتجات امل�ضروع.
اخلام�ضة  باملوا�ضفة  امل�ضروع(  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  درج��ة  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك 
ع�ضرة »اأت�ضاق بنية الوحدة اأو الف�ضل يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الوحدة اأو الف�ضل )من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(« متو�ضطة، وقيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذه املوا�ضفة )1.75(، نتيجة لختالف تنظيم 
اأو  الأ�ضل(، حيث نظمت على هيئة وح��دات ت�ضم كل وحدة ف�ضلني  الدليل )من منتجات  الف�ضول يف 
ثالثة، تبداأ مبقدمة الوحدة، ويف املقابل نظمت املو�ضوعات فقط داخل ف�ضول يف كتب الريا�ضيات لل�ضف 
حيث   ،Test Practice الرتاكمية  الختبارات  وتقلي�س  الوحدات،  مقدمات  حذف  ومت  املتو�ضط،  الأول 
توجد يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل يف نهاية كل ف�ضل، يف حني اأنها يف كتاب الريا�ضيات لهذا ال�ضف )من 
Mid – Chap-  لمنتجات امل�ضروع( تاأتي بعد كل در�ضني، كذلك مت حذف �ضفحة اختبار منت�ضف الف�ض
ter Checkمن جميع الف�ضول، وحذف �ضفحات Study Guide and Review  من جميع الف�ضول التي 

 Problem – Solving Problem  Solving in Science ، و  متت مواءمتها، كذلك حذف جميع درو�س 
literature connection, Alter-( Problem Solving in History Extend،  Resources و ،Projects

امل�ضروع( لهذا  الكتاب )من منتجات  الف�ضول يف  nate Lesson.. Teacher، Technology..(من �ضائر 

اإىل عدم توفر �ضفحات حلول التدريبات  اإ�ضافة  Reading من كل ف�ضل،   in Math ال�ضف، و�ضفحات 
يف نهاية كل ف�ضل، كما هو يف الأ�ضل، بل و�ضعت يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( يف نهاية الدليل. 

واأظهرت النتائج اأن درجة التزام دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفة الرابعة ع�ضرة »ات�ضاق 
الأ�ضل(« غري متحققة، مبتو�ضط  ال�ضل�ضلة  الدليل )من  بنية  امل�ضروع( مع  الدليل )من منتجات  بنية 
ح�ضابي قيمته ) 1.22(، واحتلت املرتبة الأخرية لهذا املحور، لكون موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة غري متحققة، 

نتيجة لغياب العديد من الأجزاء يف دليل املعلم )من منتجات امل�ضروع( مثل: 
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امل�ضادر  وت�ضتعر�س هذه  بها،  والتعريف  التقنية  ا�ضتخدام  اإىل  املعلم  توجه  التي  التقنية  �ضفحات 
يف  امل��وج��ودة  تلك  ���ض��واء   ،  Technology Solutions الإلكرتونية  اخل��ي��ارات  الإن��رتن��ت  على  ورواب��ط��ه��ا 
من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وهي يف )4( �ضفحات، اأو ال�ضفحات املوجودة   p28t-31t  مقدمات الكتاب
Technology Solutions يف �ضفحتني من كل ف�ضل، يف منتجات ال�ضل�ضلة  يف كل ف�ضل، حتت م�ضمى  
الأ�ضل. و�ضفحات القامو�س الكرتوين للم�ضطلحات الريا�ضيةe-Glossary ، واختبارات ينفذها املتعلم 
)تقومي ذاتي( Self Check Quizzes، ومقاطع فيديو لكل در�س Math in Motion Videos ، وخمطط 

اإلكرتوين للدرو�س ميكن مالءمته مع الربامج التي ي�ضتخدمها املعلم، وغريها.
تقرتح  � والتي   ،Professional Development للمعلم  التدريبية  الحتياجات  �ضفحة  تتوفر  ل 

منتجات  )م��ن  املعلم  دليل  يف  تظهر  كما  عليها،  احل�ضول  وكيفية  الحتياجات،  تلك  تلبي  برامج 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

ل تتوفر �ضفحات The Research Base، والتي تقدم معلومات حول كيف ت�ضاعد الأبحاث امل�ضتمرة  �
اأو  مع املتعلمني واملعلمني واخلرباء يف بناء جميع برامج الريا�ضيات، �ضواء كانت بحوثاً تكوينية، 

تطويرية، اأو ختامية تعتمد على موؤ�ضرات الإجناز.
الريا�ضيات )من  � in Math Reading ول تظهر �ضفحات املقدمات يف كتاب  -  ل تتوفر �ضفحات 

منتجات امل�ضروع( كما هي يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا ال�ضف، مثل �ضفحات الفهار�س، والنقاط 
املحورية  Focal pontsوارتباطها باملحتوى.

- ل تظهر �ضفحات امل�ضادر للقراءة، حتت م�ضمى  Data File يف مقدمة الدليل من منتجات امل�ضروع.   �
مل ي�ضمم املحتوى الريا�ضي لدليل املعلم يف �ضوء اأربعة اأجزاء كما هي يف دليل املعلم )من منتجات  �

 Looking( والتطلع للم�ضتقبل ،)Start Smart (اإذ ل يتوفر جزء البداية الذكية ،)ال�ضل�ضلة الأ�ضل
كتاب  يف  اخلتامية  ال�ضفحات  تت�ضمن  والتي  املالحق(،   ( اخلتامية  ال�ضفحات  وكذلك   ،)Ahead

الطالب، بالإ�ضافة اإىل توجيهات لكيفية تفعيلها، وا�ضتخدامها مع الطالب وامل�ضادر الإلكرتونية 
امل�ضاحبة لها، كما ل تتوفر مناذج الختبارات املقننة يف دليل الطالب Student Handbook الذي 
اأجزاء اإىل  اإ�ضافية، تبداأ بتوجيهات لكيفية تفعيل هذا الدليل مق�ضماً  يت�ضمن متارين وتدريبات 
امل�ضكالت  حل  ا�ضرتاتيجيات  على  تعتمد  لفظية  م�ضائل  جمموعة  هي    Built-In Workbooks

Extra Prac- اإ�ضافية  وتدريبات  املحلولة،  الأمثلة  Problem Solving Handbook مع عدد من 

 Mixed مزودة بحلول لها يف نهاية الدليل، وم�ضائل لفظية متنوعة تعتمد على حل امل�ضكالت ،tice

Problem Solving خم�ض�ضة للمتعلمني الذين يعانون من �ضعوبات اأثناء حل امل�ضكالت.

�   Concept and Skills Bank ل تتوفر �ضفحة  بنك املفاهيم واملهارات  
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ل تتوفر �ضفحة امل�ضطلحاتGlossary ، والتي يتم من خاللها �ضرح ومتثيل كل مفهوم ريا�ضي ورد  �
يف الكتاب.

� Key Con-   التي حتت م�ضمى املفاهيم الأ�ضا�ضية يف الكتاب ،References   ل تتوفر قوائم املراجع
ceptsواأرقام ال�ضفحات.

 ل توجد قائمة توثيق ال�ضورPhoto Credits، والر�ضوم البيانية والإح�ضاءات وم�ضادر احل�ضول  �
عليها.

Selected Answers and Solutions كما تظهر يف دليل  � ل تتوفر حلول التمارين وفق الدرو�س 
املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(. 

 ل توجد مناذج الختبارات املقننة، والتي توجه املعلم لتدريب املتعلمني عليها، لتهيئتهم لختبار  �
 NCTM الولية، وكيف ترتبط مبعايري

ل يوجد عر�س لأبرز الرموز الريا�ضية  Symbols and Properties والقوانني وال�ضيغ الريا�ضية   �
Formulas والتحويالت بني الوحدات التي يتطلبها حمتوى الكتاب.

ل توجد م�ضاريع حل امل�ضاألة Problem-Solving Projects، والتي تطبق يف نهاية العام الدرا�ضي. �
وبذلك متت الإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي )و( من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام دليل املعلم 
الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية  العربية  اململكة  والعلوم يف  الريا�ضيات  )من منتجات م�ضروع( تطوير 

والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول متو�ضط؟«.  
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ثانيًا:  عرض نتائج تحليل منتجات المشروع للعلوم ومناقشتها

لعر�س نتائج حتليل منتجات امل�ضروع للعلوم؛ �ضتتم الإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الثاين: »ما مدى 
التزام كتب الطالب واأدلة املعلمني للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضفوف  ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من  العربية 

)الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط(؟ » بعر�س نتائج حتليل مايلي:
كتب الطالب للعلوم لل�ضفوف: الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط. �
اأدلة املعلمني للعلوم لل�ضفوف: الأول والرابع البتدائي، والأول متو�ضط. �

وهي من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف اململكة العربية ال�ضعودية، طبعة 
كتاب، يف �ضوء  لكل  الدرا�ضي 1432ه����/ 1433ه����،  من قبل )4( حمللني  العام  (،التي تطبق يف  )2011م 
املحللني، يف �ضوء  قبل  التي متت من  والإج���راءات  الثالث،  الف�ضل  ذكرها يف  ال�ضابق  التحليل  بطاقات 
متحققاً  املوؤ�ض�����ر  كان  اإذا  و)2(  كلياً،  متحققاً  املوؤ�ض������ر  كان  اإذا   )3( ال��وزن  يعطى  حيث  ثالثي،  مقيا�س 
جزئياً، و)1( اإذا مل يتحقق املوؤ�ض�����ر بناًء على نتائج التحليل، ومت ح�ضاب املدى لطول الفرتة  باملعادل������ة 
) )3-1( ÷3 = 0.67(، ويف �ضوء ذلك مت ح�ضاب الن�ضب املئوية بق�ضمة املتو�ضط احل�ضابي لكل موا�ضفة 
على عدد فقرات املقيا�س )3( ومن ثم تقريبها اإىل اأقرب جزء من مائة، وبذلك يكون املدى مل�ضتوى حتقق 

ال�ضواهد واملوؤ�ضرات واملوا�ضفات كما يلي:
درجة التحقق مرتفعة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ما بني  )2.33-3(،  والن�ضب املئوية مابني  �

.)%100-%78(
درجة التحقق متو�ضطة اإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ما بني  )1.67-اأقل من 2.33(، والن�ضب  �

املئوية ما بني )56%-اأقل من %78(.
 درجة التحقق منخف�ضة اأو منعدمة، فاإذا كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ما بني  )1.33-اأق��ل من  �

اإذا  وبالتايل  الفرتة  )0.67(،  ن�ضف طول  بح�ضاب  وذلك  بدرجة منخف�ضة  تكون متحققة   )1.67
كانت الن�ضب املئوية ما بني )44%-اأقل من 56%( تكون درجة التحقق منخف�ضة، وعندما تكون قيمة 

املتو�ضط احل�ضابي )اأقل من 1.33(، والن�ضبة اأقل من )44%( تكون غري متحققة.
املتو�ضط  �ضوء  يف  موؤ�ضر،  اأو  �ضاهد  لكل  املحللني  بني  التوافق  درج��ة  املعياري  الن��ح��راف  ويعك�س 
احل�ضابي لتكرارات ال�ضاهد اأو املوؤ�ضر، والتحقق من عدم وجود قيم متطرفة اأو ت�ضتت يف هذه البيانات، 
وفيما يلي نتائج  التحليل، حيث يتم ا�ضتقراء نتائج املوا�ضفات لكتب الطالب، ومن ثم اأدلة املعلمني لكل 

�ضف بالتف�ضيل.
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4-2-1 نتائج حتليل كتاب الطالب للعلوم ال�صف الأول البتدائي:

الدرا�ضي  )الف�ضل  بجزاأيه:  للعلوم  البتدائي(  الأول  )ال�ضف  الطالب  كتاب  حتليل  نتائج  لعر�س 
حتقق  م�ضتوى  �ضوء  يف  حم��ور  كل  موا�ضفات  نتائج  عر�س  �ضيتم  ال��ث��اين(،  الدرا�ضي  والف�ضل  الأول، 

موؤ�ضراتها، وال�ضواهد التي تندرج حتتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

املحور الأول: املوا�صفات الرتبوية
من  التعليمي  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  ه��ذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية، لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
 )21( حتتها  يندرج  موا�ضفات،   )7( عددها  والبالغ  البتدائي،  الأول  ال�ضف  الطالب،  لكتاب  الأ���ض��ل، 
موؤ�ضراً، تت�ضمن )128( �ضاهداً، تعك�س املوا�ضفات الرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها كتاب الطالب لل�ضف 
الأول البتدائي بجزاأيه؛ الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين، من منتجات م�ضروع تطوير 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، ويتم تناول نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موا�ضفة، من خالل حتليل 
موؤ�ضراتها يف �ضوء م�ضتوى حتقق ال�ضواهد لكل موؤ�ضر، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذه املوؤ�ضرات 

لكل موا�ضفة وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل:  متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء
يتم تناول كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة والبالغ عددها )2( موؤ�ضرين، يندرج حتتها )22( 
�ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-1( التكرار واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضرالأول من املوا�ضفة الأوىل »يقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة 
ااملتعلمني بفر�س متعددة، ليكونوا متعلمني  الوحدة، وتزّود  ت�ضّكل مبجموعها تركيز  على ال�ضتق�ضاء 

ن�ضطني« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-7-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول: »يقّدم اأن�صطة 
متنوعة معتمدة على ال�صتق�صاء ت�صّكل مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود املتعلمني بفر�س متعددة ليكونوا 

متعلمني ن�صطني«.

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-1
ت����ق����ّدم اأن�������ض���ط���ة ا���ض��ت��ك�����ض��اف��ي��ة ب���ع���ن���وان 
والتنبوؤ  املالحظة  على  ت�ضّجع  »اأ�ضتك�ضف« 

والتف�ضري.

031ت
1.750.500

3 25%75%0%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-1
اأو  ع��امل��اً  ك��ن   « ب��ع��ن��وان  ا�ضتق�ضاءات  ت��ق��دم 
العلماء  اأ���ض��ل��وب  تنمذج  كالعلماء«  اع��م��ل 

وتو�ّضع فر�س تعلم العلوم.

013ت
1.250.500

5 75%25%0%ن

املهارة« لتطوير 3-1 اأن�ضطة بعنوان«بناء  تقدم 
مهارات ال�ضتق�ضاء لدى الطالب. 

004ت
1.000.00

6 100%0%0%ن

4-1

ت�ضتخدم خا�ضية »اأنظر واأت�ضاءل« لت�ضجيع 
»اأخ��ت��رب  خا�ضية  وت�ضجع  ال��ط��الب  اأ�ضئلة 
ن��ف�����ض��ي« و »م���راج���ع���ة ال����در�����س« ال��ت��ف��ك��ري 

الناقد.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

5-1

و«الفكرة  »الأن�ضطة«  مناق�ضات  ت�ضتخدم 
ط��رح  ع��ل��ى  ال��ط��الب  لت�ضجيع  ال��رئ��ي�����ض��ة« 
وا�ضتنتاجاتهم  بحثهم  ون��ت��ائ��ج  اأ�ضئلتهم 

لفظياً وب�ضكل مكتوب.

031ت
1.750.500

3 25%75%0%ن

6-1

مرجعيات  العلوم)�ضمن  دل��ي��ل  ي�ضتخدم 
ياألفوا  اأن  الطالب على  مل�ضاعدة  الطالب( 
الأدوات والتقنيات املهمة يف ال�ضتق�ضاءات 

العلمية.

310ت
2.750.5002

0%  25%  75%  ن

1.920.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول
64%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول

يت�ضح من اجلدول )4-7-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضرالأول »يقّدم 
بفر�س  ااملتعلمني  وت��زّود  الوحدة،  تركيز  مبجموعها  ت�ضّكل  ال�ضتق�ضاء  على  معتمدة  متنوعة  اأن�ضطة 
املتو�ضط يف  متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني« ت�ضاوي )1.92(، وبانحراف معياري )0.33(، ويقع هذا 

املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33( وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ وبن�ضبة )%64(.
املوؤ�ضر ما بني )1.00-3(، وحتقق  املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق �ضواهد هذا  وتراوحت قيم 
ال�ضاهد)1-4( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاء يف املرتبة الأوىل، يلية ال�ضاهد 
)1-6( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، ودرجة حتققه متو�ضطة، ويف املرتبة الثالثة ال�ضاهدان )1-1(، 
و)1-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، ودرجة حتققهما متو�ضطة، ومل يتحقق ال�ضاهدان)1-2(، و)1-

3(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، و)1.00( على التوايل. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-7-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين«يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات 

خمتلفة »يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي: 



273

جدول )4-7-2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين: »يطور املحتوى 
عمليات العلم �صمن اأن�صطة و�صياقات خمتلفة« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري متحقق متحققن�صبة  

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-2

ي��ت�����ض��م��ن ج����زء م���ا ق��ب��ل ال����وح����دات ف��ق��رة 
اأو اعمل كالعلماء« ويقدم املنهج  »كن عاملاً 
املتعلقة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  وي��ت��و���ّض��ع  ال��ع��ل��م��ي 
حتليل  واخ��ت��ب��اره��ا،  الفر�ضيات  توليد  ب��� 

البيانات، وا�ضتخال�س ال�ضتنتاجات.

013ت

1.250.500
7

75%25%0%ن

2-2
امل�ضتخدم  ال�ضتق�ضائي  املنحى  يتكامل 
العمليات يف جميع  الكتاب مع مهارات  يف 

جوانب املنهج.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

ت�ضّجع اأن�ضطة التق�ضي املالحظة والتنبوؤ 3-2
والتف�ضري.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

التجريب 4-2 ال�ضريعة«  »املختربات  تت�ضمن 
والقيا�س والتف�ضري.

310
2.750.5005

0%25%75%ن

اع��م��ل 5-2 اأو  »ك�����ن ع����امل����اً  ف����ق����رات  ت��ت�����ض��م��ن 
كالعلماء« �ضياغة واختبار الفر�ضيات.

004ت
1.000.0011

100%0%0%ن

ت��رّك��ز اأن�����ض��ط��ة ب��ن��اء امل���ه���ارة ع��ل��ى م��ه��ارات 6-2
خا�ضة للعمليات.

013ت
1.250.500

7

75%25%0%ن

املالحظة 7-2 وات�ضاءل«  »انظر  فقرات  ت�ضّجع 
وال�ضتدلل والتنبوؤ

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

8-2
التفكري  م��ه��ارات  تنمية  امل��ح��ت��وى  ي�ضجع 
الأ���ض��ا���ض��ي��ة وامل��رك��ب��ة، م��ن خ���الل ف��ق��رات 

»اأفكر واأحتدث« و »اكتب واخترب نف�ضي«.

004ت
1.000.00

11

100%0%0%ن

9-2

الإلكرتونية«  »املفكرات  اأن�ضطة  ت�ضتخدم 
مل�����ض��اع��دة ال��ط��الب ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات 
ال��ب��ح��ث والت�������ض���ال م���ن خ����الل ال���ق���راءة 

والتقييم والتلخي�س والكتابة.

004ت
1.000.0011

100%0%0%ن

10-2

ت�����ض��ت��خ��دم »ال����ع����ل����وم ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة« ع��ل��ى 
املعتمدة   التفاعلية  واٌلأق��را���س  الإن��رتن��ت 
اأج��ل  م��ن  ال�ضتطالعية،  املحاكيات  على 

تطوير مهارات حل امل�ضكالت.

004ت
1.000.00

11

100%0%0%ن

11-2

ويتو�ضع  العلمية  الطريقة  املحتوى  يقدم 
يف خ��ط��وة ت��ول��ي��د ال���ف���رو����س واخ��ت��ب��اره��ا 
�ضمن فقرة »اأعمل كالعلماء« يف اجلزء ما 

قبل الوحدات.

004ت
1.000.00

11 100%0%0%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري متحقق متحققن�صبة  

جزئيًا 
غري 

متحقق 

12-2

اإىل خ��ط��وات  ال���ط���الب  امل���ح���ت���وى  ي���وج���ه 
والتو�ضل  واخ��ت��ب��اره��ا  الفر�ضية  ت��ك��وي��ن 
»اأعمل  ا�ضتك�ضاف  فقرة  �ضمن  لال�ضتنتاج 

كالعلماء«.

004ت
1.000.00

11

100%0%0%ن

13-2

ي���رك���ز امل���ح���ت���وى ع���ل���ى خ����ط����وات ت��ك��وي��ن 
»ن�ضاط  ف��ق��رات  �ضمن  الفر�ضية  وتوليد 
الأن�ضطة  يف  »خطوة  وكذلك  املهارة«  بناء 

ال�ضتك�ضافية«.

013ت
1.250.500

1 75%25%0%ن

ي�����ض��ج��ع امل���ح���ت���وى ع��ل��ى ت���ط���وي���ر  م��ه��ارة 14-2
الت�ضنيف يف ن�ضاطات »بناء املهارة«.

013ت
1.250.5001

75%25%0%ن

15-2
ي�����ض��ج��ع امل��ح��ت��وى ال���ط���الب ع��ل��ى امل��ق��ارن��ة 
»مراجعة  يف  الأ���ض��ئ��ل��ة  ب��ط��رح  والت�ضنيف 

الدر�س« و«اأخترب نف�ضي«

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

16-2
ت���رت���ب���ط اأن���ظ���م���ة ال��ت�����ض��ن��ي��ف وخ���ط���وات���ه 
ب��امل��ن��ه��ج وُت���ع���ّزز خ���الل امل��ح��ت��وى وال�����ض��ور 

والن�ضاطات.

310ت
2.750.5005

0%25%75%ن

1.780.19املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
59%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

يت�ضح من اجلدول )4-7-2( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين »يطور 
املحتوى عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة« ت�ضاوي )1.78( والنحراف املعياري )0.19(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل من 

2.33(، وبن�ضبة )%59(.
ال�ضواهد)2- وحتققت   ،)3-1( بني  ما  املوؤ�ضر   هذا  ل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
املرتبة  يف  وج��اءت   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  و)2-13(،ب��درج��ة  و)7-2(،  2(،و)3-2(، 
مرتفعة،  حتققهما  ودرج��ة   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط   )16-2(  ،)4-2( ال�ضاهدان  يليها  الأوىل، 
بينما مل تتحقق الأخرى حيث ح�ضل ال�ضاهدان )2-5( )2-6( بدرجة متو�ضطة، واحتال املرتبة الثامنة.
بينما مل تتحقق ال�ضواهد )2-1(، و)2-6(، و)2-13(، و)2-14(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته 
)1.25(، وال�ضواهد )2-5(، و)2-8(، و)2-9(، و)2-10(، و)2-11(، و)2-12( على متو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.00(، وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية.
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 املوا�ضفة الثانية: اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول املتعلم.
رقم )3-7-4(  ويو�ضح اجلدول  �ضاهداً،  يندرج حتتها )19(  املوا�ضفة )5( موؤ�ضرات،  تت�ضمن هذه 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر الثالث »�ضممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي 

كما يلي: 

اجلدول )4-7-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث: »�صممت 
الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-3
ي�ضغل  بعنوان  ع��امل��اً  »ك��ن  افتتاحية  تظهر 
اجلزء الأعلى من ال�ضفحة ويظهر تعليق 

على ال�ضورة حتت العنوان.

004ت
1.000.00

5 100%0%0%ن

2-3
التهيئة: يثري املحتوى اهتمام الطالب من 
واأت�ضاءل«،واملناق�ضات  »اأنظر  اأ�ضئلة  خالل 

ال�ضفية.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

3-3

ال�ضتك�ضاف: توفر الأن�ضطة ال�ضتك�ضافية 
الأول����ي����ة ق��ب��ل ق������راءة ال����در�����س ال��ف��ر���ض��ة 
لتقدمي املفاهيم املفتاحية والتي �ضيتطور 

حولها الدر�س.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

4-3

ال�ضرح: يقدم املحتوى �ضمن »اأقراأ واأتعلم« 
امل���ف���ردات امل��ه��م��ة وي�����ض��ل ال��ن�����س وال�����ض��ور 
ال�ضريع«  »املخترب  ويوفر  املحتوى  اأج��زاء 
فر�ضة اإ�ضافية  للطالب  لتعميق املفاهيم 

املفتاحية.

022ت
1.500.58

4 50%50%0%ن

5-3
الدر�س وطرق  »مراجعة  تقي�س  التقومي: 
الطالب  فهم  الأخ���رى«  البنائي  التقومي 

وتوفر فر�ضاً لإعادة التدري�س.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

عاملاً« 6-3 »كن  افتتاحية  �ضمن  �ضورة   يوجد 
ترتبط باملو�ضوع �ضمن كامل ال�ضفحة.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن
2.080.08املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

69%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

يت�ضح من اجلدول )4-7-3( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرالثالث »�ضممت 
الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم« ت�ضاوي )2.08(، وبانحراف معياري )0.08(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة 

حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3( وبن�ضبة )%69(.
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لل�ضواهد ما بني )1.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد )3-2(، و)3-
الأوىل، وحتقق  املرتبة  بذلك  واحتلت  قيمته )3.00(،  بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي  3(، و)5-3( 

ال�ضاهد )3-4( بدرجة منخف�ضة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.50(.
 ومل يتحقق ال�ضاهدان )3-1(، و)3-6(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك 

احتال املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع »يوؤكد املحتوى على تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها 

 يف احل�ضبان »يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:  
اجلدول )4-7-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الرابع: »يوؤكد املحتوى 

على تن�صيط املعرفة امل�صبقة واأخذها يف احل�صبان «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4

ت�ضاعد مرحلة التهيئة املدرجة يف كل در�س 
خالل  من  القبلية  املعرفة  على  التعرف  يف 
ف��ق��رات »اأن���ظ���ر واأت�������ض���اءل«   و »امل��ن��اق�����ض��ات 

ال�ضفية«.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-4

ي���وف���ر ل��ل��م��ت��ع��ل��م ف���ر����ض���ة م���ت���ك���ررة جل��م��ع 
لال�ضتنتاج   والتو�ضل  وال��دلئ��ل  ال�ضواهد 
واأعمل  �ضريع  ا�ضتك�ضف »خمترب  من خالل 

كالعلماء«

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

2.50.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع
83%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضرالرابع

يت�ضح من اجلدول )4-7-4(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضرالرابع 
معياري  وبانحراف   )2.5( ت�ضاوي  احل�ضبان«  يف  واأخذها  امل�ضبقة  املعرفة  تن�ضيط  على  املحتوى  »يوؤكد 
امل��دى ما بني  املتو�ضط يف  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا  اأن درج��ة حتقق هذا  اإىل  )0.00(، مما ي�ضري 

)2.33 – 3.00( وبن�ضبة )%83(.
وحتقق ال�ضاهد )2-1( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاء يف املرتبة الأوىل، 

وحتقق ال�ضاهد )2-2( بدرجة متو�ضطة عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املتعلمني على حتّمل م�ضوؤولية  املحتوى  »ي�ضجع  املوؤ�ضراخلام�س  �ضواهد  مل�ضتوى حتقق  املئوية  والن�ضب 

التعلم« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-7-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س: »ي�صجع 
املحتوى املتعلمني على حتّمل م�صئولية التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-5

ي�ضاعد الطلبة لطرح اأ�ضئلة لتقومي درجة 
ف��ه��م��ه��م م����ن خ�����الل »اأخ����ت����رب ن��ف�����ض��ي« يف 
الف�ضل  ومراجعة  لل�ضور  املرافق  التعليق 

ومراجعة الدر�س.

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن

2-5
ي��خ��ت��رب ال��ط��الب وي��ق��ي��م��ون ت��وق��ع��ات��ه��م يف 
»اأعمل  ن�ضاط  ال�ضتك�ضافية.يف  الن�ضاطات 

كالعلماء«.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

ي���ج���م���ع ال�����ط�����الب امل����ع����ل����وم����ات لخ���ت���ب���ار 3-5
الفر�ضيات يف ن�ضاط »اأعمل كالعلماء«.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

4-5
يكونوا  اأن  على  الطالب  املطويات  ت�ضاعد 
ا�ضتيعابها  مت  ال��ت��ي  باملفاهيم  وع���ي   ع��ل��ى 

واملفاهيم التي مل يتم ا�ضتيعابها.

040ت
2.000.002

0%100%0%ن

5-5
على  للطالب  ف��وري��ة   راجعة  تغذية  توفر 
ف��ه��م��ه��م ل��ل��م��ف��اه��ي��م   م���ن خ����الل اأ���ض��ئ��ل��ة 

املراجعة الإلكرتونية.

013ت
1.250.5003

75%25%0%  ن

1.600،20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س
53%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س

»ي�ضجع  املوؤ�ضراخلام�س  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )5-7-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية التعلم« ت�ضاوي )1.60(، وبانحراف معياري )0.20(، مما ي�ضري 
اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر منخف�ضة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33-اأقل من1.67( 

وبن�ضبة )%53(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 2.75(، وحتقق ال�ضاهد)1-5( 
بدرجة مرتفعة؛ حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، واحتل املرتبة الأوىل، يليه ال�ضاهد 
)5-4( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني مل تتحقق ال�ضواهد الأخرى، حيث 
متو�ضط  على  و)3-5(   ،)2-5( وال�ضاهدان   ،)1.25( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على   )5-5( ال�ضاهد  ح�ضل 

ح�ضابي قيمته )1.00(، واحتال بذلك املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
واملرجعية  والنغما�س  الدافعية  من  املحتوى  »يزيد  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

والرتباط« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-7-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س: »يزيد 
املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت���ق���دم ن�����ض��اط��ات م��ت��ع��ددة جت��ع��ل ال��ط��ال��ب 1-6
ينهمك  بفاعلية بحل امل�ضكالت املوجهة.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ي��رب��ط ال��ط��ال��ب ب��واق��ع احل��ي��اة م��ن خ��الل 2-6
فقرات »القراءة العلمية« و«مهن يف العلوم«

031ت
1.750.5003

25%75%0%ن

3-6
تف�ضريات  لتقدمي   وال�ضور  الن�س  ي�ضمم 
)�����ض����روح����ات( وا����ض���ح���ة ت���دع���م  الأه������داف 

املحددة.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

4-6

ت���وف���ر ل��ل��ط��الب ال��ن�����ض��اط��ات وامل��ع��ل��وم��ات 
للتهيئة  ل��ل��م��ن��ه��ج،  ال���داع���م���ة  الإث����رائ����ي����ة 
والن��غ��م��ا���س م���ن خ���الل ع���رو����س امل��ح��اك��اة 
التفاعلية،  وال��ع��رو���س  املتحركة  وال��ر���ض��وم 

من خالل املوقع الإلكرتوين للمناهج.

013ت

1.250.5004

75%25%0%ن

5-6
مع  وتتكامل  التقدميية  العرو�س  ترتبط 
خم��ط��ط��ات ال����درو�����س )اأق����را�����س م��دجم��ة 

للعرو�س التقدميية(

004ت
1.000.005

100%0%0%ن

2.000،20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضاد�س
69%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضاد�س

يت�ضح من اجلدول )4-7-6( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يزيد 
املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط«ت�ضاوي )2.00( وبانحراف معياري )0.20(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67–2.33(، 

وبن�ضبة )%69(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتقق ال�ضاهدان )1-6(، 
و)6-3( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، واحتال بذلك املرتبة الأوىل يليهما املوؤ�ضر )6-

2(، بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(. 
ومل يتحقق ال�ضاهدان )6-4(، و)6-5(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، و)1.00( 

على التوايل.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والإنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع »ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني« يف 

كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-7-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع:  »ي�صجع 
املحتوى الت�صاركية بني جميع املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

التوا�ضل 1-7 ملمار�ضة  الفر�ضة  املتعلم  يعطي 
باملعلومات وبالنتائج.

031ت
1.750.5001

25%  75%  0%  ن
1.750.500املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضابع

58%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضابع

يت�ضح من اجلدول )4-7-7( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع »ي�ضجع 
املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني« ت�ضاوي )1.75(، وبانحراف معياري )0.500(، وحتقق هذا املوؤ�ضر 
بدرجة متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وكانت ن�ضبة التحقق 

.)%58(
وحتقق ال�ضاهد الوحيد لهذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.

املوا�ضفة الثالثة:  ي�ضتهدف املحتوى تنمية املهارات الدرا�ضية
 تت�ضمن هذه املوا�ضفة )3( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )14( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-8( التكرارات 
واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر 
الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  يف  املالحظات«  تدوين  مهارات  لتطوير  فر�ضاً  املحتوى  »يت�ضمن  الثامن 

البتدائي، وهي كما يلي: 
اجلدول )4-7-8(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثامن: »يت�صمن 

املحتوى فر�صا لتطوير مهارات تدوين املالحظات«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-8

ي����ح����دد امل���ح���ت���وى ب���و����ض���وح الأف����ك����ار 
ال��رئ��ي�����ض��ة وال���ك���ل���م���ات امل��ف��ت��اح��ي��ة يف 
متييز  يف  الطالب  ي�ضاعد  مبا  الكتاب 

املعلومات املهمة .

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-8

ت���وف���ر م��ل��خ�����ض��ات ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة 
جمعها  مت  ال��ت��ي  للمعلومات  حت��دي��داً 
ت�ضجيله  يتوجب  ما  ح��ول  وتلميحات 

منها .

031ت
1.750.500

2 25%75%0%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-8

الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ف��ك��رة  اأن�ضطة  ت�ضجع 
امل��ادة  الطالب لأخ��ذ مالحظات ح��ول 
ال���ت���ي ي��ب��ح��ث��ون��ه��ا وم����ن ث���م الإ�����ض����ارة 
ك��ت��اب��ة  ع���ن���د  امل����الح����ظ����ات  ه������ذه  اإىل 

ملخ�ضاتهم.

004ت

1.000.00
3 100%0%0%ن

4-8
ت���وف���ر ح��ق��ي��ب��ة الأق������را�������س امل���دجم���ة 
وال���ع���رو����س ال��ت��ق��دمي��ي��ة خم��ط��ط��ات 

بيانية للن�ضو�س.

004ت
1.000.00

3 100%  0%  0%  ن

1.690.13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن

56%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  الثامن

يت�ضح من اجلدول )4-7-8( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن »يت�ضمن 
وبانحراف معياري )0.13(، مما  ت�ضاوي )1.69(،  املالحظات«،  تدوين  لتطوير مهارات  املحتوى فر�ضاً 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من2.33( وبن�ضبة )%56(.
املرتبة  بذلك  واحتل   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة   )1-8( ال�ضاهد  وحتقق 

الأوىل، ويليه ال�ضاهد )8-2( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.
ومل يتحقق ال�ضاهدان )8-3(، و)8-4(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، واحتال 

بذلك املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-9( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع »ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى 

املتعلمني « يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-7-9( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع: »ي�صتهدف 
املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ال��ت��ي �ضيتلقاها 1-9 ال��ك��ربى  الأف��ك��ار  حت��دد 
الطالب يف الكتاب بو�ضوح.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-9

ُت����دع����م الأف�����ك�����ار ال��رئ��ي�����ض��ة م����ن خ���الل 
)م���راج���ع���ة ال����در�����س – ون�������ض���اط ف��ك��ر، 
حت������دث، اأك����ت����ب – وامل����ط����وي����ات( وي��ت��م 
تعلمهم  تلخي�س  على  الطالب  ت�ضجيع 

حول هذه الأفكار.

031ت

1.750.500
2 25%75%0%ن

3-9

ت�����ض��ج��ع اأن�����ض��ط��ة امل��ف��ك��رة الإل��ك��رتون��ي��ة 
للمعلومات  كتابة ملخ�س  الطالب على 
التي جمعوها خالل بحثهم يف الإنرتنت.
ال��ت��ي �ضيتلقاها  ال��ك��ربى  الأف��ك��ار  حت��دد 

الطالب يف الكتاب بو�ضوح.

004ت
1.000.00

3 100%0%0%ن

1.920.16املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع
64%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع

يت�ضح من اجلدول )4-7-9( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع 
»ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني«   ت�ضاوي )1.92(، وبانحراف معياري )0.16(، 
مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من 2.33(، وبن�ضبة )%64(.
 )1-9( ال�ضاهد  وحتقق   ،)3-1( بني  ما  املوؤ�ضر  هذا  ل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت   
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، بينما مل يتحقق ال�ضاهد )9-3(، حيث ح�ضل على 

متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-10( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املخططات  ا�ضتخدام  تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف  العا�ضر  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

التنظيمية ال�ضورية« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما يلي:   

اجلدول )4-9-10(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر: »يقدم 
املحتوى فر�صاً لال�صتذكار والتدرب على املهارات امل�صتهدفة يف ال�صف وا�صتقبال التغذية الراجعة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-10

املدر�ضة  من  – و   A-Zمن( اأن�ضطة  توفر 
ف��ر���ض��اً   ) امل����ه����ارة  – وب����ن����اء  امل����ن����زل  اإىل 
م��ه��ارات  على  للتدريب  للطالب  اإ�ضافية 

ال�ضتق�ضاء.

013ت
1.250.5006

75%25%0%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-10
توفر املراجعة ال�ضريعة ومراجعة الف�ضل 
تدريبات على الت�ضنيف والتنبوؤ والتفكري 

الناقد وغريها من املهارات العلمية.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

3-10

يوجد فر�ضاً للطالب للتدرب على تف�ضري 
ال�����ض��ور وال���ر����ض���وم والأ����ض���ك���ال م���ن خ��الل 
 – اجل���دول  –اقراأ  ال�����ض��ورة  )اق���راأ  اأ�ضئلة 

اقراأ املخطط(.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

4-10

تعمل )اأ�ضئلة اخترب نف�ضي – فكر، حتدث 
،واك���ت���ب( ك�����اأدوات ت��ق��ومي ب��ن��ائ��ي ليتحقق 

الطالب من فهمهم اأثناء الدرو�س.

031ت
1.750.5005

25%75%0%ن

5-10
اأدائهم من  لتقومي  للطالب  يوجد فر�ضاً 
ومراجعة  الدر�س  ملراجعة  اإكمالهم  خالل 

الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

6-10
الف�ضل(  –اختبار  ال��در���س  )اختبار  ي��زود 
ب��ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ح���ول م�ضتوى  ال���ط���الب 

فهمهم للمفاهيم املقدمة لهم حديثاً.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

7-10
ي��ت��ل��ق��ى ال���ط���الب ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ف��وري��ة 
التفاعلية  لالختبارات  ا�ضتخدامهم  عند 

الإلكرتونية الق�ضرية.

004ت
1.000.007

100%0%0%ن

2.290.15املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر العا�ضر
76%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر العا�ضر

»يقدم  املوؤ�ضرالعا�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )10-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
الراجعة«  التغذية  وا�ضتقبال  ال�ضف  يف  امل�ضتهدفة  امل��ه��ارات  على  وال��ت��درب  لال�ضتذكار  فر�ضاً  املحتوى 
اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث  ت�ضاوي )2.29(، وانحراف معياري )0.15(، مما ي�ضري اإىل 

يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33( وبن�ضبة )%76(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 3(، وحتققت ال�ضواهد )10-
2(، و) 10-3(، و)10-5(، و) 10-6( بدرجة مرتفعة؛ حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، 
واحتلت املرتبة الأوىل، يليها ال�ضاهد )10-4(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، ومل يتحقق ال�ضاهدان 

)10-1(، و)10-7(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.25(، و)1.00( على التوايل.
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املوا�ضفة الرابعة: ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة والتحدث
تت�ضمن هذه املوا�ضفة )5( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )18( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )11-7-4( 
التكرارات، واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  يف  املتعلمني«  لدى  القرائي  الفهم  م�ضتوى  »تطوير  ع�ضر  احل��ادي  املوؤ�ضر 

البتدائي، وهي كما يلي: 

اجلدول )4-9-11(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر احلادي ع�صر: 
»تطوير م�صتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري متحقق متحققن�صبة  

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-11
ُيقّدم املحتوى العلمي مب�ضتويات قرائية 
للمفاهيم  ال��ط��الب  فهم  ل��زي��ادة  متعددة 

املفتاحية.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

يبداأ كل در�س بقائمة من املفردات املهمة.2-11
400ت

3.000.00
1 0%0%100%ن

ي��وج��د م�����ض��رد ل��ل��م�����ض��ط��ل��ح��ات يف ن��ه��اي��ة 3-11
الكتاب.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

4-11
امل��ف��ردات  لتعلم  تقوميياً  املحتوى  ي��وف��ر 
وال���ف���ه���م ال���ق���رائ���ي )م���راج���ع���ة ال���در����س 

مراجعة الف�ضل، اأخترب نف�ضي(

400ت
3.000.00

1

0%0%100%ن

تعليمية 5-11 ب���األ���ع���اب  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��ع��زز 
خا�ضة باملفردات على املوقع الإلكرتوين.

004ت
1.000.005

100%0%0%ن

6-11

م�ضادر  من  ال��ق��راءة  على  الطلبة  ي�ضجع 
كتابي  تلخي�س  وي��وف��ر  الإن���رتن���ت،  م��ن 
ل��ت��و���ض��ي��ح م�����ض��ت��وى ف��ه��م��ه��م وا���ض��ت��خ��دام 

املجلة الإلكرتونية.

004ت
1.000.005

100%0%0%ن

7-11
متوافقة  و�ضردية  ب�ضرية  اأ�ضاليب  توفر 
مع الن�س  لدعم فهم الطالب من خالل 

»املراجعة الإلكرتونية«.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%ن

2.140.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
72%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
»تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.14(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري 
اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل من2.33 

(، وبن�ضبة )%72(.



284

ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة  و)4-11(  و)3-11(،   ،)2-11( و   ،)1-11( ال�ضواهد  وحتققت 
قيمته )3.00(، ومل تتحقق ال�ضواهد )11-5(، و )11-6(، و)11-7( حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته ت�ضاوي )1.00(. 
ويو�ضح اجلدول رقم )4-9-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين ع�ضر »تطوير قدرات الطالب يف قراءة املفردات وامل�ضطلحات« 

يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما يلي:   

اجلدول )4-9-12( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر: »تطوير 
قدرات الطالب يف قراءة املفردات وامل�صطلحات«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

افتتاحية 1-12 وامل�ضطلحات يف  املفردات  تقّدم 
كل ف�ضل وكل در�س.

031ت
1.750.5002

25%75%0%ن

تظلل املفردات التي ترد للمرة الأوىل يف 2-12
الن�س

310ت
2.750.5001

0%25%75%ن

3-12
تعزز اللغة العلمية باألعاب تعلمية خا�ضة 
ب����امل����ف����ردات  ع���ل���ى امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين، 

puzzle maker CD ROM  وكذلك

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن

1.830.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين ع�ضر
61%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-12( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين ع�ضر 
ت�ضاوي )1.83(، وبانحراف معياري )0.33(،  املفردات وامل�ضطلحات«  »تطوير قدرات الطالب يف قراءة 
وحتقق هذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأق��ل من 2.33(، 

وكانت ن�ضبة التحقق )%61(.
 ،)2.75-1.00( بني  ما  املوؤ�ضر  لهذا  ال�ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
وحتقق ال�ضاهد) 12-2(، بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، 

يليه ال�ضاهد) 12-1( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(. 
ومل يتحقق ال�ضاهد)12-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املتعلمني«يف  الب�ضرية لدى  الثقافة  املوؤ�ضرالثالث ع�ضر »تطوير  �ضواهد  مل�ضتوى حتقق  املئوية  والن�ضب 

كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-7-13(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث ع�صر: »تطوير 
الثقافة الب�صرية لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-13
ي�����ض��اع��د امل��ح��ت��وى ال��ط��ال��ب ع��ل��ى حتليل 
الأ�ضكال الب�ضرية من خالل فقرة »اأقراأ 

ال�ضكل«.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-13
وتزيد  ال��ط��الب  فهم  م��ن  التقنية  تزيد 
من مهارات التثقيف الب�ضري من خالل 

.»Review -eفقرة

013ت
1.250.500

2  75%25%0%ن

3-13

اكت�ضاف  على  ال��ط��الب  املحتوى  ي�ضاعد 
ب�ضكل  مالحظتها  ال�ضعب  م��ن  ظ��واه��ر 
م��ب��ا���ض��ر )ب��ط��ري��ق��ة ���ض��ردي��ة م��ت��ح��رك��ة( 
وك��ذل��ك   animated narration

.»Science inmotion«

004ت

1.000.00
3 100%  0%  0%  ن

1.750.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث ع�ضر
58%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-13( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضرالثالث ع�ضر 
اإىل  املتعلمني« ت�ضاوي )1.75(، وبانحراف معياري )0.17(، مما ي�ضري  الب�ضرية لدى  الثقافة  »تطوير 
اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 –اأقل من 12.33( 

وبن�ضبة )%58(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لل�ضواهد ما بني )1.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهد )13-1( بدرجة 

مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتل بذلك املرتبة الأوىل.
ومل يتحقق ال�ضاهدان )13-2(، و)13-3(،حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، و)1.00( 

على التوايل.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-14( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
يف  الكتابة  مهارات  تطوير  املحتوى  »يدعم  ع�ضر  الرابع  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

العلوم« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-7-14( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر:  »يدعم 
املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14

ي�ضجع الطالب على توا�ضل ا�ضتيعابهم 
»الربط  فقرات  عرب  بالكتابة  للمفهوم 
ب���ال���ك���ت���اب���ة«، »اأك����ت����ب ع���ن »، »ال��ك��ت��اب��ة 

العلمية«.

031ت
1.750.500

1 25%75%0%ن

2-14

الكتابة  على  الطالب  املحتوى  ي�ضجع 
عرب  ال��در���س  يف   املقدمة  املفاهيم  ع��ن 
»����ض���م���ات يف م���راج���ع���ة ال���در����س)اأف���ك���ر 

واأحتدث واأكتب(«.

031ت
1.750.500

1 25%75%0%ن

3-14

كتابة  ع��ل��ى  ال��ط��الب  امل��ح��ت��وى  ي�ضجع 
جمعها  مت  التي  للمعلومات  ملخ�ضات 
عن طريق بحثهم يف الإنرتنت و»املجلة 

الإلكرتونية«.

004ت
1.000.00

3 100%  0%  0%  ن

1.500.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع ع�ضر
50%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-7-14( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضرالرابع 
ع�ضر«يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم« ت�ضاوي )1.50(، وبانحراف معياري )0.33(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر منخف�ضة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33 –اأقل 

من 1.67( وبن�ضبة )%50(.
 ،)1-14( ال�ضاهدان  وحتقق   ،)1.75-1.00( بني  ما  لل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
و)14-2( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، واحتال بذلك املرتبة الأوىل، ومل يتحقق 

ال�ضاهد )14-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك احتل املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-15( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات 
مهارات  لتطوير  فر�ضاً  املحتوى  »يقدم  ع�ضر  اخلام�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

املحادثة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-7-15(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر: »يقدم 
املحتوى فر�صا لتطوير مهارات املحادثة« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-15

مناق�ضة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  امل��ح��ت��وى  ي�ضجع 
اأو م��ع جمموعات  اآخ��ر  اأف��ك��اره م��ع طالب 
»خطوة  فقرة   عرب  الطالب  من  م�ضغرة 

اأتوا�ضل يف العديد من الأن�ضطة العملية«

310ت
2.750.501

0%25%75%ن

2-15

ي�ضمح املحتوى للطلبة بالرتقاء مب�ضتوى 
يف  وال��ت��ح��دث  الكتابة  ط��ري��ق  ع��ن  فهمهم 
اأقراأ واأحتدث  »�ضمات التقومي البنائي يف  

واأكتب«.

031ت
1.750.502

25%  75%  0%  ن

2.250.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر
75%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-7-15( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضراخلام�س ع�ضر«يقدم 
املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات املحادثة« ت�ضاوي )2.25(، وبانحراف معياري )0.50(، مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة 

.)%75(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.75 – 2.75(، وحتقق ال�ضاهد 
)15-1( بدرجة مرتفعة؛ حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، واحتل املرتبة الأوىل، يف حني 

تتحقق ال�ضاهد)15-2(، وح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(، واحتل بذلك املرتبة الأخرية.

املوا�ضفة اخلام�ضة: ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية
   تت�ضمن هذه املوا�ضفة )4( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )12( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )16-7-4( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر »يطور املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول 

البتدائي، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-9-16(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر:  
»يطور املحتوى مهارات حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

امل�ضكالت يف 1-16 الطالب مهارات حل  يطبق 
اأن�ضطة ال�ضتق�ضاء.

031ت
1.750.500

1 25%75%0%ن

2-16
تقدم فقرة )الريا�ضيات يف العلوم- رابط 
امل�����ض��ك��ل��ة( م�ضكالت  – ح��ل  ال��ري��ا���ض��ي��ات 

متنوعة ليقوم الطالب بحلها.

031ت
1.750.500

1 25%75%0%ن

ت����وف����ر ح���ق���ي���ب���ة الأق��������را���������س امل����دجم����ة 3-16
موديولت حلل امل�ضكالت .

004ت
1.000.00

3 100%  0%  0%  ن
1.500.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر

50%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضاد�س ع�ضر

ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )16-7-4( 
ع�ضر »يطور املحتوى مهارت حل امل�ضكالت لدى املتعلمني«، ت�ضاوي )1.50(، وبانحراف معياري )0.33(، 
مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر منخف�ضة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33 –اأقل 

من 1.67(، وبن�ضبة )%50(.
 وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-1.75(، وحتقق ال�ضاهدان )16-
مل  حني  يف  الأوىل،  املرتبة  واحتال   ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  و)2-16(   ،)1
يتحقق ال�ضاهد )16-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، واحتل بذلك املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« يف 

كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-7-17(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد   املوؤ�صر ال�صابع ع�صر: 
»ي�صتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��ت��ط��ل��ب ال��ك��ث��ري م���ن جت�����ارب امل��ع��م��ل من 1-17
الطالب قيا�س امل�ضافة واحلجم واحلرارة.

310ت
2.750.5002

0%25%75%ن

على 2-17 تطبيقات  عاملاً(  )كن  اأن�ضطة  تت�ضمن 
القيا�س.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��ت�����ض��م��ن ف��ق��رة »ال��ري��ا���ض��ي��ات يف ال��ع��ل��وم« 3-17
اأن�ضطة متنوعة للقيا�س.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

تت�ضمن مرجعيات كتاب الطالب معلومات 4-17
حول وحدات واأدوات القيا�س.

130ت
2.250.5002

0%75%  25%  ن
2.250،25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

75%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-7-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر 
»ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.25(، وانحراف معياري )0.25(، مما ي�ضري 
اأق��ل من  امل��دى ما بني )1.67–  املتو�ضط يف  املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا  اأن درج��ة حتقق هذا  اإىل 

2.33(، وبن�ضبة )%75(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهد )17-
2( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتل املرتبة الأوىل. يليه ال�ضاهد)17-1(، بدرجة 
مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، ويف املرتبة الثالثة حتقق ال�ضاهد)17-4( بدرجة متو�ضطة، 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، ومل يتحقق ال�ضاهد )17-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.00( واحتل بذلك املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-18( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم 

البيانية لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما يلي:   

اجلدول )4-7-18( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر:  
»ي�صتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�صوم البيانية لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي�ضف الكتاب للطالب كيفية عمل وتف�ضري 1-18
الر�ضوم البيانية. 

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-18
ت�ضاعد فقرة »اأقراأ الر�ضم البياين« الطالب 
يف ت��ط��وي��ر ق��درت��ه��م ع��ل��ى  ت��ف�����ض��ري متثيل 

البيانات.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-18 ) العلوم  يف  الريا�ضيات  )اأن�ضطة  تت�ضمن 
ر�ضوماً.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الثامن ع�ضر

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الثامن ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-7-18( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن ع�ضر 
وبانحراف   ،)3.00( ت�ضاوي  املتعلمني«  لدى  البيانية  الر�ضوم  وق��راءة  اإع��داد  مهارات  تطوير  »ي�ضتهدف 
معياري )0.00(، وحتقق هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-

3.00(، وكانت ن�ضبة التحقق )%100(.
وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-19( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر »ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�ضاء 

والحتمالت الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما يلي: 

اجلدول )4-7-19(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع ع�صر: 
»ي�صتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�صاء والحتمالت الأ�صا�صية لدى املتعلمني« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-19

العلوم(  )الريا�ضيات يف  اأن�ضطة  تقدم 
الن�ضبة  مفهومي  العليا  امل�ضتويات  يف 
وامل����ع����دل م���رتاب���ط���ة وم���دم���وج���ة مع 

املفاهيم العلمية

031ت

1.750.500
1 25%75%0%ن

2-19

ي��ك��ت�����ض��ب ال�����ط�����الب خ������ربة يف ج��م��ع 
ال����ب����ي����ان����ات وحت���ل���ي���ل���ه���ا م�����ن خ�����الل) 
معمل  اأن�ضطة  امل��ه��ارة-  بناء  اكت�ضف- 

كن عاملا(

031ت

1.750.500
1 25%  75%  0%  ن

1.750.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر

58%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر
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التا�ضع  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )19-7-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ع�ضر«ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�ضاء والحتمالت الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني« ت�ضاوي )1.75(، 
وبانحراف معياري )0.50(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67 –اأقل من 2.33( وبن�ضبة )%58(.
  وحتقق �ضاهدا هذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.

للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  العلوم  حمتوى  يوظف  ال�ضاد�ضة:  املوا�ضفة 
ال�ضفي

رق��م )20-7-4(  اجل���دول  ويو�ضح  ���ض��اه��دان،  ي��ن��درج حتته  واح���داً  م��وؤ���ض��راً  املوا�ضفة  ه��ذه  تت�ضمن 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر الع�ضرين« ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه »يف كتاب الطالب لل�ضف الأول 

البتدائي،  وهي كما يلي: 
اجلدول )4-9-20(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الع�صرين:  ي�صتخدم 

التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-20

يوظف املحتوى ا�ضاليب متنوعة للتقومي 
خالل  ال��ط��الب  فهم  م��ن  للتاأكد  البنائي 
ف��ق��رات »اأخ��ت��رب نف�ضي« و »اأف��ك��ر واأحت��دث 

واأكتب«.

031ت
1.750.500

1 25%75%0%ن

2-20

تعلمهم  بتقييم  للطلبة  امل��ح��ت��وى  ي�ضمح 
اأو ف�����ض��ل، ب��الإج��اب��ة  يف ن��ه��اي��ة ك���ل در�����س 
اأ�ضئلة مراجعة ت�ضتمل على مراجعة  على 
ال�ضور«،  »ملخ�س  عرب  وتت�ضمن  الدر�س 
»امل����ط����وي����ات«، »اأف���ك���ر واأحت������دث واأك���ت���ب«، 

»العلوم والريا�ضيات«، العلوم والكتابة.

031ت

1.750.500
1

25%  75%  0%  ن

1.750.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين
58%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-7-4( 
»ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه«، ت�ضاوي )2.60(، وبانحراف معياري )0.50(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 –اأقل من 

2.33(، وبن�ضبة )%58(.
وحتقق �ضاهدا هذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.
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املوا�ضفة ال�ضابعة: ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
تت�ضمن هذه املوا�ضفة  موؤ�ضراً واحداً، يندرج حتته )5( �ضواهد، ويو�ضح اجلدول رقم )21-7-4( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
كتاب  يف  التعلم«  وتطوير  لدعم  متنوعة  واأدوات  باأ�ضاليب  التقنية  »توّظف  والع�ضرين  احل��ادي  املوؤ�ضر 

الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي: 

اجلدول )4-9-21(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر احلادي والع�صرين:  
»توّظف التقنية باأ�صاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

الطالب 1-21 لكتاب  اإلكرتونية  ن�ضخة  توجد 
على الإنرتنت.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-21

العلمية  امل���ف���ردات  وت��زي��د  التقنية  ت��ع��زز 
وامل��ح��ت��وى ال��ع��ل��م��ي ع��رب ت��وف��ري اأق��را���س 
الأل��غ��از  �ضانع  ل���   )CD-ROM( مدجمة 
ال��ع��ل��وم  واأن���ا����ض���ي���د   PuzzleMaker
امل��راح��ل  مل��خ��ت��ل��ف    Science Songs

وباأ�ضكال خمتلفة

004ت

1.000.002

100%0%0%ن

3-21

ي��ق��دم ت�����ض��م��ي��م��اً ل��الأن�����ض��ط��ة ب��ا���ض��ت��خ��دام 
ال��ف��ي��دي��و  وت��ت��ي��ح اأق���را����س ال���� دي يف دي 
تخطيط  فر�ضة  العلوم  بن�ضاط  اخلا�ضة 
وي�ضاعد ال��ف��ي��دي��و  ب��ا���ض��ت��خ��دام  الأن�����ض��ط��ة 
تقدمي  ع��ل��ى   Science in Motion
امل��ف��اه��ي��م الأ���ض��ا���ض��ي��ة ب��ا���ض��ت��خ��دام ال��ر���ض��وم 

املتحركة.

004ت

1.0000 .02

 100%0%0%ن

4-21

ي�������ض���اع���د ب����رن����ام����ج ال���ب���ح���ث يف ال���ع���ل���وم 
ع��ل��ى  امل������وج������ود   Science Quest
CD-( الإنرتنت وعلى الأقرا�س املدجمة
ROM( الطالب على الندماج يف عملية 
حم���اك���اة ت��ف��اع��ل��ي��ة و���ض��ي��ن��اري��وه��ات حلل 

امل�ضكالت.

004ت

1.000.002

100%0%0%ن

ي��وف��ر »اأن�����ض��ط��ة الإث�����راء« ب��اأ���ض��ك��ال و�ضيغ 5-21
خمتلفة على الإنرتنت.

004ت
1.000.00

00%0%0%ن

1.400.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي والع�ضرين

46%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي والع�ضرين
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املوؤ�ضر احلادي  مل�ضتوى حتقق   احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله  اجل��دول )21-7-4(  يت�ضح من 
والع�ضرين »توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم« ت�ضاوي )1.40(، وبانحراف 
معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن هذا املوؤ�ضر حتقق بدرجة منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى 

ما بني )1.33-اأقل من 1.67(، وبن�ضبة )%46(.
ال�ضواهد  تتحقق  قيمته )3.00(، ومل  بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي  ال�ضاهد )1-21(  وحتقق 

الأخرى لهذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�صة نتائج املحور الأول: املوا�صفات والرتبوية 
لعر�س نتائج املحور الأول الكلية التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور والبالغ عددها )7( موا�ضفات ت�ضمنت )21( موؤ�ضراً، يندرج حتتها ) 
110( �ضواهد، والتي متثل املوا�ضفات الرتبوية، ويتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي 
 )22-7-4  ( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  وترتيبها،  حتققها،  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب  املوؤ�ضرات،  لهذه  امل��وزون 

املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

 اجلدول )4-7-22( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية  

رقم  
املتو�صط املوؤ�صراملوؤ�صر

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

املوا�ضفة الأوىل: متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء

ُتقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة على ال�ضتق�ضاء ت�ضّكل مبجموعها تركيز 1
6410%  1.920.33الوحدة، وتزّود الطالب بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني.

5912%  1.780.19يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة.2
 املوا�ضفة الثانية: اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول الطالب

697%    2.080.08�ضممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم.3
832%2.50.00يوؤكد املحتوى على تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها يف احل�ضبان.4
5318%  1.600،20ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية التعلم.5
698%  2.000،20يزيد املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط.6
5814%1.750.500ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني7

املوا�ضفة الثالثة:  ي�ضتهدف املحتوى تنمية مهارات الدرا�ضة.
5617%  1.690.13يت�ضمن املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات تدوين املالحظات.8
649%1.920.16ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني 9

يف 10 امل�ضتهدفة  املهارات  على  والتدرب  لال�ضتذكار  فر�ضاًُ  املحتوى  يقدم 
763%  2.290.15ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة.
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رقم  
املتو�صط املوؤ�صراملوؤ�صر

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

املوا�ضفة الرابعة: ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة والتحدث
726%  2.140.00تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني.11
6111%  1.830.33تطوير قدرات الطالب يف قراءة املفردات وامل�ضطلحات12
5813%  1.750.17تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني.13
5019%  1.500.33يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم.14
755%  2.250.50يقدم املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات املحادثة. 15

    املوا�ضفة اخلام�ضة: ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية.
5019%  1.500.33يطور املحتوى مهارت حل امل�ضكالت لدى املتعلمني.16
754%  2.250،25ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني.17
1001%  3.000.00ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم البيانية لدى املتعلمني.18

الأ�ضا�ضية 19 والحتمالت  الإح�ضاء  مهارات  تطوير  املحتوى  ي�ضتهدف 
5814%  1.750.50لدى املتعلمني.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة: يوظف حمتوى العلوم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي 
5814%  1.750.50ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه.20

املوا�ضفة ال�ضابعة: ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
4621%  1.400.00توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم.21

65%1.940.23م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات  الكلية للمحور الأول .

الكلي  الكلية املحور  املتو�ضط احل�ضابي للموؤ�ضرات  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )22-7-4(  
ت�ضاوي )1.94(، وبانحراف معياري )0.23(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%65(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات ما بني )1-3(، حيث حتقق موؤ�ضران 
لدى  البيانية  الر�ضوم  وق���راءة  اإع���داد  م��ه��ارات  تطوير  ي�ضتهدف  ع�ضر«  الثامن  وج��اء  مرتفعة،  بدرجة 
على  املحتوى  »يوؤكد  املوؤ�ضرالرابع  )3.00(،يليه  قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  يف  املتعلمني« 
تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها يف احل�ضبان« يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،50(، وكانت 

درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة.
لال�ضتذكار  فر�ضاً  املحتوى  »يقدم  العا�ضر  املوؤ�ضر  وج��اء  متو�ضطة،  بدرجة  موؤ�ضراً   )16( وحتقق 
مبتو�ضط  الثالثة،  املرتبة  يف  الراجعة«  التغذية  وا�ضتقبال  ال�ضف  يف  امل�ضتهدفة  املهارات  على  والتدرب 
ح�ضابي قيمته )2.29(، يليه املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« يف 
اخلام�ضة  املرتبة  يليه يف  وبدرجة حتقق متو�ضطة،   ،)2.25( قيمته  الرابعة، ومبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة 
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املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر »يقدم املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات املحادثة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، 
ويف املرتبة ال�ضاد�ضة ياأتي املوؤ�ضر احلادي ع�ضر »تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني« مبتو�ضط 
دورة  مراحل  بدمج  الدرو�س  �ضممت  الثالث«  املوؤ�ضر  ياأتي  ال�ضابعة  املرتبة  ويف   ،)2.14( قيمته  ح�ضابي 
التعلم«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.08(، يليه املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يزيد املحتوى من الدافعية والنغما�س 
واملرجعية والرتباط« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ويليه يف املرتبة التا�ضعة املوؤ�ضر التا�ضع »ي�ضتهدف 
املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.92(، ويف املرتبة العا�ضرة 
الوحدة،  تركيز  ت�ضّكل مبجموعها  ال�ضتق�ضاء،  على  معتمدة  متنوعة  اأن�ضطة  »ُتقّدم  الأول  املوؤ�ضر  ياأتي 
وتزّود الطالب بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.92(، ويليه املوؤ�ضر 
الثاين ع�ضر »تطوير قدرات الطالب يف قراءة املفردات وامل�ضطلحات«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.83(، 
و�ضياقات  اأن�ضطة  �ضمن  العلم  عمليات  املحتوى  »يطور  الثاين  املوؤ�ضر  ياأتي  ع�ضرة  الثانية  املرتبة  ويف 
خمتلفة« ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.78(، وت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات: املوؤ�ضر الثالث 
معياري  وبانحراف   ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  املتعلمني«  لدى  الب�ضرية  الثقافة  »تطوير  ع�ضر 
الت�ضاركية بني جميع  املوؤ�ضرال�ضابع »ي�ضجع املحتوى  الثالثة ع�ضرة، يليه  املرتبة  )0.17(، واحتل بذلك 
الأ�ضا�ضية لدى  والحتمالت  الإح�ضاء  املحتوى تطوير مهارات  »ي�ضتهدف  التا�ضع ع�ضر  ثم  املتعلمني«، 
املتعلمني«، فاملوؤ�ضر الع�ضرون« ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه« مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.75(، وبانحراف معياري )0.500(، وجميعها احتلت املرتبة الرابعة ع�ضرة، ويف املرتبة ال�ضابعة 
ع�ضرة ياأتي املوؤ�ضر الثامن »يت�ضمن املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات تدوين املالحظات« مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.69(، يليه املوؤ�ضر اخلام�س »ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية التعلم« مبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.60(، ودرجة حتققه متو�ضطة.
وال�ضاد�س ع�ضر  العلوم«،  الكتابة يف  املحتوى تطوير مهارات  يدعم  الرابع ع�ضر«  املوؤ�ضران  وحتقق 
قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  منخف�ضة،  ب��درج��ة  املتعلمني«  ل��دى  امل�ضكالت  ح��ل  م��ه��ارت  املحتوى  »ي��ط��ور 

)1.50(، واحتال املرتبة التا�ضعة ع�ضرة.
ويف املرتبة الأخرية جاء املوؤ�ضراحلادي والع�ضرون »توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم 

وتطوير التعلم« بدرجة منخف�ضة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.40(.
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Technical Specifications  املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني لكافة مكونات الكتاب، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لكتاب الطالب، والبالغ عددها موا�ضفتني تت�ضمنان )11( موؤ�ضراً يندرج حتتها 
الدرا�ضي  الف�ضل  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  حتليل  نتائج  �ضوء  يف  وترتيبها  �ضاهداً،   )88(
تناول  ومت  الطبيعية(،  والعلوم  العلوم  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  الثاين  الدرا�ضي  والف�ضل  الأول، 
نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موؤ�ضر يف �ضوء ال�ضواهد التي حتققها، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى 

حتقق هذه املوؤ�ضرات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل:  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل
املوا�ضفة  موؤ�ضراً  وتت�ضمن هذه  الفنية،  املوا�ضفات  الأوىل من  املوا�ضفة  املوا�ضفة هي  تعد هذه   
احل�ضابي  واملتو�ضط  ال��ت��ك��رارات   )23-7-4( رق��م  اجل���دول  ويو�ضح  �ضواهد،   )10( حتته  ي��ن��درج  واح���داً، 
والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول »يتميز ال�ضكل 
الفنية،  املوا�ضفات  البتدائي من   الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  ومتانته« يف  بجاذبيته  للكتاب  اخلارجي 

وهي، كما يلي:   

جدول )4-7-23( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الأول: »يتميز ال�صكل 
اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

و�ضماكة 1-1 جتليده  ب��ج��ودة  ال��ك��ت��اب  يتميز 
غالفه.

040ت
2.000.009

0%  100%  0%  ن

����ض���ورة ال���غ���الف م��رت��ب��ط��ة مب��و���ض��وع��ات 2-1
الكتاب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3-1
امل�ضتهدف  �ضورة الغالف منا�ضبة للعمر 
)ي��ت��خ��ذ ال��غ��الف ل��ون��اً مي��ّي��زه ع��ن باقي 

ال�ضفوف(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-1
�ضورة الغالف اخللفي مرتبطة بالغالف 
الأمامي يت�ضمن الغالف اخللفي �ضرحاً 

ل�ضورة الغالف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-1
�ضور الغالف الداخلي مرتبطة بالغالف 
اخل���ارج���ي . ي��ظ��ه��ر ك��ع��ب ال��غ��الف بلون 

مميز لل�ضف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يظهر ا�ضم الكتاب على كعب الغالف.6-1
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

7-1
�ضورة الغالف منا�ضبة للعمر امل�ضتهدف.
)ي��ت��خ��ذ ال��غ��الف ل��ون��اً مي��ّي��زه ع��ن باقي 

ال�ضفوف(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

8-1
�ضورة الغالف اخللفي مرتبطة بالغالف 
الأمامي يت�ضمن الغالف اخللفي �ضرحاً 

ل�ضورة الغالف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

9-1
�ضور الغالف الداخلي مرتبطة بالغالف 
اخلارجي  يظهر كعب الغالف بلون مميز 

لل�ضف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يظهر ا�ضم الكتاب على كعب الغالف.10-1
040ت

2.000.009
0%  100%  0%  ن

2.280.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول
93%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

امل��وؤ���ض��رالأول  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع���اله   )23-7-4( اجل���دول  م��ن  يت�ضح 
ت�ضاوي  ومتانته«  بجاذبيته  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  »يتميز  الفنية  املوا�ضفات  من  الأوىل  للموا�ضفة 
هذا  ج��اء  حيث  مرتفعة؛  املوؤ�ضر  ه��ذا  حتقق  درج��ة  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.28(

املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-اأقل من 3.00(، وبن�ضبة )%93(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )2-3(، وحتققت ال�ضواهد)2-1(، 
)1-3(، و)1-4(، و)1-5(، و)1-6(، و)1-7(، و)1-8(، و)1-9( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)3.00(، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، وحتقق ال�ضاهدان )1-1(، )1-10( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )2.00(.

املوا�ضفة الثانية:  اأق�ضام الكتاب وعنا�ضره منظمة ب�ضكل متمايز ومت�ّضق ومتوازن
تت�ضمن هذه املوا�ضفة )10( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )77( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )24-7-4( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضرالثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي من 

املوا�ضفات الفنية، وهي كما يلي:   



298

جدول )4-7-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثاين: »تظهر بنية 
الكتاب بنمطية حمددة ومت�صقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري متحقق متحققن�صبة  

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-2
 5-2 وح��دات،   )6( اإىل  الكتاب  يق�ضم 
ف�ضول يف ك��ل وح���دة، 2-4 درو����س يف 

كل ف�ضل

040ت
2.000.00

1 0%  100%  0%  ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

يت�ضح من اجلدول )4-7-24( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين من 
معياري  وبانحراف   ،)2.00( ت�ضاوي  ومت�ضقة«  حم��ددة  بنمطية  الكتاب  بنية  »تظهر  الفنية  املوا�ضفات 
)0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-

اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%67(.
ون�ضبة  املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(،  لهذا  الوحيد  ال�ضاهد  وحتقق 

اتفاق املحللني ت�ضاوي )%100(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-25( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�ضة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-7-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث: »يفتتح ما قبل 
الوحدات بفقرات تهيئة خا�صة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-3
ي�ضغل  بعنوان  عاملاً«  »كن  افتتاحية  تظهر 
اجلزء الأعلى من ال�ضفحة، ويوجد تعليق 

على ال�ضورة حتت العنوان.

013ت
1.250.500-

75%  25%  0%  ن

عاملاً« 2-3 »كن  افتتاحية  �ضمن  �ضورة   يوجد 
ترتبط باملو�ضوع �ضمن كامل ال�ضفحة.

013ت
1.250.50.-

75%  25%  0%  ن

1.250.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث

42%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث
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يت�ضح من اجلدول )4-7-25( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضرالثاين من 
وبانحراف معياري  ت�ضاوي )1.25(،  تهيئة خا�ضة«  بفقرات  الوحدات  »يفتتح ما قبل  الفنية  املوا�ضفات 

)0.50(، وبذلك مل يتحقق هذا املوؤ�ضر، حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى )الأقل من 1.33(.
ومل يتحقق �ضاهدا هذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-7-26( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 

»ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-7-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الرابع : »ُت�ن���ّظم 
الوحدات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ُتفتح الوحدة ب�ضورة يف كامل ال�ضفحة.1-4
400ت

3.000.00
1

0%  0%  100%  ن

ع��ن��وان ال��وح��دة ���ض��ري��ط ن�ضي ل��ه نف�س 2-4
لون الوحدة.

400ت
3.000.00

1

0%  0%  100%  ن

توجد عبارة يف اجلزء الأ�ضفل لل�ضفحة، 3-4
ترتبط مبو�ضوع ال�ضورة والوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

�ضفحتني 4-4 يف  ال����وح����دة  اأدب����ي����ات  ت��ظ��ه��ر 
متقابلتني مع �ضورة بكامل ال�ضفحة.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

5-4
ت��وج��د يف ���ض��ف��ح��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة اأي��ق��ون��ة 
مع  ال�ضفحة  اأع��ل��ى  الأدب����ي����ات،  ب��ع��ن��وان 

حتديد منط املجال الأدبي امل�ضتهدف.

004ت
1.000.00

5

100%  0%  0%  ن

6-4
اأدب��ي��ات  افتتاحية  يف  ن�ضي  مربع  يوجد 
مبو�ضوع  ترتبط  عبارة  يحوي  الوحدة، 

ال�ضورة مع تو�ضح امل�ضدر.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

ت��خ��ت��ت��م ال����وح����دة مب���و����ض���وع ع���ن امل��ه��ن 7-4
العلمية.

040ت
2.000.004

0%  100%  0%  ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

الرابع  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )26-7-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« ت�ضاوي )2.00(،  من املوا�ضفة الثانية للموا�ضفات الفنية 
وبانحراف معياري )0.0(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%67(.
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-4( وحتققت   ،)3.00-1.00( بني  ما  املوؤ�ضر  هذا  ل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت     
1(، و)4-2(، و)4-3(، بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل، يليها 
ال�ضاهد )4-7(، بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل تتحقق ال�ضواهد )4-4(، و)4-

5(، و)4-6(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية.
يو�ضح اجلدول رقم )4-7-27( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية للموا�ضفات الفنية 

» ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما يلي:   

جدول )4-7-27 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر اخلام�س: »ُت�ن���ّظم 
الف�صول بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يربز رقم الف�ضل مب�ضتطيل  له نف�س 1-5
لون الوحدة.

040ت
2.000.009

0%  100%  0%  ن

ي��ظ��ه��ر ع���ن���وان ال��ف�����ض��ل ���ض��م��ن م��رب��ع 2-5
ياأخذ نف�س لون عنوان الوحدة.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

3-5

ي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي ي���ح���وي ع���ن���وان 
الدرو�س  اأحمر وعناوين  الف�ضل بلون 
امل�����ض��م��ن��ة  ل��ل��ف�����ض��ل حم�����ددة ب���اأرق���ام 

ال�ضفحات.

310ت
2.750.508

0%  25%  75%  ن

4-5
ت����ب����داأ اف���ت���ت���اح���ي���ة ال���ف�������ض���ل ب�������ض���ورة 
�ضفحتني  يف  مم���ت���دة  ف���وت���وغ���راف���ي���ة 

متقابلتني.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-5
يوجد اأيقونة للفكرة العامة للف�ضل يف 
اإبراز  مع  ال�ضفحة  من  الأ�ضفل  الثلث 

لعبارة الفكرة العامة.

400
3.000.001

  %100  %0  %0

6-5
ال�ضفحة  اأ���ض��ف��ل  ن�����ض��ي  ي��وج��د م��رب��ع 
ي��ت�����ض��م��ن ع�����ب�����ارة �����ض����ارح����ة ل�������ض���ورة 

افتتاحية الف�ضل.

004ت
1.000.00.13

100%  0%  0%  ن

7-5

افتتاحية  يف  املقابلة  ال�ضفحة  تظهر 
ينق�ضم  ال�ضورة  �ضمن  اإط���اراً  الف�ضل 
اإىل جزاأين  يحويان مفتاحاً للمفردات 
ال�ضفحات  واأرق�����ام  ودللت���ه���ا  مظللة 
م��دع��م��ة ب�����ض��ور م���ع���ربة ل��ك��ل م��ف��ردة 

وقائمة مبفردات اأخرى.

040ت

2.000.009

0%  100%  0%  ن

يحوي كل ف�ضل فقرة »قراءة علمية«.8-5
040ت

2.000.009
0%  100%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

9-5

يوجد يف كل ف�ضل فقرة خا�ضة ب�:
اإط����ار  - ل��ل��ك��ت��اب��ة يف ال���ع���ل���وم وي���ك���ون 
 ال�������ض���ف���ح���ة ب����ال����ل����ون ال���ب���ن���ف�������ض���ج���ي. 
وي���ك���ون  ال���ع���ل���وم،  ال���ري���ا����ض���ي���ات يف   -
 اإط������ار ال�����ض��ف��ح��ة ب���ال���ل���ون الأخ�������ض���ر. 
- ال����ق����راءة يف ال���ع���ل���وم وي���ك���ون اإط����ار 

ال�ضفحة باللون الأزرق.

040ت

2.000.009

0%  100%  0%  ن

يت�ضمن كل ف�ضل فقرة »مراجعة«.10-5
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

11-5
تربز جمالت التقومي �ضمن مراجعة 
الف�ضل مب�ضتطيل اأحمر، وتنق�ضم اإىل 

)املفردات ،املهارات والأفكار العلمية(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

مراجعة 12-5 �ضمن  التقومي  اأ�ضئلة  تعزز 
الف�ضل  ب�ضور لل�ضف الأول.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

13-5
ي���وج���د حت���دي���د ل��ل��م��ه��ارة امل�����ض��ت��ه��دف��ة 
مراجعة  �ضمن  التقوميية  املهمة  يف 

الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.600.04املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س
87%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س

املوؤ�ضر اخلام�س  مل�ضتوى حتقق   املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )27-7-4( 
من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية »ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة » ت�ضاوي 
 ،)%87( وبن�ضبة  املوؤ�ضر مرتفعة،  هذا   درجة حتقق  تكون  وبذلك   ،)0.04( معياري  وبانحراف   ،)2.60(

حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )3.00-2.33(.
وحتققت ال�ضواهد )5-2(، و)5-4(، و)5-5(، و)5-10(، و)5-11( و)5-12(، و)5-13(، بدرجة مرتفعة 
عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت املرتبة الأوىل، يليها ال�ضاهد )5-3(، بدرجة مرتفعة عند 
متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وحتققت ال�ضواهد )5-1( ، و)5-7(، و)5-8(، )5-9( بدرجة متو�ضطة، 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل يتحقق ال�ضاهد )5-6(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته 

 .)1.00(
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-28(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
بطريقة  ال��درو���س  »ُت�ن���ّظم  الثانية  للموا�ضفة  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي  من املوا�ضفات الفنية، وهي كما يلي:   
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جدول )4-7-28( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س: »ُت�ن���ّظم 
الدرو�س بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
ت���ظ���ه���ر اف���ت���ت���اح���ي���ة ال�����در������س يف ����ض���ورة 
ال�ضفحتني  لت�ضمل  ممتدة  فوتوغرافية 

املتقابلتني

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

م�ضتطيل 2-6 ���ض��م��ن  ال����در�����س  رق����م  ي��ظ��ه��ر 
باللون املحدد للوحدة.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

يظهر عنوان الدر�س ببنط عري�س.3-6
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يوجد مربع ن�ضي لفقرة »اأنظر واأت�ضاءل« 4-6
يف افتتاحية الدر�س.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

يوجد اإطار �ضمن ال�ضورة للدر�س يحوي 5-6
الن�ضاط ال�ضتك�ضايف.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

6-6
ي��ب��داأ ال���در����س ب��ف��ق��رة »اأن���ظ���ر واأت�����ض��اءل« 
م��ت��ب��وع��ة ب��� »ن�����ض��اط ا���ض��ت��ك�����ض��ايف«، »اأق����راأ 

واأتعلم«، »ن�ضاط �ضريع«.

040ت
2.000.00.10

0%  100%  0%  ن

الن�ضاط 7-6 امل�ضتهدفة �ضمن  املهارات  تظهر 
ال�ضتك�ضايف مميزة  باللون الأحمر.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

حتدد املواد امل�ضتخدمة يف الن�ضاط �ضمن 8-6
م�ضتطيل مع �ضور تو�ضيحية لها

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ت���وج���د ����ض���ورة ت��و���ض��ح اإح������دى خ��ط��وات 9-6
الن�ضاط مدون عليها رقم اخلطوة

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ي����رد يف ن��ه��اي��ة ك���ل در������س ف���ق���رة »اأف���ك���ر 10-6
واأحتدث واكتب«

040ت
2.000.0010

0%  100%  0%  ن

يت�ضمن كل در�س جزءاً خا�ضاً ل� »مراجعة 11-6
الدر�س«.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.91000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

97%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )28-7-4( 
ت�ضاوي )2.91(،  ومت�ّضقة«  وا�ضحة  الدرو�س بطريقة  »ُت�ن���ّظم  الفنية  للموا�ضفات  الثانية  املوا�ضفة  من 
وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا يف املدى ما 

بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%53(.
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وحتققت ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، ماعدا ال�ضاهدين 
)6-6(،و)6-10( فقد حتققا بدرجة متو�ضطة؛ بح�ضولهما على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-9-29(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
ب�ضكل  الكتاب  الثانية«ُت�ن���ّظم فهار�س  للموا�ضفة  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  مل�ضتوى حتقق  املئوية  والن�ضب 
يعك�س حمتوياته وميايز بينها« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي  من املوا�ضفات الفنية، وهي كما 

يلي:   

جدول )4-7-29( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع : »ُت�ن���ّظم 
فهار�س الكتاب ب�صكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها«

ال�صواهدم

ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

خا�ضة 1-7 باألوان  الفهار�س  �ضفحات  متّيز 
تتنا�ضب مع جمالت العلوم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تكتب عناوين الوحدات بنف�س لون اإطار 2-7
�ضفحات الفهر�س.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ور�ضومات 3-7 ب�ضور  الفهر�س  يزّين هام�س 
مرتبطة مبحتوى الوحدات والف�ضول.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يوجد فهر�س م�ضتقل ملو�ضوع )كن عاملاً( 4-7
و )اأعمل كالعلماء(.

004ت
1.000.07

100%  0%  0%  ن

ي���وج���د خم���ط���ط ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ط��ري��ق��ة 5-7
العلمية.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

ال�ضفحة 6-7 رك��ن  يف  رئي�س  ع��ن��وان  يظهر 
للمجال.

004ت
1.000.00.7

100%  0%  0%  ن

ع����ن����وان ج���ان���ب���ي ب���ن���ط ع���ري�������س ل���ض��م 7-7
الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

مع 8-7  Bold يكتب  ورق��م��ه  الف�ضل  ي��ربز 
عنوان الف�ضل.

040ت
2.000.007

0%  100%  0%  ن

ت�ضل�ضل الدرو�س لكل ف�ضل، ا�ضم الف�ضل 9-7
.Bold يكتب

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

العلمي 10-7 ال�ضتق�ضاء  م��و���ض��وع��ات  مت��ي��ز 
بلون اأحمر.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم

ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

11-7
ي���وج���د ف���ه���ر����س م�����ض��ت��ق��ل ل��ل��ن�����ض��اط��ات 
جم��الت  م��ن  جم��ال  لكل  ال�ضتك�ضافية 

العلوم.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

يوجد فهر�س خا�س للمرجعيات.12-7
004ت

1.000.007
100%  0%  0%  ن

2.00000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع 
67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع 

يت�ضح من اجلدول )4-7-29( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع من 
املوا�ضفة الثانية للموا�ضفات الفنية »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها« ت�ضاوي 
هذا  متو�ضطة؛ حيث جاء  املوؤ�ضر  هذا  درج��ة حتقق  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.00(

املوؤ�ضر يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%67(.
   وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )1-7(، 
بذلك  واحتلت   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  مرتفعة،ومبتو�ضط  بدرجة  و)9-7(  و)7-7(،  و)3-7(،  و)2-7(، 
مل  بينما   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضطة،ومبتو�ضط  بدرجة   )8-7( ال�ضاهد  وحتقق  الأوىل،  املرتبة 
على  ح�ضلت  حيث  و)12-7(،  و)11-7(،  و)10-7(،  و)8-7(،  و)6-7(،  ال�����ض��واه��د)7-4(،و)5-7(،  تتحقق 

متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
  يو�ضح اجلدول رقم )4-9-30( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة«يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،وهي كما يلي:   

جدول )4-9-30( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن:  »ُي�ن���ّظم جزء 
املرجعيات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت���وج���د ����ض���ف���ح���ات خ���ا����ض���ة  ب��ال��ق��ي��ا���ض��ات8 -1
measurement

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد �ضفحة خم�ض�ضة لالأدوات العلمية 8 -2
science tools

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3- 8 graph ب���ال���ر����ض���وم���ات  ���ض��ف��ح��ة  ت���وج���د 
)لل�ضف الول( 

013ت
1.250.504

75%  25%  0%  ن

4- 8 your ت��وج��د ���ض��ف��ح��ات ج�����ض��م الإن�������ض���ان 
body

004ت
1.0000 .05

100%  0%  0%  ن

)لل�ضف 8 -5 ال�ضحي  ال��غ��ذاء  �ضفحات  توجد 
الأول(.

004ت
1.0000 .05

100%  0%  0%  ن

توجد �ضفحات احلياة ال�ضحية.8 -6
004ت

1.000.005
100%  0%  0%  ن

ال�ضالمة 7-8 بتعليمات  تهتم  �ضفحات  توجد 
)لل�ضف الأول(.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

وم��زودة 8-8 معرفة  امل�ضطلحات  قائمة  توجد 
بال�ضور .

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
1.880.06املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن

63%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن 

الثامن  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )30-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ت�ضاوي  ومت�ّضقة«  وا�ضحة  بطريقة  املرجعيات  جزء  »ُي�ن���ّظم  الفنية  املوا�ضفات  من  الثانية  للموا�ضفة 
املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا  )1.88(، وبانحراف معياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%63(.
املوؤ�ضر ما بني )1.00-2.00(، وحتقق ال�ضواهد  وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا  
)8-1(، و)8-2(، و)8-8( بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل، 

يليها ال�ضاهد )8-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.
ومل تتحقق ال�ضواهد)8-4(، و)8-5(، و)8-6(، و)8-7(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.00(، وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-31( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»تظهر عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز » يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،وهي كما 

يلي:   
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جدول )4-9-31( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات  املوؤ�صر التا�صع: »تظهر 
عنا�صر منت الدر�س ب�صكل حمدد ومتمايز«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

حتدد الفكرة الرئي�ضة يف الدر�س.1-9
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2-9

 read together(( اأي��ق��ون��ة  ت��وج��د 
ون��ت��ع��ل��م  ج��م��ي��ع��اً  ن���ق���راأ   ))and learn
الدر�س مظللة مع وجود  حتوي مفردات 
امل�ضاحبة للدر�س )لل�ضف  اإ�ضارة للتقنية 

الأول(.

004ت

1.000.00.8

100%  0%  0%  ن

3-9

وحتدد  للدر�س  الرئي�ضة  الفكرة  ت�ضمن 
م���ه���ارة ال����ق����راءة امل�����ض��ت��ه��دف��ة وامل��خ��ط��ط 
اأيقونة  �ضمن  للمهارة  املرافق  التنظيمي 
»اأقراأ واأتعلم« )لل�ضف الرابع( اإ�ضافة اإىل 

ما ذكر يف ال�ضف الأول.

004ت

1.000.008

100%  0%  0%  ن

ت��ظ��ه��ر ال��ع��ن��اوي��ن وال��ف��ق��رات ب��ب��ن��ط خط 4-9
مميز ومت�ضق.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تظلل املفردات التي ترد للمرة الأوىل.5-9
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

6-9

الأحمر)اأخترب  باللون   √ اأيقونة  تظهر 
الفهم  م��ن  للتحقق  اأ���ض��ئ��ل��ة  م��ع  ن��ف�����ض��ي( 
وحتديد للمهارة امل�ضتهدفة باللون الأزرق 

بنهاية فقرات العنوان الرئي�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

7-9

 read( ال�ضورة اأق��راأ  ن�ضي  يوجد مربع 
الأول(  )لل�ضف  ال�ضكل  اأق��راأ   )aphoto
وي�����ض��اف ل��ل�����ض��ف ال���راب���ع اأق�����راأ اجل���دول 

Read achart واأقراأ اخلريطة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي��وج��د م��رب��ع ن�����ض��ي خ��ا���س ل��� )حقيقة(8-9
)fact(

040ت
2.000.006

0%  100%  0%  ن

9-9

 think talk and( ن�ضي  مربع  يوجد 
write( »اأفكر واحتدث واأكتب » للتقومي  
مع حتديد للمهارة املطلوبة بلون خمالف 

وربط مبناحي متعددة )لل�ضف الأول(.

040ت
2.000.006

0%  100%  0%  ن

2.33000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع

78%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع
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يت�ضح من اجلدول )4-9-31( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضرالتا�ضع »تظهر 
عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز« ت�ضاوي )2.33(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك تكون درجة 

حتقق هذااملوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى مابني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%78(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد )9-1(،و)9-
4(، و)9-5(، و)9-6(، و)9-7( بدرجة مرتفعة، واحتلت املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، 
وحتقق ال�ضاهدان )9-8(، )9-9( بدرجة متو�ضطة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، بينما مل يتحقق 
ال�ضاهدان )9-2(، )9-3(،حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك احتال املرتبة الأخرية. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-7-32( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر العا�ضر من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة«يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،  وهي 

كما يلي:   

جدول )4-9-32( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر العا�صر: »يرّقم الكتاب 
بطريقة مت�صقة وت�صتخدم رموز موحدة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق

الرومانية 1-9 ب���الأرق���ام  ال�ضفحات  ترقيم 
ملقدمات الكتاب.

013ت
1.250.504

75%25%  0%ن

2-9.abcd ترقم الوحدات  باحلروف
004ت

1.000.005
100%  0%0%  ن

ت�ضتخدم الأرقام ب�ضكل  ت�ضل�ضلي لرتقيم 3-9
ال�ضفحات.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

جميع 4-9 يف  الدللة  موحدة  الرموز  تكون 
الكتاب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.5-9
310ت

2.750.503
0%  25%  75%ن

2.200.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر العا�ضر 
73%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر العا�ضر

العا�ضر  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )32-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
للموا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية »يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة«ت�ضاوي 
هذا  متو�ضطة؛ حيث جاء  املوؤ�ضر  هذا  درج��ة حتقق  تكون  وبذلك   ،)0.20( معياري  وبانحراف   ،)2.20(

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%73(.
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   وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-2.25(، وحتقق ال�ضاهدان 
يليهما  الأوىل،  املرتبة  يف  وج��اءا   ،)3.00( قيمته   ح�ضابي  مرتفعة،ومبتو�ضط  بدرجة  و)3-9(،   ،)3-9(
ال�ضاهد )9-5(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وبدرجة مرتفعة، ومل يتحقق ال�ضاهدان )9-1(، و)9-

4(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، و)1.00( على التوايل.
يو�ضح اجلدول رقم )4-7-33( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر احلادي ع�ضر من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات 
الفنية »تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية«يف كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي،وهي كما يلي:   

جدول )4-9-33 ( املوؤ�صر احلادي ع�صر: تدرج ال�صور بنمط مت�ّصق وجودة عالية

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.1-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

ال�����ض��ور م���ع م�ضاحة 2-11 ت��ت��ن��ا���ض��ب م�����ض��اح��ة 
ال�ضفحة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.3-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

تظهر حمتويات ال�ضورة ب�ضكل وا�ضح.4-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

ببنط 5-11 ���ض��ورة  لكل  م��راف��ق  تعليق  ي��وج��د 
عري�س.

040ت
2.000.005

0%100%  0%  ن
2.800.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 

93%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-33( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
»تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية« ت�ضاوي )2.80(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33– 3.00(، وبن�ضبة )%93(.
   وحتققت  جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، ماعدا ال�ضاهد 

)11-5(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )2.00(، وبدرجة متو�ضطة. 



309

خال�صة نتائج املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
لعر�س نتائج املحور الثاين الكلية،التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
موؤ�ضر من موؤ�ضرات هذا املحور، والبالغ عددها )11( موؤ�ضراً، تندرج حتت موا�ضفتني، ت�ضمنتا )150( 
�ضاهداً، والتي متثل املوا�ضفات الفنية، ويتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون 
لهذه املوؤ�ضرات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-7-33 ( املتو�ضطات 

احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

اجلدول )4-9-34 ( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب 
ال�صف الأول البتدائي

رقم  
املتو�صط املوؤ�صراملوؤ�صر

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

املوا�ضفة الأوىل:  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
935%  2.280.00يتميز ال�ضكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته.1

املوا�ضفة الثانية:  اأق�ضام الكتاب وعنا�ضره منظمة ب�ضكل متمايز ومت�ّضق ومتوازن.
677%  2.000.00تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة.2
4211%  1.250.50يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�ضة.3
677%  2.000.00ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.4
873%  2.600.04ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.5
971%  2.91000ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.6
2.000000.677ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها.7
6310%  1.880.06ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.8
784%2.33000تظهر عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز.9

736%  2.200.20يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة.10
932%  2.800.00تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية.11

73%2.200.16م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور ة الثاين .

الكلية  الثاين  املحور  ملوؤ�ضرات  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله    ) يت�ضح من اجل��دول )34-9-4 
ت�ضاوي )2.20(، وبانحراف معياري )0.16(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى مابني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%73(. 
   وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات مابني )1.25-2.91(، حيث حتققت 
)4( موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، وجاء املوؤ�ضر ال�ضاد�س«تنظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ضقة«، يف املرتبة 
الأوىل مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.91(، يليه يف املرتبة الثانية املوؤ�ضر احلادي ع�ضر« تدرج ال�ضور بنمط 
مت�ضق وجودة عالية« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.80(، يليه املوؤ�ضر اخلام�س »ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة 
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وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.60(، ويف املرتبة الرابعة املوؤ�ضر التا�ضع«تظهر عنا�ضر منت 
الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.33(،ودرجة حتققه مرتفعة.

  وحتققت )6( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء املوؤ�ضر الأول »يتميز ال�ضكل اخلارجي للكتاب 
بجاذبيته ومتانته« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.28(، يف املرتبة اخلام�ضة، واملوؤ�ضر العا�ضر »يرّقم الكتاب 
بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة« يف املرتبة ال�ضاد�ضة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.20(، وت�ضاوت 
املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات: الثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة«، واملوؤ�ضر الرابع 
يعك�س  ب�ضكل  الكتاب  فهار�س  »ُت�ن���ّظم  ال�ضابع  واملوؤ�ضر  ومت�ّضقة«،  وا�ضحة  بطريقة  ال��وح��دات  »ُت�ن���ّظم 
يليها  ال�ضابعة،  املرتبة  يف  جميعها  وج��اءت   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  بينها«  وميايز  حمتوياته 

املوؤ�ضر الثامن« ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.88(.
  ومل يتحقق املوؤ�ضر الثالث »يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�ضة » مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.25(،وبذلك احتل املرتبة الأخرية.

مناق�صة نتائج حتليل كتاب الطالب للعلوم )ال�صف الأول البتدائي( وتف�صريها:
املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة   اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من  بعد 
والعلوم  ال��ري��ا���ض��ي��ات  تطوير  م�����ض��روع  منتجات  )م��ن  الب��ت��دائ��ي  الأول  لل�ضف  ال��ط��ال��ب  ك��ت��اب  حتليل 
الطبيعية( مف�ضلة؛ يتم ا�ضتقراء هذه النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها، لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الثاين 
من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام كتاب الطالب )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم 
يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل 
لل�ضف الأول البتدائي؛ لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف  حمورين، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات 

هذه املحاور، مرتبة كما يف اجلدول رقم )4-9-34( التايل:

اجلدول رقم )4-9-34( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب  لل�صف 
الأول البتدائي

رقم 
املتو�صط املحوراملحور

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

652%1.940.23املوا�ضفات الرتبويةالأول
731%2.20.16املوا�ضفات الفنيةالثاين

69%2.070.2م�ضتوى حتقق املحاور 
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يت�ضح من اجلدول )4-9-34(اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحورين  ي�ضاوي)2.07(.
وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 
الرتبوية والفنية كما تظهر يف كتاب الطالب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل متو�ضطة(، حيث كانت ن�ضبة 
حتقق هذه املوا�ضفات 69%،وق��د كانت درج��ات حتقق هذه املوا�ضفات متقاربة ج��داً، حيث تراوحت قيم 

املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق هذه املحاور مابني )1.94-2.2(، وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
يت�ضح من اجلدول )4-7-22(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الأول الكلية ت�ضاوي 
)1.94(، وبانحراف معياري )0.23(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى مابني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%65(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات مابني )1-3(، حيث حتقق موؤ�ضرانبدرجة 
لدى  البيانية  الر�ضوم  وق���راءة  اإع���داد  م��ه��ارات  تطوير  »ي�ضتهدف  ع�ضر  الثامن  املوؤ�ضر  وج��اء  مرتفعة، 
املوؤ�ضر،  �ضواهد  جميع  لتحقق  نتيجة  )3.00(؛  قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  املتعلمني«يف 
كما  البياين،  الر�ضم  »اأق��راأ  بفقرة  البتدائي  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  وذلك للتزام  عالية،  وبدرجة 
وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وت�ضمن الكتاب ر�ضوماً بيانية �ضمن  اأن�ضطة الريا�ضيات يف العلوم،يليه املوؤ�ضر 
الثانية، مبتو�ضط  املرتبة  احل�ضبان« يف  واأخذها يف  امل�ضبقة  املعرفة  تن�ضيط  على  املحتوى  »يوؤكد  الرابع 
ح�ضابي قيمته )2،50(، وكانت درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، وذلك للتزام كتاب الطالب باإدراج مرحلة 
التهيئة يف كل در�س، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل ومت ت�ضمني فقرات »اأنظر واأت�ضاءل« واملناق�ضات ال�ضفية  
للتعرف على املعرفة القبلية، وكان حتقق ال�ضاهد الثاين للموؤ�ضر الرابع باأقل درجة؛ نتيجة غياب اجلزء 

اخلا�س ب�«اأعمل كالعلماء« حيث مت حذفه بالكامل من الن�ضخة العربية.

وحتقق )16( موؤ�ضراً بدرجة متو�ضطة، وجاء املوؤ�ضر العا�ضر« يقدم املحتوى فر�ضاً لال�ضتذكار والتدرب 
على املهارات امل�ضتهدفة يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة«يف املرتبة الثالثة،مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
-A( وذلك لتحقق �ضاهدين من �ضواهد حتقق املوؤ�ضر بدرجة منخف�ضة؛نتيجة غياب اأن�ضطة ،)2.29(
الكتابية يف اختبار الدر�س واختبار الف�ضل،  املنزل(، وتقلي�س العديد من )املهام  اإىل  Z  ومن املدر�ضة 
الربط مع الريا�ضيات(، يليه املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« يف 
املرتبة الرابعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، وبدرجة حتقق متو�ضطة، وذلك لورود اأن�ضطة متنوعة 
للقيا�س، �ضمن فقرة الريا�ضيات يف العلوم، وت�ضمن الكتاب الكثري من جتارب املعمل، التي تتطلب قيا�س 
امل�ضافة واحلجم واحلرارة، وحتقق �ضاهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة منخف�ضة، نتيجة غياب فقرة »كن 
عاملاً« من مقدمات الكتاب، يليه يف املرتبة اخلام�ضة املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر »يقدم املحتوى فر�ضاً لتطوير 
مهارات املحادثة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، نتيجة حتقق �ضاهد من �ضواهد حتقيق املوؤ�ضر بدرجة 
مرتفعة، وذلك لورود خطوة »اأتوا�ضل« يف العديد من الأن�ضطة التعليمية، يف كتاب الطالب لل�ضف الأول 
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البتدائي، من كتب امل�ضروع، وكانت درجة حتقق املوؤ�ضر الثاين متو�ضطة، نتيجة تقلي�س املهام الكتابية 
البنائي، واأق��راأ واأحت��دث واأكتب( يف كتاب  التوا�ضل يف كل من ) فقرات �ضمات التقومي  كاإحدى و�ضائل 
ويف  الثاين،  اجلزء  يف  وت�ضمينها  الأول،  الدرا�ضي  )الف�ضل  فقط  الول  للجزء  البتدائي  الأول  ال�ضف 
املتعلمني« مبتو�ضط  لدى  القرائي  الفهم  م�ضتوى  »تطوير  ع�ضر  احل��ادي  املوؤ�ضر  ياأتي  ال�ضاد�ضة  املرتبة 
ح�ضابي قيمته )2.14(، نتيجة حتقق )4( �ضواهد بدرجة مرتفعة، وذلك للتزام كتاب الطالب لل�ضف 
الأول البتدائي بتقدمي املحتوى مب�ضتويات قرائية متعددة، كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وت�ضمني 
قائمة باملفردات املهمة يف بداية كل در�س، وم�ضرد للم�ضطلحات �ضمن مرجعيات الطالب، وقد حتققت 
ثالثة موؤ�ضرات بدرجة منخف�ضة، نظراً لغياب الألعاب التعليمية على املوقع الإلكرتوين، وم�ضادر اإنرتنت 
توفر تلخي�ضاً كتابياً �ضمن املجلة الإلكرتونية واملراجعة الإلكرتونية، ويف املرتبة ال�ضابعة ياأتي املوؤ�ضر 
الثالث«�ضممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم« ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.08(، نتيجة حتقق ثالثة 
�ضواهد بدرجة مرتفعة، وذلك للتزام الكتاب بتقدمي الدرو�س وفق دورة التعلم اخلما�ضية، ب�ضورة مماثلة 
ملا ورد يف الكتاب الأ�ضل، وكانت درجة حتقق اأحد ال�ضواهد منخف�ضة، نتيجة غياب فقرة »اأقراأ واأتعلم« 
وعدم ترابط بع�س ال�ضور بالن�س املرافق �ضمن مرحلة ال�ضرح، يليه املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يزيد املحتوى من 
الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، نتيجة حتقق �ضاهدين من 
الكتاب بتقدمي ن�ضاطات متعددة، جتعل الطالب ينهمك  املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، وذلك للتزام  �ضواهد 
بفاعلية يف حل امل�ضكالت املوجهة كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بينما حتقق �ضاهد بدرجة متو�ضطة، 
وذلك لعدم التزام الكتاب بتكرار فقرات القراءة العلمية، ومهن يف العلوم، كما تكررت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
حيث وردت فقرة »مهن يف العلوم«ملرة واحدة، فقط، يف جزاأي الكتاب، بينما قل�ضت فقرات القراءة العلمية 
يف الكتاب، نتيجة لعمليات مواءمة املحتوى، وكانت درجة حتقق �ضاهدين من �ضواهد املوؤ�ضر منخف�ضة، 
املتحركة،والعرو�س  والر�ضوم  املحاكاة  وعرو�س  التقدميية،  للعرو�س  املدجمة  الأقرا�س  لغياب  نتيجة 
تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف  التا�ضع  املوؤ�ضر  التا�ضعة  املرتبة  ويليه يف  الإلكرتوين،  املوقع  على  التفاعلية 
مهارة التلخي�س لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.92(، وذلك لتحقق �ضاهد واحد من �ضواهد 
املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، للتزام الكتاب يف حتديد الأفكار الكربى بو�ضوح، كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
بينما حتقق �ضاهد بدرجة متو�ضطة، وذلك لتقلي�س املهارات الكتابية الالزمة لدعم مهارة التلخي�س، 
يف كتاب العلوم للف�ضل الدرا�ضي الأول، ومل يتحقق �ضاهد من �ضواهد حتقق املوؤ�ضر، وذلك لغياب املفكرة 
الإلكرتونية، ويف املرتبة العا�ضرة ياأتي املوؤ�ضر الأول »ُتقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة على ال�ضتق�ضاء ت�ضّكل 
مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود الطالب بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني« مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.92(، وذلك لتحقق �ضاهدين من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيجة التزام كتاب ال�ضف الأول 
البتدائي بتقدمي فقرات »اأنظر واأت�ضاءل« ومراجعة الوحدة، كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، كما ت�ضمن 
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بينما  العلمية،  الأدوات  ياألفوا  اأن  على  الطالب  الطالب،مل�ضاعدة  مرجعيات  �ضمن  العلوم  دليل  الكتاب 
حتقق �ضاهد بدرجة متو�ضطة، نتيجة اقت�ضار مناق�ضات الأن�ضطة والفكرة الرئي�ضة على اجلانب اللفظي 
املوؤ�ضرات، نتيجة لعدم ت�ضمني  فقط يف اجلزء الأول من الكتاب، ومل يتحقق �ضاهد واحد من �ضواهد 
اأن�ضطة بناء املهارة اإل مرة واحدة فقط يف الكتاب، وذلك لعدم ت�ضمني م�ضدر activity flipchart، ويليه 
وذلك  قيمته )1.83(،  املفردات«مبتو�ضط ح�ضابي  قراءة  الطالب يف  الثاين ع�ضر«تطوير قدرات  املوؤ�ضر 
لتحقق �ضاهد واحد من �ضواهد املوؤ�ضر، نتيجة التزام الكتاب بتظليل املفردات التي ترد للمرة الأوىل يف 
الن�س، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وحتقق �ضاهد بدرجة متو�ضطة، نتيجة تقدمي املفردات يف بداية 
كل ف�ضل، بينما غابت  فقرة »اأقراأ واأتعلم« من الدرو�س، كما غابت الألعاب التعليمية اخلا�ضة باملفردات 
على املوقع الإلكرتوين، ويف املرتبة الثانية ع�ضرة ياأتي املوؤ�ضر الثاين«يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن 
�ضواهد  من  �ضواهد  �ضتة  لتحقق  وذل��ك   ،)1.78( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  خمتلفة«  و�ضياقات  اأن�ضطة 
والقيا�س  والتنبوؤ  املالحظة  العلم مثل  واملختربات عمليات  الن�ضطة  لت�ضمني  املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة؛ 
»كن عاملاً« من مقدمات  نتيجة غياب فقرة  �ضواهد بدرجة منخف�ضة،  والتف�ضري، فيما حتققت ثمانية 
الكتاب، وتقلي�س اأن�ضطة بناء املهارة )تكررت ملرة واحدة فقط(؛ مما اأثر على  غياب العديد من املهارات 
املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات:  اخلا�ضة بالعمليات، وتطوير مهارات البحث والت�ضال،وت�ضاوت قيم 
املوؤ�ضر الثالث ع�ضر«تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، وبانحراف 
معياري )0.17(، واحتل بذلك املرتبة الثالثة ع�ضرة، وذلك لتحقق �ضاهد واحد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة 
 e-review مرتفعة، نتيجة ت�ضمني فقرة »اأقراأ ال�ضكل« بينما  مل تتحقق بقية ال�ضواهد نتيجة غياب فقرة
، وغياب كل من animated narration ، science in motion، والتي تزيد من مهارات التثقيف الب�ضري 
عند الطالب، يليه املوؤ�ضر ال�ضابع« ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني« وقد حتقق �ضاهد من 
املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر  املوؤ�ضر  بدرجة متو�ضطة، لغياب فقرة »كن عاملاً« من مقدمات الدليل، ثم  �ضواهد 
التزام  نتيجة  �ضاهدين بدرجة متو�ضطة،  الإح�ضاء«، وذلك لتحقق  املحتوى تطوير مهارات  »ي�ضتهدف 
الكتاب بتقدمي اأن�ضطة الريا�ضيات والعلوم، والتي تك�ضب الطالب خربة جمع البيانات وحتليلها بينما 
املوؤ�ضر  لياأتي  والحتمالت،  الإح�ضائية  املهارات  الطالب  اك�ضاب  تعزز  والتي  املهارة،  بناء  اأن�ضطة  غابت 
 ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  تقدمه«  م��دى  وحتديد  التعلم  لدعم  التقومي  الع�ضرون«ي�ضتخدم 
املهام  املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة، نتيجة لغياب تقومي  وبانحراف معياري )0.500(، وقد حتققت �ضواهد 
الكتابية من اجلزء الول من الكتاب )الف�ضل الدرا�ضي الول(، �ضمن فقرة »اأفكر واأحتدث« و«اأكتب«، كما 
مت تقلي�س فقرات العلوم والكتابة، والعلوم والريا�ضيات، وجميع املوؤ�ضرات ال�ضابقة احتلت املرتبة الرابعة 
ع�ضرة، ويف املرتبة ال�ضابعة ع�ضرة ياأتي املوؤ�ضر الثامن »يت�ضمن املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات تدوين 
املالحظات« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.69(، وذلك لتحقق �ضاهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة، 
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�ضاهدان  بينما مل يتحقق  الثاين،  الدرا�ضي  الف�ضل  التلخي�س، واقت�ضارها على  لتقلي�س مهارة  نتيجة 
الإلكرتونية، والتي ت�ضجع الطالب لأخذ مالحظات  املفكرة  اأن�ضطة  املوؤ�ضر؛  وذلك لغياب  من �ضواهد 
حول املادة التي يبحثونها، ومن ثم الإ�ضارة اإىل هذه املالحظات عند كتابة ملخ�ضاتهم،  وغياب حقيبة 
املتعلمني على حتّمل  املحتوى  »ي�ضجع  املوؤ�ضر اخلام�س  يليه  التقدميية،  والعرو�س  املدجمة،  الأقرا�س 
م�ضئولية التعلم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.60(، ودرجة حتققه متو�ضطة، وذلك لتحقق �ضاهدين من 
�ضواهد املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة؛ لت�ضمني املطويات التي جتعل الطالب على وعي باملفاهيم، بينما حتقق 

�ضاهد بدرجة منخف�ضة، نتيجة غياب املراجعة الإلكرتونية.
وحتقق املوؤ�ضران: الرابع ع�ضر »يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم«، وال�ضاد�س ع�ضر 
»يطور املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« بدرجة منخف�ضة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.50(، 
واحتال املرتبة التا�ضعة ع�ضرة، وذلك لتقلي�س املهام واملهارات الكتابية من اجلزء الأول من الكتاب )الف�ضل 
الدرا�ضي الأول(، وحذف كلمة )اأكتب( من فقرة )اأفكر واأحتدث واأكتب(، وغياب املجلة الإلكرتونية التي 
ت�ضجع الطالب على كتابة ملخ�ضات للمعلومات التي مت جمعها عن طريق بحثهم على الإنرتنت، وغياب 

حقيبة الأقرا�س املدجمة.
ويف املرتبة الأخرية جاء املوؤ�ضراحلادي والع�ضرون »توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم 
وتطوير التعلم« بدرجة منخف�ضة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.40(، وذلك لتحقق �ضاهد واحد فقط 
من �ضواهد املوؤ�ضر، نتيجة توفر ن�ضخة اإليكرتونية لكتاب الطالب على الإنرتنت. بينما مل تتحقق بقية 

ال�ضواهد؛ لغياب جميع امل�ضادر التقنية عن كتاب ال�ضف الأول البتدائي، من كتب امل�ضروع.
الكلية  الثاين  املحور  ملوؤ�ضرات  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله    ) يت�ضح من اجل��دول )34-9-4 
ت�ضاوي )2.20(، وبانحراف معياري )0.16(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%73(. 
املوؤ�ضرات ما بني )1.25-2.91(، حيث حتققت  املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق  وتراوحت قيم 
)4( موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، حيث جاء املوؤ�ضر ال�ضاد�س » تنظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ضقة«، يف 
املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.91(، وذلك للتزام كتاب العلوم لل�ضف الأول البتدائي )من 
منتجات امل�ضروع(  بالعناوين والرموز والألوان، وا�ضتمرارها وثباتها يف جميع اأجزاء الدر�س، كما وردت يف 
ال�ضل�ضة ال�ضل، ويت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف ت�ضميم �ضفحات الدر�س وفق نوع املحتوى »كما تظهر يف 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل اأن الكتاب مل يلتزم بتقدمي فقرة »اأقراأ واأتعلم«، حيث مت حذفها بالكامل من 
الكتاب، كما مت حذف كلمة )اأكتب( من عنوان  »اأفكر واأحتث واكتب«، يف اجلزء الأول من الكتاب )الف�ضل 
الدرا�ضي الأول( ويلي هذا املوؤ�ضر يف املرتبة الثانية املوؤ�ضُر احلادي ع�ضر »تدرج ال�ضور بنمط مت�ضق وجودة 
عالية« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.80(، وذلك لتحقق جميع �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيجة التزام 
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اأن  اإل  الكتاب بتقدمي �ضور مرتبطة مبو�ضوع ال�ضورة، وتنا�ضب م�ضاحة ال�ضور مع م�ضاحة ال�ضفحة، 
بع�س ال�ضور لي�ضت بدرجة و�ضوح عالية، كما بدت يف �ضور كتب ال�ضل�ضلة الأ�ضل، ويليه املوؤ�ضر اخلام�س 
»ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.60(، نتيجة لت�ضاق بنية الف�ضول 
يف كتاب ال�ضف الأول البتدائي من حيث الرموز والألوان والعناوين والهوام�س، مع بنية الف�ضول  يف 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل اأن الكتاب مل يت�ضمن مربعاً ن�ضياً لعبارة �ضارحة ل�ضورة افتتاحية الف�ضل، كما وردت 
يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، كما مل يلتزم الكتاب بعر�س ارقام �ضفحات ظهور املفردات، كما وردت يف الكتاب يف 
ال�ضل�ضلة ال�ضل، كما مل يلتزم  بعر�س قائمة مبفردات اأُخرى عند افتتاحية بع�س الف�ضول، ويف املرتبة 
الرابعة جاء املوؤ�ضر التا�ضع« تظهر عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.33(، ودرجة حتققه مرتفعة، وذلك لتحقق �ضبعة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيجة 
لت�ضاق مكونات منت الدر�س مع مكونات منت الدر�س يف ال�ضل�ضة ال�ضل، اإل اأن الكتاب مل يلتزم بتقدمي 

فقرة »نقراأ جميعاً ونتعلم« التي تكررت يف كل در�س من درو�س الكتاب يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
وحتققت )6( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء املوؤ�ضر الأول »يتميز ال�ضكل اخلارجي للكتاب 
�ضواهد  �ضبعة  لتحقق  وذلك  اخلام�ضة،  املرتبة  )2.28(، يف  قيمته  ومتانته« مبتو�ضط ح�ضابي  بجاذبيته 
اأن الكتاب التزم - بدرجة متو�ضطة - بجودة التجليد و�ضماكته، حيث تقل �ضماكة  اإل  بدرجة مرتفعة، 
الكتاب وجودة الغالف )من منتجات امل�ضروع( عنها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، فيما حّل املوؤ�ضر العا�ضر »يرّقم 
ال�ضاد�ضة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.20(،  الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة« يف املرتبة 
وُتعزى هذه النتيجة للتزام كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي بالرموز موحدة الدللة، يف جميع 
اأن الكتاب، مل يلتزم برتقيم �ضفحات  اإل  الكتاب، وا�ضتخدم الأرقام ب�ضكل ت�ضل�ضلي لرتقيم ال�ضفحات، 
مقدمات الكتاب بالأرقام اليونانية، كما وردت يف الكتاب الأ�ضل، وت�ضاوت املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات: 
الثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة«، نتيجة التزام بنية الكتاب من حيث ترتيب الوحدات 
ال�ضل�ضلة  يف  الف�ضول  بعدد  الكتاب  يلتزم  مل  بينما  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  رودت  كما  والدرو�س  والف�ضول 
لعمليات  نتيجة  ف�ضول،  ع�ضرة  اإىل  الف�ضول  ع��دد  قل�س  حيث  ف�ضاًل  ع�ضر  اثني  بلغت  والتي  الأ���ض��ل، 
املواءمة التي متت على كتب امل�ضروع، وتراوحت عدد الدرو�س يف كل ف�ضل من ف�ضول  الكتاب يف ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل بني )3-5( درو�س بينما تراوح عدد الدرو�س يف وحدات كتاب العلوم لل�ضف الأول البتدائي )من 
منتجات امل�ضروع( بني ) 2-3(، وتكونت بع�س الوحدات من ف�ضل واحد فقط وبني املوؤ�ضرات التي ت�ضاوت 
متو�ضطاتها احل�ضابية املوؤ�ضر الرابع »ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة«، وذلك لت�ضاق مكونات 
الوحدات يف كتاب ال�ضف الأول البتدائي، من حيث ال�ضور والعناوين والألوان، مع الكتاب يف ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل، بينما مل تت�ضمن الوحدات فقرة »ادبيات« كما مل تتكرر فقرة »املهن العلمية« بنف�س تكراراتها 
يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وكذلك املوؤ�ضرال�ضابع »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها«، 
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بينما  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  الب�ضرية، كما ظهرت يف  والأل��وان والرموز  الفهار�س باخلطوط  التزمت  حيث 
مل تلتزم بتنوع الفهار�س، كما وردت يف الكتاب الأ�ضل، حيث خ�ض�س فهر�س لكل من )كن عاملاً، فهر�س 
املرجعيات(، وقد ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي  العلمي، فهر�س  املجال  ال�ضتك�ضافية بح�ضب  الن�ضاطات 
قيمته )2.00(، وجاءت جميعها يف املرتبة ال�ضابعة، يليها املوؤ�ضر الثامن »ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة 
وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.88(، وذلك لغياب املرجعية التالية دليل ال�ضحة، والذي 

يتالف من )ج�ضمك، الغذاء ال�ضحي، احلياة ال�ضحية،  ال�ضالمة(.
ومل يتحقق املوؤ�ضر الثالث »يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�ضة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.25(، وبذلك احتل املرتبة الأخرية، وذلك لغياب اجلزء ما قبل الوحدات »كن عاملاً« من الكتاب.
وبذلك متت الإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الثاين فقرة )اأ( »ما مدى التزام كتاب الطالب للعلوم 
الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية(  العربية  اململكة  والعلوم يف  الريا�ضيات  )من منتجات م�ضروع تطوير 

والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول البتدائي؟«
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4-2-1 نتائج حتليل كتاب الطالب للعلوم)ال�صف الرابع البتدائي(:

لعر�س نتائج حتليل كتاب الطالب )ال�ضف الرابع البتدائي( للعلوم، بجزاأيه: )الف�ضل الدرا�ضي 
حتقق  م�ضتوى  �ضوء  يف  حم��ور  كل  موا�ضفات  نتائج  عر�س  �ضيتم  ال��ث��اين(؛  الدرا�ضي  والف�ضل  الأول، 

موؤ�ضراتها، وال�ضواهد التي تندرج حتتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

املحور الأول: املوا�صفات الرتبوية
من  التعليمي  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حتدد  التي  العلمية،  ال�ضروط  على  املحور  هذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
 )21( حتتها  يندرج  موا�ضفات،   )7( عددها  والبالغ  البتدائي(،  الرابع  )ال�ضف  الطالب  لكتاب  الأ�ضل 
موؤ�ضراً، تت�ضمن )128( �ضاهداً، تعك�س املوا�ضفات الرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها كتاب الطالب لل�ضف 
م�ضروع  منتجات  من  الثاين(  الدرا�ضي  والف�ضل  الأول،  الدرا�ضي  )الف�ضل  بجزاأيه:  البتدائي  الرابع 
تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، ويتم تناول نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موا�ضفة من خالل 
حتليل موؤ�ضراتها يف �ضوء م�ضتوى حتقق ال�ضواهد لكل موؤ�ضر،ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذه 

املوؤ�ضرات لكل موا�ضفة وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل:  متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء
يندرج حتتهما )22(  والبالغ عددها موؤ�ضرين،  املوا�ضفة،  تناول كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات هذه  يتم 
�ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-1( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول من املوا�ضفة الأوىل »يقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة 
متعلمني  ليكونوا  متعددة  بفر�س  املتعلمني  وت��زّود  الوحدة،  تركيز  مبجموعها  ت�ضّكل  ال�ضتق�ضاء  على 

ن�ضطني« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي: 

جدول )4-8-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »يقّدم اأن�صطة 
متنوعة معتمدة على ال�صتق�صاء ت�صّكل مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود املتعلمني بفر�س متعددة ليكونوا 

متعلمني ن�صطني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-1
ت����ق����ّدم اأن�������ض���ط���ة ا���ض��ت��ك�����ض��اف��ي��ة ب��ع��ن��وان 
»اأ�ضتك�ضف« ت�ضّجع على املالحظة والتنبوؤ 

والتف�ضري.

310ت
2.750.504

0%25%75%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-1
اأو  عاملاً  كن   « بعنوان  ا�ضتق�ضاءات  تقدم 
العلماء  اأ�ضلوب  تنمذج  كالعلماء«  اأعمل 

وتو�ّضع فر�س تعلم العلوم.

022ت
1.500.586

50%50%0%ن

تقدم اأن�ضطة بعنوان«بناء املهارة«لتطوير 3-1
مهارات ال�ضتق�ضاء لدى الطالب. 

040ت
2.000.00

5 0%100%0%ن

4-1

ت�����ض��ت��خ��دم خ��ا���ض��ي��ة »اأن����ظ����ر واأت�������ض���اءل« 
لت�ضجيع اأ�ضئلة الطالب وت�ضجع خا�ضية 
اأخ����ت����رب ن��ف�����ض��ي و »م���راج���ع���ة ال����در�����س« 

التفكري الناقد.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

5-1

و«الفكرة  »الأن�ضطة«  ت�ضتخدم مناق�ضات 
طرح  على  ال��ط��الب  لت�ضجيع  الرئي�ضة« 
وا�ضتنتاجاتهم  بحثهم  ونتائج  اأ�ضئلتهم 

لفظياً وب�ضكل مكتوب.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

6-1

مرجعيات  العلوم)�ضمن  دليل  ي�ضتخدم 
ال���ط���ال���ب( مل�����ض��اع��دة ال���ط���الب ع��ل��ى اأن 
يف  امل��ه��م��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الأدوات  ي���األ���ف���وا 

ال�ضتق�ضاءات العلمية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.54030املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول

85%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول

يت�ضح من اجلدول )4-8-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول »يقّدم 
بفر�س  ااملتعلمني  وت��زّود  الوحدة،  تركيز  مبجموعها  ت�ضّكل  ال�ضتق�ضاء  على  معتمدة  متنوعة  اأن�ضطة 
متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني« ت�ضاوي )2.54(، وبانحراف معياري )0.30(، وبذلك تكون درجة حتقق 

هذا املوؤ�ضر  مرتفعة، حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%85(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق �ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.50-3(، وحتققت 
املرتبة  ال�ضواهد)1-4(، و)1-5(، و)1-6( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاءت يف 
املرتبة  ويف  مرتفعة،  حتققه  ودرج���ة   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط   )1-1( ال�ضاهد  يليها  الأوىل، 
اخلام�ضة ال�ضاهد )1-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ودرجة حتققه متو�ضطة، وحتقق ال�ضاهد )1-

2( بدرجة منخف�ضة؛ حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.50(. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-8-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين«يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات 

خمتلفة »يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي: 
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جدول )4-8-2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »يطور املحتوى 
عمليات العلم �صمن اأن�صطة و�صياقات خمتلفة« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2

ي��ت�����ض��م��ن ج����زء م���ا ق��ب��ل ال����وح����دات ف��ق��رة 
املنهج  كالعلماء«ويقدم  اعمل  اأو  عاملاً  »كن 
املتعلقة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  وي��ت��و���ّض��ع  ال��ع��ل��م��ي 
ب��� ت��ول��ي��د ال��ف��ر���ض��ي��ات واخ��ت��ب��اره��ا، حتليل 

البيانات، وا�ضتخال�س ال�ضتنتاجات.

310ت

2.750.5006

0%25%75%ن

2-2
امل�ضتخدم  ال�ضتق�ضائي  امل��ن��ح��ى  يتكامل 
جميع  يف  العمليات  مهارات  مع  الكتاب  يف 

جوانب املنهج.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

التق�ضي املالحظة والتنبوؤ 3-2 اأن�ضطة  ت�ضّجع 
والتف�ضري.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

التجريب 4-2 ال�ضريعة«  »املختربات  تت�ضمن 
والقيا�س والتف�ضري.

310
2.750.5006

0%25%75%ن

اأع���م���ل 5-2 اأو  »ك�����ن ع����امل����اً  ف����ق����رات  ت��ت�����ض��م��ن 
كالعلماء« �ضياغة واختبار الفر�ضيات.

004ت
1.000.0012

100%0%0%ن

ت��رّك��ز اأن�����ض��ط��ة ب��ن��اء امل���ه���ارة ع��ل��ى م��ه��ارات 6-2
خا�ضة للعمليات.

013ت
1.250.5009

75%25%0%ن

املالحظة 7-2 واأت�ضاءل«  »اأنظر  فقرات  ت�ضّجع 
وال�ضتدلل والتنبوؤ.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

8-2
التفكري  م��ه��ارات  تنمية  امل��ح��ت��وى  ي�ضجع 
الأ�ضا�ضية واملركبة من خالل فقرات اأفكر 

واأحتدث واأكتب واأخترب نف�ضي.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

9-2

الإلكرتونية«  »املفكرات  اأن�ضطة  ت�ضتخدم 
مل�����ض��اع��دة ال���ط���الب ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات 
ال��ب��ح��ث والت�������ض���ال م���ن خ����الل ال���ق���راءة 

والتقييم والتلخي�س والكتابة.

004ت
1.000.0012

100%0%0%ن

10-2

ت�����ض��ت��خ��دم »ال����ع����ل����وم ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة« ع��ل��ى 
املعتمدة   التفاعلية  والأق��را���س  الإن��رتن��ت 
ع��ل��ى امل��ح��اك��ي��ات ال���ض��ت��ط��الع��ي��ة م��ن اأج��ل 

تطوير مهارات حل امل�ضكالت.

004ت
1.000.0012

100%0%0%ن

11-2

يقدم املحتوى الطريقة العلمية، ويتو�ضع 
يف خ��ط��وة ت��ول��ي��د ال���ف���رو����س واخ��ت��ب��اره��ا 
ما  كالعلماء«يف اجلزء  »اأعمل  �ضمن فقرة 

قبل الوحدات.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

12-2

اإىل خ��ط��وات  ال���ط���الب  امل���ح���ت���وى  ي���وج���ه 
والتو�ضل  واخ��ت��ب��اره��ا  ال��ف��ر���ض��ي��ة  ت��ك��وي��ن 
اأعمل  »ا�ضتك�ضاف  فقرة  �ضمن  لال�ضتنتاج 

كالعلماء«.

004ت
1.000.00

12

100%0%0%ن

13-2

ي���رك���ز امل���ح���ت���وى ع���ل���ى خ����ط����وات ت��ك��وي��ن 
»ن�ضاط  ف��ق��رات  �ضمن  الفر�ضية  وتوليد 
الأن�ضطة  يف  »خطوة  وكذلك  امل��ه��ارة«  بناء 

ال�ضتك�ضافية«.

013ت
1.250.5009

75%25%0%ن

ي�����ض��ج��ع امل���ح���ت���وى ع���ل���ى ت���ط���وي���ر  م���ه���ارة 14-2
الت�ضنيف يف ن�ضاطات »بناء املهارة«.

013ت
1.250.5009

75%25%0%ن

15-2
ي�����ض��ج��ع امل��ح��ت��وى ال���ط���الب ع��ل��ى امل��ق��ارن��ة 
»مراجعة  يف  الأ���ض��ئ��ل��ة  ب��ط��رح  والت�ضنيف 

الدر�س« و«اأخترب نف�ضي«

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ترتبط اأنظمة الت�ضنيف وخطواته باملنهج 16-2
وُتعّزز خالل املحتوى وال�ضور والن�ضاطات.

310ت
2.750.5006

0%25%75%ن
2.130.16املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

71%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

يت�ضح من اجلدول )4-8-2(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين »يطور 
املعياري )0.16(،  اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة« ت�ضاوي )2.13(، والنحراف  العلم �ضمن  املحتوى عمليات 
مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل 

من 2.33(، وبن�ضبة )%71(.
  وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر  ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )2-
2(، و)2-3(، و)2-7(، و)2-8(، و)2-11(، و)2-15( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، 
 ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  و)16-2(  و)4-2(،   ،)1-2( ال�ضواهد  يليها  الأوىل،  املرتبة  يف  وج��اءت 
على  ح�ضلت  حيث  و)14-2(،  و)13-2(،   ،)6-2( ال�ضواهد  تتحقق  مل  بينما  مرتفعة،  حتققها  ودرج��ة 

متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(.
وكذلك مل تتحقق ال�ضواهد )2-5(، و)2-9(، و)2-10(، و)2-12(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته )1.00(، وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية.
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املوا�ضفة الثانية: اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول املتعلم.
رقم )3-8-4(  ويو�ضح اجلدول  �ضاهداً،  يندرج حتتها )19(  املوا�ضفة )5( موؤ�ضرات،  تت�ضمن هذه 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر الثالث »�ضممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، 

وهي كما يلي: 
اجلدول )4-8-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث«�صممت الدرو�س 

بدمج مراحل دورة التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-3
ت��ظ��ه��ر اف��ت��ت��اح��ي��ة »ك���ن ع���امل���اً« ب��ع��ن��وان 
ال�ضفحة  م��ن  الأع���ل���ى  اجل����زء  ي�ضغل 

وتعليق على ال�ضورة حتت العنوان.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-3
ال���ت���ه���ي���ئ���ة: ي���ث���ري امل���ح���ت���وى اه���ت���م���ام 
ال����ط����الب م����ن خ�����الل اأ����ض���ئ���ل���ة اأن���ظ���ر 

واأت�ضاءل، واملناق�ضات ال�ضفية.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

3-3

ال�����ض����ت����ك���������ض����اف: ت�����وف�����ر الأن�������ض���ط���ة 
ال���ض��ت��ك�����ض��اف��ي��ة الأول����ي����ة ق��ب��ل ق����راءة 
ال���در����س ال��ف��ر���ض��ة ل��ت��ق��دمي امل��ف��اه��ي��م 
امل��ف��ت��اح��ي��ة وال���ت���ي ���ض��ي��ت��ط��ور ح��ول��ه��ا 

الدر�س.

400ت

3.000.00
1 0%0%100%ن

4-3

ال�����ض��رح: ي��ق��دم امل��ح��ت��وى �ضمن »اأق���راأ 
الن�س  وي�ضل  املهمة  املفردات  واأتعلم« 
وال���������ض����ور اأج���������زاء امل���ح���ت���وى وي���وف���ر 
»امل��خ��ت��رب ال�����ض��ري��ع« ف��ر���ض��ة اإ���ض��اف��ي��ة  

للطالب  لتعميق املفاهيم املفتاحية.

400ت

3.000.00
1 0%0%100%ن

5-3

ال��در���س  »م��راج��ع��ة  تقي�س  ال��ت��ق��ومي: 
وط�����رق ال���ت���ق���ومي ال��ب��ن��ائ��ي الأخ�����رى 
ف��ه��م ال��ط��الب وت��وف��ر ف��ر���ض��اً لإع����ادة 

التدري�س.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

6-3
ي��وج��د ���ض��ورة  �ضمن اف��ت��ت��اح��ي��ة »ك��ن 
كامل  �ضمن  باملو�ضوع  ترتبط  ع��امل��اً« 

ال�ضفحة.

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن

2.670.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

89%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث
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يت�ضح من اجلدول )4-8-3( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث«�ضممت 
الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم« ت�ضاوي )2.67(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة 

حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3(، وبن�ضبة )%89(.
ال�ضواهد  جميع  وحتققت   ،)3.00-1.00( بني  ما  لل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، ما عدا ال�ضاهد )6-3( 

مل يتحقق، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك احتل املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع »يوؤكد املحتوى على تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها 

يف احل�ضبان« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-8-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع«يوؤكد املحتوى 
على تن�صيط املعرفة امل�صبقة واأخذها يف احل�صبان «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4

كل  يف  امل��درج��ة  التهيئة  م��رح��ل��ة  ت�ضاعد 
القبلية  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  در�����س يف 
م��ن خ���الل ف��ق��رات »اأن��ظ��ر واأت�����ض��اءل« و » 

املناق�ضات ال�ضفية«

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-4

ي���وف���ر ل��ل��م��ت��ع��ل��م ف��ر���ض��ة م���ت���ك���ررة جلمع 
لال�ضتنتاج   والتو�ضل  والدلئل  ال�ضواهد 
من خالل اإ�ضتك�ضف، خمترب �ضريع واأعِمل 

كالعلماء.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع

يت�ضح من اجلدول )4-8-4(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع 
ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري  واأخذها يف احل�ضبان«  امل�ضبقة  املعرفة  تن�ضيط  املحتوى على  »يوؤكد 
امل��دى ما بني  املتو�ضط يف  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا  اأن درج��ة حتقق هذا  اإىل  )0.00(، مما ي�ضري 

)2.33 – 3.00(، وبن�ضبة )%100(.
وحتقق �ضاهدا هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س »ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية 

التعلم« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-8-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر اخلام�س »ي�صجع 
املحتوى املتعلمني على حتّمل م�صئولية التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-5

درجة  لتقومي  اأ�ضئلة  لطرح  الطلبة  ي�ضاعد 
التعليق  نف�ضي«  خ��الل«اأخ��ت��رب  م��ن  فهمهم 
ومراجعة  الف�ضل  ومراجعة  لل�ضور  املرافق 

الدر�س.

400ت
3.000.01

0%0%100%ن

2-5
ي��خ��ت��رب ال���ط���الب وي��ق��ي��م��ون ت��وق��ع��ات��ه��م يف 
»اأع��م��ل  ن�ضاط  يف  ال�ضتك�ضافية  الن�ضاطات 

كالعلماء«.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

يجمع الطالب املعلومات لختبار الفر�ضيات 3-5
يف ن�ضاط »اأعمل كالعلماء«.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

4-5
يكونوا  اأن  على  ال��ط��الب  امل��ط��وي��ات  ت�ضاعد 
ا�ضتيعابها  ال��ت��ي مت  ب��امل��ف��اه��ي��م  وع����ي   ع��ل��ى 

واملفاهيم التي مل يتم ا�ضتيعابها.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

5-5
للطالب على  ف��وري��ة   راج��ع��ة  تغذية  ت��وف��ر 
فهمهم للمفاهيم   من خالل اأ�ضئلة املراجعة 

الإلكرتونية.

004ت
10004

100%0%0%  ن

1.600،0املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س
53%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س

»ي�ضجع  املوؤ�ضر اخلام�س  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  يت�ضح من اجل��دول )5-8-4( 
التعلم« ت�ضاوي )1.60(، وانحراف معياري )0.20(، مما ي�ضري  املتعلمني على حتّمل م�ضئولية  املحتوى 
اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر منخف�ضة، حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33-اأقل من1.67(، 

وبن�ضبة )%53(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 3.00(، وحتقق ال�ضاهد)1-5( 
بدرجة مرتفعة؛ حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتل املرتبة الأوىل، يليه ال�ضاهد 
)5-4( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني مل تتحقق ال�ضواهد الأخرى حيث 
املرتبة  بذلك  واحتلت   ،)1.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  و)5-5(على  و)3-5(،  ال�ضواهد)2-5(،  ح�ضلت 

الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
واملرجعية  والنغما�س  الدافعية  من  املحتوى  »يزيد  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

والرتباط« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-8-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س »يزيد 
املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت���ق���دم ن�����ض��اط��ات م���ت���ع���ددة جت��ع��ل ال��ط��ال��ب 1-6
ينهمك  بفاعلية بحل امل�ضكالت املوجهه.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

ي��رب��ط ال��ط��ال��ب ب���واق���ع احل���ي���اة م���ن خ��الل 2-6
فقرات »القراءة العلمية« و«مهن يف العلوم«

031ت
1.750.5003

25%75%0%ن

3-6
ي���������ض����م����م ال�����ن�����������س وال�������������ض������ور ل���ت���ق���دمي  
ت���ف�������ض���ريات)����ض���روح���ات( وا����ض���ح���ة ت��دع��م  

الأهداف املحددة.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

4-6

ت���وف���ر ل���ل���ط���الب ال���ن�������ض���اط���ات وامل���ع���ل���وم���ات 
الإث�����رائ�����ي�����ة ال����داع����م����ة ل��ل��م��ن��ه��ج ل��ل��ت��ه��ي��ئ��ة 
والن��غ��م��ا���س م���ن خ����الل ع���رو����س امل��ح��اك��اة 
والر�ضوم املتحركة والعرو�س التفاعلية من 

خالل املوقع الإلكرتوين للمناهج.

013ت

1.250.5004

75%25%0%ن

5-6
مع  وتتكامل  التقدميية  ال��ع��رو���س  ترتبط 
خم��ط��ط��ات ال����درو�����س )اأق�����را������س م��دجم��ة 

للعرو�س التقدميية(.

004ت
1.000.005

100%0%0%ن

2.000،20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضاد�س
67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضاد�س

يت�ضح من اجلدول )4-8-6( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يزيد 
املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.20(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67–2.33(، 

وبن�ضبة )%67(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتقق ال�ضاهدان )1-6(، 
ال�ضاهد  يليهما  الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتال   ،)3( قيمته  بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي  و)3-6( 
)6-2( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، ومل يتحقق ال�ضاهدان )6-4(، و)6-5(، حيث 

ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، و)1.00( على التوايل.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع »ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني« يف 

كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-8-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »ي�صجع 
املحتوى الت�صاركية بني جميع املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

التوا�ضل 1-7 ملمار�ضة  الفر�ضة  املتعلم  يعطي 
باملعلومات وبالنتائج.

400ت
3.000001

0%  0%  100%  ن
3.0000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضابع

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضابع

يت�ضح من اجلدول )4-8-7( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع »ي�ضجع 
املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )00(، وحتقق هذا املوؤ�ضر 

بدرجة مرتفعة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وكانت ن�ضبة التحقق )%100(.
   وحتقق ال�ضاهد الوحيد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

املوا�ضفة الثالثة:  ي�ضتهدف املحتوى تنمية املهارات الدرا�ضية
رقم )8-8-4(  ويو�ضح اجلدول  �ضاهداً،  يندرج حتتها )14(  املوا�ضفة )3( موؤ�ضرات،  تت�ضمن هذه 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
لل�ضف  الطالب  كتاب  يف  املالحظات«  تدوين  مهارات  لتطوير  فر�ضاً  املحتوى  يت�ضمن  الثامن«  املوؤ�ضر 

الرابع البتدائي، وهي كما يلي: 

اجلدول )4-8-8(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثامن »يت�صمن 
املحتوى فر�صا لتطوير مهارات تدوين املالحظات«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-8
الرئي�ضة  الأف��ك��ار  بو�ضوح  املحتوى  يحدد 
ي�ضاعد  الكتاب مبا  يف  املفتاحية  والكلمات 

الطالب يف متييز املعلومات املهمة .

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-8
حتديداً  والكتابة  القراءة  ملخ�ضات  توفر 
وتلميحات  جمعها  مت  ال��ت��ي  للمعلومات 

حول ما يتوجب ت�ضجيله منها .

400ت
3.000.00

1

0%0%100%ن

3-8

ت�����ض��ج��ع اأن�������ض���ط���ة امل���ف���ك���رة الإل���ك���رتون���ي���ة 
ال���ط���الب لأخ�����ذ م���الح���ظ���ات ح����ول امل����ادة 
اإىل هذه  الإ�ضارة  التي يبحثونها ومن ثم 

املالحظات عند كتابة ملخ�ضاتهم.

004ت
1.000.00

3 100%0%0%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

توفر حقيبة الأقرا�س املدجمة والعرو�س 4-8
التقدميية خمططات بيانية للن�ضو�س.

004ت
1.000.00

3 100%  0%  0%  ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  الثامن

يت�ضح من اجلدول )4-8-8( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن »يت�ضمن 
مما   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.00( ت�ضاوي  املالحظات«  تدوين  مهارات  لتطوير  فر�ضاً  املحتوى 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 – اأقل 

من2.33(، وبن�ضبة )%67(.
فيما حتقق ال�ضاهدان )8-1(، و)8-2( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00( واحتال 

بذلك املرتبة الأوىل.
ومل يتحقق ال�ضاهدان )8-3(، و)8-4(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، واحتال 

بذلك املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-9( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع »ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى 

املتعلمني « يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-8-9( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر التا�صع »ي�صتهدف 
املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

�ضيتلقاها 1-9 ال��ت��ي  ال��ك��ربى  الأف���ك���ار  حت���دد 
الطالب يف الكتاب بو�ضوح.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-9

ُت����دع����م الأف�����ك�����ار ال���رئ���ي�������ض���ة م����ن خ���الل 
)م���راج���ع���ة ال����در�����س – ون�������ض���اط اأف���ك���ر، 
اأحت��������دث، اأك����ت����ب – وامل����ط����وي����ات( وي��ت��م 
تعلمهم  تلخي�س  على  ال��ط��الب  ت�ضجيع 

حول هذه الأفكار.

400ت

3.000.00
1

0%0%100%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-9

ت�����ض��ج��ع اأن�����ض��ط��ة امل���ف���ك���رة الإل��ك��رتون��ي��ة 
للمعلومات  ملخ�س  كتابة  على  الطالب 
التي جمعوها خالل بحثهم يف الإنرتنت.

�ضيتلقاها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  الأف���ك���ار  حت���دد 
الطالب يف الكتاب بو�ضوح.

004ت
1.000.00

3
100%0%0%ن

2.330.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع
78%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع

يت�ضح من اجلدول )4-8-9( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع 
»ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني«  ت�ضاوي )2.33(، وبانحراف معياري )0.00(، 
امل��دى ما بني )2.33–  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف  اأن درج��ة حتقق هذا  اإىل  مما ي�ضري 

3.00(، وبن�ضبة )%78(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر مابني )1-3(، وحتقق ال�ضاهدان )1-9(، 
)9-2( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، بينما مل يتحقق ال�ضاهد )9-3(، حيث ح�ضل 

على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-10( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املخططات  ا�ضتخدام  تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف  العا�ضر  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

التنظيمية ال�ضورية« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-9-10(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر »يقدم 
املحتوى فر�صاً لال�صتذكار والتدرب على املهارات امل�صتهدفة يف ال�صف وا�صتقبال التغذية الراجعة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-10

A-Z – و من املدر�ضة  توفر اأن�ضطة )من 
ف��ر���ض��اً   ) امل����ه����ارة  – وب����ن����اء  امل����ن����زل  اإىل 
مهارات  على  للتدريب  للطالب  اإ�ضافية 

ال�ضتق�ضاء.

013ت
1.250.5006

75%25%0%ن

2-10

توفر املراجعة ال�ضريعة ومراجعة الف�ضل 
تدريبات على الت�ضنيف والتنبوؤ والتفكري 

الناقد وغريها من املهارات العلمية.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-10

يوجد فر�ضاً للطالب للتدرب على تف�ضري 
ال�����ض��ور وال��ر���ض��وم والأ����ض���ك���ال م��ن خ��الل 
اأ�ضئلة )اأق��راأ ال�ضورة – اأق��راأ اجل��دول – 

اقراأ املخطط(.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

4-10

ت��ع��م��ل )اأ���ض��ئ��ل��ة اأخ���ت���رب ن��ف�����ض��ي – اأف��ك��ر، 
اأحت�����دث، واك���ت���ب( ك�����اأدوات ت��ق��ومي بنائي 
ل��ي��ت��ح��ق��ق ال����ط����الب م����ن ف��ه��م��ه��م اأث���ن���اء 

الدرو�س.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

5-10
يوجد فر�ضاً للطالب لتقومي اأدائهم من 
اإكمالهم ملراجعة الدر�س ومراجعة  خالل 

الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

6-10
الف�ضل(  –اختبار  ال��در���س  )اختبار  ي��زود 
ب��ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ح���ول م�ضتوى  ال���ط���الب 

فهمهم للمفاهيم املقدمة لهم حديثاً.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

7-10
ي��ت��ل��ق��ى ال���ط���الب ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ف��وري��ة 
التفاعلية  لالختبارات  ا�ضتخدامهم  عند 

الإلكرتونية الق�ضرية.

004ت
1.000.007

100%0%0%ن

2.040.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر العا�ضر
68%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر العا�ضر

العا�ضر«يقدم  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )10-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
الراجعة«  التغذية  وا�ضتقبال  ال�ضف  يف  امل�ضتهدفة  امل��ه��ارات  على  وال��ت��درب  لال�ضتذكار  فر�ضاً  املحتوى 
ت�ضاوي )2.04(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث 

يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%68(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة؛ حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته 
)3.00(، واحتلت املرتبة الأوىل، ماعدا ال�ضاهدين )10-1(، و)10-7(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته  )1.25(، و)1.00( على التوايل.

املوا�ضفة الرابعة: ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة والتحدث
املوا�ضفة )5( موؤ�ضرات يندرج حتتها )18( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )11-8-4(  تت�ضمن هذه 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
الرابع  لل�ضف  الطالب  كتاب  يف  املتعلمني«  لدى  القرائي  الفهم  م�ضتوى  ع�ضر«تطوير  احل��ادي  املوؤ�ضر 

البتدائي، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-9-11(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر احلادي ع�صر«تطوير 
م�صتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
قرائية  مب�ضتويات  العلمي  املحتوى  ُيقّدم 
ال��ط��الب للمفاهيم  ل��زي��ادة ف��ه��م  م��ت��ع��ددة 

املفتاحية.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

4003.000.001تيبداأ كل در�س بقائمة من املفردات املهمة.2-11 0%0%100%ن

ي���وج���د م�����ض��رد ل��ل��م�����ض��ط��ل��ح��ات يف ن��ه��اي��ة 3-11
الكتاب.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

4-11
ي��وف��ر امل��ح��ت��وى ت��ق��ومي��اً ل��ت��ع��ل��م امل���ف���ردات 
والفهم القرائي )مراجعة الدر�س مراجعة 

الف�ضل، اأخترب نف�ضي(.

400ت
3.000.00

1

0%0%100%ن

تعلمية خا�ضة 5-11 باألعاب  العلمية  اللغة  تعزز 
باملفردات  على املوقع الإلكرتوين

004ت
1.000.005

100%  0%    0%ن

6-11

م�ضادر  م��ن  ال��ق��راءة  على  الطلبة  ي�ضجع 
م���ن الإن����رتن����ت وي���وف���ر ت��ل��خ��ي�����س ك��ت��اب��ي 
لتو�ضيح م�ضتوى فهمهم وا�ضتخدام املجلة 

الإلكرتونية.

004ت
1.000.005

100%  0%    0%ن

7-11
متوافقة  و�ضردية  ب�ضرية  اأ�ضاليب  توفر 
مع الن�س  لدعم فهم الطالب من خالل 

»املراجعة الإلكرتونية«

004ت
1.000.005

100%  0%  0%ن

2.140.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
71%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر

احل��ادي  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )11-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ع�ضر«تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.14(، وبانحراف معياري )0.00(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل 

من2.33 (، وبن�ضبة )%71(.
   وحتققت ال�ضواهد )11-1(، و )11-2(، و)11-3(، و)11-4( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )3.00(، ومل تتحقق ال�ضواهد )11-5(، و)11-6(، و)11-7(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته ت�ضاوي )1.00(. 
  ويو�ضح اجلدول رقم )4-9-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين ع�ضر« تطوير قدرات الطالب يف قراءة املفردات وامل�ضطلحات« 

يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-9-12( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر«تطوير 
قدرات الطالب يف قراءة املفردات وامل�صطلحات«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تقّدم املفردات وامل�ضطلحات يف افتتاحية 1-12
كل ف�ضل وكل در�س.

400ت
3.0000 .01

0%0%100%ن

تظلل املفردات التي ترد للمرة الأوىل يف 2-12
الن�س.

400ت
3.000001

0%0%100%ن

3-12
تعزز اللغة العلمية باألعاب تعلميه خا�ضة 
باملفردات  على املوقع الإلكرتوين وكذلك  

puzzle maker CD ROM

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن

2.330.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين ع�ضر
78%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين ع�ضر

الثاين  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )12-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
معياري  وب��ان��ح��راف   ،)2.33( ت�ضاوي  وامل�ضطلحات«  امل��ف��ردات  ق���راءة  يف  ال��ط��الب  ق���درات  ع�ضر«تطوير 
)0.00(، وحتقق هذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأق��ل من 

2.33(، وكانت ن�ضبة التحقق )%78(.
 ،)3.00-1.00( بني  ما  املوؤ�ضر  لهذا  ال�ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
وحتقق ال�ضاهدان )12-1(، و) 12-2( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتال بذلك 

املرتبة الأوىل، ومل يتحقق ال�ضاهد )12-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث ع�ضر »تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني« يف 

كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي: 

اجلدول )4-8-13(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث ع�صر« تطوير 
الثقافة الب�صرية لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-13
ي�����ض��اع��د امل��ح��ت��وى ال��ط��ال��ب ع��ل��ى حتليل 
»اأقراأ  فقرة  الب�ضرية من خالل  الأ�ضكال 

ال�ضكل«

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-13
للمفاهيم  يقدم املحتوى تلخي�ضاً ب�ضرياً 
املفتاحية )يف ال�ضف الرابع( �ضمن فقرة 

مراجعة الدر�س

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-13
ال��ط��الب وت��زي��د  ت��زي��د التقنية م��ن ف��ه��م 
من مهارات التثقيف الب�ضري من خالل 

»Review -e فقرة

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن

4-13

اكت�ضاف  على  ال��ط��الب  امل��ح��ت��وى  ي�ضاعد 
ب�ضكل  مالحظتها  ال�ضعب  م��ن  ظ��واه��ر 
ani- (مبا�ضر )بطريقة �ضردية متحركة 
Sci-» وك��ذل��ك   mated narration

«ence inmotion

004ت

1.000.003

100%  0%  0%  ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث ع�ضر
67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-13( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث ع�ضر 
اإىل  املتعلمني« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري  الب�ضرية لدى  الثقافة  »تطوير 
اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 –اأقل من 12.33(، 

وبن�ضبة )%67(.
 )1-13( ال�ضاهدان  وحتقق   ،)3.00-1.00( بني  ما  لل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
يتحقق  ومل  الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتال   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة   )2-13(

ال�ضاهدان )13-3(، و)13-4(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-14( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع ع�ضر«يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم« 

 يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:  
اجلدول )4-8-14( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر«يدعم 

املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14
ي�����ض��ج��ع ال���ط���الب ل��ت��وا���ض��ل ا���ض��ت��ي��ع��اب��ه��م 
»ال��رب��ط  ف��ق��رات  ع��رب  ب��ال��ك��ت��اب��ة  للمفهوم 

بالكتابة«، »اكتب عن«، »الكتابة العلمية«.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-14
عن  الكتابة  على  الطالب  املحتوى  ي�ضجع 
املفاهيم املقدمة يف الدر�س عرب »�ضمات يف 

مراجعة الدر�س)اأفكرواأحتدث واأكتب(«.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

3-14

ي�����ض��ج��ع امل���ح���ت���وى ال����ط����الب ع���ل���ى ك��ت��اب��ة 
ال��ت��ي مت جمعها  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  م��ل��خ�����ض��ات 
و«املجلة  الإن��رتن��ت  يف  بحثهم  طريق  ع��ن 

اللكرتونية«.

004ت
1.000.00

3 100%  0%  0%  ن

2.330.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع ع�ضر
78%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-8-14( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع 
ع�ضر«يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم« ت�ضاوي )2.33(، وبانحراف معياري )0.00(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3.00( 

وبن�ضبة )%78(.
 ،)1-14( ال�ضاهدان  وحتقق   ،)3.00-1.00( بني  ما  لل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
و)14-2( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتال بذلك املرتبة الأوىل، ومل يتحقق 

ال�ضاهد )14-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك احتل املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-15( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
مهارات  لتطوير  فر�ضاً  املحتوى  ع�ضر«يقدم  اخلام�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

املحادثة« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-8-15(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر »يقدم 
املحتوى فر�صاً لتطوير مهارات املحادثة« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-15

ي�ضجع املحتوى الطالب على مناق�ضة اأفكاره 
اأو م��ع جم��م��وع��ات م�ضغرة  اآخ���ر  م��ع ط��ال��ب 
يف  اأتوا�ضل  »خطوة  فقرة  عرب  الطالب  من 

العديد من الأن�ضطة العملية«.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-15

مب�ضتوى  بالرتقاء  للطلبة  املحتوى  ي�ضمح 
ف��ه��م��ه��م ع���ن ط��ري��ق ال��ك��ت��اب��ة وال���ت���ح���دث يف 
اأق����راأ واأحت���دث  البنائي يف  ال��ت��ق��ومي  »���ض��م��ات 

واأكتب«.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-8-15( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر«يقدم 
املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات املحادثة« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%100(.

وحتقق �ضاهدا هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

املوا�ضفة اخلام�ضة: ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية
تت�ضمن هذه املوا�ضفة )4( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )12( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )16-8-4( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر«يطور املحتوى مهارت حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع 

البتدائي، وهي كما يلي: 

اجلدول )4-9-16(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر«يطور 
املحتوى مهارات حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يف 1-16 امل�ضكالت  حل  مهارات  الطالب  يطبق 
اأن�ضطة ال�ضتق�ضاء.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-16
تقدم فقرة )الريا�ضيات يف العلوم- رابط 
امل�����ض��ك��ل��ة( م�ضكالت  – ح��ل  ال��ري��ا���ض��ي��ات 

متنوعة ليقوم الطالب بحلها.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

توفر حقيبة الأقرا�س املدجمة موديولت 3-16
حلل امل�ضكالت.

004ت
1.000.00

3 100%  0%  0%  ن
2.330.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر

78%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضاد�س ع�ضر
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   يت�ضح من اجلدول )4-8-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر 
»يطور املحتوى مهارت حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.33(، وبانحراف معياري )0.00(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3.00(، 

وبن�ضبة )%78(.
 ،)1-16( ال�ضاهدان  وحتقق   ،)3.00-1.00( بني  ما  لل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
املرتبة الأوىل، ومل يتحقق  و)16-2(بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتال بذلك 

ال�ضاهد )16-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك احتل املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« يف 

كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-8-17( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع 
ع�صر«ي�صتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��ت��ط��ل��ب ال��ك��ث��ري م���ن جت����ارب امل��ع��م��ل من 1-17
الطالب قيا�س امل�ضافة واحلجم واحلرارة.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

تت�ضمن اأن�ضطة )كن عاملاً( تطبيقات على 2-17
القيا�س.

004ت
1.000.004

100%0%0%ن

ال��ع��ل��وم« 3-17 يف  »ال��ري��ا���ض��ي��ات  ف��ق��رة  تت�ضمن 
اأن�ضطة متنوعة للقيا�س.

040ت
2.000.003

0%100%0%ن

تت�ضمن مرجعيات كتاب الطالب معلومات 4-17
حول وحدات واأدوات القيا�س.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن
2.250،00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

75%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-8-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر 
»ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.25(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري 
اأق��ل من  امل��دى ما بني )1.67–  املتو�ضط يف  املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا  اأن درج��ة حتقق هذا  اإىل 

2.33(، وبن�ضبة )%75(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهدان 
يليهما  الأوىل،  املرتبة  واحتال   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة  و)4-17(   ،)1-17(
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ال�ضاهد )17-3( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل يتحقق ال�ضاهد )17-2(، حيث 
ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، واحتل بذلك املرتبة الأخرية.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-18( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم 

  البيانية لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي: 
اجلدول )4-8-18( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر«ي�صتهدف 

تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�صوم البيانية لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي�����ض��ف ال���ك���ت���اب ل���ل���ط���الب ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل 1-18
وتف�ضري الر�ضوم البيانية. 

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-18
ت�����ض��اع��د ف���ق���رة »اأق�������راأ ال��ر���ض��م ال��ب��ي��اين« 
ق��درت��ه��م يف تف�ضري  ت��ط��وي��ر  ال��ط��الب يف 

متثيل البيانات.

004ت
1.000.002

100%  0%  0%  ن

تت�ضمن )اأن�ضطة الريا�ضيات يف العلوم ( 3-18
ر�ضوماً.

004ت
1.000.002

100%  0%  0%  ن
1.670.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الثامن ع�ضر

56%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الثامن ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-8-18( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثامن ع�ضر 
وبانحراف   ،)1.67( ت�ضاوي  املتعلمني«  لدى  البيانية  الر�ضوم  وق��راءة  اإع��داد  مهارات  تطوير  »ي�ضتهدف 
معياري )0.00(، وحتقق هذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-

اقل من 2.33(، وكانت ن�ضبة التحقق )%56(.
وحتقق ال�ضاهد )18-1( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، ومل يتحقق ال�ضاهدان 

)18-2(، )18-3(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-19( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر »ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�ضاء 

والحتمالت الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-8-19(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع 
ع�صر«ي�صتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�صاء والحتمالت الأ�صا�صية لدى املتعلمني« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-19

ت��ق��دم اأن�����ض��ط��ة )ال��ري��ا���ض��ي��ات يف ال��ع��ل��وم( 
الن�ضبة  م��ف��ه��وم��ي  ال��ع��ل��ي��ا  امل�����ض��ت��وي��ات  يف 
واملعدل مرتابطة ومدموجة مع املفاهيم 

العلمية.

400ت
3.000.00

1 0%0%100%ن

2-19
البيانات  جمع  يف  خربة  الطالب  يكت�ضب 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا م���ن خ�����الل) اأك���ت�������ض���ف- ب��ن��اء 

املهارة- اأن�ضطة معمل كن عاملاً(.

031ت
1.750.500

2 25%  75%  0%  ن

2.380.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر
79%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-8-19( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر 
 ،)2.38( ت�ضاوي  املتعلمني«  لدى  الأ�ضا�ضية  والحتمالت  الإح�ضاء  مهارات  تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف 
وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )2.33 –3.00(، وبن�ضبة )%79(.
بدرجة   )2-19( وال�ضاهد   ،)3.00( قيمته  بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي   )1-19( ال�ضاهد  وحتقق 

متو�ضطة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.

للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  العلوم  حمتوى  يوظف  ال�ضاد�ضة:  املوا�ضفة 
ال�ضفي

 )20-8-4( رق��م  اجل��دول  ويو�ضح  �ضاهدان،  حتته   يندرج  واح���داً  موؤ�ضراً  املوا�ضفة   ه��ذه  تت�ضمن 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر الع�ضرين »ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع 

البتدائي، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-9-20( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الع�صرين »ي�صتخدم 
التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-20

للتقومي  متنوعة  اأ�ضاليب  املحتوى  يوظف 
ال��ب��ن��ائ��ي ل��ل��ت��اأك��د م��ن ف��ه��م ال��ط��الب خ��الل 
ف��ق��رات »اأخ���ت���رب ن��ف�����ض��ي« و«اأف���ك���ر واأحت����دث 

واأكتب«.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-20

تعلمهم  بتقييم  للطلبة  امل��ح��ت��وى  ي�ضمح 
ب��الإج��اب��ة على  اأو ف�ضل  در���س  ك��ل  نهاية  يف 
اأ���ض��ئ��ل��ة م���راج���ع���ة ت�����ض��ت��م��ل ع��ل��ى م��راج��ع��ة 
ال�ضور«،  ملخ�س  ع��رب«  وتت�ضمن  ال��در���س 
»املطويات«، »اأفكر واأحتدث واأكتب«، »العلوم 

والريا�ضيات«، العلوم والكتابة.

400ت

3.000.001

0%0%100%ن

3.00000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-8-4( 
»ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )0.00(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3.00(، 

وبن�ضبة )%100(.
وحتقق �ضاهدا هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

املوا�ضفة ال�ضابعة: ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
تت�ضمن هذه املوا�ضفة  موؤ�ضراً واحداً، يندرج حتته )5( �ضواهد، ويو�ضح اجلدول رقم )21-8-4( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
كتاب  يف  التعلم«  وتطوير  لدعم  متنوعة  واأدوات  باأ�ضاليب  التقنية  »توّظف  والع�ضرين  احل��ادي  املوؤ�ضر 

الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-9-21(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي والع�صرين 
»توّظف التقنية باأ�صاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

الطالب 1-21 لكتاب  اإل��ك��رتون��ي��ة  ن�ضخة  ت��وج��د 
على الإنرتنت.

400ت
3.000.001

0%0%100%ن

2-21

العلمية  امل���ف���ردات  وت���زي���د  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ت��ع��زز 
وامل���ح���ت���وى ال��ع��ل��م��ي ع���رب ت��وف��ري اأق���را����س 
الأل��غ��از  �ضانع  ل���   )CD-ROM( م��دجم��ة 
Sci- العلوم  واأنا�ضيد   PuzzleMaker
ence Songs  ملختلف املراحل و باأ�ضكال 

خمتلفة.

004ت

1.000.002

100%0%0%ن

3-21

يقدم ت�ضميم لالأن�ضطة با�ضتخدام الفيديو  
اخل��ا���ض��ة  دي  دي يف  ال�����  اأق����را�����س  وت��ت��ي��ح 
الأن�ضطة  تخطيط  فر�ضة  العلوم  بن�ضاط 
 Science inوي�ضاعد الفيديو  با�ضتخدام 
الأ�ضا�ضية  املفاهيم  تقدمي  على   Motion

با�ضتخدام الر�ضوم املتحركة.

004ت

1.0000 .02

 100%0%0%ن

4-21

Sci-  ي�����ض��اع��د ب��رن��ام��ج ال��ب��ح��ث يف ال��ع��ل��وم
الإن��رتن��ت  ع��ل��ى  امل��وج��ود   ence Quest
 )CD-ROM( امل��دجم��ة الأق���را����س  وع��ل��ى 
حماكاة  عملية  يف  الن��دم��اج  على  الطالب 

تفاعلية و�ضيناريوهات حلل امل�ضكالت.

004ت

1.000.002

100%0%0%ن

ي��وف��ر »اأن�����ض��ط��ة الإث������راء« ب��اأ���ض��ك��ال و�ضيغ 5-21
خمتلفة على الإنرتنت.

004ت
1.000.00

00%0%0%ن
1.400.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي والع�ضرين

46%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي والع�ضرين

املوؤ�ضر احلادي  مل�ضتوى حتقق   احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله  اجل��دول )21-8-4(  يت�ضح من 
والع�ضرين »توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم«، ت�ضاوي )1.40(، وبانحراف 
معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن هذا املوؤ�ضر حتقق بدرجة منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى 

ما بني )1.33-اأقل من 1.67(، وبن�ضبة)%46(.
 وحتقق ال�ضاهد )21-1( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، ومل تتحقق ال�ضواهد 

الأخرى لهذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
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خال�صة نتائج املحور الأول: املوا�صفات والرتبوية 
لعر�س نتائج املحور الأول الكلية التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )7( موا�ضفات، ت�ضمنت )21( موؤ�ضراً، يندرج حتتها ) 
110( �ضواهد، والتي متثل املوا�ضفات الرتبوية، ويتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي 
 )22-8-4  ( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  وترتيبها،  حتققها،  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب  املوؤ�ضرات،  لهذه  امل��وزون 

املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

اجلدول )22-8-4(
املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية   

رقم  
املتو�صط املوؤ�صراملوؤ�صر

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

املوا�ضفة الأوىل: متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء

1
يتقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة على ال�ضتق�ضاء ت�ضّكل مبجموعها 
تركيز الوحدة، وتزّود الطالب بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني 

ن�ضطني.
2.54030  %856

7114%  2.130.16يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة.2
 املوا�ضفة الثانية: اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول الطالب

895%  2.670.00�ضممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم.3
1001%  3.000.00يوؤكد املحتوى على تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها يف احل�ضبان.4
5320%  1.600،0ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية التعلم.5
6718%2.000،20يزيد املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط.6
1001%  3.0000ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني.7

املوا�ضفة الثالثة:  ي�ضتهدف املحتوى تنمية مهارات الدرا�ضة.
6716%2.000.00يت�ضمن املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات تدوين املالحظات.8
788%2.330.00ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني .9

يقدم املحتوى فر�ضا لال�ضتذكار والتدرب على املهارات امل�ضتهدفة 10
6815%  2.040.00يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة.

املوا�ضفة الرابعة: ربط املحتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة والتحدث
7113%  2.140.00تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني.11
788%  2.330.00تطوير قدرات الطالب يف قراءة املفردات وامل�ضطلحات.12
6716%  2.000.00تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني.13
788%  2.330.00يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم.14
1001%  3.000.00يقدم املحتوى فر�ضا لتطوير مهارات املحادثة. 15

    املوا�ضفة اخلام�ضة: ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية.
788%  2.330.00يطور املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني.16
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رقم  
املتو�صط املوؤ�صراملوؤ�صر

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

7512%  2.250،00ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني.17

لدى 18 البيانية  الر�ضوم  وق���راءة  اإع���داد  م��ه��ارات  تطوير  ي�ضتهدف 
5619%  1.670.00املتعلمني.

ي�����ض��ت��ه��دف امل��ح��ت��وى ت��ط��وي��ر م���ه���ارات الإح�������ض���اء والح��ت��م��الت 19
797%  2.380.25الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة: يوظف حمتوى العلوم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي 
1001%  3.00000ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه.20

املوا�ضفة ال�ضابعة: ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
4621%  1.400.00توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم.21

76%2.290.09م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الأول 

يت�ضح من اجلدول )4-8-22(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الأول الكلية ت�ضاوي 
)2.29(، وبانحراف معياري )0.09(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%76(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات ما بني )1-3(، حيث حتقق )11( موؤ�ضراً 
بدرجة مرتفعة، وجاءت )4( موؤ�ضرات منها يف املرتبة الأوىل، وهي: املوؤ�ضر الرابع »يوؤكد املحتوى على 
القيا�س  مهارات  تطوير  ع�ضر«ي�ضتهدف  ال�ضابع  واملوؤ�ضر  احل�ضبان«  يف  واأخذها  امل�ضبقة  املعرفة  تن�ضيط 
واملوؤ�ضر   ،« املحادثة  م��ه��ارات  لتطوير  فر�ضاً  املحتوى  ع�ضر«يقدم  اخلام�س  وامل��وؤ���ض��ر  املتعلمني«  ل��دى 
الع�ضرون«ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه«مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، يليها 
املوؤ�ضر الثالث«�ضممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.98(، ثم املوؤ�ضر 
الأول »يتقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة على ال�ضتق�ضاء ت�ضّكل مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود الطالب 
ثم  ال�ضاد�ضة،  املرتبة  يف   )2.45( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  ن�ضطني«  متعلمني  ليكونوا  متعددة  بفر�س 
املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر«ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�ضاء والحتمالت الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني«، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.38(، وتاأتي املوؤ�ضرات التا�ضع » ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س 
املحتوى  يزيد  وامل�ضطلحات«  املفردات  قراءة  الطالب يف  والثاين ع�ضر«تطوير قدرات  املتعلمني«،  لدى 
من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط«، والرابع ع�ضر«يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف 
العلوم«، وال�ضاد�س ع�ضر »يطور املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« جميعها يف املرتبة الثامنة، 

ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.33(.
وحتققت )8( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، وجاء املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر«ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س 
لدى املتعلمني« يف املرتبة الثانية ع�ضر مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، يليه املوؤ�ضر احلادي ع�ضرة«تطوير 



341

م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(، ثم املوؤ�ضر الثاين«يطور املحتوى 
عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(، يليه املوؤ�ضر العا�ضر«يقدم 
املحتوى فر�ضاً لال�ضتذكار والتدرب على املهارات امل�ضتهدفة يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة«، ثم 
املوؤ�ضر الثالث ع�ضر«تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني«، واملوؤ�ضر الثامن »يت�ضمن املحتوى فر�ضاً 
يليه  قيمته )2.00(،  ال�ضاد�ضة ع�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  املالحظات« يف  تدوين  لتطوير مهارات 
املوؤ�ضر ال�ضاد�س«يزيد املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.00(، يليه املوؤ�ضر الثامن ع�ضر«ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم البيانية لدى املتعلمني« 

مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.67(.
حتّمل  على  املتعلمني  املحتوى  »ي�ضجع  اخلام�س  املوؤ�ضر  هما  منخف�ضة،  بدرجة  موؤ�ضران  وحتقق 
م�ضئولية التعلم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.60( واحتل بذلك املرتبة قبل الأخرية، ويف املرتبة الأخرية 
جاء املوؤ�ضر احلادي والع�ضرون »توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم« بدرجة 

منخف�ضة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.40(.

Technical Specifications املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني لكافة مكونات الكتاب، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لكتاب الطالب، والبالغ عددها موا�ضفتني، تت�ضمنان )11( موؤ�ضراً يندرج حتتها 
الدرا�ضي  الف�ضل  البتدائي  الرابع  لل�ضف  الطالب  كتاب  نتائج حتليل  �ضوء  وترتيبها يف  �ضاهداً،   )88(
تناول  ومت  الطبيعية(،  والعلوم  العلوم  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  الثاين  الدرا�ضي  والف�ضل  الأول، 
نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موؤ�ضر، يف �ضوء ال�ضواهد التي حتققها، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى 

حتقق هذه املوؤ�ضرات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل:  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل
 تعد هذه املوا�ضفة هي املوا�ضفة الأوىل من املوا�ضفات الفنية، وتت�ضمن هذه املوا�ضفة موؤ�ضراً واحداً 
تندرج حتته )10( �ضواهد، ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-23(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف 
اخلارجي  ال�ضكل  »يتميز  الأول  املوؤ�ضر  �ضواهد  مل�ضتوى حتقق  املئوية  والن�ضب  التكرارات،  لهذه  املعياري 
للكتاب بجاذبيته ومتانته« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي من  املوا�ضفات الفنية، وهي كما يلي:   
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جدول )4-8-23( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »يتميز ال�صكل 
اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

و�ضماكة 1-1 جتليده  ب��ج��ودة  ال��ك��ت��اب  يتميز 
غالفه.

040ت
2.000.007

0%  100%  0%  ن

����ض���ورة ال���غ���الف م��رت��ب��ط��ة مب��و���ض��وع��ات 2-1
الكتاب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

�ضورة الغالف منا�ضبة للعمر امل�ضتهدف.3-1
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

ي��ت��خ��ذ ال���غ���الف ل���ون���اً مي���ّي���زه ع���ن ب��اق��ي 4-1
ال�ضفوف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

�ضورة الغالف اخللفي مرتبطة بالغالف 5-1
الأمامي.

040ت
2.000.007

0%  100%  0%  ن

ل�ضورة 6-1 �ضرحاً  اخللفي  الغالف  يت�ضمن 
الغالف.

040ت
2.000.007

0%  100%  0%  ن

�����ض����ورة ال����غ����الف ال����داخ����ل����ي م��رت��ب��ط��ة 7-1
بالغالف اخلارجي. 

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يظهر كعب الغالف بلون مميز لل�ضف.8-1
004ت

1.000.0010
100%  0%  0%  ن

يظهر ا�ضم الكتاب على كعب الغالف.9-1
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

كعب 10-1 على  ال��درا���ض��ي  ال�ضف  رق��م  يظهر 
الغالف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.500.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

83%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

الأول  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )23-8-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ت�ضاوي  ومتانته«  بجاذبيته  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  »يتميز  الفنية  املوا�ضفات  من  الأوىل  للموا�ضفة 
هذا  ج��اء  حيث  مرتفعة؛  املوؤ�ضر  ه��ذا  حتقق  درج��ة  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.50(

املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-اأقل من 3.00(، وبن�ضبة )%83(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )3-1(، 
و)1-4(، و)1-7(،و)1-9(، و)1-10( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك 
املرتبة الأوىل، وحتققت ال�ضواهد )1-1(، و)1-5(، و)1-6( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 

)2.00(، ومل يتحقق ال�ضاهد)1-8(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
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املوا�ضفة الثانية:  اأق�ضام الكتاب وعنا�ضره منظمة ب�ضكل متمايز ومت�ّضق ومتوازن
تت�ضمن هذه املوا�ضفة )10( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )77( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )24-8-4( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر الثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي من 

املوا�ضفات الفنية، وهي كما يلي:   

جدول )4-8-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »تظهر بنية 
الكتاب بنمطية حمددة ومت�صقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يق�ضم الكتاب اإىل )6( وحدات، 2-5 ف�ضول 1-2
يف كل وحدة، 2-4 درو�س يف كل ف�ضل.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن
3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

يت�ضح من اجلدول )4-8-24( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين من 
معياري  وبانحراف   ،)3.00( ت�ضاوي  ومت�ضقة«  حم��ددة  بنمطية  الكتاب  بنية  »تظهر  الفنية  املوا�ضفات 
)0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-

3.00(، وبن�ضبة )%100(.
وحتقق ال�ضاهد الوحيد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00( ون�ضبة اتفاق 

املحللني ت�ضاوي )%100(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-25( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�ضة« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-8-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث »يفتتح ما قبل 
الوحدات بفقرات تهيئة خا�صة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-3
ي�ضغل  افتتاحية »كن عاملاً« بعنوان  تظهر 
وتعليق على  ال�ضفحة  الأعلى من  اجلزء 

ال�ضورة حتت العنوان.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

توجد �ضورة  �ضمن افتتاحية »كن عاملاً« 2-3
ترتبط باملو�ضوع �ضمن كامل ال�ضفحة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
3.0000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث

يت�ضح من اجلدول )4-8-25( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين من 
وبانحراف معياري  ت�ضاوي )3.00(،  تهيئة خا�ضة«  بفقرات  الوحدات  »يفتتح ما قبل  الفنية  املوا�ضفات 
 ،)3.00-2.33( امل��دى  يف  املتو�ضط  ه��ذا  ج��اء  حيث  مرتفعة،  بدرجة  املوؤ�ضر  ه��ذا  حتقق  وبذلك   ،)0.00(

وبن�ضبة )%100(.
 وحتقق هذا املوؤ�ضر حيث بح�ضوله على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-8-26( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 

»ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-8-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الرابع »ُت�ن���ّظم 
الوحدات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري متحقق متحققن�صبة  

جزئيًا 
غري 

متحقق 

تفتح الوحدة ب�ضورة يف كامل ال�ضفحة.1-4
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

عنوان الوحدة �ضريط ن�ضي له نف�س لون 2-4
الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

لل�ضفحة 3-4 الأ�ضفل  اجل��زء  يف  عبارة  توجد 
ترتبط مبو�ضوع ال�ضورة والوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت��ظ��ه��ر اأدب�����ي�����ات ال�����وح�����دة يف ���ض��ف��ح��ت��ني 4-4
متقابلتني مع �ضورة بكامل ال�ضفحة.

004ت
1.000.001

100%  0%  0%  ن

5-4
توجد يف �ضفحة الفتتاحية اأيقونة بعنوان 
»الأدبيات« اأعلى ال�ضفحة مع حتديد منط 

املجال الأدبي امل�ضتهدف.

004ت
1.000.004

100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري متحقق متحققن�صبة  

جزئيًا 
غري 

متحقق 

6-4
اأدب��ي��ات  ي��وج��د م��رب��ع ن�ضي يف اف��ت��ت��اح��ي��ة 
ال��وح��دة ي��ح��وي ع��ب��ارة ت��رت��ب��ط مبو�ضوع 

ال�ضورة مع تو�ضيح امل�ضدر.

004ت
1.000.004

100%  0%  0%  ن

ت��خ��ت��ت��م ال�����وح�����دة مب���و����ض���وع ع����ن امل��ه��ن 7-4
العلمية.

004ت
1.000.004

100%  0%  0%  ن
1.860.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

62%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

الرابع  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )26-8-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« ت�ضاوي )1.86(،  من املوا�ضفة الثانية للموا�ضفات الفنية 
وبانحراف معياري )0.0(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%62(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد 
)4-1(، و)4-2(، و)4-3(، بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل، 
قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضلت  حيث  و)7-4(،  و)6-4(،  و)5-4(،   ،)4-4( ال�ضواهد  تتحقق  ومل 

)1.00(، وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية.
يو�ضح اجلدول رقم )4-8-27( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
للموا�ضفات  الثانية  املوا�ضفة  موؤ�ضرات  من  اخلام�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 
الفنية«ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما 

يلي:   
جدول )4-8-27 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »ُت�ن���ّظم 

الف�صول بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

نف�س 1-5 ل��ه  مب�ضتطيل   الف�ضل  رق��م  ي��ربز 
لون الوحدة.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ياأخذ 2-5 مربع  �ضمن  الف�ضل  عنوان  يظهر 
نف�س لون عنوان الوحدة.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-5
يوجد مربع ن�ضي يحوي عنوان الف�ضل 
امل�ضمنة   ال��درو���س  وعناوين  اأحمر  بلون 

للف�ضل حمددة باأرقام ال�ضفحات.

310ت
2.750.5010

0%  25%  75%  ن

4-5
ت�����ب�����داأ اف���ت���ت���اح���ي���ة ال���ف�������ض���ل ب�������ض���ورة 
ف����وت����وغ����راف����ي����ة مم����ت����دة يف ���ض��ف��ح��ت��ني 

متقابلتني.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-5
يف  للف�ضل  العامة  للفكرة  اأيقونة  توجد 
اإب���راز  م��ع  ال�ضفحة  م��ن  الأ���ض��ف��ل  الثلث 

لعبارة الفكرة العامة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

6-5
ي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي اأ����ض���ف���ل ال�����ض��ف��ح��ة 
افتتاحية  ل�ضورة  �ضارحة  عبارة  يت�ضمن 

الف�ضل.

004ت
1.000.00.13

100%  0%  0%  ن

7-5

افتتاحية  يف  امل��ق��اب��ل��ة  ال�����ض��ف��ح��ة  ت��ظ��ه��ر 
اإط�����اراً ���ض��م��ن ال�����ض��ورة ينق�ضم  ال��ف�����ض��ل 
للمفردات  مفتاحاً  يحويان  جزاأين   اإىل 
م��ظ��ل��ل��ة، ودللت���ه���ا واأرق������ام ال�����ض��ف��ح��ات 
مدعمة ب�ضور معربة لكل مفردة، وقائمة 

مبفردات اأخرى.

040ت

2.000.0011

0%  100%  0%  ن

يحوي كل ف�ضل فقرة »قراءة علمية«8-5
004ت

1.000.0013
100%  0%  0%  ن

9-5

توجد يف كل ف�ضل فقرة خا�ضة ب�:

• »ل��ل��ك��ت��اب��ة يف ال��ع��ل��وم وي���ك���ون اإط���ار 	
 ال�������ض���ف���ح���ة ب����ال����ل����ون ال��ب��ن��ف�����ض��ج��ي 
اإطار  »ويكون  العلوم  الريا�ضيات يف 

ال�ضفحة باللون الأخ�ضر 

• ال����ق����راءة يف ال���ع���ل���وم وي���ك���ون اإط����ار 	
ال�ضفحة باللون الأزرق

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

10-5

ف��ق��رة  الرتكيز على  ك��ل ف�ضل  يوجد يف 
امل����ه����ارة )يف ال�������ض���ف ال�����راب�����ع( ي��خ��ت�����س 
ك��ل ف�ضل مب��ه��ارة حم���ددة م��ن م��ه��ارات 
الطريقة العلمية والتي ت�ضكل مبجملها 

12 مهارة.

004ت

1.000.00.13

100%  0%  0%  ن

يت�ضمن كل ف�ضل فقرة »مراجعة«.11-5
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

12-5
ال��ت��ق��ومي �ضمن مراجعة  ت��ربز جم���الت 
اإىل  وتنق�ضم  اأح��م��ر  مب�ضتطيل  الف�ضل 

)املفردات،املهارات والأفكار العلمية(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��ع��زز اأ���ض��ئ��ل��ة ال��ت��ق��ومي ���ض��م��ن م��راج��ع��ة 13-5
الف�ضل  ب�ضور لل�ضف الأول.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

14-5
حت����دد ل���ل���م���ف���ردات واأرق��������ام ال�����ض��ف��ح��ات 
والتقومي الأدائ��ي  والتح�ضري لالختبار 

لل�ضف الرابع.

040ت
2.000.0011

0%  100%  0%  ن

ي��وج��د حت��دي��د ل��ل��م��ه��ارة امل�����ض��ت��ه��دف��ة يف 15-5
املهمة التقوميية �ضمن مراجعة الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.450.03املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س

82%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س

املوؤ�ضر اخلام�س  مل�ضتوى حتقق   املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )27-8-4( 
من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية »ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« ت�ضاوي 
)2.45(، وبانحراف معياري )0.03(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر مرتفعة، وبن�ضبة )82%( حيث 

يقع هذا املتو�ضط يف املدى مابني )3.00-2.33(.
وحتققت ال�ضواهد )5-1(، و)5-2(، و)5-4(، و)5-5(، و)5-9(، و)5-11( و)5-12(، و)5-13(، و)5-
-5( ال�ضاهد  يليها  الأوىل،  املرتبة  واحتلت   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  عند  مرتفعة،  بدرجة   )15
بدرجة  و)14-5(   ،)7-5( ال�ضاهدان  وحتقق   ،)2.75( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  عند  مرتفعة،  بدرجة   )3
متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل تتحقق ال�ضواهد)5-6(، و)5-8(، )5-10(، حيث ح�ضلت 

على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-28(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
بطريقة  ال��درو���س  »ُت�ن���ّظم  الثانية  للموا�ضفة  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي من املوا�ضفات الفنية، وهي كما يلي:   

جدول )4-8-28( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س »ُت�ن���ّظم 
الدرو�س بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
ال������در�������س يف �����ض����ورة  ت���ظ���ه���ر اف���ت���ت���اح���ي���ة 
ال�ضفحتني  لت�ضمل  مم��ت��دة  ف��وت��وغ��راف��ي��ة 

املتقابلتني.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

باللون 2-6 م�ضتطيل  �ضمن  الدر�س  رقم  يظهر 
املحدد للوحدة.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

يظهر عنوان الدر�س ببنط عري�س.3-6
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

اأنظر واأت�ضاءل يف 4-6 يوجد مربع ن�ضي لفقرة 
افتتاحية الدر�س.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

يحوي 5-6 للدر�س  ال�ضورة  �ضمن  اإط��ار  يوجد 
الن�ضاط ال�ضتك�ضايف.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

6-6
يبداأ الدر�س بفقرة »اأنظر واأت�ضاءل« متبوعة 
ب� »ن�ضاط ا�ضتك�ضايف«، »اأقراأ واأتعلم«، »ن�ضاط 

�ضريع«.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

الن�ضاط 7-6 �ضمن  امل�ضتهدفة  امل��ه��ارات  تظهر 
ال�ضتك�ضايف مميزة  باللون الأحمر.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

�ضمن 8-6 الن�ضاط  يف  امل�ضتخدمة  امل���واد  حت��دد 
م�ضتطيل مع �ضور تو�ضيحية لها.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

يوجد �ضورة تو�ضح اإحدى خطوات الن�ضاط 9-6
مدون عليها رقم اخلطوة.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

يرد يف نهاية كل در�س فقرة »اأفكر واأحتدث 10-6
واأكتب«.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ل� »مراجعة 11-6 خا�ضاً  در���س ج��زءاً  يت�ضمن كل 
الدر�س«.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
3.00000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

100%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )28-8-4( 
ت�ضاوي )3.00(،  ومت�ّضقة«  وا�ضحة  الدرو�س بطريقة  »ُت�ن���ّظم  الفنية  للموا�ضفات  الثانية  املوا�ضفة  من 
وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذااملوؤ�ضر يف املدى 

ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%100(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

يو�ضح اجلدول رقم )4-9-29(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س للموا�ضفة الثانية »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل 
يعك�س حمتوياته وميايز بينها« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي من املوا�ضفات الفنية، وهي كما 

يلي:   
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جدول )4-8-29( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع »ُت�ن���ّظم 
فهار�س الكتاب ب�صكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

خا�ضة 1-7 ب��األ��وان  الفهار�س  �ضفحات  متّيز 
تتنا�ضب مع جمالت العلوم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

اإطار 2-7 الوحدات بنف�س لون  تكتب عناوين 
�ضفحات الفهر�س.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ور�ضومات 3-7 ب�ضور  الفهر�س  هام�س  يزّين 
مرتبطة مبحتوى الوحدات والف�ضول.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يوجد فهر�س م�ضتقل ملو�ضوع )كن عاملاً( 4-7
و )اأعمل كالعلماء(

004ت
1.000.07

100%  0%  0%  ن

ي����وج����د خم���ط���ط ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ط��ري��ق��ة 5-7
العلمية.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ال�ضفحة 6-7 رك���ن  رئ��ي�����س يف  ع��ن��وان  ي��ظ��ه��ر 
للمجال.

004ت
1.000.00.7

100%  0%  0%  ن

عنوان جانبي بنط عري�س ل�ضم الوحدة.7-7
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

Bold مع 8-7 ي���ربز ال��ف�����ض��ل ورق��م��ة ي��ك��ت��ب 
عنوان الف�ضل.

040ت
2.000.006

0%  100%  0%  ن

الف�ضل 9-7 ا�ضم  ف�ضل  لكل  الدرو�س  ت�ضل�ضل 
Bold يكتب

040ت
2.000.006

0%  100%  0%  ن

متيز مو�ضوعات ال�ضتق�ضاء العلمي بلون 10-7
اأحمر.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

11-7
ي����وج����د ف���ه���ر����س م�����ض��ت��ق��ل ل��ل��ن�����ض��اط��ات 
جم��الت  م��ن  جم���ال  ل��ك��ل  ال�ضتك�ضافية 

العلوم.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

يوجد فهر�س خا�س باملرجعيات.12-7
004ت

1.000.007
100%  0%  0%  ن

2.00000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع 
67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع 

يت�ضح من اجلدول )4-8-29( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع من 
املوا�ضفة الثانية للموا�ضفات الفنية »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها« ت�ضاوي 
هذا  متو�ضطة؛ حيث جاء  املوؤ�ضر  هذا  درج��ة حتقق  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.00(

املوؤ�ضر يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%67(.
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )1-7(، 
و)7-2(، و)7-3(،)7-5(، و)7-7( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واأحتلت بذلك املرتبة 
بينما   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة   )9-7(  ،)8-7( ال�ضاهدان  حتقق  و  الأوىل، 
مل تتحقق ال�ضواهد)7-4(، و)7-6(، و)7-8(، و)7-10(، و)7-11(، و)7-12(، حيث ح�ضلت على متو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.00(.
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-30( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما 

يلي:   
جدول )4-9-30( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن »ُي�ن���ّظم جزء 

املرجعيات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت���وج���د ���ض��ف��ح��ات خ���ا����ض���ة  ب��ال��ق��ي��ا���ض��ات8 -1
measurement

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد �ضفحة خم�ض�ضة لالأدوات العلمية 8 -2
science tools

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3- 8
 graph ب���ال���ر����ض���وم���ات  ���ض��ف��ح��ة  ت���وج���د 
)لل�ضف الول(، وتنظيم البيانات لل�ضف 

الرابع.

310ت
2.750.508

0%  25%  75%  ن

4- 8 your ت��وج��د ���ض��ف��ح��ات ج�����ض��م الإن�����ض��ان
body

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد �ضفحات احلياة ال�ضحية.8 -6
400ت

3.000.00
1

0%  0%  100%  ن

توجد �ضفحة خا�ضة باإعداد املطويات.7-8
400ت

3.000.00
1

0%  0%  100%  ن

توجد قائمة امل�ضطلحات معرفة ومزودة 8-8
بال�ضور .

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.970.06املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن

99%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن 
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الثامن  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )30-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ت�ضاوي  ومت�ّضقة«  وا�ضحة  بطريقة  املرجعيات  جزء  »ُي�ن���ّظم  الفنية  املوا�ضفات  من  الثانية  للموا�ضفة 
املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا  )2.97(، وبانحراف معياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%63(.
قيمته  على متو�ضط ح�ضابي  بدرجة مرتفعة؛ حيث ح�ضلت  املوؤ�ضر  لهذا  ال�ضواهد  حتققت جميع 

)3.00(، ماعدا ال�ضاهد )8-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(.
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-31( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»تظهر عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما 

يلي:   
جدول )4-9-31( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر التا�صع »تظهر عنا�صر 

منت الدر�س ب�صكل حمدد ومتمايز«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

حتدد الفكرة الرئي�ضة يف الدر�س.1-9
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2-9

 read together and اأيقونة  توجد 
ون��ت��ع��ل��م« حت��وي  »ن���ق���راأ ج��م��ي��ع��اً   learn
اإ�ضارة  الدر�س مظللة مع وجود  مفردات 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة امل�����ض��اح��ب��ة ل���ل���در����س )ل��ل�����ض��ف 

الأول(.

400ت

3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

3-9

وحتدد  للدر�س  الرئي�ضة  الفكرة  ت�ضمن 
م���ه���ارة ال����ق����راءة امل�����ض��ت��ه��دف��ة وامل��خ��ط��ط 
اأيقونة  التنظيمي املرافق للمهارة �ضمن 
اإىل  اإ�ضافة  الرابع(  واأتعلم )لل�ضف  اأقراأ 

ما ذكر يف ال�ضف الأول.

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

خط 4-9 ببنط  وال��ف��ق��رات  ال��ع��ن��اوي��ن  تظهر 
مميز ومت�ضق.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تظلل املفردات التي ترد للمرة الأوىل.5-9
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

6-9

الأحمر)اأخترب  √ باللون  اأيقونة  تظهر 
الفهم  م��ن  للتحقق  اأ���ض��ئ��ل��ة  م��ع  نف�ضي( 
وحت���دي���د ل��ل��م��ه��ارة امل�����ض��ت��ه��دف��ة ب��ال��ل��ون 
الأزرق يف نهاية فقرات العنوان الرئي�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

7-9

 read( اأقراأ ال�ضورة يوجد مربع ن�ضي 
اأقراأ ال�ضكل )لل�ضف الأول(،   )aphoto
اأق�����راأ اجل���دول  ال���راب���ع  وي�����ض��اف لل�ضف 

Read achart واأقراأ اخلريطة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ل��� )حقيقة(8-9 خ��ا���س  ن�ضي  م��رب��ع  ي��وج��د 
)fact(

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

9-9

 think talk and( يوجد مربع ن�ضي
اأفكر واأحتدث واأكتب  للتقومي    )write
م����ع حت���دي���د ل���ل���م���ه���ارة امل���ط���ل���وب���ة ب��ل��ون 
خمالف، وربط مبناحي متعددة )لل�ضف 

الأول(.

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

3.00000املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع
100%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع

يت�ضح من اجلدول )4-9-31( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع »تظهر 
عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك تكون درجة 

حتقق هذا املوؤ�ضر  مرتفعة، حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%100(.
ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  واحتلت  مرتفعة،  بدرجة  املوؤ�ضر  لهذا  ال�ضواهد  جميع  وحتققت 

قيمته )3.00(. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-8-32( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر العا�ضر من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة« يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي 

كما يلي:   
جدول )4-9-32( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر العا�صر«يرّقم الكتاب 

بطريقة مت�صقة وت�صتخدم رموز موحدة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق

ت��رق��ي��م ال�����ض��ف��ح��ات ب���الأرق���ام ال��روم��ان��ي��ة 1-9
ملقدمات الكتاب.

004ت
1.000.004

100%0%  0%ن

2-9abcd ترقم الوحدات  باحلروف
004ت

1.000.004
100%  0%0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق

ت�ضتخدم الأرقام ب�ضكل  ت�ضل�ضلي لرتقيم 3-9
ال�ضفحات.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تكون ال��رم��وز م��وح��دة ال��دلل��ة يف جميع 4-9
اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.00

1

0%  0%  100%  ن

ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.5-9
400ت

3.000.00
1

0%  0%  100%  ن
2.200.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر العا�ضر 

73%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر العا�ضر

العا�ضر  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )32-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
للموا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية »يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة« ت�ضاوي 
هذا  متو�ضطة؛ حيث جاء  املوؤ�ضر  هذا  درج��ة حتقق  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.20(

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%73(.
املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، ماعدا  ال�ضواهد لهذا  وحتققت جميع 

ال�ضاهدين )9-1(، و)9-2( مل يتحققا، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
يو�ضح اجلدول رقم )4-8-33 ( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر احلادي ع�ضر من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات 
الفنية »تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية«يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-33 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر«تدرج 
ال�صور بنمط مت�ّصق وجودة عالية«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.1-11
400ت

3.000.00
1 0%  0%  100%  ن

ت��ت��ن��ا���ض��ب م�����ض��اح��ة ال�����ض��ور م���ع م�����ض��اح��ة 2-11
ال�ضفحة.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.3-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تظهر حمتويات ال�ضورة ب�ضكل وا�ضح.4-11
040ت

2.000.00
5

0%  100%  0%ن

ببنط 5-11 ���ض��ورة  ل��ك��ل  م��راف��ق  تعليق  ي��وج��د 
عري�س.

400ت
3.000.001

0%0%100%  ن
2.800.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 

93%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-33( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
»تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية« ت�ضاوي )2.80(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن 
درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33– 3.00(، وبن�ضبة )%93(.
   وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، ماعدا ال�ضاهد 

)11-4(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )2.00(، وبدرجة متو�ضطة. 

خال�صة نتائج املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
لعر�س نتائج املحور الثاين الكلية، التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات هذا املحور، والبالغ عددها )11( موؤ�ضراً، تندرج حتت موا�ضفتني، ت�ضمنتا )150( 
�ضاهداً، والتي متثل املوا�ضفات الفنية، ويتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون 
لهذه املوؤ�ضرات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-8-33 ( املتو�ضطات 

احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

اجلدول )4-8-34 (املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب 
)ال�صف الرابع البتدائي(

املتو�صط املوؤ�صررقم  املوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

املوا�ضفة الأوىل:  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
837%2.500.00يتميز ال�ضكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته.1

املوا�ضفة الثانية:  اأق�ضام الكتاب وعنا�ضره منظمة ب�ضكل متمايز ومت�ّضق ومتوازن.
1001%3.000.00تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة.2
1001%3.0000يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�ضة.3
6211%1.860.00ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.4
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املتو�صط املوؤ�صررقم  املوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

828%2.450.03ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.5
1001%3.00000ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.6
6710%2.00000ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها.7
995%2.970.06ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.8
1001%3.00000تظهر عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز.9

739%2.200.00يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة.10
936%2.800.00تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية.11

87%2.620.01م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الثاين 

الكلية  الثاين  املحور  ملوؤ�ضرات  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله    ) يت�ضح من اجل��دول )34-9-4 
ت�ضاوي )2.62(، وبانحراف معياري )0.01(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور مرتفعة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%87(. 
حتققت  حيث   ،)3-1.86( ب��ني  م��ا  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
)8( موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، وجاءت املوؤ�ضرات: الثاين«تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة«، 
وا�ضحة  بطريقة  الدرو�س  »تنظم  وال�ضاد�س  خا�ضة«،  تهيئة  بفقرات  الوحدات  قبل  ما  والثالث«يفتتح 
ومت�ضقة«، والتا�ضع »تظهر عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايز«جميعها يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )3.00(، يليها املوؤ�ضر الثامن »ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط 
مبتو�ضط  عالية«  وج��ودة  مت�ّضق  بنمط  ال�ضور  ت��درج  ع�ضر«  احل��ادي  املوؤ�ضر  ثم   ،)2.97( قيمته  ح�ضابي 
بجاذبيته  للكتاب  اخل��ارج��ي  ال�ضكل  »يتميز  الأول  املوؤ�ضر  ال�ضابعة  املرتبة  ويف   ،)2.80( قيمته  ح�ضابي 
وا�ضحة  بطريقة  الف�ضول  »ُت�ن���ّظم  اخلام�س  املوؤ�ضر  يلية   ،)2.50( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  ومتانته« 

ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.45(، ودرجة حتقق مرتفعة.
وحتققت )3( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء املوؤ�ضر العا�ضر »يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة 
الكتاب  »ُت�ن���ّظم فهار�س  ال�ضابع  املوؤ�ضر  يليه  وت�ضتخدم رموز موحدة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.20(، 

ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
مبتو�ضط  ومت�ّضقة«  وا�ضحة  بطريقة  الوحدات  »ُت�ن���ّظم  الرابع  املوؤ�ضر  ياأتي  الأخ��رية  املرتبة  ويف 

ح�ضابي قيمته )1.86(.
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مناق�صة نتائج حتليل كتاب الطالب للعلوم  ال�صف الرابع البتدائي وتف�صريها:
املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة  اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من  بعد 
والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�����ض��روع  منتجات  )م��ن  الب��ت��دائ��ي  ال��راب��ع  لل�ضف  ال��ط��ال��ب  ك��ت��اب  حتليل 
الطبيعية( مف�ضلة؛ يتم ا�ضتقراء هذه النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها، لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الثاين 
من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام كتاب الطالب )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم 
يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل 
لل�ضف الرابع البتدائي؛ لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف حمورين، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات 

هذه املحاور مرتبة كما يف اجلدول رقم )4-8-35( التايل:

اجلدول رقم )4-8-35( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب  لل�صف 
الرابع البتدائي

املتو�صط املحوررقم املحور
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صب 
الرتتيباملئوية

762%2.29.09املوا�ضفات الرتبويةالأول
871%2.62.01املوا�ضفات الفنيةالثاين

81%2.5.05م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-8-35(  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحورين ت�ضاوي )2.5(، وبذلك تكون 
درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية 
- كما تظهر يف كتاب الطالب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( - متو�ضطة، حيث كانت ن�ضبة حتقق هذه 
املتو�ضطات  قيم  تراوحت  حيث  متفاربة،  املوا�ضفات  ه��ذه  حتقق  درج��ات  كانت  وق��د   ،)%81( املوا�ضفات 

احل�ضابية مل�ضتوى حتقق هذه املحاور ما بني )2.29-2.62(، وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
يت�ضح من اجلدول )4-8-22(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الأول الكلية ت�ضاوي 
)2.29(، وبانحراف معياري )0.09(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%76(. 

 )11( حتقق  حيث   ،)3-1( بني  ما  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موؤ�ضراً، بدرجة مرتفعة، وجاءت )4( موؤ�ضرات منها يف املرتبة الأوىل، وهي: املوؤ�ضر الرابع »يوؤكد املحتوى 
التزام  نتيجة  املوؤ�ضر،  �ضواهد  جميع  لتحقق  وذلك  احل�ضبان«،  يف  واأخذها  امل�ضبقة  املعرفة  تن�ضيط  على 
ت�ضاعد  والتي  التهيئة،  بتقدمي مرحلة  امل�ضروع(  منتجات  البتدائي )من  الرابع  لل�ضف  الطالب  كتاب 
على التعرف على املعرفة القبلية، من خالل فقرات »اأنظر واأت�ضاءل« واملناق�ضات ال�ضفية. ومن املوؤ�ضرات 
التي جاءت يف املرتبة الوىل املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« وذلك 
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لتحقق �ضاهدين من �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيجة التزام الكتاب بتقدمي مهارات القيا�س، 
القيا�س، كما  واأدوات  الطالب معلومات حول وحدات  املعمل، كما تت�ضمن مرجعيات  من خالل جتارب 
ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بينما مل تتحقق ثالثة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر نتيجة غياب اأن�ضطة »كن 
لتطوير  فر�ضا  املحتوى  »يقدم  ع�ضر  اخلام�س  واملوؤ�ضر  القيا�س.  على  تطبيقات  تت�ضمن  والتي  عاملاً«، 
– يف املرتية الوىل، وذلك لتحقق �ضاهدين من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة  – اأي�ضاً  مهارات املحادثة » حّل 
مرتفعة، نظراً للتزام كتاب الطالب بتقدمي خطوة »اأتوا�ضل« يف العديد من الأن�ضطة العملية.  وكذلك 
�ضواهد  جميع  لتحقق  وذلك  تقدمه«،  مدى  وحتديد  التعلم  لدعم  التقومي  الع�ضرون«ي�ضتخدم  املوؤ�ضر 
البنائي، كما ظهرت  للتقومي  اأ�ضاليب متنوعة  بت�ضمني  الكتاب  نتيجة للتزام  بدرجة مرتفعة،  املوؤ�ضر 
يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وح�ضلت جميع ال�ضواهد ال�ضابقة على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، يليها املوؤ�ضر 
الثالث »�ضممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلم« ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.98(، وذلك للتزام كتاب 
الطالب لل�ضف الرابع البتدائي بتقدمي مراحل دورة التعلم اخلما�ضية كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل؛ 
ثم املوؤ�ضر الأول »يتقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة على ال�ضتق�ضاء ت�ضّكل مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود 
الطالب بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.45(، يف املرتبة ال�ضاد�ضة، 
وذلك لتحقق خم�ضة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيجة التزام كتاب العلوم لل�ضف الرابع 
بتقدمي فقرات »ا�ضتك�ضف« ، »اأنظر واأت�ضاءل«، »دليل العلوم« �ضمن مرجعيات الطالب، ب�ضورة مماثلة ملا 
وردت عليه يف ال�ضل�ضلة ال�ضل، اإل اأن الكتاب مل يلتزم بتكرار اإيراد اأن�ضطة بناء املهارة واأن�ضطة »كن عاملاً« 
كما وردت يف ال�ضل�ضلة ال�ضل، حيث ورد ن�ضاط بناء املهارة ملرة واحدة فقط، يف الف�ضل الدرا�ضي، كما تكرر 
ن�ضاط »اأعمل كالعلماء« مرة واحدة يف الكتاب. يلي املوؤ�ضر الأول املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر »ي�ضتهدف املحتوى 
تطوير مهارات الإح�ضاء والحتمالت الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.38(، وذلك 
لتحقق �ضاهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيحة التزام الكتاب بدمج مفهومي الن�ضبة واملعدل 
�ضمن اأن�ضطة الريا�ضيات يف العلوم، وحتقق �ضاهد خربة جمع البيانات وحتليلها بدرجة متو�ضطة، وذلك 
لعدم التزام الكتاب بتكرار اأن�ضطة بناء املهارة واأعمل كالعلماء، كما تكررت يف الكتاب الأ�ضل، حيث ورد 
ن�ضاط »كن عاملاً« مرة واحدة فقط، وتكرر ن�ضاط بناء املهارة مرتني يف الكتاب، وتاأتي املوؤ�ضرات: التا�ضع 
الطالب يف  والثاين ع�ضر«تطوير قدرات  املتعلمني«،  التلخي�س لدى  املحتوى تطوير مهارة  »ي�ضتهدف 
والرابع  والرت��ب��اط«،  واملرجعية  والنغما�س  الدافعية  من  املحتوى  يزيد  وامل�ضطلحات  املفردات  ق��راءة 
حل  مهارت  املحتوى  »يطور  ع�ضر  وال�ضاد�س  العلوم«،  يف  الكتابة  مهارات  تطوير  املحتوى  ع�ضر«يدعم 
لتحقق  وذل��ك  )2.33(؛  قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الثامنة  املرتبة  يف  املتعلمني«جميعها  ل��دى  امل�ضكالت 
من  واح��د  �ضاهد  يتحقق  ومل  مرتفعة،  بدرجة  ال�ضابقة  املوؤ�ضرات  من  موؤ�ضر  كل  �ضواهد  من  �ضاهدين 
�ضواهد كل موؤ�ضر من املوؤ�ضرات ال�ضابقة، وذلك لغياب كل من: اأن�ضطة املفكرة الإلكرتونية التي ت�ضجع 
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 puzzle الطالب على كتابة ملخ�س للمعلومات، األعاب تعلمية خا�ضة باملفردات على املوقع الإلكرتوين 
التي مت جمعها على  التي ت�ضجع الطالب على كتابة ملخ�ضات للمعلومات  املجلة لإلكرتونية   ،maker

الإنرتنت، وحقيبة الأقرا�س املدجمة.

وحتققت )8( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، فجاء املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر«ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س 
الثانية ع�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، وذلك لتحقق �ضاهدين من  املرتبة  املتعلمني« يف  لدى 
�ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، وذلك للتزام الكتاب بتقدمي مهارات القيا�س �ضمن جتارب املعمل، كما 
ت�ضمنت مرجعيات كتاب الطالب معلومات حول وحدات واأدوات القيا�س، وحتقق �ضاهد بدرجة متو�ضطة، 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، ومل  العلوم كما وردت يف  الريا�ضيات يف  التزام كتاب الطالب بتكرار فقرة  لعدم  نظراً 
على  تطبيقات  تت�ضمن  التي  عاملاً(  )كن  اأن�ضطة  لغياب  وذل��ك  املوؤ�ضر،  �ضواهد  واح��د من  �ضاهد  يتحقق 
املتعلمني«  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر«تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى  ال�ضابع ع�ضر  املوؤ�ضر  القيا�س. يلي 
مرتفعة،  بدرجة  املوا�ضفة  �ضواهد  من  �ضواهد  ثالثة  لتحقق  وذل��ك   ،)2.13( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط 
الإلكرتوين،  املوقع  باملفردات على  تعليمية خا�ضة  األعاب  نتيجة غياب كل من:  �ضاهدين،  وعدم حتقق 
اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة«  واملجلة الإلكرتونية، ثم املوؤ�ضر الثاين »يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(، وذلك لتحقق ت�ضعة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، وذلك 
للتزام الكتاب بت�ضمني املحتوى مهارات عمليات العلم من خالل �ضياقات )جزء ما قبل الوحدات اعمل 
كالعلماء، فقرة اأنظر واأت�ضاءل، فقرات اأفكر واأحتدث واأكتب، اأخترب نف�ضي، مراجعة الدر�س(، كما ظهرت 
يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، ومل تتحقق �ضتة من �ضواهد املوؤ�ضر؛ لغياب كل من: اأن�ضطة املفكرات الإلكرتونية، 
املوؤ�ضر  الثاين   املوؤ�ضر  يلي  ن�ضاط كن عاملاً،  املحاكيات ال�ضتطالعية،  املعتمدة على  التفاعلية  الأقرا�س 
العا�ضر«يقدم املحتوى فر�ضاً لال�ضتذكار والتدرب على املهارات امل�ضتهدفة يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية 
الراجعة«، ثم املوؤ�ضر الثالث ع�ضر«تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني«، ثم املوؤ�ضر الثامن »يت�ضمن 
املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات تدوين املالحظات« يف املرتبة ال�ضاد�ضة ع�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.00(، وذلك لتحقق �ضاهدين من �ضواهد املوؤ�ضر الثامن واملوؤ�ضر الثالث ع�ضر بدرجة مرتفعة، وعدم 
املوؤ�ضرين، وذلك لغياب كل من )اأن�ضطة املفكرة الإلكرتونية والتي ت�ضجع  حتقق �ضاهدين من �ضواهد 
الإ�ضارة اىل هذه املالحظات عند كتابة  التي يبحثونها، ومن ثم  امل��ادة  الطالب لأخ��ذ مالحظات حول 
ملخ�ضاتهم وحقيبة الأقرا�س املدجمة، والعرو�س التقدميية التي توفر خمططات بيانية للن�ضو�س، 
 animated narration ، science in التي تزيد من مهارة التثقيف الب�ضري، وفقرة review-e وفقرة
motion التي ت�ضاعد الطالب على اكت�ضاف ظواهر من ال�ضعب مالحظتها ب�ضكل مبا�ضر(؛ بينما حتققت 

خم�ضة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر العا�ضر بدرجة مرتفعة، ومل يتحقق �ضاهدان من �ضواهد املوؤ�ضر، وذلك 
اإ�ضافية للطالب للتدريب على مهارات ال�ضتق�ضاء والختبارات  لغياب اأن�ضطة )A-Z  التي توفر فر�ضاً 
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التفاعلية الإلكرتونية الق�ضرية، والتي توفر تغذية راجعة فورية عند ا�ضتخدامهم لالختبارات(، يليه 
املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يزيد املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
املوؤ�ضر  �ضواهد  �ضاهد من  بدرجة مرتفعة، وحتقق  املوؤ�ضر  �ضواهد  �ضاهدين من  لتحقق  وذلك   ،)2.00(
بدرجة متو�ضطة، وذلك لعدم التزام كتاب الطالب بتكرار فقرات القراءة العلمية ومهن يف العلوم، كما 
ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، ومل يتحقق �ضاهدان، وذلك لغياب الأقرا�س املدجمة للعرو�س التقدميية، 
الإثرائية  واملعلومات  الن�ضاطات  توفر  التي  التفاعلية،  والعرو�س  املتحركة  والر�ضوم  املحاكاة  وعرو�س 
الداعمة للمنهج، للتهيئة والنغما�س، من خالل املوقع الإلكرتوين. يلي املوؤ�ضر ال�ضابق املوؤ�ضر الثامن 
ع�ضر«ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم البيانية لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)1.67(، وذلك لتحقق �ضاهد من �ضواهد املوا�ضفة بدرجة مرتفعة، نتيجة التزام الكتاب بو�ضف كيفية عمل 
وتف�ضري الر�ضوم البيانية �ضمن مرجعيات الطالب، بينما مل يتحقق �ضاهد »تت�ضمن اأن�ضطة الريا�ضيات 
ر�ضوماً بيانية« وذلك لعدم التزام الكتاب بتكرار فقرة العلوم والريا�ضيات كما بدت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 

حيث تكررت مرة واحدة، يف كل جزء من اأجزاء الكتاب 
وحتقق  موؤ�ضران بدرجة منخف�ضة، املوؤ�ضر اخلام�س »ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية 
التعلم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.60(، واحتل بذلك املرتبة قبل الأخ��رية، وذلك لعدم حتقق ثالثة 
�ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر، نتيجة غياب اأن�ضطة اعمل كالعلماء، حيث يخترب  الطالب ويقيمون توقعاتهم 
على  فورية  راجعة  تغذية  توفر  التي  الإلكرتونية،  املراجعة  اأ�ضئلة  وغياب  ال�ضتك�ضافية،  الن�ضاطات  يف 

فهمهم للمفاهيم.
ويف املرتبة الأخرية جاء املوؤ�ضر احلادي والع�ضرون »توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم 
وتطوير التعلم« بدرجة منخف�ضة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.40(، وذلك لتحقق �ضاهد من �ضواهد 
اإلكرتونية للكتاب على الإنرتنت، بينما مل تتحقق �ضواهد  املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيجة توفر ن�ضخة 

بقية املوؤ�ضر، وذلك لغياب جميع امل�ضادر التقنية الإلكرتونية.
الكلية  الثاين  املحور  ملوؤ�ضرات  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله    ) يت�ضح من اجل��دول )34-9-4 
ت�ضاوي )2.62(، وبانحراف معياري )0.01(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور مرتفعة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%87(. 
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات ما بني )1.86-3(، حيث حتققت )8( 
موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، وحتققت املوؤ�ضرات الثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة«، نتيجة 
التزام بنية الكتاب من حيث ترتيب الوحدات والف�ضول والدرو�س كما رودت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بينما مل 
يلتزم الكتاب بعدد الف�ضول يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، التي بلغت اإثني ع�ضر ف�ضاًل حيث قل�ضت عدد الف�ضول 
اإىل ثمانة ف�ضول، نتيجة لعمليات املواءمة التي متت على كتب امل�ضروع، وتراوح عدد الدرو�س يف كل ف�ضل 
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من ف�ضول  الكتاب يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل ما بني )3-5( درو�س بينما تراوح عدد الدرو�س يف وحدات كتاب 
العلوم لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات امل�ضروع( ما بني ) 2-3(، والثالث »يفتتح ما قبل الوحدات 
بفقرات تهيئة خا�ضة«، وذلك للتزام الكتاب بتقدمي فقرة اأعمل كالعلماء كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
وكذلك املوؤ�ضر ال�ضاد�س »تنظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ضقة«، وذلك لتحقق كامل �ضواهد املوؤ�ضر، 
نتيجة التزام كتاب العلوم لل�ضف الرابع البتدائي )من منتجات امل�ضروع(  بالعناوين والرموز والألوان، 
وا�ضتمرارها وثباتها، يف جميع اأجزاء الدر�س، كما وردت يف ال�ضل�ضة ال�ضل، و يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية 

يف ت�ضميم �ضفحات الدر�س وفق نوع املحتوى، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
ومتمايز«؛ لت�ضاق مكونات  ب�ضكل حمدد  الدر�س  عنا�ضر منت  »تظهر  املوؤ�ضرالتا�ضع  كذلك حتقق 
املرتبة  ال�ضابقة يف  املوؤ�ضرات  ال�ضل�ضة الأ�ضل. واحتلت  جميع  منت الدر�س مع مكونات منت الدر�س يف 

الأوىل مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(. 
ويف املرتبة التالية حتقق املوؤ�ضر الثامن »ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.97(، وذلك لتحقق كامل �ضواهد املوؤ�ضر نتيجة لتقدمي كامل املرجعيات كما ظهرت يف 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وكذلك حتقق املوؤ�ضر احلادي ع�ضر«تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية« مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.80(، وذلك لتحقق جميع �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيجة التزام الكتاب بتقدمي 
�ضور مرتبطة مبو�ضوع ال�ضورة، وتنا�ضب م�ضاحة ال�ضور مع م�ضاحة ال�ضفحة، اإل اأن بع�س ال�ضور لي�ضت 
بدرجة و�ضوح عالية، كما بدت يف �ضور كتب ال�ضل�ضلة الأ�ضل. ويف املرتبة ال�ضابعة حّل املوؤ�ضر الأول »يتميز 
ال�ضكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.50(، وذلك لتحقق �ضتة �ضواهد 
من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة عالية، اإل اأن الكتاب التزم - بدرجة متو�ضطة -  بجودة التجليد و�ضماكته، حيث 
تقل �ضماكة الكتاب وجودة الغالف )من منتجات امل�ضروع( عنها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، كما مل يظهر كعب 
املوؤ�ضر اخلام�س  املوؤ�ضر الأول  ال�ضل�ضلة الأ�ضل، ويلي  الكتاب بلون مييزه عن باقي الكتب، كما ظهر يف 
»ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.45(، ودرجة حتققه مرتفعة؛ 
والعناوين  والأل��وان  الرموز  حيث  من  البتدائي،  الرابع  ال�ضف  كتاب  يف  الف�ضول  بنية  لت�ضاق  نتيجة 
والهوام�س، مع بنية الف�ضول يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل اأن الكتاب مل يت�ضمن مربعاً ن�ضياً لعبارة �ضارحة 
ل�ضورة افتتاحية الف�ضل، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، كما مل يلتزم الكتاب بعر�س اأرقام �ضفحات ظهور 
املفردات كما وردت يف الكتاب يف ال�ضل�ضلة ال�ضل، كما مل يلتزم  الكتاب بنمطية وتكرار ورود فقرات اأن�ضطة 
)كن عاملاً، بناء املهارة(، القراءة يف العلوم، الكتابة يف العلوم، العلوم والريا�ضيات يف  كل ف�ضل، كما ظهرت 
يف ال�ضل�ضة الأ�ضل، حيث تكرر كل من: ن�ضاط بناء املهارة، قراءة علمية، العلوم والريا�ضيات ملرتني فقط، 

ون�ضاط كن عاملاً وكتابة علمية ملرة واحدة فقط، يف كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي.



361

وحتققت )3( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء املوؤ�ضر العا�ضر »يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة 
النتيجة للتزام كتاب الطالب  وت�ضتخدم رموز موحدة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.20(، وُتعزى هذه 
ب�ضكل  الأرق���ام  وا�ضتخدام  الكتاب،  اأج���زاء  جميع  يف  ال��دلل��ة  موحدة  بالرموز  البتدائي  ال��راب��ع  لل�ضف 
ت�ضل�ضلي لرتقيم ال�ضفحات، اإل اأن الكتاب مل يلتزم برتقيم �ضفحات مقدمات الكتاب بالأرقام اليونانية، 
كما وردت يف الكتاب الأ�ضل، يليه املوؤ�ضر ال�ضابع »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز 
بينها« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، حيث التزمت الفهار�س باخلطوط والألوان والرموز الب�ضرية 
كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة ال�ضل، ومل يلتزم الكتاب بتنوع الفهار�س كما وردت يف الكتاب الأ�ضل، حيث خ�ض�س 

فهر�س لكلٍّ من: )كن عاملاً، فهر�س الن�ضاطات ال�ضتك�ضافية بح�ضب املجال العلمي، فهر�س املرجعيات(.
مبتو�ضط  ومت�ّضقة«  وا�ضحة  بطريقة  الوحدات  »ُت�ن���ّظم  الرابع  املوؤ�ضر  ياأتي  الأخ��رية  املرتبة  ويف 
حيث  من  البتدائي،  الرابع  ال�ضف  كتاب  يف  ال��وح��دات  مكونات  لت�ضاق  وذل��ك   ،)1.86( قيمته  ح�ضابي 
ال�ضور والعناوين والألوان مع الكتاب يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بينما مل تت�ضمن الوحدات فقرة »اأدبيات« يف 

مقدمة كل وحدة، كما غابت  فقرة املهن العلمية.
وبذلك متت الإجابة عن ت�ضاوؤل الدرا�ضة الفرعي الثاين فقرة )ب( »ما مدى التزام كتاب الطالب 
للعلوم من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية باملوا�ضفات الرتبوية 

والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الرابع البتدائي؟«
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4-2-3 نتائج حتليل كتاب الطالب للعلوم )ال�صف الأول املتو�صط(: 

لعر�س نتائج  حتليل كتاب الطالب ال�ضف الأول املتو�ضط، مت عر�س نتائج موا�ضفات كل حمور يف 
�ضوء م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، وال�ضواهد التي تندرج حتتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

املحور الأول: املوا�صفات الرتبوية
من  التعليمي  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  ه��ذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
 )21( حتتها  يندرج  موا�ضفات،   )7( عددها  والبالغ  املتو�ضط(،  الأول  )ال�ضف  الطالب  لكتاب  الأ���ض��ل 
موؤ�ضراً، تت�ضمن )110( �ضوهداً، تعك�س املوا�ضفات الرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها كتاب الطالب لل�ضف 
الأول املتو�ضط بجزاأيه: الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية(، ويتم تناول نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موا�ضفة من خالل حتليل 
موؤ�ضراتها يف �ضوء م�ضتوى حتقق ال�ضواهد لكل موؤ�ضر، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذه املوؤ�ضرات 

لكل موا�ضفة وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل:  متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء
يتم تناول كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة البالغ عددها موؤ�ضرين، يندرج حتتها )16( �ضاهداً، 
التكرارات،  لهذه  املعياري  والن��ح��راف  احل�ضابي  واملتو�ضط  التكرارات   )1  -9-4( رقم  اجل��دول  ويو�ضح 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول من املوا�ضفة الأوىل »يقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة 
متعلمني  ليكونوا  متعددة  بفر�س  املتعلمني  وت��زّود  الوحدة،  تركيز  مبجموعها  ت�ضّكل  ال�ضتق�ضاء  على 

ن�ضيطني« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط وهي كما يلي:   
جدول )4-9- 1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد

املوؤ�صر الأول »يقّدم اأن�صطة متنوعة معتمدة على ال�صتق�صاء ت�صّكل مبجموعها تركيز الوحدة، وتزّود املتعلمني 
بفر�س متعددة ليكونوا متعلمني ن�صيطني«.

ال�صواهدم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

1-1

واملختربات  »امل��خ��ت��ربات،  ف��ق��رات  تقدم 
ال�����ض��غ��رية وت��ط��ب��ي��ق ال���ع���ل���وم« ف��ر���ض��اً 
ل��ل��ط��الب ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ض��ت��ق�����ض��اءات 

وجمع البيانات وحتليل الأدلة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

2-1

ت�ضجع فقرات »�ضمم خمتربك وخمترب 
على  املتعلمني  وال��ن��م��ذج��ة«  الخ����رتاع 
ال�ضتق�ضائية  العلوم  م��ه��ارات  تطبيق 

با�ضتخدام ت�ضميم من اختيارهم.

040ت
2.0000 .02

0%  100%  0%  ن

3-1
ت�����زود امل�������ض���ادر الإ����ض���اف���ي���ة امل��ت��ع��ل��م��ني 
الأن�ضطة  ملمار�ضة  الفر�س  من  باملزيد 

ال�ضتق�ضائية.

031ت
1.750.5003

25%  75%  0%  ن

2.250.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الأول
75%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الأول

يت�ضح من اجلدول )4-9- 1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضرالأول »يقّدم 
بفر�س  ااملتعلمني  وت��زّود  الوحدة،  تركيز  مبجموعها  ت�ضّكل  ال�ضتق�ضاء  على  معتمدة  متنوعة  اأن�ضطة 
املتو�ضط يف  متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني« ت�ضاوي )2.25(، وبانحراف معياري )0.17(، ويقع هذا 

املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33( وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة، وبن�ضبة )%75(.
املوؤ�ضر ما بني )1.75-3(، وحتقق  املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق �ضواهد هذا  وتراوحت قيم 
ال�ضاهد)1-1( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاء يف املرتبة الأوىل، يلية ال�ضاهد 
)1-2( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ودرجة حتققه متو�ضطة، ويف املرتبة الثالثة والأخرية ال�ضاهد 

)1-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، ودرجة حتققه متو�ضطة. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-9- 2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين »يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات 

 خمتلفة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط وهي كما يلي:  
جدول )4-9- 2( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين  »يطور املحتوى 

عمليات العلم �صمن اأن�صطة و�صياقات خمتلفة« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي�ضجع التفكري الناقد املوجود يف مراجعة 1-2
الف�ضل مهارات العمليات العلمية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-2
اأدل���ة امل��ه��ارات واأف��ك��اراً ح��ول اأهمية  يقدم 
العلوم وكيفية تطويرها  مهارات عمليات 

)يف مرجعيات الطالب(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-2

ال�ضغرية  وامل��خ��ت��ربات  امل��خ��ت��ربات  ت��ق��دم 
فر�ضاً  امل��ه��ارات  وتطبيق  العلوم  وتطبيق 
ك��ث��رية مل��م��ار���ض��ة م���ه���ارات ع��م��ل��ي��ات العلم 
م��ث��ل امل��الح��ظ��ة وال��ت�����ض��ن��ي��ف وال��ت��ف�����ض��ري 

والنمذجة.

400ت

3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

4-2
يركز املحتوى على تنمية مهارات عمليات 
ال��ع��ل��م يف دل��ي��ل امل��خ��ت��رب، ودل���ي���ل خمترب 

ال�ضتق�ضاء.

310ت
2.750.5007

0%  25%  75%  ن

5-2
»ي���وف���ر ف��ر���ض��ا ع���دي���دة مل��م��ار���ض��ة امل���ه���ارة 

واختبارها من خالل:
- التجربة ال�ضتهاللية.

040ت
2.000.008

0%  100%  0%  ن

- �ضمم خمتربك.6-2
040ت

2.000.008
0%  100%  0%  ن

خمترب النمذجة والخرتاع.7-2
004ت

1.000.0010
100%  0%  0%  ن

-  خمتربات النرتنت.8-2
004ت

1.000.0010
100%  0%  0%  ن

املختربات امل�ضغرة.9-2
004ت

1.000.0010
100%  0%  0%  ن

خم����ت����ربات ال����ض���ت���ق�������ض���اء« )خم����ت����ربات 10-2
ال�ضفحة وال�ضفحتني (

004ت
1.000.0010

100%  0%  0%  ن

11-2
ي���ع���ّرف دل��ي��ل امل���ه���ارات ال��ع��ل��م��ي��ة ب��و���ض��وح 
ال��ف��ر���ض��ي��ات وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف ال��ط��ري��ق��ة 

العلمية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

12-2

ت�ضّجع فقرة »التفكري الناقد« يف مراجعة 
ال��ف�����ض��ل واخ����ت����رب ن��ف�����ض��ك يف م��راج��ع��ة 
الدر�س، املتعلمني للمقارنة بني مفهومني 

خمتلفني.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

13-2

ل��زي��ادة  اأ���ض��ئ��ل��ة  ال��وح��دة  افتتاحية  ت��وّج��ه 
ال���داف���ع���ي���ة ل���ل���م���ق���ارن���ة ب����ني م��ف��ه��وم��ني 
خم��ت��ل��ف��ني م���ن خ����الل ال��ن�����س وال�����ض��ور 

والن�ضاطات.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.210.04املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
74%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 



365

يت�ضح من اجلدول )4-9- 2( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين »يطور 
املعياري )0.04(،  اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة« ت�ضاوي )2.21(، والنحراف  العلم �ضمن  املحتوى عمليات 
مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل 

من 2.33(، وبن�ضبة )%74(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات  احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر  ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد)1-2(، 
 ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة  و)13-2(  و)12-2(،  و)11-2(،  و)3-2(،  و)2-2(، 
وجاءت يف املرتبة الأوىل، يليها ال�ضاهد )2-4( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، ودرجة حتققه مرتفعة، 

بينما حتقق ال�ضاهدان )2-5(، )2-6( بدرجة متو�ضطة، واحتال املرتبة الثامنة.
بينما مل تتحقق ال�ضواهد )2-7(، و)2-8(، و)2-9(، و)2-10(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي 

قيمته )1.00(، وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية.

املوا�ضفة الثانية:  اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول املتعلم.
تت�ضمن هذه املوا�ضفة )5( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )26( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )9-4- 3( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر الثالث »�ضممت الدرو�س وفق ا�ضرتاتيجية دورة التعلم« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، 

وهي كما يلي: 

اجلدول )4-9- 3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صرالثالث »�صممت 
الدرو�س وفق اإ�صرتاتيجية دورة التعلم«

ال�ضواهدم
ال�ضتجابةتكرار

النحراف املتو�ضط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�ضبة 
جزئياً 

غري 
متحقق 

ت�ضاعد فقرة »مناق�ضة الفكرة العامة« يف 1-3
مقدمة الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

وتهيئة 2-3 انغما�س  يف  ال�ضفافيات  ا�ضتعمال 
املتعلمني يف مو�ضوع الدر�س.

013ت
1.250.500

7 75%  25%  0%  ن

3-3
املتعلمني  ال�ضتهاللية  التجارب  ت�ضجع 
ق��راءة  قبل  ال��ع��ل��وم  م��و���ض��وع  ل�ضتك�ضاف 

الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-3

يف  و  لل�ضور  املرافقة  التو�ضيحات  ت�ضمح 
م��دى  ب��ت��ق��ومي  للمتعلمني  ال���در����س  ه���ذا 
ا���ض��ت��ي��ع��اب امل��ف��اه��ي��م امل��ف��ت��اح��ي��ةوامل��ف��ردات 

اجلديدة اأثناء قراءتهم الن�س.

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن
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ال�ضواهدم
ال�ضتجابةتكرار

النحراف املتو�ضط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�ضبة 
جزئياً 

غري 
متحقق 

يكت�ضب املتعلمون خربات ذاتية باملفاهيم 5-3
املفتاحية. من خالل املختربات امل�ضغرة.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

6-3
ال��ذات��ي  للتقومي  ف��ر���ض��اً  للمتعلم  ي��وف��ر 
للتعلم.ماذا قراأت، مراجعة الدر�س، دليل 

مراجعة الف�ضل.

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

7-3

تعلمهم  يف  بالتو�ضع  للمتعلمني  ي�ضمح 
ب��ت��ط��ب��ي��ق امل��ف��اه��ي��م ع���ن ط���ري���ق ال��ق��ي��ام 
احلياة   من  واقعية  ب�ضياقات  بالن�ضاطات 

يف نهاية كل ف�ضل.

031ت
1.750.5006

25%  75%  0%  ن

2.570.14املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

86%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

يت�ضح من اجلدول )4-9- 3( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرالثالث »�ضممت 
الدرو�س وفق ا�ضرتاتيجية دورة التعلم« ت�ضاوي )2.57(، وبانحراف معياري )0.14(، مما ي�ضري اإىل اأن 

درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3(، وبن�ضبة )%86(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لل�ضواهد ما بني )1.25-3(، وحتققت ال�ضواهد )3-1(، و)3-
3(، و)3-4(، و)3-5(، و)3-6( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك املرتبة 

الأوىل، وحتقق ال�ضاهد )3-7( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.
يف حني مل يتحقق ال�ضاهد )3-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، وبذلك احتل 

املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع »يوؤكد املحتوى على تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها 

يف احل�ضبان« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-9- 4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الرابع »يوؤكد املحتوى 
على تن�صيط املعرفة امل�صبقة واأخذها يف احل�صبان «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4
يوفر مقرتحات للنقا�س مما ي�ضاعد املتعلم 
على تطوير قدراتهم على حتديد اأفكارهم 

والتوا�ضل مع الآخرين.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-4
القبلية حول  املعرفة  لتوقع  اإر�ضادات  يوفر 
خالل  م��ن  املتعلم  عند  الف�ضل  معلومات 

توجيه القراءة يف فقرة )اأتهياأ للقراءة(

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضرالرابع

يت�ضح من اجلدول )4-9- 4( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضرالرابع 
ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري  واأخذها يف احل�ضبان«  امل�ضبقة  املعرفة  تن�ضيط  املحتوى على  »يوؤكد 
امل��دى ما بني  املتو�ضط يف  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا  اأن درج��ة حتقق هذا  اإىل  )0.00(، مما ي�ضري 

)2.33 – 3.00(، وبن�ضبة )%100(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س »ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية 

التعلم« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-9- 5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »ي�صجع 
املحتوى املتعلمني على حتّمل م�صئولية التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-5
وتراجع  التوقعات  وتقوم  املتعلمني  يخترب 
املخترب  ال��ب��ي��ان��ات.  على  املبنية  الفر�ضيات 

واملخترب امل�ضغر

400ت
3.0000.1

0%  0%  100%  ن

2-5
من  حتقق  على  املتعلمني  املحتوى  ي�ضاعد 
فورية  راجعة  تغذية  على  واحل�ضول  الفهم 

�ضمن مراجعة الدر�س ، مراجعة الف�ضل.

400ت
3.0000.1

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-5
يدعم ال�ضتقاللية من خالل تبني املتعلمني 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��م اخل���ا����ض���ة ���ض��م��ن ف��ق��رة 

»م�ضاريع الوحدة«.

400ت
3.0000.1

0%  0%  100%  ن

الن�س توقفات »ماذا قراأت« ت�ضجع 4-5 يت�ضمن 
الطالب  على التقومي الذاتي للفهم.

400ت
3.0000.1

0%  0%  100%  ن

5-5

ي�ضاعد املحتوى املتعلمني على ر�ضد فهمهم 
ل��ل��ت��و���ض��ي��ح��ات والأ����ض���ك���ال » ال��ن�����س امل��راف��ق 
لل�ضكل » مما ي�ضاعد على تطوير مهارات ما 

وراء املعرفة.

400ت
3.0000.1

0%  0%  100%  ن

6-5

م�ضتوى  وفح�س  الفاعلة  ال��ق��راءة  ي�ضجع 
ال��ف��ه��م �ضمن ف��ق��رة » ال��ت��دري�����س امل��ت��ب��ادل » 
املتعلمني على تقومي ما يحتاجون  مل�ضاعدة 

تعلمه.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

7-5

يكونوا  اأن  على  املتعلمني  املحتوى  ي�ضاعد 
طريق  ع��ن  العلمية  ب��امل��ف��اه��ي��م  دراي����ة  ع��ل��ى 
اإر�ضادهم اإىل التدوين والتلخي�س وا�ضتعمال 
امل��ن��ظ��م ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي، م��ن خ���الل امل��ط��وي��ات 

ودفرت العلوم

310ت

2.750.5006

0%  25%  75%  ن

8-5
ي�ضتطيع املتعلمون الو�ضول ملراجعة الف�ضول 
فقرة  �ضمن  الذاتية  والختبارات  التفاعلية 

»العلوم عرب املواقع اللكرتونية«.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

2،470،06املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س
82%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س

املوؤ�ضراخلام�س«ي�ضجع  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )5  -9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية التعلم« ت�ضاوي )2.47( وبانحراف معياري )0.06(، مما ي�ضري 
اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة 

.)%82(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 3(، وحتققت ال�ضواهد )1-5(، 
و) 5-2(، و)5-3(، و)5-4(، و)5-5( بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، 
واحتلت املرتبة الأوىل، يليها ال�ضاهد )5-7( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، يف حني 
مل يتحقق ال�ضاهدان )5-6(، و)5-8(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، واحتال بذلك 

املرتبة الأخرية.
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ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
واملرجعية  والنغما�س  الدافعية  من  املحتوى  »يزيد  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

والرتباط« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-9- 6( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صرال�صاد�س »يزيد املحتوى 
من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يربط املحتوى املتعلم بفعالية بالدر�س من 1-6
خالل التجارب ال�ضتهاللية.

400ت
3.0000.1

0%  0%  100%  ن

2-6
ي��رب��ط امل��ت��ع��ل��م ب��ف��ع��ال��ي��ة يف ح���ل امل�����ض��ك��الت 
امل���وج���ه���ة وت�����ض��م��ي��م ال���ت���ج���ارب م���ن خ��الل 

التجارب والتجارب امل�ضغرة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ب��احل��ي��اة 3-6 العلمية  الأف���ك���ار  امل��ح��ت��وى  ي��رب��ط 
الواقعية للمتعلم والعلوم والتاريخ.

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

الآخرين يف 4-6 البيانات مع  املتعلمون  يت�ضارك 
Internet lab بلدهم وحول العامل و

004ت
1.0000 .06

100%  0%  0%  ن

5-6
اجل��ودة  عالية  ب�ضريات  امل��ح��ت��وى  يت�ضمن 
ل���رتك���ي���ز ان���ت���ب���اه امل��ت��ع��ل��م و����ض���د اه��ت��م��ام��ه، 

National geographic م�ضتفادة من

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن

6-6
ي���رب���ط امل��ح��ت��وى ال��ع��ل��م��ي امل��ت��ع��ل��م ب��احل��ي��اة 
العملية امل�ضتقبلية من خالل الربط باملهن، 

وم�ضروع الوحدة اخلا�س باملهن.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

7-6

ي��ق��دم جت����ارب ت��رك��ز ع��ل��ى اأ���ض��ئ��ل��ة م��ن واق��ع 
امل���ت���ع���ل���م���ني وت����رب����ط امل����ح����ت����وى وخ����ط����وات 
الغرفة  خ��ارج  بالعامل  العلمي  ال�ضتك�ضاف 

ال�ضفية.

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

2.420،00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضاد�س
81%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضاد�س

يت�ضح من اجلدول )4-9- 6( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يزيد 
املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط« ت�ضاوي )2.42(، وبانحراف معياري )0.00(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33–3.00(، 

وبن�ضبة )%81(.
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )1-6(، 
و)6-2(، و)6-3(، و)6-6(، و)6-7( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، واحتلت بذلك املرتبة 

الأوىل.
 ومل يتحقق ال�ضاهدان )6-4(، و)6-5(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

  ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع »ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني« يف 

  كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط وهي كما يلي: 
اجلدول )4-9- 7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »ي�صجع 

املحتوى الت�صاركية بني جميع املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

التوا�ضل 1-7 ملمار�ضة  الفر�ضة  املتعلم  يعطي 
باملعلومات وبالنتائج.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

با�ضتخدام 2-7 املتعلمني  ب��ني  التفاعل  ي�ضجع 
Active Folder

004ت
1.000.002

100%  0%  0%  ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضابع

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضابع

يت�ضح من اجلدول )4-9- 7( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع »ي�ضجع 
املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وحتقق هذا املوؤ�ضر 
بدرجة متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وكانت ن�ضبة التحقق 

.)%67(
الأوىل،  املرتبة  ال�ضاهد )7-1( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتل  وحتقق 

ومل يتحقق ال�ضاهد )7-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

املوا�ضفة الثالثة: ي�ضتهدف املحتوى تنمية مهارات ال�ضتذكار من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة.
تت�ضمن هذه املوا�ضفة )4( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )18( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )9-4- 8( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
لل�ضف  الطالب  كتاب  يف  املالحظات«  تدوين  مهارات  لتطوير  فر�ضا  املحتوى  »يت�ضمن  الثامن  املوؤ�ضر 

الأول املتو�ضط، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-9- 8(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صرالثامن »يت�صمن 
املحتوى فر�صاً لتطوير مهارات تدوين املالحظات«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت�����ض��اع��د امل���ط���وي���ات امل��ت��ع��ل��م��ني يف اخ��ت��ي��ار 1-8
املفاهيم املهمة وتدوينها ب�ضكل منظم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي�����ض��ج��ع ا����ض���ت���خ���دام امل��ت��ع��ل��م��ني امل��ط��وي��ات 2-8
ملراجعة املفاهيم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ال��ك��ربى 3-8 اأه����داف الف�ضل والأف���ك���ار  ت��ذك��ر 
والأفكار الرئي�ضية ب�ضكل وا�ضح لكل ف�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-8
ت�������زود )ا����ض���ت���ع���د ل����ل����ق����راءة ( امل��ت��ع��ل��م��ني 
املهمة  املعلومات  لتحديد  با�ضرتاتيجيات 

وتدوينها.

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  الثامن

يت�ضح من اجلدول )4-9- 8( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن »يت�ضمن 
وبانحراف معياري )0.00(، مما  ت�ضاوي )3.00(،  املالحظات«،  تدوين  لتطوير مهارات  املحتوى فر�ضا 
 ،)3– امل��دى ما بني )2.33  املتو�ضط يف  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا  اأن درج��ة حتقق هذا  اإىل  ي�ضري 

وبن�ضبة )%100(.
وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 9( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع  »ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى 

املتعلمني « يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط وهي كما يلي:   

اجلدول )4-9- 9( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع »ي�صتهدف 
املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

وتلخي�س 1-9 تنظيم  ع��ل��ى  امل��ط��وي��ات  ت��وؤك��د 
املعلومات.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-9

وم��اذا  والرئي�ضة  الكربى  )الأف��ك��ار  توفر 
�ضتتعلم( ملخ�ضاً للمعلومات التي �ضتقدم 
خالل  من  عليها  ق�ضم  كل  تقومي  ويوؤكد 

تقدمي اأ�ضئلة حولها.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-9

ت���ق���دم م���راج���ع���ة ال��ق�����ض��م ومن������وذج دل��ي��ل 
الدرا�ضة ملخ�ضات للمعلومات املقدمة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-9

تقدم امل�ضروعات على ال�ضبكة اللكرتونية 
وتتطلب  الأ�ضئلة  من  �ضل�ضلة  للمتعلمني 
التي  للمعلومات  ملخ�ضات  كتابة  منهم 

جمعوها من بحوثهم يف الإنرتنت.

004ت
1.0000 .04

100%  0%  0%  ن

2.500.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع
83%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع

يت�ضح من اجلدول )4-9- 9( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع 
»ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني«  ت�ضاوي )2.50(، وبانحراف معياري )0.00(، 
 – اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33  مما ي�ضري اإىل 

3.00(، وبن�ضبة )%83(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتققت املوؤ�ضرات )1-9(، 
و)9-2(، و)9-3( بدرجة مرتفعة، وح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، بينما مل يتحقق ال�ضاهد 

)9-4( حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-9-10( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املخططات  ا�ضتخدام  تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف  العا�ضر  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

التنظيمية ال�ضورية« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-9-10(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر »ي�صتهدف 
املحتوى تطوير ا�صتخدام املخططات التنظيمية ال�صورية«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

وذل��ك 1-10 امل��ف��اه��ي��م  خ��رائ��ط  املتعلمون  يكمل 
لتمثيل الفكرة الرئي�ضية.

400ت
3.0000.1

0%  0%  100%  ن

ي��ت��ط��ل��ب م��ع��م��ل ال���ن���م���اذج والأح�������داث من 2-10
املتعلمني ت�ضميم مناذج متثيلية.

004ت
1.0000.3

100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-10
تتطلب )املطويات – وا�ضتعد للقراءة (من 
املتعلمني دمج الر�ضوم التخطيطية لدعم 

تعلمهم.

400ت

3.0000.1 0%  0%  100%  ن

100%  0%  0%  ن

2.330،00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر العا�ضر
78%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر العا�ضر

ي�ضجع  العا�ضر«  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )10-9-4( اجل��دول  يت�ضح من 
املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية التعلم« ت�ضاوي )2.33(، وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري 
اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة 

.)%78(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 3(، وحتقق ال�ضاهدان )1-10(، 
و) 10-3( بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتال املرتبة الأوىل، ومل 
يتحقق ال�ضاهد )10-2(،حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.00(، واحتل بذلك املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-9-11( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
على  والتدرب  لال�ضتذكار  فر�ضاً  املحتوى  »يقدم  ع�ضر  احل��ادي  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 
املهارات امل�ضتهدفة يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي 

   كما يلي:
اجلدول )4-9-11( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر«يقدم 

املحتوى فر�صاً لال�صتذكار والتدرب على املهارات امل�صتهدفة يف ال�صف وا�صتقبال التغذية الراجعة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
 ) الناقد  والتفكري   - الأداء  )اأن�ضطة  توفر 
مهارات  على  تدريبات  الف�ضل  مراجعة  يف 

التفكري الناقد.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-11

–تطبيق  امل��ه��ارات  )تطبيق  ف��ق��رات  ت��وف��ر 
 ) ال��ب��ي��ان��ات  م���ع  –التوا�ضل  ال��ري��ا���ض��ي��ات 
تدريباً على املهارات ال�ضرورية لال�ضتق�ضاء 

العلمي.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-11

توفر فقرات)�ضمم معملك اخلا�س-جرب 
املزيد يف املعمل املنزيل( تدريباً على تطبيق 
مهارات ال�ضتق�ضاء العلمي التي مت تعلمها 

يف اأن�ضطة املعمل الأخرى.

130ت
2.250.507

0%  75%  25%ن

4-11
تت�ضمن م�ضروعات الوحدة مداخل متنوعة 
وم��ع��ارف��ه��م  م��ه��ارات��ه��م  امل��ت��ع��ل��م��ون  ليطبق 

بطرق جديدة.

400ت
3.000.00

1

0%  0%  100%  ن

ت�ضاعد اأ�ضئلة مراجعة القراءة املتعلمني يف 5-11
مراقبة فهمهم للمحتوى.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

6-11

الف�ضل  ومراجعة  الق�ضم  مراجعة  ت�ضاعد 
ودل����ي����ل ال����درا�����ض����ة امل��ت��ع��ل��م��ني يف ت��ق��ومي 
املفاهيم  تطبيق  على  وق��درت��ه��م  معارفهم 

العلمية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

7-11
ي��وف��ر ال��ت��دري��ب ع��ل��ى الخ���ت���ب���ارات املقننة 
للمتعلمني  ف�ضل  كل  نهاية  يف  )املعيارية( 

تغذية راجعة حول م�ضتوى فهمهم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.890.07املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
96%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
»يقدم املحتوى فر�ضاً لال�ضتذكار والتدرب على املهارات امل�ضتهدفة يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة« 
ت�ضاوي )2.89(، وبانحراف معياري )0.07(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع 

هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33– 3.00(، وبن�ضبة )%96(.
ماعدا   ،)3.00( قيمته  بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي  املوؤ�ضر  لهذا  ال�ضواهد  وحتققت جميع 

ال�ضاهد )11-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )2.25(، وبدرجة متو�ضطة. 

املوا�ضفة الرابعة: ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة والتحدث
 -9-4( رق��م  اجل��دول  ويو�ضح  �ضاهداً،   )26( حتتها  يندرج  موؤ�ضرات،   )4( املوا�ضفة  ه��ذه  تت�ضمن 
12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق 
�ضواهد املوؤ�ضر الثاين ع�ضر »تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول 

املتو�ضط،  وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-9-12( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر »تطوير 
م�صتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحقق   ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-12
ي�ضاعد املتعلم على تعلم وممار�ضة وتطبيق 
الف�ضل عرب  ب��داي��ة  ال��ق��راءة قبل  م��ه��ارات 

فقرة »اأتهياأ للقراءة«.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-12
ي���وف���ر ل��ل��ط��ل��ب��ة امل�����ض��اع��دة ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز 
من  الن�س  يف  الرئي�ضة  ال��ف��ك��رة  ومتابعة 

خالل توجيه القراءة وتركيزها.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي�ضاعد على الرتكيز على الفكرة الأ�ضا�ضية 3-12
عرب فقرة »ماذا قراأت«

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

4-12
ي�����ض��اع��د امل��ت��ع��ل��م��ني ع��ل��ى م��راق��ب��ة و�ضبط 
ال���ف���ه���م ع����رب اأ����ض���ئ���ل���ة م���راج���ع���ة ال��ف�����ض��ل 

ومراجعة الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-12

املفاهيم  وتطوير  بناء  عل  الطلبة  ي�ضاعد 
ال��ع��ل��م��ي��ة م���ن خ���الل ال���ق���راءة ب��ا���ض��ت��خ��دام 
املنظمات التخطيطية وخمططات ال�ضبب 
 Bubble و    ، املفاهيم  والنتيجة خرائط 
 Event chain and net و   map

work

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

6-12

ت�ضجيع  يف  القراءة  قبل  ما  مهارات  ت�ضهم 
ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة ال��ف��اع��ل��ة  وت��ل��خ��ي�����س 
ا�ضتخدام  خ��الل  م��ن  للمراجعة  املحتوى 

املطويات.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���ق���دم ف���ر����ض���اً ل��ت��ط��وي��ر ف���ه���م امل��ت��ع��ل��م��ني 7-12
للمفردات من خالل مفتاح النطق.

004ت
1.000.0011

100%  0%  0%  ن

على 8-12 الطلبة  ق���راأت«  »م���اذا  اأ�ضئلة  ت�ضاعد 
الرتكيز على الفكرة الرئي�ضة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���ق���دم ت��ط��ب��ي��ق ل���ل���م���ف���ردات يف م��راج��ع��ة 9-12
الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت������رد امل�������ض���ط���ل���ح���ات م���ع���رف���ة يف م�����ض��رد 10-12
امل�ضطلحات.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت���ع���زز امل�����ض��ط��ل��ح��ات م���ن خ����الل خ��رائ��ط 11-12
املفاهيم.

004ت
1.000.0011

100%  0%  0%  ن

ت�����ض��اع��د امل����ط����وي����ات  ال��ط��ل��ب��ة ع���ل���ى ف��ه��م 12-12
وا�ضتدعاء املفردات الأ�ضا�ضية.

400ت
3.000.00

1

0%  0%  100%  ن
2.670.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين ع�ضر

89%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين ع�ضر
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ع�ضر  الثاين  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )12-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
وحتقق   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.67( ت�ضاوي  املتعلمني«  لدى  القرائي  الفهم  م�ضتوى  »تطوير 
هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وكانت ن�ضبة التحقق 

.)%89(
 ،)3.00-1.00( بني  ما  املوؤ�ضر  لهذا  ال�ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
وحتققت ال�ضواهد ) 12-1(، و)12-2(، و)12-3(، و)12-4(، و)12-6(، و) 12-8(، و)12-9(، و)10-12(، 

و)12-12( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل. 
ومل يتحقق ال�ضاهدان ) 12-7(، و)12-11(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث ع�ضر »تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني« يف 

كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي: 

اجلدول )4-9- 13(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صرالثالث ع�صر »تطوير 
الثقافة الب�صرية لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

امل��ع��ل��وم��ات 1-13 تف�ضري  ع��ل��ى  املتعلمني  ي�����ض��اع��د 
Caption Question الب�ضرية

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-13

ي�����ض��اع��د امل��ح��ت��وى ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ح امل��ف��اه��ي��م 
ال���ع���ل���م���ي���ة ع�����رب ال����ع����دي����د م�����ن اخل����رائ����ط 
والر�ضومات والتو�ضيحات والر�ضوم البيانية 

و الأ�ضكال وال�ضور.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تو�ضع الأ�ضكال  بقرب الن�س املرتبط بها.3-13
040ت

2.000.006
0%  100%  0%  ن

4-13

ي�ضاعد املحتوى املتعلمني على عمل خرائط 
امل��ف��اه��ي��م وع��ل��ى ت��ف�����ض��ري خ���رائ���ط امل��ف��اه��ي��م 
وال���ر����ض���وم ال��ب��ي��ان��ي��ة والأ����ض���ك���ال م���ن خ��الل 

مراجعة الف�ضل.

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

5-13
ت���وج���د �����ض����ورة ب���ك���ام���ل ال�����ض��ف��ح��ة ت��و���ض��ح  
امل��ف��اه��ي��م ال��ع��ل��م��ي��ة الأ���ض��ا���ض��ي��ة ل��ك��ل ف�ضل 
    .National geographic م�ضتقاة من

310ت
2.750.504

0%  25%  75%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

من 6-13 باحلياة  العلوم  لربط  ال�ضور  ت�ضتخدم 
TIME Science and History خالل

310ت
2.750.504

0%  25%  75%  ن

2.750.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث ع�ضر

92%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-13( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرالثالث ع�ضر 
»تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.75(، وبانحراف معياري )0.17(، مما ي�ضري اإىل اأن 

درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3(، وبن�ضبة )%92(.
 ،)1-13( ال�ضواهد  وحتققت   ،)3.00-1.00( بني  ما  لل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتلت   ،)3.00( قيمته  بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي  و)4-13(  و)2-13(، 
اأي�ضاً، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، واحتال  وحتقق ال�ضاهدان )13-5(، و)13-6( بدرجة مرتفعة 

املرتبة الرابعة.
وحتقق ال�ضاهد )13-3( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وبذلك احتل املرتبة 

الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 14( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
يف  الكتابة  مهارات  تطوير  املحتوى  »يدعم  ع�ضر  الرابع  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

العلوم« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:   

اجلدول )4-9- 14( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صرالرابع ع�صر »يدعم 
املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-14

ي��ط��ل��ب امل��ح��ت��وى م���ن ال��ط��ل��ب��ة ا���ض��ت��خ��دام 
ال��ك��ت��اب��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف وال��ت��ف�����ض��ري وامل��ق��ارن��ة 
وال��ت��ف��ك��ري ال���ن���اق���د يف م���راج���ع���ة ال��ف�����ض��ل 

ومراجعة الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-14
تقدم ن�ضاطات يف بداية كل ف�ضل    ت�ضاعد 
الطلبة على ربط املعرفة احلالية مبحتوى 

الف�ضل با�ضتخدام دفرت العلوم.

310ت
2.750.504

0%  25%  75%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-14
مهارة  ا���ض��ت��خ��دام  تتطلب  ن�ضاطات  ي��وف��ر 
الأ�ضئلة عرب دفرت  التفكري لالإجابة على 

العلوم.

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

�ضمن 4-14 للكتابة  م��ت��ع��ددة  ن�����ض��اط��ات  ت��وج��د 
Science and language  arts

310ت
2.750.504

0%  25%  75%  ن

5-14
يطلب من املتعلم كتابة التوقع والفر�ضية 
فقرة  يف  بالنتائج  والتوا�ضل  وال�ضتنتاج 

»املخترب«.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

6-14

يوفر املحتوى ن�ضاطات كتابية يطلب من 
اأبحاثهم  ع��ن  ملخ�ضات  كتابة  املتعلمني 
 Web question الوحدة عرب  م�ضروع 

activity

013ت
1.250.506

75%  25%  0%  ن

2.630.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع ع�ضر
88%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9- 14( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع 
ع�ضر »يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم« ت�ضاوي )2.63(، وبانحراف معياري )0.25(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3.00(، 

وبن�ضبة )%88(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لل�ضواهد ما بني )1.25-3(، وحتققت ال�ضواهد )14-1(، و)14-
3(، و)14-5( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، وحتقق 
املرتبة  واحتال  اأي�ضاً، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(،  بدرجة مرتفعة  ال�ضاهدان )14-2(، و)4-14( 
الرابعة، يف حني مل يتحقق ال�ضاهد )14-6(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك 

احتل املرتبة الأخرية.
يو�ضح اجلدول رقم )4-9- 15( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
مهارات  لتطوير  فر�ضاً  املحتوى  »يقدم  ع�ضر  املوؤ�ضراخلام�س  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

املحادثة والتوا�ضل اللفظي« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-9- 15( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر »يقدم 
املحتوى فر�صاً لتطوير مهارات املحادثة والتوا�صل اللفظي«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحقق  ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-15
وتراجع  التوقعات  وتقوم  املتعلمني  يخترب 
املخترب  ال��ب��ي��ان��ات.  على  املبنية  الفر�ضيات 

واملخترب امل�ضغر

004ت
1.0000.2

100%  0%  0%  ن

2-15
ي�����ض��اع��د امل��ح��ت��وى امل��ت��ع��ل��م��ني ل��ل��ت��ح��ق��ق من 
راجعة فورية  تغذية  الفهم واحل�ضول على 

�ضمن مراجعة الدر�س ، مراجعة الف�ضل.

400ت
3.0000.1

0%  0%  100%  ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9- 15( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضراخلام�س ع�ضر »يقدم 
املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات املحادثة والتوا�ضل اللفظي« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.00(، 
مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل 

من 2.33(، وبن�ضبة )%67(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 3(، وحتقق ال�ضاهد )2-15( 
مل  حني  يف  الأوىل،  املرتبة  واحتل   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضل  حيث  مرتفعة،  بدرجة 
يتحقق ال�ضاهد )15-1(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.00(، واحتل بذلك املرتبة الأخرية.

املوا�ضفة اخلام�ضة: ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية
تت�ضمن هذه املوا�ضفة )4( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )17( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )9-4- 16( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر«يطور املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول 

املتو�ضط،  وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-9-16(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر »يطور 
املحتوى مهارات حل امل�صكالت لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-16
يطبق املتعلمون يف املعامل  ا�ضرتاتيجيات 
حل امل�ضكالت با�ضتخدام املحتوى احلقيقي 

للف�ضل.

310ت
2.750.50

1 0%  25%  75%  ن

2-16

ي���ق���دم )ت��ط��ب��ي��ق ال���ري���ا����ض���ي���ات وت��ط��ب��ي��ق 
ال��ع��ل��وم( م��دخ��اًل وا���ض��ح��اً حل��ل م�ضكالت 

العلوم يت�ضمن:

لتكت�ضف-  حت��ت��اج  م����اذا  ت���ع���رف-  م����اذا   (
ت�ضتخدمها-  اأن  ميكن  ال��ت��ي  الإج�����راءات 

راجع وتاأمل اإجابتك(.

310ت

2.750.50
1

0%  25%  75%  ن

3-16

ي��ت��ي��ح ت��ق��دمي م�����ض��ك��الت اإ���ض��اف��ي��ة متاحة 
للمتعلمني على الإنرتنت.

004ت
1.000.00

3 100%  0%  0%  ن

2.170.33املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر

72%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  ال�ضاد�س ع�ضر

املوؤ�ضرال�ضاد�س  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )9-4- 16( 
ع�ضر »يطور املحتوى مهارت حل امل�ضكالت لدى املتعلمني« ت�ضاوي )2.17(، وبانحراف معياري )0.33(، 
مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل 

من 2.33(، وبن�ضبة )%72(.
ال�ضاهدان  وحتقق   ،)2.75-1( بني  ما  املوؤ�ضر  ه��ذا  ل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
)16-1(، و)16-2( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، واحتال املرتبة الأوىل، يف حني مل 
يتحقق ال�ضاهد )16-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، واحتل بذلك املرتبة الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« يف 

  كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي: 



381

اجلدول )4-9- 17(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع ع�صر 
»ي�صتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ا�ضتخدام 1-17 على  تدريباً  املعمل  اأن�ضطة  توفر 
اأدوات القيا�س.

040ت
2.0000.1

0%  100%  0%  ن

2-17
ت��رك��ز اأ���ض��ئ��ل��ة ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��اق��د يف م��راج��ع��ة 
ال��ف�����ض��ل ع��ل��ى ت��ف�����ض��ري ال��ق��ي��ا���ض��ات ومت��ث��ي��ل 

البيانات الناجتة عن القيا�س.

040ت
2.000.001

0%  100%  0%  ن

3-17
مفاهيم  بتعزيز  املنهج  مع  القيا�س  يتكامل 
ال��ق��ي��ا���س ال��ت��ي ت��ذك��ر يف ال��ك��ت��اب م��ن خ��الل 

تطبيق الريا�ضيات ومن خالل املراجعة.

040ت
2.0000 .01

0%  100%  0%  ن

التقنية 4-17 ا�ضتخدام  للمتعلمني  املعامل  تتيح 
جلمع القيا�ضات.

013ت
1.250.5004

75%  25%  0%  ن

1.810،13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

60%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

ال�ضابع  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق   املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )9-4- 17( 
ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« ت�ضاوي )1.81(، وبانحراف معياري )0.13(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67– اأقل من 

2.33(، وبن�ضبة )%60(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.25-2.00(، وحتققت ال�ضواهد 
)17-1(، و)17-2(، و)17-3( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، واحتلت املرتبة الأوىل. 
ومل يتحقق ال�ضاهد )17-4(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، واحتل بذلك املرتبة 

الأخرية.
ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 18( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم 

البيانية لدى املتعلمني« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-9- 18( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر 
»ي�صتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�صوم البيانية لدى املتعلمني«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-18
الربامج  كل  البيانية يف  الر�ضوم  ت�ضتخدم 
م���ع ت�����ض��م��ي��ات ت��و���ض��ي��ح��ي��ة واأ���ض��ئ��ل��ة ت��وج��ه 

املتعلمني يف تف�ضري  الر�ضم البياين.

040ت
2.0000.1

0%  100%  0%  ن

على 2-18 تدريباً  الريا�ضيات  تطبيق  يت�ضمن 
ابتكار وتف�ضري الر�ضوم البيانية.

040ت
2.000.001

0%  100%  0%  ن

توفر املعامل فر�ضاً لبتكار وحتليل بيانات 3-18
الر�ضوم البيانية.

040ت
2.0000 .01

0%  100%  0%  ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الثامن ع�ضر
67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الثامن ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9- 18( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثامن ع�ضر 
وبانحراف   ،)2.00( ت�ضاوي  املتعلمني«  لدى  البيانية  الر�ضوم  وق��راءة  اإع��داد  مهارات  تطوير  »ي�ضتهدف 
معياري )0.00(، وحتقق هذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-

اأقل من 2.33(، وكانت ن�ضبة التحقق )%67(.
وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 19( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر »ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�ضاء 
والحتمالت الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني وتطبيق م�ضائل اجلرب« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، 

وهي كما يلي: 
اجلدول )4-9- 19(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صرالتا�صع ع�صر 

»ي�صتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�صاء والحتمالت الأ�صا�صية لدى املتعلمني وتطبيق م�صائل اجلرب«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت���وف���ر اأن�����ض��ط��ة امل��ع��م��ل امل�����ض��غ��ر جت���ارب 1-19
لكت�ضاف الحتمالية والإح�ضاء.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-19
املعامل من  م��ن  الأخ���رى  الأن����واع  تطلب 
بيانات  وحت��ل��ي��ل  ب��ي��ان��ات  ج��م��ع  املتعلمني 

اجلداول والر�ضوم البيانية.

031ت
1.750.5005

25%  75%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-19
فر�ضاً  بنف�ضك(  ن�����ض��اط��ات)���ض��م��م  ت��وف��ر 
للمتعلمني لطرح اأ�ضئلة وجمع بيانات من 

اختيارهم ومن ثم حتليلها.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

4-19

الوحدة  وم�ضاريع  الإنرتنت  اأ�ضئلة  توفر 
فر�ضاً للمتعلمني لتحليل بيانات مقدمة 
من قبل علماء على الإنرتنت من خالل 
م���ع���ام���ل الن����رتن����ت ال���ت���ي ت���وف���ر ف��ر���ض��ا 
ل��ت��ح��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات م��ق��دم��ة م���ن ع����دد من 

الأفراد يجرون نف�س التجربة.

004ت

1.0000 .0
7

100%  0%  0%  ن

امل�ضغر 5-19 واملعمل  الريا�ضيات  تطبيق  يركز 
على حل املعادلت.

040ت
2.000.00

3 0%  100%  0%  ن

تت�ضمن مراجعة الق�ضم ومراجعة الف�ضل 6-19
املزيد من التدريب على حل املعادلت.

040ت
2.0000 .03

0%  100%  0%  ن

7-19
ت��وف��ر ال��ع��ل��وم ع��ل��ى الإن���رتن���ت وت��دري��ب��ات 
اإ�ضافية  جتربة  للمتعلمني  الريا�ضيات 

حلل املعادلت.

013ت
1.250.5006

75%  25%  0%  ن

2.000.14املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9- 19( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر 
م�ضائل  وتطبيق  املتعلمني  لدى  الأ�ضا�ضية  والحتمالت  الإح�ضاء  مهارات  تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف 
اجلرب« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.14(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ 

حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 –اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%67(.
 ،)1-19( ال�ضاهدان  وحتقق   ،)3.00-1.00( بني  ما  لل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
وحتقق  الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتال   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة  و)3-19( 
ال�ضاهدان )19-5(، و)19-6( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يليهما ال�ضاهد )19-

2( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.
وال�ضاهد   ،)1.25( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضل  حيث   ،)7-19( ال�ضاهد  يتحقق  مل  حني  يف 

)19-4( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00( واحتال بذلك املرتبة الأخرية.
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للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  العلوم  حمتوى  يوظف  ال�ضاد�ضة:  املوا�ضفة 
ال�ضفي

تت�ضمن هذه املوا�ضفة  موؤ�ضر واح��داً، يندرج حتته )5( �ضواهد، ويو�ضح اجلدول رقم )9-4- 20( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
املوؤ�ضر الع�ضرين »ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول 

املتو�ضط،  وهي كما يلي: 

اجلدول )4-9-20(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الع�صرين »ي�صتخدم 
التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-20

يتاأكد املتعلمون من فهمهم ) تقومي بنائي( 
) ماذا  القرائية  املراجعة  اأ�ضئلة  من خالل 
مل�ضاعدة   ( التو�ضيحية  الأ�ضئلة   ،) ق���راأت 
املتعلمني لفهم ال�ضور والأ�ضكال البيانية(.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

2-20
يف  تعلمهم  بتقييم  للطلبة  املحتوى  ي�ضمح 
نهاية كل در�س اأو ف�ضل بالإجابة عن اأ�ضئلة 

املراجعة.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

3-20

ومراجعة  الدر�س  »مراجعة  فقرات  ت�ضاعد 
ال���ف�������ض���ل« امل��ت��ع��ل��م��ني ل��ت��ق��ي��ي��م م��ع��ارف��ه��م 
من  العلوم  مفاهيم  تطبيق  يف  وق��درات��ه��م 

خالل مراجعة الدر�س وتت�ضمن:
- ملخ�س

- اخترب نف�ضك
- تطبيق املهارات اأو الريا�ضيات

الأفكار  )مراجعة  الف�ضل  مراجعة  دليل   -
الرئي�ضة، ت�ضور الأفكار الرئي�ضة(

400ت

3.000.00
1

0%  0%  100%  ن

4-20

الفهم وفح�س  لتاأكيد  يقدم اختبارا مقنناً 
التقدم  وي�ضتمل على )الختيار من متعدد، 
الإجابات  اأ�ضئلة  الق�ضرية،  الإجابات  اأ�ضئلة 

املفتوحة.

040ت
2.000.00

4 0%  100%  0%  ن

5-20

تعر�س درو�س العلوم على موقع اإلكرتوين 
تقدم فيه اأن�ضطة تفاعلية ملراجعة مفاهيم 
مع  در���س  لكل  �ضريعة  واخ��ت��ب��ارات  الف�ضل، 

تغذية راجعة للمتعلم

040ت
2.000.00

4 0%  100%  0%  ن

2.600.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين

87%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين
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يت�ضح من اجلدول )4-9- 20( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الع�ضرين 
»ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه« ت�ضاوي )2.60(، وبانحراف معياري )0.00(، مما 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3.00(، 

وبن�ضبة )%87(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )2.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد 
)20-1(، و)20-2(، و)20-3( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت املرتبة الأوىل، 
وحتقق ال�ضاهدان )20-4(، و)20-5( بدرجة متو�ضطة؛ حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، 

واحتال بذلك املرتبة الأخرية.

املوا�ضفة ال�ضابعة: ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
تت�ضمن هذه املوا�ضفة  موؤ�ضراً واحداً، تندرج حتته )3( �ضواهد، ويو�ضح اجلدول رقم )9-4- 21( 
التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد 
كتاب  يف  التعلم«  وتطوير  لدعم  متنوعة  واأدوات  باأ�ضاليب  التقنية  »توّظف  والع�ضرين  احل��ادي  املوؤ�ضر 

الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي: 
اجلدول )4-9-21(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي والع�صرين 

»توّظف التقنية باأ�صاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-21

  Student Works TM Plus ي�����ض��م��ل 
Edi-  Student املتعلم اإ����ض���درارات   جميع 
 (CD-ROM) م��دجم��ة  اأق��را���س  على   tion
لأن�ضطة وم�ضادر متوفرة على  روابط  وكذلك 

الإنرتنت.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

2-21

يقدم موقع Science Online راوبط ذات 
بحث  واأن�ضطة  بعد؛  ُتْعَر�س  مل  باملناهج  �ضلة 
Web Quest؛ ومعامل  متوفرة على موقع 

اإنرتنت حيث يتبادل املتعلمون البيانات.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

3-21

عن  حم��دد  حمتوى  تدعم  تقنية  و�ضائل  توّفر 
الفيديو.   ومعامل  الإفرتا�ضية  املعامل  طريق 
 Probeware م���ع���ام���ل  ب���رن���ام���ج  وي����دم����ج 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��امل��ن��اه��ج ال��درا���ض��ي��ة م��ن خ��الل 
اأنظمة  املتعلمون فيها  اأن�ضطة ي�ضتخدم  تقدمي 

حممولة لتجميع البيانات

004ت

1.000.00-
100%  0%  0%  ن

004ن

100%  0%  0%  ن
1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي والع�ضرين

33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي والع�ضرين
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املوؤ�ضر احلادي  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )21 اجل��دول )9-4-  يت�ضح من 
والع�ضرين »توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم« ت�ضاوي )1.00(، وبانحراف 

معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن هذا املوؤ�ضر مل يتحقق؛ وبن�ضبة )%33(.
ومل يتحقق اأي من �ضواهد هذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضلت جميعها على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�ضة نتائج املحور الأول: املوا�ضفات والرتبوية 
لعر�س نتائج املحور الأول الكلية، التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
موا�ضفة من موا�ضفات هذا املحور، والبالغ عددها )7( موا�ضفات، ت�ضمنت )21( موؤ�ضراً، يندرج حتتها ) 
110( �ضوهد، والتي متثل املوا�ضفات الرتبوية، ويتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي 
مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، ويو�ضح اجل��دول رقم ) 9-4- 22(  املئوية  والن�ضب  املوؤ�ضرات،  امل��وزون لهذه 

املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

اجلدول )4-9- 22( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية   

املتو�صط املوؤ�صررقم  املوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

املوا�ضفة الأوىل: متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء.

1
يتقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة على ال�ضتق�ضاء ت�ضّكل مبجموعها 
متعلمني  ليكونوا  متعددة  بفر�س  الطالب  وت��زّود  الوحدة،  تركيز 

ن�ضطني.
2.250.17%7513

7414%  2.210.04يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة.2
 املوا�ضفة الثانية: اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول الطالب

868%  2.570.14�ضممت الدرو�س وفق ا�ضرتاتيجية دورة التعلم.3
1001%3.000.00يوؤكد املحتوى على تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها يف احل�ضبان.4
8210%  2،470،06ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية التعلم.5
8111%2.420.00يزيد املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط.6
6716%2.000.00ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني.7

املوا�ضفة الثالثة:  ي�ضتهدف املحتوى تنمية مهارات ال�ضتذكار من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة.
1001%3.000.00يت�ضمن املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات تدوين املالحظات.8
839%2.500.00ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�س لدى املتعلمني .9

التنظيمية 10 امل��خ��ط��ط��ات  ا���ض��ت��خ��دام  ت��ط��وي��ر  امل��ح��ت��وى  ي�����ض��ت��ه��دف 
7812%2.330.00ال�ضورية.

امل�ضتهدفة 11 املهارات  يقدم املحتوى فر�ضاً لال�ضتذكار والتدرب على 
963%  2.890.07يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة.

املوا�ضفة الرابعة: ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة والتحدث
895%  2.670.00تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني.12
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املتو�صط املوؤ�صررقم  املوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

924%  2.750.17تطوير الثقافة الب�ضرية لدى املتعلمني.13
886%  2.630.25يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم.14
6716%  2.000.00يقدم املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات املحادثة والتوا�ضل اللفظي.15

    املوا�ضفة اخلام�ضة: ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية.
7215%  2.170.33يطور املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى املتعلمني.16
6020%  1.810،13ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني.17

لدى 18 البيانية  ال��ر���ض��وم  وق����راءة  اإع����داد  م��ه��ارات  تطوير  ي�ضتهدف 
6716%  2.000.00املتعلمني.

ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�ضاء والحتمالت الأ�ضا�ضية 19
6719%  2.000.14لدى املتعلمني وتطبيق م�ضائل اجلرب.

املوا�ضفة ال�ضاد�ضة: يوظف حمتوى العلوم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي 
877%  2.600.00ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه.20

املوا�ضفة ال�ضابعة: ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
3321%  1.000.00توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم.21

78%  2.350.07م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الأول 

الكلية  الأول  املحور  ملوؤ�ضرات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله    )22  -9-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.35(، وبانحراف معياري )0.07(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور مرتفعة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%78(. 
 )12( حتقق  حيث   ،)3-1( بني  ما  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
يف  واأخذها  امل�ضبقة  املعرفة  تن�ضيط  على  املحتوى  »يوؤكد  الرابع  املوؤ�ضر  وج��اء  مرتفعة،  بدرجة  موؤ�ضراً 
احل�ضبان«، واملوؤ�ضر الثامن »يت�ضمن املحتوى فر�ضاً لتطوير مهارات تدوين املالحظات« يف املرتبة الأوىل 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، يليهما املوؤ�ضر احلادي ع�ضر«يقدم املحتوى فر�ضاً لال�ضتذكار والتدرب 
على املهارات امل�ضتهدفة يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة« يف املرتبة الثالثة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
ع�ضر«تطوير  الثالث  املوؤ�ضر  جاء  الرابعة  املرتبة  ويف  مرتفعة.  املوؤ�ضر  هذا  حتقق  درجة  وكانت   ،)2،89(
يليه يف  املتعلمني«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وبدرجة حتقق مرتفعة،  الب�ضرية لدى  الثقافة 
املرتبة اخلام�ضة املوؤ�ضر الثاين ع�ضر »تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.67(، ويف املرتبة ال�ضاد�ضة ياأتي املوؤ�ضر الرابع ع�ضر«يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف 
التقومي  »ي�ضتخدم  الع�ضرون  املوؤ�ضر  ال�ضابعة  املرتبة  يف  يليه   ،)2.63( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  العلوم« 
لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.60(، ويف املرتبة الثامنة ياأتي املوؤ�ضر 
يف  ويليه   ،)2.57( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  التعلم«  دورة  ا�ضرتاتيجية  وف��ق  ال��درو���س  »�ضممت  الثالث 
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مبتو�ضط  املتعلمني«  لدى  التلخي�س  مهارة  تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف  التا�ضع  املوؤ�ضر  التا�ضعة  املرتبة 
ح�ضابي قيمته )2.50(، ويف املرتبة العا�ضرة ياأتي املوؤ�ضر اخلام�س«ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل 
م�ضئولية التعلم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.47(، ويليه املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يزيد املحتوى من الدافعية 
والنغما�س واملرجعية والرتباط«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.42(، ويف املرتبة الثانية ع�ضرة ياأتي املوؤ�ضر 
العا�ضر«ي�ضتهدف املحتوى تطوير ا�ضتخدام املخططات التنظيمية ال�ضورية« ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 

)2.33(،  والذي حتقق بدرجة مرتفعة عند احلد الأدنى من املدى ما بني )3.00-2.33(.
اأن�ضطة متنوعة معتمدة  »ُتقّدم  الأول  املوؤ�ضر  بدرجة متو�ضطة، حيث جاء  وحتققت )8( موؤ�ضرات 
متعلمني  ليكونوا  متعددة  بفر�س  الطالب  وت��زّود  الوحدة،  تركيز  مبجموعها  ت�ضّكل  ال�ضتق�ضاء  على 
ن�ضطني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، واحتل بذلك املرتبة الثالثة ع�ضرة، يليه املوؤ�ضر الثاين »يطور 
املحتوى عمليات العلم �ضمن اأن�ضطة و�ضياقات خمتلفة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.21(، ودرجة حتققه 
امل�ضكالت  املحتوى مهارات حل  »يطور  ال�ضاد�س ع�ضر  املوؤ�ضر  املرتبة اخلام�ضة ع�ضرة  يليه يف  متو�ضطة، 
لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.17(، وت�ضاوت قيم املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات: ال�ضابع 
»ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني« واملوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر »يقدم املحتوى فر�ضاً لتطوير 
والتوا�ضل  املحادثة  مهارات  لتطوير  فر�ضاً  املحتوى  يقدم  وال  اللفظي،  والتوا�ضل  املحادثة  مهارات 
اللفظي«، واملوؤ�ضر الثامن ع�ضر«ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم البيانية لدى املتعلمني«، 
واملوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر »ي�ضتهدف املحتوى تطوير مهارات الإح�ضاء والحتمالت الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني 
وتطبيق م�ضائل اجلرب« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، واحتلت جميعها املرتبة ال�ضاد�ضة ع�ضرة ما عدا 
املوؤ�ضر ي�ضاوي  املعياري لهذا  التا�ضعة ع�ضرة؛ لكون النحراف  املرتبة  ياأتي يف  التا�ضع ع�ضرالذي  املوؤ�ضر 
)0.14(، ويف املرتبة الع�ضرين ياأتي املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« 

مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.81(، ودرجة حتققه متو�ضطة.
وتطوير  لدعم  متنوعة  واأدوات  باأ�ضاليب  التقنية  »توّظف  والع�ضرون  املوؤ�ضراحلادي  يتحقق   ومل 

التعلم«، حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي )1( وجاء يف املرتبة الأخرية.
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Technical Specifications املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
املتحققة  املوا�ضفات  تلك  وهي  الكتاب،  مكونات  لكافة  الفني  والإخ��راج  الظاهري  الت�ضميم  يف  وتتمثل 
يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لكتاب الطالب، والبالغ عددها موا�ضفتني، تت�ضمنان )9( موؤ�ضرات، يندرج 
حتتها )71( �ضاهداً، ومن ثم ترتيبها يف �ضوء نتائج حتليل كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط: الف�ضل 
الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير العلوم والعلوم الطبيعية(، ومت 
تناول  يتم  ثم  ومن  حتققها،  التي  ال�ضواهد  �ضوء  يف  موؤ�ضر  كل  نتائج  بتحليل  املحور  هذا  نتائج  تناول 

م�ضتوى حتقق هذه املوؤ�ضرات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوا�ضفة الأوىل:  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل
تعد هذه املوا�ضفة هي املوا�ضفة الأوىل من املوا�ضفات الفنية، وتت�ضمن هذه املوا�ضفة  موؤ�ضراً واحداً، 
يندرج حتته )10( �ضواهد، ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 23(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف 
اخلارجي  ال�ضكل  »يتميز  الأول  املوؤ�ضر  �ضواهد  مل�ضتوى حتقق  املئوية  والن�ضب  التكرارات،  لهذه  املعياري 
للكتاب بجاذبيته ومتانته« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط من املوا�ضفات الفنية، وهي كما يلي:   

جدول )4-9- 23( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الأول «يتميز ال�صكل 
اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

و�ضماكة 1-1 جتليده  ب��ج��ودة  الكتاب  يتميز 
غالفه.

040ت
2.000.005

0%  100%  0%  ن

���ض��ورة ال��غ��الف م��رت��ب��ط��ة مب��و���ض��وع��ات 2-1
الكتاب.

040ت
2.000.005

0%  100%  0%  ن

عن 3-1 ميّيزه  )اأحمر(  لوناً  الغالف  يتخذ 
باقي ال�ضفوف )اللون الأحمر(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

للغالف 4-1 ام��ت��داداً  اخللفي  الغالف  يكون 
الأمامي.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يت�ضمن الغالف اخللفي قائمة بوحدات 5-1
الكتاب.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن

6-1
توجد �ضفحة تت�ضمن موقعاً اإلكرتونياً 
للكتاب مو�ضحاً عليه جمالت ال�ضتفادة 

من املوقع يف الغالف الداخلي.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

7-1
للرموز  ج���دوًل  تت�ضمن  �ضفحة  توجد 
ال���غ���الف  ل���ل�������ض���الم���ة يف  امل�������ض���ت���خ���دم���ة 

الداخلي.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن

8-1
ت���وج���د ���ض��ف��ح��ة يف ال���غ���الف ال��داخ��ل��ي 
ت��ت�����ض��م��ن ������ض�����ورة م�������ض���غ���رة ل��ل��غ��الف 

اخلارجي.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

لل�ضف 9-1 مميز  بلون  الغالف  كعب  يظهر 
اللون الأحمر.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يظهر ا���ض��م ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ك��ع��ب ال��غ��الف 10-1
الأحمر العلوم امل�ضتوى. 

040ت
2.000.005

0%  100%  0%  ن
2.100.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

70%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

الأول  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )23  -9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ت�ضاوي  ومتانته«  بجاذبيته  للكتاب  اخلارجي  ال�ضكل  »يتميز  الفنية  املوا�ضفات  من  الأوىل  للموا�ضفة 
هذا  متو�ضطة؛ حيث جاء  املوؤ�ضر  هذا  درج��ة حتقق  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.10(

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%70(.
-1( ال�ضواهد  وحتققت   ،)3-1( بني  ما  املوؤ�ضر  هذا  ل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
3(، و)1-4(، و)1-8(، و)1-9( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك املرتبة 
الأوىل، وحتققت ال�ضواهد )1-1(، )1-2(، )1-10( بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، 
بينما مل تتحقق ال�ضواهد )1-5(، و)1-6(، و)1-7(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، 

واحتلت بذلك املرتبة الأخرية.

املوا�ضفة الثانية:  اأق�ضام الكتاب وعنا�ضره منظمة ب�ضكل متمايز ومت�ّضق ومتوازن
يندرج  موؤ�ضرات،   )8( املوا�ضفة  هذه  وتت�ضمن  الفنية،  املوا�ضفات  من  الثانية  املوا�ضفة  هذه  تعد 
حتتها )61( �ضاهداً، ويو�ضح اجلدول رقم )4-9- 24(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري 
لهذه التكرارات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين«تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة 

ومت�ضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط  من املوا�ضفات الفنية، وهي كما يلي:   
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جدول )4-9- 24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »تظهر بنية 
الكتاب بنمطية حمددة ومت�صقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2
 5-2 وح������دات،   )6( اإىل  ال��ك��ت��اب  ي��ق�����ض��م 
ك��ل وح���دة، 2-4 درو����س يف كل  ف�ضول يف 

ف�ضل

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

الثاين  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق   احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )24  -9-4( اجل��دول  يت�ضح من 
من املوا�ضفات الفنية »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري 
)0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-

3.00(، وبن�ضبة )%100(.
وحتقق ال�ضاهد الوحيد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، ون�ضبة اتفاق 

املحللني ت�ضاوي )%100(.
يو�ضح اجلدول رقم )4-9- 25( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 

»ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

جدول )4-9- 25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صرالثالث »ُت�ن���ّظم 
الوحدات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-3

ت���ف���ت���ت���ح ال�����وح�����دة ب���������ض����ورة يف ���ض��ف��ح��ت��ني 
م��ت��ق��اب��ل��ت��ني ل��ه��ا ع��الق��ة مب��و���ض��وع ال��وح��دة 
مييز  الأح��م��ر  باللون  علوي  هام�س  ويوجد 

افتتاحية الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي��وج��د ع��ن��وان ال��وح��دة يف ال��ه��ام�����س الأع��ل��ى 2-3
لل�ضفحة.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

3-3national geographic ويوجد �ضعار
004ت

1.000.006
100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

4-3
ت���وج���د ع����ب����ارة يف اف��ت��ت��اح��ي��ة ال����وح����دة ه��ي 
مو�ضوعني  ت��راب��ط  كيفية  ح���ول  ا���ض��ت��ف��ه��ام 

�ضمن مو�ضوعات الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

الوحدة 5-3 افتتاحية  �ضمن  ن�ضية  فقرة  توجد 
)ال�ضفحة املقابلة( تت�ضمن �ضرحاً لل�ضورة.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

6-3
ي��وج��د م��رب��ع ن�����ض��ي يف اجل����زء ال���ض��ف��ل من 
ال�ضفحة املقابلة لفتتاحية الوحدة يت�ضمن 

م�ضاريع الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.670.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث

89%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث

الثالث  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )25  -9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« ت�ضاوي )2.67(،  من املوا�ضفة الثانية للموا�ضفات الفنية 

وبانحراف معياري )00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، وبن�ضبة )%89(.
وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وباتفاق 
املتو�ضط  قيمة  كانت  حيث  يتحقق،  مل  ال��ذي   )4-3( ال�ضاهد  ع��دا  ما   ،)%100( بن�ضبة  املحللني  جميع 

احل�ضابي له ت�ضاوي )1.00(.
يو�ضح اجلدول رقم )4-9- 26( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 

 »ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:  
جدول )4-9- 26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الرابع »ُت�ن���ّظم 

الف�صول بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4
الأ�ضفر  باللون  بدائرة  الف�ضل  رق��م  ي��ربز 
مع وجود هام�س علوي باللون الأزرق  مييز 

افتتاحية الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

�ضفحتني 2-4 يف  ال��ف�����ض��ل  اف��ت��ت��اح��ي��ة  ت��ظ��ه��ر 
متقابلتني و�ضورة ممتدة يف ال�ضفحتني.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن



393

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-4

الأوىل  ال�������ض���ف���ح���ة  يف  ه����ام���������س  ي�����وج�����د 
لفتتاحية الف�ضل يت�ضمن )الفكرة العامة 
اأرق��ام الدرو�س باللون  كتبت بخط �ضميك، 
والأفكار  الأزرق  باللون  وعناوينها  الأحمر 

الرئي�ضة لكل در�س(.

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-4

يحوي  ال�ضفر  باللون  ن�ضي  مربع  يوجد 
عبارة ترتبط مبو�ضوع ال�ضورة  مع مهمة 
science jour- العلوم دف��رت  يف   كتابية 

nal

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-4

يوجد يف ال�ضفحة املقابلة اإطار للن�ضاطات 
الأول  ج���زاأي���ن:  اإىل  ي��ن��ق�����ض��م  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
ل��ل��ت��ج��رب��ة ال���ض��ت��ه��الل��ي��ة، وح�����ددت امل��ه��ارة 
مميز،  وخ��ط  بلون  الن�ضاط  يف  امل�ضتهدفة 
وال��ث��اين امل��ط��وي��ات ح���ددت خ��ط��وات اإع���داد 
للعلوم  ن�ضي  م��رب��ع  اإىل  اإ���ض��اف��ة  امل��ط��وي��ة 
توجيهاً  يت�ضمن  الإلكرتونية  املواقع  عرب 

لال�ضتفادة من موقع الكتاب الإلكرتوين.

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

6-4
ت���وج���د ���ض��ف��ح��ة ك��ام��ل��ة ل��ت�����ض��ور امل��ف��اه��ي��م 
بطريقة  العلمية  املفاهيم  )�ضرح  العلمية 

ب�ضرية( باإطار اأ�ضفر مميز لكل ف�ضل.

004ت
1.000.0013

100%  0%  0%  ن

توجد �ضفحة كاملة لكل ف�ضل باإطار اأحمر 7-4
مميز لربط مو�ضوعات العلوم مع التاريخ.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

8-4

ت���وج���د ف���ق���رة ت��ه��ي��ئ��ة ل���ل���ق���راءة ت��ت�����ض��م��ن 
ت��وج��ي��ه��ات ق��ب��ل ال���ق���راءة وت��وج��ي��ه��ات بعد 
خم�ض�س  ج�����دول  اإىل  اإ����ض���اف���ة  ال����ق����راءة، 

لذلك.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

9-4

ي��وج��د م��رب��ع ن�����ض��ي ل��ل��ع��ل��وم ع���رب امل��واق��ع 
بطباعة  ت��وج��ي��ه��اً  يت�ضمن  الل��ك��رتون��ي��ة 
اجل����دول م��ن امل��وق��ع الإل���ك���رتوين للكتاب 

�ضمن فقرة اأتهياأ للقراءة.

004ت
1.000.0013

100%  0%  0%  ن

10-4

ن�����ض��ي ملخترب  ال��ه��ام�����س م���رب���ع  ي���وج���د يف 
م�ضغر ي��ت��ك��رر ع��ل��ى الأق����ل م���رة واح����دة يف 
الف�ضل، بع�ضها اأ�ضيفت له ميزة )جربه يف 

املنزل( باأيقونة مميزة.

310ت
2.750.5010

0%  25%  75%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

11-4

ي������وج������د يف ك�������ل ف���������ض����ل خم�����ت�����رب مي���ث���ل 
ال���ض��ت��ق�����ض��اء امل���وج���ه )خم���ت���رب ال�����ض��ف��ح��ة 
وخمترب  ال�ضفحتني،   وخمترب  الواحدة(، 
ميثل ال�ضتق�ضاء املبني )�ضمم خمتربك( 
باإطار  مييز  العلمية  الطريقة  با�ضتخدام 
باللون الأخ�ضر، ويوجد مربع ن�ضي يوؤكد 

على مهارة التوا�ضل.

040ت

2.000.0012

0%  100%  0%  ن

12-4

اإىل  ينق�ضم  الف�ضل  م��ذاك��رة  دل��ي��ل  ي��وج��د 
الرئي�ضة  الأف��ك��ار  مراجعة  الأول:  ج��زاأي��ن 
ي��وج��د حت��دي��د ل��رق��م ال���در����س وال��ع��ن��وان، 
الرئي�ضة  الأف��ك��ار  ت�ضور  ال��ث��اين:  واجل���زء 

بخريطة غري مكتملة للمفاهيم.

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

13-4

يوجد دليل مراجعة الف�ضل ينق�ضم اىل )5( 
قائمة  توجد  امل��ف��ردات:  )ا�ضتخدام  اأج���زاء 
�ضفحات  يف  ملوا�ضعها  وحت��دي��د  ب��امل��ف��ردات 
الكتاب ل�: تثبيت املفاهيم،  التفكري الناقد،  
الريا�ضيات: يوجد  الأداء،  تطبيق  اأن�ضطة 
راب����ط ل��ل��ت��ق��ومي ع���رب امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 

للكتاب«

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

14-4
اأج��زاء:   3 اإىل  ينق�ضم  مقنن  اختبار  يوجد 
الإجابات  اأ�ضئلة  متعدد،  من  اختيار  اأ�ضئلة 

الق�ضرية، اأ�ضئلة الإجابات املفتوحة.

310ت
2.750.5010

0%  25%  75%  ن

15-4
التدريب  ح��ول  للمتعلم  توجيهات  ت��وج��د 
ع����ل����ى اخ�����ت�����ب�����ارات م���ق���ن���ن���ة ع�����رب امل����وق����ع 

الإلكرتوين للكتاب.

004ت
1.000.0013

100%  0%  0%  ن

2.500.07املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 
83%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

الرابع  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق   احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )26  -9-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.50(،  الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة«  »ُت�ن���ّظم  الفنية  للموا�ضفات  الثانية  املوا�ضفة  من 
وبانحراف معياري )0.07(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%83(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3(، وحتققت ال�ضواهد )4-
1(، و)4-2(، و)4-3(، و)4-4(، و)4-5(، و)4-7(، و)4-8(، و)4-12(، و)4-13( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل.
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يليها ال�ضاهدان )4-10(، و)4-14(، وحتققا بدرجة مرتفعة اأي�ضاً، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، 
الثانية  املرتبة  يف  وجاء   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة   )11-4( ال�ضاهد  وحتقق 
ع�ضرة، بينما مل تتحقق ال�ضواهد )4-6(، و)4-9(، و)4-15(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.00(، وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-9- 27( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية للموا�ضفات الفنية 

»ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:   

جدول )4-9- 27 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س«ُت�ن���ّظم 
الدرو�س بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-5

يوجد يف افتتاحية الدر�س هام�س علوي 
الأ�ضفر،  باللون  ودائ��رة  الأ�ضفر  باللون 
تت�ضمن رقم الدر�س وتكون بحجم اأ�ضغر 

من حجم دائرة رقم الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-5

باللون  كبري  الدر�س بخط  عنوان  يظهر 
الأحمر،  العناوين اجلانبية تظهر باللون 
الأزرق، وتظهر العناوين ببنط خط ولون 
الفقرات  بع�س  بداية  يف  مميز)الأحمر( 
خا�س  ببنط  امل��نت  يف  ال��ف��ق��رات،  وتظهر 

ومت�ضق.

400ت

3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

3-5

اأث��ن��اء  ي��وج��د يف الهام�س الأي�����ض��ر ع��ن��وان 
القراءة يت�ضمن )ماذا �ضتتعلم مع متييز 
الأهمية    ، اأزرق  بلون  امل�ضتهدفة  للمهارة 
امل��ف��ردة بخط  امل��ف��ردات وحت��دد  ،مراجعة 

�ضميك ، املفردات اجلديدة(.

310ت

2.750.507

0%  25%  75%  ن

تظلل املفردات التي تظهر للمرة الأوىل.4-5
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

5-5
تظهر اأيقونة √ باللون الأحمر للتحقق 
لبع�س   reading check القراءة  من 

فقرات الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

6-5
ترافق الن�س �ضور ور�ضوم بيانية ور�ضوم 
وخرائط  ان�ضيابية  وخرائط  تخطيطية 

معرفية وجداول.

040ت
2.000.00.9

0%  100%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

7-5

ن�ضي ملخترب  م��رب��ع  ال��ه��ام�����س  ي��وج��د يف 
م�ضغر يتكرر على الأق��ل م��رة واح��دة يف 
الف�ضل، بع�ضها اأ�ضيفت له ميزة )جربه 

يف املنزل( باأيقونة مميزة.

310ت
2.750.507

0%  25%  75%  ن

ل�لتكامل 8-5 خا�ضاً  ج��زءاً  در���س  كل  يت�ضمن 
مع فروع املعرفة.

040ت
2.000.009

0%  100%  0%  ن

9-5

يف ن����ه����اي����ة ك�����ل در���������س ي����وج����د خم��ت��رب 
)ا�ضتق�ضاء من واقع احلياة( مييز باإطار 
ب��ال��ل��ون الأخ�����ض��ر، وي��وج��د م��رب��ع ن�ضي 

يوؤكد على مهارة التوا�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

10-5

الدر�س«  »مراجعة  بفقرة  الدر�س  يختتم 
مق�ضمة اإىل ثالثة اأجزاء، الأول ملخ�س 
متييز  مع  نف�ضك  اخترب  الثاين  الدر�س، 
املهارة امل�ضتهدفة، الثالث تطبيق )املهارة 

/الريا�ضيات(.

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.750.10املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س
92%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س

يت�ضح من اجلدول )4-9- 27( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر اخلام�س 
من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية »ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة » ت�ضاوي 
وبن�ضبة )%92(،  املوؤ�ضر مرتفعة؛  تكون درجة حتقق هذا   وبانحراف معياري )0.10(، وبذلك   ،)2.75(

حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )3.00-2.33(.
عند  مرتفعة،  بدرجة  و)10-5(  و)9-5(،  و)5-5(،  و)4-5(،  و)2-5(،   ،)1-5( ال�ضواهد  وحتققت 
متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت املرتبة الأوىل، يليها ال�ضاهدان )5-3(، و)5-7( بدرجة مرتفعة، 
عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وياأتي يف املرتبة الأخرية ال�ضاهدان )5-6(، و)5-8( بدرجة متو�ضطة، 

ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-28(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س للموا�ضفة الثانية »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل 
يعك�س حمتوياته وميايز بينها« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط  من املوا�ضفات الفنية، وهي كما 

يلي:   
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جدول )4-9- 28( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س »ُت�ن���ّظم 
فهار�س الكتاب ب�صكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

الوحدات وعناوينها ببنط خط 1-6 اأرقام  تربز 
كبري ولون مميز) الأخ�ضر(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-6
الف�ضل وعنوان  اأيقونة مميزة لرقم  توجد 
الف�ضل ببنط خط اأ�ضغر من عنوان الوحدة 

وبلون اأحمر.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ميزت اأرقام الدرو�س بلون اأزرق وببنط خط 3-6
�ضغري.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

حت�����دد ���ض��ف��ح��ات امل���خ���ت���رب ل���ك���ل ف�����ض��ل يف 4-6
الفهر�س.

130ت
2.250.504

0%  75%  25%  ن

ي��وج��د يف ال��ه��ام�����س الأمي����ن ���ض��ور ترتبط 5-6
مبو�ضوعات الوحدات.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

يوجد مربع ن�ضي بالهام�س الأمين يت�ضمن 6-6
فر�س املراجعة والتقومي لكل ف�ضل.

004ت
1.000.00.5

100%  0%  0%  ن

يوجد مربع ن�ضي يت�ضمن مواقع وعناوين 7-6
فقرة »اأتهياأ للقراءة«.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

8-6
وميز  الطالب  مرجعيات  الفهر�س  ت�ضمن 
اإط���ار  ك��ل ج���زء ب�ضكل م��رب��ع ل��ه نف�س ل���ون 

املرجعية.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

يوجد فهر�س خا�س بالقراءة عرب املنهج.9-6
004ت

1.000.005
100%  0%  0%  ن

10-6

)ال��ت��ج��ارب  باملخترب  خ��ا���س  فهر�س  ي��وج��د 
التجارب  الق�ضرية،  التجارب  ال�ضتهاللية، 
الواحدة، جتارب  ال�ضفحة  املنزلية، جتارب 
ال�ضفحتني،  جتربتك، النموذج وخمتربات 

الخرتاع، ا�ضتعمل خمترب الإنرتنت.

004ت

1.000.005

100%  0%  0%  ن

يوجد فهر�س خا�س للمرجعيات.11-6
004ت

1.000.005
100%  0%  0%  ن

يوجد فهر�س للن�ضاطات والتطبيقات.12-6
004ت

1.000.005
100%  0%  0%  ن

1.60004املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س
53%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س
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ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأعاله  يت�ضح من اجلدول )9-4- 28( 
من املوا�ضفة الثانية للموا�ضفات الفنية »ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها« 
ت�ضاوي )1.60(، وبانحراف معياري )0.04(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر منخف�ضة؛ حيث جاء 

هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33-اأقل من1.67(، وبن�ضبة )%53(.
-6( ال�ضواهد  )1-3( وحتققت  بني  ما  املوؤ�ضر  ه��ذا   ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
1(، و)6-2(، و)6-3(، بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، 
وحتقق ال�ضاهد )6-4( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(، بينما مل تتحقق ال�ضواهد 
)6-5(، و)6-6(، و)6-7(، و)6-8(، و)6-9(، و)6-10(، و)6-11(، و)6-12(، حيث ح�ضلت على متو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.00(.
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-29( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-29( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »ُي�ن���ّظم جزء 
املرجعيات بطريقة وا�صحة ومت�ّصقة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري متحقق متحققن�صبة  

جزئيًا 
غري 

متحقق 

يت�ضمن  جتارب منزلية اإ�ضافية.7 -1
004ت

1.000.004
100%  0%  0%  ن

يت�ضمن  كتيب املهارات التقنية.7 -2
004ت

1.000.004
100%  0%  0%  ن

يت�ضمن  كتيب املهارات الريا�ضية.7 -3
031ت

1.750.503
25%  75%  0%  ن

يت�ضمن  جداول مرجعية.7 -4
040ت

2.0000 .01
0%  100%  0%  ن

يت�ضمن  معجم امل�ضطلحات.7 -5
040ت

2.0000 .01
0%  100%  0%  ن

يت�ضمن  فهر�ضا للم�ضطلحات.7 -6
004ت

1.000.004
100%  0%  0%  ن

1.460.08املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع
49%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع 
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ال�ضابع  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )29-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ت�ضاوي  ومت�ّضقة«  وا�ضحة  بطريقة  املرجعيات  جزء  »ُي�ن���ّظم  الفنية  املوا�ضفات  من  الثانية  للموا�ضفة 
)1.46(، وبانحراف معياري )0.08(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر منخف�ضة؛ حيث جاء هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33-اأقل من 1.67(، وبن�ضبة )%49(.
 وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا  املوؤ�ضر ما بني )1.00-2.00( وحتقق ال�ضاهدان 
يليهما  الأوىل،  املرتبة  )7-4(، و)7-5( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(، وج��اءا يف 

ال�ضاهد )7-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(.
ومل تتحقق ال�ضواهد )7-1(، و)7-2(، و)7-6(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، 

وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-30( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 
»يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي 

كما يلي:   

جدول )4-9-30( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر الثامن »يرّقم الكتاب 
بطريقة مت�صقة وت�صتخدم رموز موحدة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ُت���رّق���م ال�����ض��ف��ح��ات ب����الأرق����ام ال��روم��ان��ي��ة 8 -1
ملقدمات الكتاب.

040ت
2.000.005

0%  100%  0%  ن

2- 8a b c d ترقم الوحدات  باحلروف
004ت

1.000.006
100%  0%  0%  ن

ت�ضتخدم الأرق��ام ب�ضكل  ت�ضل�ضلي لرتقيم 8 -3
ال�ضفحات.

400ت
3.0000 .01

0%  0%  100%  ن

ت��ك��ون ال��رم��وز م��وح��دة ال��دلل��ة يف جميع 8 -4
اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ومعربة. 8 -5 الدللة  وا�ضحة  رم��وز  ت�ضتخدم 
ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

قريبة 6-8 املنا�ضب  املو�ضع  يف  ال��رم��وز  توجد 
من الفقرة املعنية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.500.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن

83%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن 
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يت�ضح من اجلدول )4-9-30( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن »يرّقم 
الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة« ت�ضاوي )2.50(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون 

درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%83(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد )8-3(، و)8-
4(، و)8-5(، و)8-6( بدرجة مرتفعة، واحتلت املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وحتقق 
ال�ضاهد )8-1( بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، بينما مل يتحقق ال�ضاهد )8-2(، حيث 

ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك احتل املرتبة الأخرية. 
يو�ضح اجلدول رقم )4-9- 31( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع من موؤ�ضرات املوا�ضفة الثانية من املوا�ضفات الفنية 

»تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية« يف كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:   
جدول )4-9-31( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع »تدرج ال�صور 

بنمط مت�ّصق وجودة عالية«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.1-9
130ت

2.250.501
0%75%25%  ن

ت��ت��ن��ا���ض��ب م�����ض��اح��ة ال�������ض���ور م���ع م�����ض��اح��ة 2-9
ال�ضفحة. 

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن

تظهر حمتويات ال�ضورة ب�ضكل وا�ضح.3-9
130ت

2.250.501
0%  75%25%  ن

ي��وج��د ت��ع��ل��ي��ق م���راف���ق ل��ك��ل ����ض���ورة ببنط 4-9
عري�س.

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن
2.130.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع 

71%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع

التا�ضع  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )31-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
 ،)2.13( عالية«ت�ضاوي  وج��ودة  مت�ّضق  بنمط  ال�ضور  »ت��درج  الفنية  املوا�ضفات  من  الثانية  للموا�ضفة 
وبانحراف معياري )0.25(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف 

املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%71(.
ال�ضاهدان  املوؤ�ضر ما بني )1.00-2.25( وحتقق  ل�ضواهد هذا  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
يليهما  الأوىل،  املرتبة  يف  وج��اءا   ،)2.25( قيمته   ح�ضابي  مبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  و)3-9(   ،)1-9(
وبدرجة متو�ضطة، ويف   ،)2.00( قيمته  على متو�ضط ح�ضابي  و)9-4(، حيث ح�ضال   ،)2-9( ال�ضاهدان 

املرتبة الأخرية. 
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خال�صة نتائج املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
لعر�س النتائج الكلية املحور الثاين التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات هذا املحور، والبالغ عددها )9( موؤ�ضرات، تندرج حتت موا�ضفتني، ت�ضمنت )150( 
�ضاهداً والتي متثل املوا�ضفات الفنية، ويتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون 
لهذه املوؤ�ضرات، والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-9- 32( املتو�ضطات 

احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

اجلدول )9-4- 32(
املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب )ال�صف الأول املتو�صط(

رقم  
املتو�صط املوؤ�صراملوؤ�صر

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

املوا�ضفة الأوىل:  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
707%  2.100.00يتميز ال�ضكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته.1

املوا�ضفة الثانية:  اأق�ضام الكتاب وعنا�ضره منظمة ب�ضكل متمايز ومت�ّضق ومتوازن.
1001%  3.000.00تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة.2
893%  2.670.00ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.3
835%  2.500.07ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.4
922%  2.750.10ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.5
1.600040.538ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز بينها.6
499%  1.460.08ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة.7
834%  2.500.00يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة.8
716%  2.130.25تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية.9

77%2.300.06م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات  للمحور الثاين الكلية

الكلية  الثاين  املحور  ملوؤ�ضرات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله    )32-9-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.30(، وبانحراف معياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%77(. 
 )5( حتققت  حيث   ،)3-1( مابني  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، وجاء املوؤ�ضر الثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة«، يف املرتبة 
الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، يليه يف املرتبة الثانية املوؤ�ضر اخلام�س »ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة 
وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، يليه يف املرتبة الثالثة املوؤ�ضر الثالث »ُت�ن���ّظم الوحدات 
مت�ضقة  بطريقة  الكتاب  »ي��رّق��م  الثامن  املوؤ�ضر  ياأتي  الرابعة  املرتبة  ويف  ومت�ّضقة«،  وا�ضحة  بطريقة 
وت�ضتخدم رموز موحدة«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.50(، يلية املوؤ�ضر الرابع »ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة 
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وا�ضحة ومت�ّضقة«، ودرجة حتققه مرتفعة.
بنمط مت�ّضق وجودة  ال�ضور  »ت��درج  التا�ضع  املوؤ�ضر  وحتقق  موؤ�ضران بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء 
عالية« يف املرتبة ال�ضاد�ضة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(، يليه املوؤ�ضر الأول » يتميز ال�ضكل اخلارجي 

للكتاب بجاذبيته ومتانته« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.10(. 
يعك�س  ب�ضكل  الكتاب  فهار�س  »ُت�ن���ّظم  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  هما  منخف�ضة،  بدرجة  موؤ�ضران  وحتقق 
»ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات  ال�ضابع  املوؤ�ضر  حمتوياته وميايز بينها« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.60(، يليه 

بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.46(، وبذلك احتل املرتبة الأخرية.

مناق�صة نتائج حتليل كتاب الطالب للعلوم )ال�صف الأول املتو�صط( وتف�صريها:
املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة   اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من  بعد 
حتليل كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
مف�ضلًة؛ يتم ا�ضتقراء هذه النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها، لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الثاين فقرة )ج�( 
من ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام كتاب الطالب )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم 
يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل 
لل�ضف الأول املتو�ضط؟«؛ لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف  حمورين، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات 

هذه املحاور مرتبة   كما يف اجلدول رقم )4-9- 33( التايل:

اجلدول رقم )4-9- 33( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل كتاب الطالب  لل�صف 
الأول املتو�صط

رقم 
املتو�ضط املحوراملحور

احل�ضابي
النحراف 

املعياري
الن�ضب 
الرتتيباملئوية

781%2.3500.07املوا�ضفات الرتبويةالأول
772%2.300.06املوا�ضفات الفنيةالثاين

77%2.300.65م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-9- 33(  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحورين  ي�ضاوي)2.3(
وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 
الرتبوية والفنية كما تظهر يف كتاب الطالب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة، حيث كانت ن�ضبة 
قيم  تراوحت  حيث  متقاربة،  املوا�ضفات  هذه  حتقق  درج��ات  كانت  وقد   ،)%77( املوا�ضفات   هذه  حتقق 

املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق هذه املحاور ما بني )2.3-2.35(، وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
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يت�ضح من اجلدول )4-9- 22(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الكلية ت�ضاوي )2.35(، 
وبانحراف معياري )0.07(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%78(. 

 )12( حتقق  حيث   ،)3-1( بني  ما  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
يف  واأخذها  امل�ضبقة  املعرفة  تن�ضيط  على  املحتوى  »يوؤكد  الرابع  املوؤ�ضر  وج��اء  مرتفعة،  بدرجة  موؤ�ضراً 
املرتبة  يف  املالحظات«  تدوين  م��ه��ارات  لتطوير  فر�ضا  املحتوى  »يت�ضمن  الثامن  واملوؤ�ضر  احل�ضبان«، 
الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وذلك لتحقق جميع �ضواهد املوؤ�ضرين بدرجة مرتفعه، نتيجة 
الف�ضل  معلومات  حول  القبلية،  املعرفة  لتوقع  باإر�ضادات  املتو�ضط  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام 
اأن  كما  املفاهيم،  لتدوين  املطويات  ا�ضتخدام  الكتاب  ت�ضجيع  اإىل  اإ�ضافة  للقراءة«  »اأتهياأ  فقرة  �ضمن 
املعلومات  وحتديد  لتدوين  للطالب  الفر�ضة  تتيح  الطالب  كتاب  �ضمن  للقراءة«  »اأهياأ  ا�ضرتاتيجيات 
املهمة ب�ضورة مماثلة ملا ظهرت عليه يف الكتاب الأ�ضل، ثم جاء املوؤ�ضر احلادي ع�ضر »يقدم املحتوى فر�ضاً 
الثالثة،  املرتبة  الراجعة« يف  التغذية  وا�ضتقبال  ال�ضف  امل�ضتهدفة يف  املهارات  والتدرب على  لال�ضتذكار 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.89(، وكانت درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، وذلك لتحقق جميع ال�ضواهد 
بدرجة مرتفعة، وحتقق �ضاهد بدرجة متو�ضطة، نتيجة عدم التزام الدليل بتوفر فر�ٍس اإ�ضافية للمزيد 
من املعمل املنزيل، كما ورد يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل؛  وذلك لغياب اجلزء اخلا�س بتجريب املزيد من املعمل 
املنزيل، �ضمن مرجعيات الطالب، ويف املرتبة الرابعة جاء املوؤ�ضر الثالث ع�ضر » تطوير الثقافة الب�ضرية 
لدى املتعلمني«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وبدرجة حتقق مرتفعة، نتيجة لتوفر اأمناط متعددة 
من الب�ضريات، وتوفر �ضوؤال ي�ضاعد الطالب على تف�ضري املعلومات الب�ضرية، كما ت�ضمن الكتاب اأن�ضطة 
املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة،  �ضواهد  �ضاهد من  البيانية، كما حتقق  للر�ضوم  املفاهيم، وتف�ضريات  خلرائط 
nation-  نتيجة ابتعاد بع�س الأ�ضكال عن الن�س امل�ضاحب لها يف الكتاب، ومل تلتزم ال�ضور املرتبطة ب�
الكتاب الأ�ضل حيث تكررت  وTime، science and history  بنف�س تكرار وروده��ا يف   al geographic

ملرة واحدة فقط لكل وحدة ومل تلتزم بنف�س الت�ضمية ثم جاء يف املرتبة اخلام�ضة املوؤ�ضر الثاين ع�ضر 
»تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.67(، وذلك لتحقق ع�ضرة 
الكتاب   التزام  ال�ضواهد نتيجة عدم  املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومل يتحقق �ضاهد من  �ضواهد من �ضواهد 
بتوفري مفتاح النطق ،عدم التزامه بح�ضر جميع امل�ضطلحات العلمية يف م�ضرد امل�ضطلحات كما وردت 
يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، ويف املرتبة ال�ضاد�ضة ياأتي املوؤ�ضر الرابع ع�ضر »يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة 
يف العلوم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.63(، وذلك للتزام الكتاب بالن�ضاطات واملهام الكتابية يف بداية كل 
ف�ضل، من خالل دفرت العلوم، اإل اأن موؤ�ضر »يوجد ن�ضاطات متعددة للكتابة �ضمن العلوم وفنون اللغة« 
حتقق بن�ضبة اأقل؛ لغياب ال�ضفحة عن كتاب الطالب، وحقق موؤ�ضر »يوفر املحتوى ن�ضاطات كتابية تطلب 
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من الطالب كتابة ملخ�ضات عن اأبحاثهم م�ضروع الوحدة عرب web question activity« ن�ضبة حتقق 
ال�ضابعة  املرتبة  الوحدة، ويف  ن�ضاطات م�ضروع  �ضمن   question activity web لغياب   �ضعيفة، نظراً 
جاء املوؤ�ضر الع�ضرون »ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمه«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.60(، حيث حتققت )3( �ضواهد بن�ضبة مرتفعة، للتزام الكتاب بتقدمي تقومي بنائي من خالل »ماذا 
قراأت«، وتقومي التعلم يف نهاية كل در�س، من خالل اأ�ضئلة املراجعة، بينما مل يلتزم الكتاب بجميع فقرات 
الختبار املقنن كما ورد يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، حيث اختزلت العديد من اأ�ضئلة التقومي، كما مل يلتزم املوقع 
املرتبة  ويف  املوقع.  جاهزية  لعدم  نظراً  الف�ضل،  مفاهيم  ملراجعة  تفاعلية  اأن�ضطة  بتقدمي  الإلكرتوين 
التعلم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  اإ�ضرتاتيجية دورة  الدرو�س وفق  الثالث »�ضممت  املوؤ�ضر  ياأتي  الثامنة 
)2.57(، وذلك للتزام الكتاب بت�ضميم الدرو�س كما وردت يف الكتاب الأ�ضل، وحتقق �ضاهد من �ضواهد 
الدر�س  مو�ضوع  يف  الطالب  وتهيئة  انغما�س  يف  ال�ضفافيات  ا�ضتعمال  لعدم  منخف�ضة،  بدرجة  املوؤ�ضر 
التا�ضعة  املرتبة  يف  ويليه  الوحدة.  ف�ضول  م�ضادر  �ضمن  ملونة  غري  ك�ضورة  ال�ضفافيات  ل��ورود  نتيجة 
قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  املتعلمني«  لدى  التلخي�س  مهارة  تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف  التا�ضع  املوؤ�ضر 
)2.50(، وذلك للتزام الكتاب بتقدمي ملخ�ضات للمعلومات من خالل مراجعة الدر�س واملطويات، بينما 
العا�ضرة  املرتبة  املوقع. ويف  اكتمال جاهزية  لعدم  التلخي�س،  ملهارة  الإلكرتوين  املوقع  يتحقق دعم  مل 
ياأتي املوؤ�ضر اخلام�س »ي�ضجع املحتوى املتعلمني على حتّمل م�ضئولية التعلم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
�ضاهد  يتحقق  ومل  مرتفعة،  بدرجة  املوؤ�ضر  حتت  تندرج  التي  ال�ضواهد  جميع  لتحقق  وذل��ك   ،)2.47(
العلوم عرب  الذاتية �ضمن فقرة  التفاعلية والختبارات  الف�ضول  املوؤ�ضر، نتيجة عدم توفر  من �ضواهد 
املواقع الإلكرتونية، نظراً لعدم جاهزية املوقع اللكرتوين، ويلي املوؤ�ضر اخلام�س املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يزيد 
املحتوى من الدافعية والنغما�س واملرجعية والرتباط« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.42(، وذلك لتحقق 
جميع ال�ضواهد التي تندرج حتت املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، بينما مل يتحقق، ت�ضارك الطالب بالبيانات مع 
الآخرين يف بلدهم وحول العامل، لعدم توفر internet lab. ويف املرتبة الثانية ع�ضرة ياأتي املوؤ�ضر العا�ضر 
»ي�ضتهدف املحتوى تطوير ا�ضتخدام املخططات التنظيمية ال�ضورية« ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.33(، 
والذي حتقق بدرجة مرتفعة عند احلد الأدن��ى من املدى ما بني )2.33-3.00(، وذلك للتزام الكتاب 
�ضواهد  �ضاهد من  واملطويات، وحتقق  املفاهيم  ال�ضورية خالل خرائط  التنظيمية  املخططات  بتقدمي 
املوؤ�ضر بدرجة �ضعيفة، نظراً لعدم تكرر معمل النماذج والأحداث عدا مرة واحدة يف الكتاب ويف حني تكرر 

لثالث مرات يف الكتاب الأ�ضل، وذلك راجع لعمليات املواءمة لختزال املحتوى .

اأن�ضطة متنوعة معتمدة  املوؤ�ضر الأول »ُتقّدم  وحتققت )8( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، حيث ياأتي 
متعلمني  ليكونوا  متعددة  بفر�س  الطالب  وت��زّود  الوحدة،  تركيز  مبجموعها  ت�ضّكل  ال�ضتق�ضاء  على 
تقدمي  لتحقق  وذل��ك  ع�ضرة،  الثالثة  املرتبة  بذلك  واحتل   ،)2.25( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  ن�ضطني« 
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فقرات املختربات واملختربات ال�ضغرية كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بينما  تكرر خمترب »منذج وا�ضنع« 
ملرة واحدة فقط، ومل تت�ضمن م�ضادر الطالب اأن�ضطة اإ�ضافية ملمار�ضة ال�ضتق�ضاء. وجاء املوؤ�ضر الثاين 
الأول، ومبتو�ضط ح�ضابي  ملوؤ�ضر  تالياً  و�ضياقات خمتلفة«  اأن�ضطة  العلم �ضمن  املحتوى عمليات  »يطور 
قيمته )2.21(، ودرجة حتققه متو�ضطة، وذلك لغياب كل من )خمتربات ال�ضتق�ضاء من �ضفحة واحدة، 
»يطور  ال�ضاد�س ع�ضر  املوؤ�ضر  املرتبة اخلام�ضة ع�ضرة جاء  الإنرتنت(، ويف  املج�ضات، و خمتربات  ودليل 
الكتاب  املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.17(، وذلك للتزام  امل�ضكالت لدى  املحتوى مهارات حل 
العلوم من خالل )ماذا  وت�ضمينه مدخاًل حلل م�ضكالت  العلوم،  الريا�ضيات وتطبيق  بتقدمي تطبيق 
اأن الكتاب مل يتح تقدمي م�ضكالت  اإل  تعرف(، )راجع وتاأمل اإجابتك( كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
ال�ضابع  املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات:  ت�ضاوت قيم  الإنرتنت. يف حني  اإ�ضافية متاحة للطالب على 
»ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع املتعلمني«، واملوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر » يقدم املحتوى فر�ضاً لتطوير 
وق��راءة  اإع��داد  مهارات  تطوير  ع�ضر«ي�ضتهدف  الثامن  واملوؤ�ضر  اللفظي«،  والتوا�ضل  املحادثة  مهارات 
الإح�ضاء  مهارات  تطوير  املحتوى  »ي�ضتهدف  ع�ضر  التا�ضع  واملوؤ�ضر  املتعلمني«،  لدى  البيانية  الر�ضوم 
والحتمالت الأ�ضا�ضية لدى املتعلمني وتطبيق م�ضائل اجلرب«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، واحتلت 
لعدم تكرار بع�س  النتيجة نظراً  ال�ضاد�ضة ع�ضرة، بدرجة حتقق متو�ضطة وتعزى هذه  املرتبة  جميعها 
واملخترب  املخترب  تكرار  الأ�ضل عد تطابق  ال�ضل�ضلة  ،كما وردت يف  الفاعلة  للقراءة  اأن�ضطة متعددة  من 
امل�ضغر كما ورد يف ال�ضل�ضلة ال�ضل، وعدم تكرار تطبيقات الر�ضوم البيانية يف كل من املخترب، وتطبيق 
الريا�ضيات، وغياب Active folder،  ما عدا املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر، الذي ياأتي يف املرتبة التا�ضعة ع�ضرة، 
الحتمالية  لكت�ضاف  جت��ارب  لغياب  نتيجة   ،)0.14( ي�ضاوي  امل��وؤ���ض��ر  لهذا  امل��ع��ي��اري  الن��ح��راف  لكون 
والإح�ضاء، اأ�ضئلة الإنرتنت، التي توفر فر�ضاً لتحليل بيانات مقدمة من عدد من الأفراد يجرون نف�س 
التجربة، اإ�ضافة اإىل قلة املهام التقوميية التي تركز على حل املعادلت. ويف املرتبة الع�ضرين ياأتي املوؤ�ضر 
ال�ضابع ع�ضر »ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى املتعلمني« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.81(، ودرجة 
ف�ضل  لغياب  نظراً  متو�ضطة،  بدرجة  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  اإىل  النتيجة  هذه  وُتعزى  متو�ضطة،  حتقق 
والأن�ضطة  املعمل،  اأن�ضطة  بدرجات متفاوتة، يف كل من:  القيا�س  وت�ضمني مهارات  الكتاب،  القيا�س يف 

ال�ضتق�ضائية، واأ�ضئلة التفكري الناقد، يف مراجعة الف�ضل.
وتطوير  لدعم  متنوعة  واأدوات  باأ�ضاليب  الفنية  »توّظف  والع�ضرون  احل��ادي  املوؤ�ضر  يتحقق  ومل 
التعلم«، حيث كانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي )1(، ليحّل يف املرتبة الأخرية، لغياب جميع الأدوات الفنية 

وعدم متثيلها يف الكتاب. 
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املحور الثاين 
الكلية  الثاين  املحور  ملوؤ�ضرات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله    )32-9-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.30(، وبانحراف معياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%77(. 

 )5( حتققت  حيث   ،)3-1( بني  ما  املوؤ�ضرات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، وجاء املوؤ�ضر الثاين »تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة« يف املرتبة 
الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وذلك لت�ضاق منطية بنية الكتاب من حيث تق�ضيم الكتاب اإىل 
الدرو�س  »ُت�ن���ّظم  املوؤ�ضر اخلام�س  الثانية  املرتبة  ليليه يف  الأ�ضل،  الكتاب  وح��دات وف�ضول ودرو���س مع 
والرموز  بالعناوين  الكتاب  بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، وذلك للتزام 
والألوان، وا�ضتمرارها وثباتها يف جميع اأجزاء الكتاب؛ ويت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف ت�ضميم �ضفحات 
الكتاب وفق نوع املحتوى، كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل اأن الكتاب مل يلتزم بنف�س الت�ضمية 
»الأه���داف«، كما  الكتاب حتت عنوان  الأ�ضل، حيث عرب عنها يف  ال�ضل�ضلة  �ضتتعلم( كما وردت يف  )م��اذا 
عرب عن املخترب امل�ضغر بعنوان »جتربة«، و يف املرتبة الثالثة املوؤ�ضر الثالث »ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة 
الأ�ضل، من  ال�ضل�ضلة  الوحدات كما وردت يف  بنية  الكتاب مع منطية  وا�ضحة ومت�ّضقة«، وذلك لت�ضاق 
املرتبة  ويف   ،national geographic عنوان  غياب  اإل من  والعناوين،  والرموز  بالألوان  اللتزام  حيث 
املوؤ�ضر الثامن »يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدة« مبتو�ضط ح�ضابي  الرابعة ياأتي 
قيمته )2.50(، وُتعزى هذه النتيجة للتزام كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط بالرموز موحدة الدللة 
يلتزم  الكتاب مل  اأن  اإل  ال�ضفحات،  ت�ضل�ضلي، لرتقيم  ب�ضكل  الأرق��ام  وا�ضتخدم  الكتاب،  اأج��زاء  يف جميع 
برتقيم �ضفحات مقدمات الكتاب بالأرقام اليونانية، كما وردت يف الكتاب الأ�ضل. ثم جاء املوؤ�ضر الرابع 
يف  الف�ضول  بنية  لت�ضاق  نتيجة  مرتفعة،   حتقق  بدرجة  ومت�ّضقة«  وا�ضحة  بطريقة  الف�ضول  »ُت�ن���ّظم 
كتاب ال�ضف الأول املتو�ضط - من حيث الرموز والألوان والعناوين والهوام�س - مع الكتاب يف ال�ضل�ضلة 
اأن  �ضفحة ت�ضور املفاهيم العلمية مل تتكرر يف الف�ضول )1،11،13 (، كما مل تلتزم �ضفحة  الأ�ضل، اإل 
العلوم والتاريخ بنف�س الت�ضمية لها يف الكتاب الأ�ضل، حيث �ضميت يف الكتاب )العلوم والتقنية واملجتمع(، 
اأو )العلم واملجتمع(، كما غاب خمترب ال�ضتق�ضاء املوجه، والذي يتكون من �ضفحة واحدة، عن حمتويات 

الف�ضل.
بنمط مت�ّضق وجودة  ال�ضور  »ت��درج  التا�ضع  املوؤ�ضر  وحتقق  موؤ�ضران بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء 
عالية« يف املرتبة ال�ضاد�ضة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.13(، وذلك للتزام الكتاب بال�ضور كما وردت يف 
الكتاب، يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من حيث ارتباطها مبو�ضوع ال�ضفحة، ووجود تعليق مرافق لكل �ضورة، اإل 
اأن الكتاب مل يلتزم بدرجة الو�ضوح واجلودة التقنية لل�ضور، كما بدت يف الكتاب يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، فيما 
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جاء املوؤ�ضر الأول »يتميز ال�ضكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته« تالياً لتا�ضع مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
امتداداً  اخللفي  والغالف  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  كما جاء يف  الغالف  األ��وان  بنف�س  وذل��ك للتزامه   ،)2.10(
للغالف الأمامي. اإل اأن الكتاب التزم - بدرجة متو�ضطة - بجودة التجليد و�ضماكته، حيث تقل �ضماكة 
الغالف  كما مل متاثل  �ضفحة  الأ���ض��ل،  ال�ضل�ضلة  عنها يف  امل�ضروع  منتجات  الغالف يف  وج��ودة  الكتاب 
اخللفي يف الكتاب مع الغالف اخللفي لل�ضل�ضلة الأ�ضل، لعدم اإدراج وحدات الكتاب. ومل يت�ضمن الغالف 

الداخلي �ضفحة الرموز امل�ضتخدمة يف ال�ضالمة، و�ضفحة ال�ضتفادة من املوقع الإلكرتوين.
الكتاب ب�ضكل  »ُت�ن���ّظم فهار�س  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  اأولهما  اإىل ذلك حتقق موؤ�ضران بدرجة منخف�ضة، 
باخلطوط  الفهار�س  التزمت  حيث   ،)1.60( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  بينها«  ومييز  حمتوياته  يعك�س 
وتنوعت  �ضملت )16( �ضفحة،  الأ�ضل، حيث  الكتاب  وردت يف  كما  الفهار�س  بتنوع  تلتزم  والأل���وان، ومل 
املنهج،  عرب  وق���راءات  الطالب،  وم�ضادر  للمحتوى،  فهار�س  وخ�ض�ضت  الكتاب،  حمتوى  تنوع  بح�ضب 
وا�ضحة  بطريقة  املرجعيات  جزء  »ُي�ن���ّظم  ال�ضابع  املوؤ�ضر  وثانيهما  التعليمية،  والأن�ضطة  واملختربات، 
ومت�ّضقة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.46(، وبذلك احتل املرتبة الأخرية، وذلك لغياب املرجعيات )جتارب 
اإ�ضافية، كتيب املهارات التقنية، فهر�س امل�ضطلحات، فهر�س مرجعيات الطالب، كتيب املهارات  منزلية 

الريا�ضية(.
وبذلك متت الإجابة عن ت�ضاوؤل الدرا�ضة الفرعي الثاين فقرة )ج�( »ما مدى التزام كتاب الطالب 
باملوا�ضفات  ال�ضعودية(  العربية  اململكة  يف  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )م��ن  للعلوم 

الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الرابع البتدائي؟«
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  4-4  نتائج تحليل أدلة المعلمين للعلوم
والعلوم(  الريا�ضيات  للعلوم )من منتجات م�ضروع تطوير  املعلمني  اأدلة  التزام  للك�ضف عن مدى 
باملوا�ضفات الرتبوية والفنية، كما تظهر يف اأدلة املعلمني )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مت حتليل اأدلة 
املعلمني لل�ضفوف: الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط،  للف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي 
الثاين، الن�ضخ املعدلة طبعة 1432-1433ه�، من قبل اأربعة حمللني لدليل كاماًل، يف �ضوء بطاقة حتليل 
دليل املعلم لكل �ضف. وفيما يلي تف�ضيل النتائج التي تو�ضل اإليها املحللون حيث يتم ا�ضتقراء النتائج 
بعر�س نتائج حتليل كل موؤ�ضر، يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون مل�ضتوى حتقق ال�ضواهد التي تندرج 
حتت كل موؤ�ضر، ومن ثم عر�س نتائج كل حمور ابتداًء بدليل املعلم  لل�ضف الأول البتدائي، ثم دليل 

املعلم لل�ضف الرابع البتدائي، ومن ثم ال�ضف الأول املتو�ضط، كما يلي: 
  

نتائج حتليل دليل املعلم ال�صف الأول البتدائي - علوم:

لعر�س نتائج  حتليل دليل املعلم )ال�ضف الأول البتدائي( ملادة العلوم، �ضيتم عر�س نتائج موا�ضفات 
كل حمور يف �ضوء م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، وال�ضواهد التي تندرج حتتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور 

الكلي، كما يلي:

 Educational  Specifications املحور الأول: املوا�صفات الرتبوية
من  التعليمي  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  ه��ذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
�ضاهداً،  والبالغ عددها )8( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )38(  البتدائي،  الأول  ال�ضف  املعلم  الأ�ضل لدليل 
تعك�س املوا�ضفات الرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي بجزاأيه )الف�ضل 
الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين(. من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم. ويتم تناول 
نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موؤ�ضريف �ضوء م�ضتوى حتقق ال�ضواهد التي تندرج حتت كل موؤ�ضر، 

ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذه املوؤ�ضرات وترتيبها الكلي لهذا املحور، كما يلي:

املوؤ�ضر الأول: يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-1( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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جدول )4-9-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »يدعم املعلم يف 
الرتكيز على ال�صتق�صاء«

ال�صواهدم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيا

غري 
متحقق

1-1

عر�س  لكيفية  مب��ق��رتح��ات  امل��ع��ل��م  ي���زود 
واملوّجهة  املغلقة  ال�ضتق�ضائية  الأن�ضطة 
اأخ��رى  اأن�ضطة  وك��ذل��ك  املفتوحة  و�ضبه 

بديلة.

130ت
2.250.50-

0%  75%  25%  ن

2-1

يقّدم »املرجع املكتبي للمعلم« من خالل 
املهني  للتطوير  دعماً  املختلفة  اأق�ضامه 
ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��د  ال���ع���ل���وم  ت���دري�������س  لإدارة 

ال�ضتق�ضاء.

400ت
3.0000 .0-

0%  0%  100%  ن

2.630.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الأول
88%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الأول

يت�ضح من اجلدول )4-9-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول »يدعم 
املتو�ضط يف  املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء« ت�ضاوي )2.63(، وبانحراف معياري )0.25(، ويقع هذا 

املدى ما بني )2.33-3(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، وبن�ضبة )%88(.
 )1-1( ال�ضاهد  يليه   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة  ال�ضاهد)2-1(  وحتقق 

بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.25(.

املوؤ�ضر الثاين : يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »يدعم املعلم يف 
ا�صتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2
حتدد بو�ضوح املرحلة املنا�ضبة من مراحل 
دورة التعلم بعالمات تبويب لكل جزء من 

كل در�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

التعلم 2-2 دورة  ب��ن��م��وذج  خ��ا���س  ق�ضم  ي���درج 
اخلما�ضية يف املرجع املكتبي للمعلم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-2
�ضابرة  لأ�ضئلة  مقرتحات  املحتوى  يقدم 
ال��در���س  ت��ق��دمي  م��رح��ل��ة  يف  وت�ضخي�ضية 

لتقومي املعرفة القبلية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-2
مل�ضاعدة  اإ�ضافية  توجيهات  املحتوى  يقدم 
املعلم على التعرف على املفاهيم اخلاطئة 

ال�ضائعة عند الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

لكيفية 5-2 للمعلمني  اإر�ضادات  املحتوى  يقدم 
ا�ضتخدام جدول التعلم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

6-2

ت�ضاعد م�ضادر املعلم على توجيه   الطالب 
لتطبيق التجارب واملفاهيم العلمية خارج 
ال���غ���رف���ة ال�����ض��ف��ي��ة يف ن�������ض���اط���ات مم��ت��دة 

للمنزل.

004ت
1.000.009

100%  0%  0%  ن

7-2

لتقييم  اأف��ك��ار  ت��ق��دمي  يف  امل��ح��ت��وى  ي�ضهم 
املناق�ضات  واأفكارهم عرب  خربات الطالب 
ال�����ض��ف��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة م���ع ت��ق��ي��ي��م امل��ع��رف��ة 

القبلية ومناق�ضة الفكرة الرئي�ضة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.710.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
91%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

يت�ضح من اجلدول )4-9-2( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين »يدعم 
املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم« ت�ضاوي )2.71(، والنحراف املعياري )0.00(، مما ي�ضري 
اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 – 3(، وبن�ضبة 

.)%91(
وتراوحت قيم املتو�ضطات  احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر  ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد)1-2(، 
و)2-2(، و)2-3(، و)2-4(، و)2-5(، و)2-7( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاءت 
 ،)1.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضل  حيث   ،)6-2( ال�ضاهد  يتحقق  مل  بينما  الأوىل،  املرتبة  يف 

وبهذا يكون يف املرتبة الأخرية.

 املوؤ�ضر الثالث:  ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-3( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-9-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثالث »ي�صهم املحتوى 
يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-3

ي����ق����دم امل����ح����ت����وى اإر��������ض�������ادات ل��ت��خ��ط��ي��ط 
م�ضتويات منا�ضبة  من التحدي التعليمي 
املتمايز  التعليم  ا�ضرتاتيجيات  للطالب 

)مراعاة امل�ضتويات املختلفة(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-3

ي��ق��دم امل��ح��ت��وى ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات اإ���ض��اف��ي��ة 
للقراءة �ضمن دليل املعلم للقراءة املتعددة 

امل�ضتويات.

013ت
1.250.504

75%  25%  0%  ن

3-3

املهمة  امل��ف��اه��ي��م  ب��ت��ق��دمي  امل��ح��ت��وى  ي�ضمح 
الفردي  التعليم  اأو  ال�ضغرية  للمجموعات 

مثل بطاقات املفاهيم املفتاحية.

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن

4-3

ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات متعددة  امل��ح��ت��وى  ي��ق��رتح 
لال�ضتجابة للم�ضتويات املختلفة.

400
3.0000 .0

1

1 0%  0%  100%  ن

5-3
ي��ق��دم امل��ح��ت��وى دع��م��اً للمعلم م��ن خ��الل 
اجل������زء اخل����ا�����س ب���ال���ت���ق���ومي يف ال��غ��رف��ة 

ال�ضفية �ضمن املرجع املكتبي للمعلم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

للقراءة 6-3 �ضوتية  خم��ت��ارات  املحتوى  يقدم 
املتعددة امل�ضتويات.

013ت
1.250.5004

75%  25%  0%  ن
2.080.16املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

69%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

يت�ضح من اجلدول )4-9-3( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث »ي�ضهم 
مما   ،)0.16( معياري  وبانحراف   ،)2.08( ت�ضاوي  املتمايز«  التعلم  وفق  التدري�س  تخطيط  يف  املحتوى 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 –اأقل من 

2.33(، وبن�ضبة )%69(.
ال�ضواهد )3-1(، و)4-3(،  لل�ضواهد ما بني )1-3(، وحتققت  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
املرتبة الأوىل، يف حني مل  و)3-5(، بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك 
تتحقق ال�ضواهد الأخرى، حيث ح�ضل ال�ضاهدان )3-2(، و)3-6(  على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، 

يف حني ح�ضل ال�ضاهد )3-3(حيث على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
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ا�ضرتاتيجيات  خ��الل  من  الدرا�ضة  اأو  ال�ضتذكار  مهارات  دع��م  يف  املحتوى  ي�ضهم  ال��راب��ع:  املوؤ�ضر   
منا�ضبة

يو�ضح اجلدول رقم )4-9-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
   والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:
اجلدول )4-9-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع »ي�صهم املحتوى 

يف دعم مهارات ال�صتذكار اأو الدرا�صة من خالل ا�صرتاتيجيات منا�صبة «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تخطيطية 1-4 ر����ض���وم  امل��ع��ل��م  ك���ت���اب  يف  ت���ق���دم 
كمنظمات ملعلومات الطالب.

310ت
2.750.502

0%  25%  75%  ن

2-4
حول  اإ�ضافية  اأ�ضئلة  املعلم  كتاب  يت�ضمن 
الب�ضرية لتدريب الطالب  تو�ضيح ال�ضور 

عليها.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.880.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع

96%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع

يت�ضح من اجلدول )4-9-4(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع 
»ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة« ت�ضاوي )2.88(، 
وبانحراف معياري )0.25(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )2.33 – 3.00(، وبن�ضبة )%96(.
متو�ضط  على   )2-4( املوؤ�ضر  ح�ضل  حيث  مرتفعة؛  بدرجة  املوؤ�ضر  لهذا  ال�ضواهد  جميع  وحتققت 
ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتل بذلك املرتبة الأوىل، يليه ال�ضاهد )4-1( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(.

 املوؤ�ضر اخلام�س: يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث.
التكرارات،  املعياري لهذه  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف  يو�ضح اجلدول رقم )5-9-4( 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما 

يلي:   
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اجلدول )4-9-5(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »يدعم املعلم 
يف تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث«.

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-5
ي��رك��ز ع��ل��ى م��ه��ارات ال���ق���راءة وامل���ف���ردات يف 
فقرة  ع��رب  التعلم  دورة  يف  ال�����ض��رح  مرحلة 

»اأقراأ واأتعلم«.

004ت
1.000.009

100%  0%  0%  ن

2-5

ي��وف��ر امل��ح��ت��وى م��ق��رتح��ات ل��ط��رق متعددة 
ال��ت��وا���ض��ل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ال��ط��ال��ب  ي�ضتطيع 
وال��ت�����ض��ارك ب��امل��ه��ام ال��ق��رائ��ي��ة م��ث��ل تكامل 

القراءة.

013ت
1.250.5007

75%  25%  0%  ن

3-5

يوفر م�ضادر املعلم قراءة متعددة امل�ضتويات 
للمفاهيم   الطالب  فهم  لزيادة  للمحتوى، 
امل��ف��ت��اح��ي��ة، م��ث��ل ب��ط��اق��ات امل���ف���ردات، وب��ن��اء 

مهارة القراءة والكتابة.

13ت
1.250.5007

0%  25%  75%  ن

4-5
يقدم املحتوى دعماً لتعلم اللغة من خالل 
اللغة  اكت�ضاب  لتح�ضني  للمفردات  اأن�ضطة 

)اأ�ضاليب داعمة (.

310ت
2.750.5005

0%  25%  75%  ن

يقدم اإر�ضادات للمعلم لتطوير فهم الطالب 5-5
للمفردات، مثل بطاقات املفردات.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

لتعزيز 6-5 تنظيمية  املحتوى خمططات  يوفر 
فهم الطالب للمفردات.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

7-5
ي���ق���رتح ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات ل��ل��م��ع��ل��م ل��ري���ض��د 
كتاب  ال�����ض��ور يف   ا���ض��ت��خ��دام  اإىل  ال��ط��الب 

الطالب لتعزيز التعلم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

للطالب 8-5 ع��م��ل  اأوراق  امل��ع��ل��م  م�����ض��ادر  ت��وف��ر 
لتطوير مهارات التنوير الب�ضري.

310ت
2.750.5005

0%  25%  75%  ن

للكتابة 9-5 اإ�ضافية  لفر�س  مقرتحات  ي��وف��ر 
للطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت��وف��ر م�����ض��ادر امل��ع��ل��م م��ق��رتح��ات اإ���ض��اف��ي��ة 10-5
مل�ضاعدة الطالب لتطوير مهارات الكتابة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.200.20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س

73%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س

يت�ضح من اجلدول )4-9-5(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س »يدعم 
ت�ضاوي )2.20(، وبانحراف معياري )0.20(، مما  والتحدث«  والكتابة  القراءة  املعلم يف تطوير مهارات 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة، حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-1.67(، 

وبن�ضبة )%73(.
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 3(، وحتققت ال�ضواهد )6-5(، 
و) 5-7(، و)5-9(، و)5-10( بدرجة مرتفعة؛ حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت 
املرتبة الأوىل، يليها ال�ضاهدان )5-4(، و) 5-8(، اللذان حتققا بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
متو�ضط  على  و)3-5(   ،)2-5( ال�ضاهدان  ح�ضل  حيث  الأخ���رى،  ال�ضواهد  تتحقق  مل  حني  يف   ،)2.75(

ح�ضابي قيمته )1.25(، وال�ضاهدان )5-1(، و) 5-5( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

 املوؤ�ضر ال�ضاد�س:  يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية.
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما 

يلي:   
اجلدول )4-9-6( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س »يدعم املعلم 

يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�صية« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ر����ض���وم تخطيطية 1-6 امل��ع��ل��م  ك��ت��اب  ت��ق��دم يف 
كمنظمات ملعلومات الطالب.

031ت
1.750.501

25%  75%  0%  ن

1.750.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س

58%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س

يت�ضح من اجلدول )4-9-6( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س 
»يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية« ت�ضاوي )1.75(، وبانحراف معياري 
)0.50(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.75(، وبن�ضبة )%58(.

للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  ت��ق��ومي  واأ���ض��ال��ي��ب  اأدوات  لي�ضتخدم  امل��ع��ل��م  ي��دع��م  ال�����ض��اب��ع:  امل��وؤ���ض��ر 
ال�ضفي 

يو�ضح اجلدول رقم )4-9-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-9-7(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع »يدعم املعلم 
لي�صتخدم اأدوات واأ�صاليب تقومي متنوعة وم�صتمرة للتقومي ال�صفي«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

الأ�ضئلة 7 -1 م��ن  در����س جمموعة  ك��ل  يف  ي��ق��دم 
لتقييم الطالب قبلياً.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي��ق��دم اأم��ث��ل��ة اإ���ض��اف��ي��ة لأ���ض��ال��ي��ب ال��ت��ق��ومي 7 -2
البنائي يف كل ف�ضل من دليل املعلم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

الأن�ضطة 7 -3 ل��ت��ق��ومي  ت��ق��دي��ر  مقايي�س  ي��ق��دم 
الأدائية للطالب والواجبات الكتابية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4- 7
واختبارات  الدرو�س  اختبارات  اأجوبة  يقدم 
الف�ضل املوجودة يف كتاب املعلم للتاأكد من 

فهم الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

املراجع 7 -5 العلوم  التقومي يف ف�ضول  يت�ضمن 
الإلكرتونية للمعلم.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

2.60.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع

87%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع

يت�ضح من اجلدول )4-9-7( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع »يدعم 
ال�ضفي« ت�ضاوي )2.6(، وبانحراف  واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي  اأدوات  املعلم لي�ضتخدم 
معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )2.33–3.00(، وبن�ضبة )%87(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )1-6(، 
و)6-2(، و)6-3(، و)6-4( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، 

يف حني مل يتحقق ال�ضاهد )6-5(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

 املوؤ�ضر الثامن:  يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-8( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-9-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن »يدعم املعلم يف 
ا�صتخدام التقنية لدعم التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-8

التعليم������ي  امل�ضتك�ض�����ف  ق��ر���س  ي��دع��م 
Instructional Navigator CD-)
الإر������ض�����ادي  ال���دل���ي���ل  واأق�����را������س   (ROM
Classroom Pres-)  للعرو�س ال�ضفية
 (entation Toolkit CD-ROM
املهني  ل��ل��ت��ط��وي��ر  دي  يف  دي  ال����  واأق���را����س 
 Professional Development)

DVDs) عملية التخطيط والتوجيه.

004ت

1.000.00-

100%  0%  0%  ن

2-8

املهني  للتطوير  اإ���ض��اف��ي��ة  م�����ض��ادر  ت��وج��د 
على  التدري�س  ودع��م  املعلوماتي  واملحتوى 
www.macmillanmh.com الرابط

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

3-8

 Progress Reporter م��وق��ع  ي��ق��دم 
اختبارات اإلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم 

الطالب.

004ت
1.0000 .0-

100%  0%  0%  ن

4-8
 Teacher,s (املعلم  دليل  اإ���ض��دار)  يقدم 
من  ل��ك��ٍل  تكنولوجياً  ��ِط��ط��اً  خُمَ  Edition

املعلمني والطالب.

004ت
1.0000 .0-

100%  0%  0%  ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  الثامن
33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  الثامن

يت�ضح من اجلدول )4-9-8( اأعاله اأن املوؤ�ضر الثامن »يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم« 
وباتفاق   ،)0.00( معياري  وبانحراف   )1.00( ت�ضاوي  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  كانت  حيث  يتحقق؛  مل 

املحللني بن�ضبة )%100(.
ومل تتحقق �ضواهد هذا املوؤ�ضر جميعها، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، باتفاق 

جميع املحللني بن�ضبة )%100(.

خال�صة نتائج املحور الأول: املوا�صفات والرتبوية 
لعر�س نتائج املحور الأول الكلية، التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل كل 
موؤ�ضر من موؤ�ضرات هذا املحور، والبالغ عددها )8( موؤ�ضرات، ت�ضمنت )38( �ضاهداً، والتي متثل املوا�ضفات 
ال�ضل�ضلة  الأول البتدائي، كما تظهر يف منتجات  املعلم لل�ضف  يلتزم بها دليل  اأن  التي يجب  الرتبوية 
الأ�ضل لهذا ال�ضف. �ضيتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوؤ�ضرات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-9-9( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب 

املئوية لهذه املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:
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اجلدول )4-9-9( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية

رقم  
املتو�صط املوؤ�صراملوؤ�صر

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

883%2.630.25يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء.1
912%2.710.00يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم  املتمركز على املتعلم.2
696%2.080.16   ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز.3

اأو الدرا�ضة من خالل 4 ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار 
961%2.880.25ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة.

735%2،200،20يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث.5
587%1.750.50يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية.6

اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة 7 يدعم املعلم لي�ضتخدم 
874%2.60،00للتقومي ال�ضفي.

338%1.000.00يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم8
74%2.230.14م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية  للمحور الأول 

يت�ضح من اجلدول )4-9-9(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الأول الكلية ت�ضاوي 
)2.23(، وبانحراف معياري )0.14(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%74  (. 
املوؤ�ضرات مابني )1-2.88(، حيث حتققت )4(  املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق  وتراوحت قيم 
موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، وجاء املوؤ�ضر الرابع »ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من 
الثاين  املوؤ�ضر  يليه  الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.88(،  املرتبة  ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة« يف  خالل 
»يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم« يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،71(، 
وكانت درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، ويف املرتبة الثالثة جاء املوؤ�ضر الأول »يدعم املعلم يف الرتكيز على 
ال�ضتق�ضاء«، يليه يف املرتبة الرابعة املوؤ�ضر ال�ضابع »يدعم املعلم لي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة 

وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.6(، ودرجة حتقق مرتفعة.
وحتققت )3( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء  املوؤ�ضر اخلام�س »يدعم املعلم يف تطوير مهارات 
اخلام�ضة،  املرتبة  يف   )2.20( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  والتحدث«  والكتابة  القراءة 
يليه املوؤ�ضر الثالث »ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.08(، لياأتي املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات العلمية« مبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.75(، يف املرتبة قبل الآخرية.
ومل يتحقق  املوؤ�ضر الثامن »يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم« حيث كانت قيمة املتو�ضط 

احل�ضابي ت�ضاوي )1(، وجاء يف املرتبة الأخرية.
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Technical Specifications املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني لكافة مكونات الكتاب، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف 
 )86( يندرج حتتها  موؤ�ضراً،   )20( والبالغ عددها  الأول،  لل�ضف  املعلم  لدليل  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  منتجات 
املعلم لل�ضف الأول البتدائي )الف�ضل الدرا�ضي  �ضاهداً، حيث يتم ترتيبها يف �ضوء نتائج حتليل دليل 
الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين( )من منتجات م�ضروع تطوير العلوم(. والعلوم، ومت تناول نتائج هذا 
املحور بتحليل نتائج كل موؤ�ضر، يف �ضوء ال�ضواهد التي حتققها، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذه 

املوؤ�ضرات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

 املوؤ�ضر الأول: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-10(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي من املوا�ضفات 

الفنية، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-10 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »ات�صاق ال�صكل 
اخلارجي للدليل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

وجتليده 1-1 غ��الف��ه  ب�ضماكة  ال��دل��ي��ل  يتميز 
احللزوين.

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن

2-1
ي��ت��ك��ون دل��ي��ل امل��ع��ل��م م��ن 3 اأج���زاء)ك���ت���ب( 
بح�ضب املجال العلمي؛ جزء علم الفيزياء 

وجزء علم الأر�س وجزء علم الأحياء.

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن

تكون �ضورة الغالف مماثلة ل�ضورة غالف 3-1
كتاب الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-1
يوجد هام�س جانبي بلون مميز للمجال؛ 
الأحياء،  لعلم  الأخ�ضر  للفيزياء،  الأزرق 

والربتقايل لعلم الأر�س.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

ت���ك���ون ����ض���ورة ال���غ���الف اخل��ل��ف��ي مم��اث��ل��ة 5-1
للغالف اخللفي لكتاب الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.200.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

73%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول
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يت�ضح من اجلدول )4-9-10( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول من 
املوا�ضفات الفنية »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل »ت�ضاوي )2.20(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك 
تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، 

وبن�ضبة )%73(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهدان 
)1-3(، )1-5( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتال بذلك املرتبة الأوىل، وحتقق 
ال�ضاهدان )1-1(، )1-2( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني مل يتحقق ال�ضاهد 

)1-4( مبتو�ضط ح�ضابي ي�ضاوي)1(.

 املوؤ�ضر الثاين: ات�ضاق �ضفحات الفهار�س
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-11(التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-11 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثاين »ات�صاق 
الفهار�س«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2
خا�ضة  ب��األ��وان  ال��ف��ه��ار���س  �ضفحات  مت��ّي��ز 
تتنا�ضب مع جمالت العلوم وتكتب عناوين 

الوحدات بنف�س اللون املميز للمجال.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ال�ضفحة 2-2 رك���ن  رئ��ي�����س يف  ع���ن���وان  ي��ظ��ه��ر 
للمجال.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يظهر عنوان جانبي ب� بنط عري�س ل�ضم 3-2
الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-2Bold يربز ا�ضم الف�ضل ورقم بخط
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

الف�ضول 5-2 لتخطيط  حمدد  ت�ضل�ضل  يوجد 
وتخطيط الدرو�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
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يت�ضح من اجلدول )4-9-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين من 
املوا�ضفات الفنية »ات�ضاق الفهار�س« ت�ضاوي )3(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق 
املوؤ�ضر  املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، ون�ضبة حتقق هذا  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا  هذا 

ت�ضاوي )%100(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، وح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(. 

 املوؤ�ضر الثالث: ات�ضاق امل�ضادر 
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

 الأول البتدائي، وهي كما يلي:  
جدول )4-9-12 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث »ات�صاق 

امل�صادر«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��وج��د ���ض��ور لأغ��ل��ف��ة ك��ت��ب ال��ط��ال��ب واأدل���ة 1-3
K-6 املعلم من

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن

2-3
وامل���واد  والأدوات  الأن�����ض��ط��ة  م�����ض��ادر  ت��وّف��ر 
لتنفيذ الأن�ضطة وحقيبة الأن�ضطة ال�ضريعة 
activity flipchart  وبطاقات الأن�ضطة

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن

ي���زود امل��ع��ل��م ب��� م�����ض��ادر ال��ت��ع��ل��ي��م، وم�����ض��ادر 3-3
القراءة، وم�ضادر مفتاحية، م�ضادر داعمة.

040ت
2.000.001

0%  100%  0%  ن

ل��ل��ط��ال��ب تت�ضمن 4-3 ت��ق��ن��ي��ة  م�����ض��ادر  ي���وج���د 
اأقرا�ضاً تفاعلية وموقعاً اإلكرتونياً.

040ت
2.000.001

0%  100%  0%  ن

5-3

�ضكل  ع��ل��ى  للمعلم  ت��ق��ن��ي��ة  م�����ض��ادر  ت��وج��د 
اأقرا�س مدجمة ل� لدليل املعلم اللكرتوين، 
التقدميية  ول��ل��ع��رو���س  امل��ه��ن��ي،  ال��ت��ط��وي��ر 
ل��ل��درو���س، وال��ت��ق��ومي الل���ك���رتوين للطلبة 

عرب الإنرتنت وملوقع ال�ضركة الإلكرتوين.

004ت

1.000.003

100%  0%  0%  ن

1.400.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث
47%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث

يت�ضح من اجلدول )4-9-12( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث من 
املوا�ضفات الفنية »ات�ضاق امل�ضادر« ت�ضاوي )1.40(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق 
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هذا املوؤ�ضرمنخف�ضة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33-اأقل من 1.67(، ون�ضبة حتقق هذا 
املوؤ�ضر )%47(.

وحتقق ال�ضاهدان )3-3(، و)3-4( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني مل 
تتحقق ال�ضواهد )3-1(، و)3-2(، و)3-5(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

املوؤ�ضر الرابع:  ات�ضاق املحتوى والأن�ضطة
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-13 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع »ات�صاق 
املحتوى والأن�صطة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4
من  اأمثلة   3 ب�  العلمي  ال�ضتق�ضاء  اأن�ضطة  
ا�ضتك�ضافية،  اأن�ضطة  تت�ضمن  الطالب  كتاب 

وا�ضتق�ضائية، ول� تنمية املهارات.

013ت
1.250.502

75%  25%  0%  ن

2-4
مع  التعلم  دورة  خل��ط��وات  تو�ضيح  ي��وج��د 
اإ���ض��اف��ة ال�����ض��ف��ح��ات ال��ت��ي مت��ث��ل��ه��ا يف ك��ت��اب 

الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ل��ت��وف��ر م�ضتويات 3-4 م��ت��ع��ددة  م�����ض��ادر  ي��وج��د 
متفاوتة للقراءة.

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن
1.750.18املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

58%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

يت�ضح من اجلدول )4-9-13( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع من 
املوا�ضفات الفنية »ات�ضاق املحتوى والأن�ضطة« ت�ضاوي )1.75(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون 
درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، ون�ضبة 

حتقق هذا املوؤ�ضر )%58(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3(، وحتقق ال�ضاهد )2-4( 
بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاء يف املرتبة الأوىل، ومل يتحقق ال�ضاهدان )4-
1(، و)4-3(، حيث ح�ضل ال�ضاهد )4-1( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، بينما ح�ضل ال�ضاهد )3-4( 

على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
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املوؤ�ضر اخلام�س: نظرة �ضاملة للمحتوى واملكونات 
         يو�ضح اجلدول رقم )4-9-14( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املعلم  دليل  يف  الفنية  موا�ضفات  موؤ�ضرات  من  اخلام�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-14 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر اخلام�س »نظرة �صاملة 
للمحتوى واملكونات«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-5
توجد نظرة �ضاملة لربنامج يزود مبخطط 
ال�ضفوف من   العلمية عرب  املجالت  يو�ضح 

pre-k –grade 6

004ت
1.000.000

100%  0%  0%  ن

ي���وّف���ر ج�����دول ي��و���ض��ح م��ن��ت��ج��ات ال�����ض��رك��ة 2-5
وال�ضفوف امل�ضتهدفة بتلك املكونات.

004ت
1.000.000

100%  0%  0%  ن
1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س

33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س

املوؤ�ضر اخلام�س  مل�ضتوى حتقق   املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )14-9-4( 
من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية  »نظرة �ضاملة للمحتوى واملكونات« ت�ضاوي )1.00(، وبانحراف معياري 

)0.00(، وبذلك مل يتحقق هذا املوؤ�ضر، باتفاق املحللني بن�ضبة )%100(.
ومل تتحقق جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

املوؤ�ضر ال�ضاد�س: افتتاحية الوحدة
         يو�ضح اجلدول رقم )4-9-15( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س يف دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي  من املوا�ضفات 

الفنية، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-15 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س »افتتاحية 
الوحدة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

لفتتاحية 1-6 مماثلة  ب�ضورة  ال��وح��دة  تفتتح 
الوحدة يف كتاب الطالب يف كامل ال�ضفحة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2-6
ت��ت��م��ي��ز ���ض��ف��ح��ة اف��ت��ت��اح��ي��ة ال���وح���دة ب���ورق 
وترقيم  العلمي،  امل��ج��ال  وتو�ضيح  �ضميك، 

الوحدة.

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن

�ضريط 3-6 ك���  ال��وح��دة  افتتاحية  ع��ن��وان  يظهر 
ن�ضي له نف�س لون الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-6
ت���وج���د يف الف���ت���ت���اح���ي���ة ع����ب����ارة يف اجل����زء 
الأ�ضفل لل�ضفحة ترتبط مبو�ضوع ال�ضورة 

والوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-6

افتتاحية  ل��غ��الف  ال���ث���اين  ال���وج���ه  ��ح  ي��و���ضّ
وج��دوًل  امل�ضتهلكة  للمواد  ج��دوًل  ال��وح��دة 
اآخر للمواد غري امل�ضتهلكة مع �ضور لبع�س 

املواد املدرجة يف اجلدول.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يكون ل� جميع �ضفحات الوحدة اإطار علوي 6-6
باللون املميز للمجال العلمي.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2.670.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

89%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

يت�ضح من اجلدول )4-9-15( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س من 
الوحدة« ت�ضاوي )2.67(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة  »افتتاحية  الفنية  املوا�ضفات 

حتقق هذا  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%89(.
   وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3( وحتققت ال�ضواهد )1-6(، 
بذلك  واحتلت  و)6-3(، و)6-4(، و)6-5(، و)6-6( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، 

املرتبة الأوىل، بينما مل يتحقق �ضاهد واحد وهو )6-2(  مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

 املوؤ�ضر ال�ضابع: منظم الوحدة
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-16( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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جدول )4-9-16 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »منظم 
الوحدة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1- 7

ت���وج���د ���ض��م��ن م��ن��ظ��م ال����وح����دة م��ع��اي��ري 
والفقرات  الوحدة  تغطيها  التي  املحتوى 
مم���ي���زة مب���رب���ع ب��ن��ف�����س ال����ل����ون اخل���ا����س 

للمجال.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2- 7
ت���وج���د ���ض��م��ن م��ن��ظ��م ال�����وح�����دة ����ض���ورة 
ت�ضغل  ال���وح���دة  م��رت��ب��ط��ة مب��و���ض��وع��ات 

ن�ضف ال�ضفحة.

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن

3- 7

ن�ضي  مربع  الوحدة  منظم  �ضمن  يوجد 
لف�ضول الوحدة يت�ضمن �ضورة افتتاحية 
ال��ف�����ض��ل وال���ف���ك���رة ال��رئ��ي�����ض��ة وع��ن��اوي��ن 

الدرو�س و خمت�ضراً ملحتوى الدر�س.

400ت

3.000.001 0%  0%  100%  ن

100%  0%  0%  ن

2.670.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع

89%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع 

يت�ضح من اجلدول )4-9-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع من 
املوا�ضفات الفنية »منظم الوحدة« ت�ضاوي )2.67(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق 

هذا  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني ) 2.33-3.00(، وبن�ضبة )%89(.
 وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )2.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهدان 

)7-1(، و)7-3(، بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءا يف املرتبة الأوىل.
ومل يتحقق ال�ضاهد )7-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبهذا يكون يف املرتبة 

الأخرية. 

املوؤ�ضر الثامن: خمطط املعلم للتقنية
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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جدول )4-9-17 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر الثامن »خمطط املعلم 
للتقنية«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1- 8

للتقنية  املعلم  ملخطط  م�ضتطيل  يوجد 
يت�ضمن  الوحدة  ف�ضول  من  ف�ضل  لكل 
ف�ضل  لكل  امل�ضتخدمة  التقنية  امل�ضادر 

و�ضوراً لبع�س التقنيات امل�ضتخدمة.

004ت
1.000.001

100%  0%  0%  ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن
33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن 

الثامن  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )17-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»خمطط املعلم للتقنية« ت�ضاوي )1.00(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك مل يتحقق هذا املوؤ�ضر، حيث 

وقع هذا املتو�ضط يف املدى الأقل من )1.33( وبن�ضبة اتفاق حمللني )%100(.
ومل يتحقق ال�ضاهد الوحيد لهذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(. 

املوؤ�ضر التا�ضع:  خمطط الف�ضل
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-18( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-18 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع »خمطط 
الف�صل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يت�ضمن الهام�س العلوي ملخطط الف�ضل 1-9
تو�ضيح التقنية امل�ضاحبة للف�ضل.

004ت
1.000.004

100%0%0%  ن

2-9

يق�ضم املخطط اإىل 6 �ضفوف عمودية ت�ضمل:
• الدرو�س وعناوينها و�ضفحاتها	
• املدة الزمنية الالزمة	
• القرائية مع حتديد 	 وامل��ه��ارات  الأه���داف 

للمخططات التنظيمية
• املفردات	
• امل�ضادر التقنية باأرقام ال�ضفحات	
• اأن�ضطة ال�ضتك�ضاف برقم ال�ضفحة واملدة 	

الزمنية الالزمة
• اأن�ضطة املخترب ال�ضريع مت�ضمنة اأن�ضطة 	

ال�ضتك�ضاف

040ت

2.000.002

0%  100%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-9
اأفقية  اأع��م��دة  الف�ضل  خم��ط��ط  �ضمن  ت��وج��د 
ل���ل���درو����س و ال����ق����راءة ل��ل��م��راج��ع��ة وم��راج��ع��ة 

الف�ضل.

031ت
1.750.503

25%  75%0%  ن

4-9
الف�ضل  مل��خ��ط��ط  ال�����ض��ف��ل��ي  ال��ه��ام�����س  يت�ضمن 
الزمنية  وامل����دة  لل�ضركة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 

املقرتحة لتنفيذ الف�ضل.

310ت
2.750.501

0%  25%  75%ن

1.880.25املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع 

63%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع

يت�ضح من اجلدول )4-9-18( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع من 
درجة  تكون  وبذلك   ،)0.25( معياري  وبانحراف   ،)1.88( ت�ضاوي  الف�ضل«  »خمطط  الفنية  املوا�ضفات 
حتقق هذا  املوؤ�ضر منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأق��ل م��ن2.33(، وبن�ضبة 

.)%63(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-2.75( وحتقق ال�ضاهد )9-

4( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.75(، وجاء يف املرتبة الأوىل.
وحتقق ال�ضاهدان  )9-2(، و)9-3( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، و)1.75( 

على التوايل.
بينما مل يتحقق ال�ضاهد )9-1(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبهذا يكون يف 

املرتبة الأخرية. 

املوؤ�ضر العا�ضر: منطية �ضفحات الدرو�س
         يو�ضح اجلدول رقم )4-9-19( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر العا�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول البتدائي،  وهي كما يلي:   
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جدول )4-9-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر العا�صر »منطية 
�صفحات الدرو�س«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تنّظم الدرو�س �ضمن �ضفحتني متقابلتني 1-10
من كتاب الطالب يف املنت�ضف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

جوانب 2-10 على  للمعلم  التوجيهات  تنتظم 
�ضفحتي كناب الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���وج���د ه��ام�����س ع���ل���وي ي���اأخ���ذ ن��ف�����س ل��ون 3-10
الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ال��ت��ع��ل��م 4-10 دورة  مل���رح���ل���ة  حت����دي����د  ي����وج����د 
اخلما�ضية.  

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يربز عنوان الدر�س بو�ضوح.5-10
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يوجد حتديد لأهداف الدر�س.6-10
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

7-10
وباللون  �ضميك  خط  ببنط  الدر�س  يقدم 
الأح���م���ر وي��ظ��ه��ر ع���ن���وان ت��ق��ومي امل��ع��رف��ة 

ال�ضابقة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت��وج��د ت��وج��ي��ه��ات ل��ل��م��ع��ل��م ل��ف��ق��رة اأن��ظ��ر 8-10
واأت�ضاءل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تكون 9-10 للمعلم  الأ���ض��ئ��ل��ة  اإج���اب���ات  ت�����ض��ّم��ن 
باللون الأزرق.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي ب���ال���ل���ون الأ����ض���ف���ر 10-10
للم�ضادر والتقنية.

004ت
1.000.0010

100%  0%  0%  ن

2.80.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر العا�ضر

93%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر العا�ضر

العا�ضر  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )19-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»منطية �ضفحات الدرو�س« ت�ضاوي )2.80(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا 

املوؤ�ضر مرتفعة ، وبن�ضبة )%93(.
 وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وباتفاق 
متو�ضط  على  ح�ضل  حيث  يتحقق،  مل  ال��ذي   )10-10( املوؤ�ضر  ع��دا  ما   ،)%100( بن�ضبة  املحللني  جميع 

ح�ضابي قيمته )1(.
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املوؤ�ضر احلادي ع�ضر: افتتاحية الف�ضل
         يو�ضح اجلدول رقم )4-9-20( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر احلادي ع�ضر من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما يلي:   

جدول )4-9-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر 
»افتتاحية الف�صل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-11
ت��ب��داأ ب�����ض��ورة اف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ف�����ض��ل ب�����ض��ورة 
يف  متقابلتني  �ضفحتني  يف  الطالب  كتاب 

املنت�ضف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-11

ت���وج���د ت���وج���ي���ه���ات ل��ل��م��ع��ل��م يف ال��ه��ام�����س 
تت�ضمن: 

• الفكرة العامة.	
• تقومي املعرفة القبلية	
• الإج��اب��ات 	 عليه  مو�ضحاً  التعلم  ج��دول 

باللون الأزرق
• مربعاً باللون الأ�ضفر للم�ضادر والتقنية	
• مربعاً ن�ضياً ملراعاة الفروق الفردية.	
• م�ضتويات متعددة للقراءة يف العلوم.	

040ت

2.000.002

0%  100%  0%  ن

2.500.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر احلادي ع�ضر
83%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر احلادي ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-20( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
»افتتاحية الف�ضل« ت�ضاوي )2.50(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر 

مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%83(.
وحتقق ال�ضاهد ) 11-1( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتل بذلك املرتبة 
حتققه  ودرج��ة   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأخ���رية،  املرتبة  يف   )2-11( ال�ضاهد  يليه  الأوىل، 

متو�ضطة.
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املوؤ�ضر الثاين ع�ضر: خمطط الدر�س
         يو�ضح اجلدول رقم )4-9-21( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي،  وهي كما يلي:   

جدول )4-9-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر »خمطط 
الدر�س«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-12

يظهر مربع باللون الأ�ضفر يت�ضمن:
• عنوان الدر�س	
• الأهداف	
• حت����دي����داً ل��ل��م��ه��ارة ال���ق���رائ���ي���ة وحت���دي���داً 	

للمخطط التنظيمي 
• مربعاً يت�ضمن توجيهات ل�ضتخدام املوقع 	

الإلكرتوين للتطوير املهني للمعلم.

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

ل�ضرتاتيجية 2-12 الأخ�ضر  باللون  مربع  يوجد 
التدري�س ال�ضريع.

013ت
1.250.504

75%25%  0%  ن

3-12

يف  امل�ضتهدفة  ال�ضفحات  م��ن  ���ض��ور  ت��وج��د 
ال���در����س، مو�ضحاً  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  امل�����ض��ادر 
�ضورة  م��ع  الأزرق  ب��ال��ل��ون  الإج���اب���ات  عليها 

م�ضغرة لغالف امل�ضدر.

040ت
2.000.002

0%  100%  0%  ن

يوجد هام�س جانبي لأغلفة امل�ضادر الورقية 4-12
ومربع للم�ضادر للتقنية.

040ت
2.000.002

0%  100%  0%  ن

2.070.13املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين ع�ضر

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين ع�ضر

الثاين  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )21-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ع�ضر«خمطط الدر�س«ت�ضاوي )2.07(، وبانحراف معياري )0.13(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر 

متو�ضطة، حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33( وبن�ضبة )%67(.
وحتقق ال�ضاهد )12-1( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )3.00(، وجاء يف املرتبة 
ت�ضاوي  ال�ضاهدان )12-3(، و)12-4( بدرجة متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  الأوىل، يف حني حتقق 

)2.00( بينما مل يتحقق ال�ضاهد )12-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )1.00(. 
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املوؤ�ضر الثالث ع�ضر:  مرحلة التهيئة
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-22( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-22 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث ع�صر »مرحلة 
التهيئة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-13
�ضميك  خ��ط  ببنط  ال��در���س  تقدمي  يظهر 
وباللون الأحمر مع عنوان تقومي املعرفة 

ال�ضابقة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت��وج��د ت��وج��ي��ه��ات ل��ل��م��ع��ل��م ل��ف��ق��رة اأن��ظ��ر 2-13
واأت�ضاءل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت����زود اإج����اب����ات الأ���ض��ئ��ل��ة ل��ل��م��ع��ل��م ب��ال��ل��ون 3-13
الأزرق.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي ب���ال���ل���ون الأ����ض���ف���ر 4-13
للم�ضادر والتقنية.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

يوجد مربع لإثارة الهتمام.5-13
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2.600.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث ع�ضر

87%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث ع�ضر

الثالث  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )22-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
بدرجة  املوؤ�ضر  ه��ذا  حتقق  وبذلك   ،)00( معياري  وبانحراف   ،)2.60( ت�ضاوي   « التهيئة  ع�ضر«مرحلة 

مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%87(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، ماعدا 

ال�ضاهد )13-4( الذي مل يتحقق، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )1.00(.
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املوؤ�ضر الرابع ع�ضر: مرحلة ال�ضتك�ضاف
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-23( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-23 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر »مرحلة 
ال�صتك�صاف«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يزود بتوجيهات للن�ضاط ال�ضتك�ضايف.1-14
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2-14

يت�ضمن الن�ضاط العنا�ضر التالية:

• حتديد املجموعات.	
•  الزمن امل�ضتغرق لإمتام الن�ضاط.	
• التخطيط امل�ضبق.	
• الهدف.	
• ال���ض��ت��ق�����ض��اء ال��ب��ن��ائ��ي )حت���دي���د امل��ه��ارة 	

امل�ضتهدفة(.
• ال�ضتق�ضاء املوجه.	
• ال�ضتق�ضاء املفتوح.	

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

3-14
�ضفحة  م��ع  البديل  ال�ضتك�ضايف  الن�ضاط 
من كرا�س التجارب العملية مو�ضحاً عليها 

الإجابات.

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن

2.330.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الرابع ع�ضر
78%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الرابع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-23( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع ع�ضر 
»مرحلة ال�ضتك�ضاف« ت�ضاوي )2.33(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر 

مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%78(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر، ما بني )1.00-2.00(، وحتقق ال�ضاهدان 

)14-1(، و)14-2( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءا يف املرتبة الأوىل.
بينما مل يتحقق ال�ضاهد )14-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
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املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر: مرحلة ال�ضرح
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-24( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر«مرحلة 
ال�صرح«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تنفيذ 1-15 عري�س  ببنط  جانبي  عنوان  يوجد 
الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-15
ي����وج����د ����ض���م���ن اأق�����������راأ واأت����ع����ل����م حت���دي���د 
املخطط  مع  امل�ضتهدفة  القرائية  للمهارة 

التنظيمي.

031ت
1.750.508

25%  75%  0%  ن

ت��ظ��ه��ر اأي���ق���ون���ة ال���ت���دري�������س ال�����ض��ري��ع مع 3-15
توجيهات لال�ضرتاتيجية.

004ت
1.000.009

100%  0%  0%  ن

يوجد مربع ن�ضي للخلفية العلمية.4-15
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

لتعلم 5-15 داع��م��ة  اأ�ضاليب  ن�ضي  مربع  يوجد 
اللغة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تعليمية 6-15 لأن�����ض��ط��ة  ن�����ض��ي  م���رب���ع  ي���وج���د 
متنوعة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

اإ�ضافة 7-15 مع  ال�ضورة  اأق��راأ  توجيهات  توجد 
اإجابات الأ�ضئلة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يت�ضمن فقرة تطوير املفردات.8-15
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

توجد فقرة ملناق�ضة الفكرة الرئي�ضة.9-15
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2.640.06املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر
88%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر

املوؤ�ضر اخلام�س  مل�ضتوى حتقق   املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )24-9-4( 
ع�ضر«مرحلة ال�ضرح« ت�ضاوي )2.64(، وبانحراف معياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر 

بدرجة مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%88(.
 وحتققت جميع �ضواهد هذه املوا�ضفة بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )3.00(، 
 ،)1.75( ت�ضاوي  قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  عند  متو�ضطة،  بدرجة  حتقق  ال��ذي   ،)2-15( ال�ضاهد  ماعدا 

وال�ضاهد)15-3( الذي مل يتحقق حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )1.00(.
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املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر: مرحلة التقومي
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-25( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر »مرحلة 
التقومي«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���وج���د ع���ن���وان ج��ان��ب��ي ب���ال���ل���ون الأح���م���ر 1-16
خلامتة الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد فقرة ا�ضتخدام جدول التعلم.2-16
004ت

1.000.003
100%  0%  0%  ن

توجد فقرة ا�ضتخدام املهارات القرائية.3-16
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2.330.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر

78%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-25( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر 
املوؤ�ضر  هذا  حتقق  درجة  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.33( ت�ضاوي  التقومي«  »مرحلة 

مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%78(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهدان 

)16-1(، و)16-3( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءا يف املرتبة الأوىل.
بينما مل يتحقق ال�ضاهد )16-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبهذا يكون يف 

املرتبة الأخرية. 

املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر: مرحلة التو�ضع
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-26( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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جدول )4-9-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع ع�صر »مرحلة 
التو�صع«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-17

تتوفر الفقرات التالية:
• الكتابة يف العلوم.	
• القراءة والعلوم.	
• ن�ضاط كن عاملاً.	
• ن�ضاط بناء املهارة 	
• العلوم والريا�ضيات.	

031ت

1.750.50-

25%  75%  0%  ن

1.750.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر
58%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-26( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر املوؤ�ضر ال�ضابع 
ع�ضر »مرحلة التو�ضع« ت�ضاوي )1.75(، وبانحراف معياري )0.50(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر 

متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%58(.
وحتقق ال�ضاهد الوحيد لهذا املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(.

املوؤ�ضر الثامن ع�ضر: فقرة اأقراأ لكي اأراجع
يو�ضح اجلدول رقم )4-9-27( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-27 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر »فقرة اأقراأ 
لكي اأراجع«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-18
ت��وج��د ���ض��ف��ح��ات م��ن امل�����ض��ادر ال��ق��رائ��ي��ة 
م���ع ت��وج��ي��ه��ات ل���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ق���راءة 

املقرتحة وهام�س للتقومي الأدائي.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثامن ع�ضر
0%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثامن ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-9-27( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن ع�ضر 
»فقرة اأقراأ لكي اأراجع« ت�ضاوي )1.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك مل يتحقق هذا املوؤ�ضر، ون�ضبة 
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اتفاق املحللني )%100(.
ومل يتحقق ال�ضاهد الوحيد لهذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.00(.

املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر: مرجعيات املعلم
         يو�ضح اجلدول رقم )4-9-28( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-9-28 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع ع�صر 
»مرجعيات املعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يوجد فهر�س للمرجعيات.1-19
004ت

1.000.001
100%  0%  0%  ن

التنظيمية 2-19 املخططات  من  من��اذج  توجد 
وخرائط املفاهيم.

040ت
2.000.002

0%  100%  0%  ن

توجد �ضفحة للر�ضم البياين.3-19
004ت

1.000.008
100%  0%  0%  ن

الأ���ض��ب��وع، وامل�ضاطر، 4-19 يوجد ج��دول لأي��ام 
ومقيا�س احلرارة.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن

5-19
وكيفية  للمطويات  متعدد  بنماذج  ي��زود 
للمطويات  متعدد  بنماذج  ي��زود  �ضنعها 

وكيفية �ضنعها

040ت
2.000.002

0%  100%  0%  ن

توجد �ضالمل تقدير للن�ضاطات.6-19
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

7-19

»يوجد �ضمن املرجعيات:
• �ضالمل تقدير للكتابة	
• ال��ت��ق��دي��ر ال��ل��ف��ظ��ي رب���اع���ي ال��ن��ق��اط 	

للكتابة )ال�ضرد ال�ضخ�ضي( و)الكتابة 
الق�ض�ضية(،  )ال��ك��ت��اب��ة  ال��و���ض��ف��ي��ة(، 
)ال���ك���ت���اب���ة ال�������ض���رح���ي���ة(، )ال���ك���ت���اب���ة 

املقارنة(، )الكتابة املعلوماتية(

040ت

2.000.002

0%  100%  0%  ن

وامل���واد 8-19 امل�ضتهلكة  للمواد  �ضفحة  ت��وج��د 
غري امل�ضتهلكة.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

بح�ضب 9-19 العلمية  اخللفية  تق�ّضم �ضفحات 
املجالت وتزوده ب�ضور ور�ضوم.

040ت
2.000.002

0%  100%  0%  ن

توّفر م�ضفوفة املدى والتتابع للمفاهيم 10-19
العلمية.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن

تزود ب� قائمة امل�ضطلحات.11-19
004ت

1.000.008
100%  0%  0%  ن

ت������زود ب�����ض��ف��ح��ات الرت�����ب�����اط ب��امل��ع��اي��ري 12-19
العلمية.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن

1.500.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر

50%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر

التا�ضع  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )28-9-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
بدرجة  املوؤ�ضر  هذا  حتقق  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)1.50( ت�ضاوي  املعلم«  ع�ضر«مرجعيات 

منخف�ضة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط احل�ضابي يف املدى ما بني )1.33-اأقل من 1.67(، وبن�ضبة )%50(.
   وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهد 

)19-6( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاء يف املرتبة الأوىل.
وحتققت ال�ضواهد )19-2(، و)19-5(، و)19-7(، و)19-9( بدرجة متو�ضطة؛ حيث ح�ضلت جميعها 
على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل تتحقق املوؤ�ضرات )19-1(، و)19-3(، و)19-4(، و)19-8(، و)19-

10(، و)19-11(، و)12-19(.  

املوؤ�ضر الع�ضرون:  الرتميز والرتقيم
التكرارات،  املعياري لهذه  واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف  التكرارات     يو�ضح اجل��دول رقم )29-9-4( 
املعلم  دليل  يف  الفنية  موا�ضفات  موؤ�ضرات  من  الع�ضرين  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

لل�ضف الأول البتدائي، وهي كما يلي:   
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جدول )4-9-29 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الع�صرين »الرتميز 
والرتقيم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

جميع 1-20 يف  الدللة  موحدة  الرموز  تكون 
اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.2-20
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

توجد الرموز يف املو�ضع املنا�ضب قريبة 3-20
من الفقرة املعنية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

الرومانية 4-20 ب��الأرق��ام  ال�ضفحات  ترقيم 
ملقدمات الكتاب.

004ت
1.000.004

100%  0%  0%  ن

5-20abcd ترقم الوحدات  باحلروف
004ت

1.000.004
100%  0%  0%  ن

2.20.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الع�ضرين
73%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الع�ضرين

الع�ضرين  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )29-9-4( 
املوؤ�ضر  درجة حتقق هذا  تكون  وبذلك   ،)0.00( وبانحراف معياري   ،)2.2( ت�ضاوي  والرتقيم«  »الرتميز 

بدرجة مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%73(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00( وحتققت ال�ضواهد 
)20-1(، و)20-2(، و)20-3( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل.

ومل يتحقق ال�ضاهدان )20-4(، )20-5(، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�صة نتائج املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
لعر�س النتائج املحور الثاين الكلية التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
متثل  والتي  �ضاهداً،   )86( ت�ضمنت  موؤ�ضراً،   )20( عددها  والبالغ  املحور،  هذا  موؤ�ضرات  من  موؤ�ضر  كل 
املوا�ضفات الفنية. يتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوؤ�ضرات، والن�ضب 
املئوية مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-9-30( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية 

لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:
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اجلدول )30-9-4(
املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات الفنية لدليل املعلم )ال�صف الأول البتدائي(

املتو�صط املوؤ�صررقم  املوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

7310%2.200.00ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل1
1001%3.000.00ات�ضاق الفهار�س2
4717%  1.400.00ات�ضاق امل�ضادر3
5814%  1.750.18ات�ضاق املحتوى والأن�ضطة4
3318%1.000.00نظرة �ضاملة للمحتوى واملكونات5
893%2.670.00افتتاحية الوحدة6
893%2.670.00منظم الوحدة7
3318%1.000.00خمطط املعلم للتقنية8
6313%  1.880.25خمطط الف�ضل9

932%2.80.00منطية �ضفحات الدرو�س10
837%2.500.00افتتاحية الف�ضل11
6912%  2.070.13خمطط الدر�س  12
876%  2.600.00مرحلة التهيئة13
788%  2.330.00مرحلة ال�ضتك�ضاف14
85%2.640.06مرحلة ال�ضرح15
788%2.330.00مرحلة التقومي  16
5811%1.750.50مرحلة التو�ضع17
3318%1.000.00فقرة اأقراأ لكي اأراجع18
5016%1.500.00مرجعيات املعلم19
7310%2.20.00الرتميز والرتقيم20

67%  2.010.06م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الثاين 

الكلية  الثاين  املحور  ملوؤ�ضرات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله    )30-9-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.01(، والنحراف املعياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%67(. 
 )9( حتققت  حيث   ،)3-1( مابني  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأوىل  املرتبة  يف  الفهار�س«  »ات�ضاق  الثاين  املوؤ�ضر  فجاء  مرتفعة،  بدرجة  موؤ�ضرات 
الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  املرتبة  الدرو�س« يف  العا�ضر«منطية �ضفحات  املوؤ�ضر  يليه  قيمته )3(، 
»افتتاحية  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف  مرتفعة.  املوؤ�ضر  ه��ذا   حتقق  درج��ة  وكانت   ،)2.80(
الوحدة«، واملوؤ�ضر ال�ضابع »منظم الوحدة«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.68(، وبدرجة حتقق مرتفعة، 
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يليهما املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر »مرحلة ال�ضرح« بدرجة حتقق مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.64(، 
وياأتي املوؤ�ضر الثالث ع�ضر »مرحلة التهيئة« يف املرتبة ال�ضاد�ضة، مبتو�ضط قيمته ت�ضاوي)2.60(، ودرجة 
ح�ضابي  مبتو�ضط  الف�ضل«  »افتتاحية  ع�ضر  احل��ادي  املوؤ�ضر  ياأتي  ال�ضابعة  املرتبة  ويف  مرتفعة.  حتققه 
قيمته )2.50(، ودرجة حتققه مرتفعة، يليه املوؤ�ضران: الرابع ع�ضر »مرحلة ال�ضتك�ضاف«، وال�ضاد�س ع�ضر 

»مرحلة التقومي«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.33(.
وحتققت )6( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء املوؤ�ضر الأول »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل« 
ع�ضر  الثاين  املوؤ�ضر  يليهما   ،)2.20( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  العا�ضرة،  املرتبة  يف  الع�ضرون  واملوؤ�ضر 
»خمطط الدر�س« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.07(، ثم املوؤ�ضر التا�ضع »خمطط الف�ضل« يف املرتبة الثالثة 
ع�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.88(، يليه املوؤ�ضر الرابع »ات�ضاق املحتوى والأن�ضطة« ثم املوؤ�ضر ال�ضابع 

ع�ضر »مرحلة التو�ضع« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، واحتال بذلك املرتبة الرابعة ع�ضرة. 
املعلم« مبتو�ضط ح�ضابي  التا�ضع ع�ضر »مرجعيات  املوؤ�ضر  وحتقق موؤ�ضران بدرجة منخف�ضة، هما 
امل�ضادر« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  »ات�ضاق  الثالث  املوؤ�ضر  يليه  ال�ضاد�ضة ع�ضر،  املرتبة  قيمته )1.50(، يف 

.)1.40(
ومل تتحقق )3( موؤ�ضرات، حيث ح�ضل املوؤ�ضر اخلام�س »نظرة �ضاملة للمحتوى واملكونات« واملوؤ�ضر 
الثامن »خمطط املعلم للتقنية« واملوؤ�ضر الثامن ع�ضر »فقرة اأقراأ لكي اأراجع« على متو�ضط ح�ضابي قيمته 

)1.0 (، واحتلت بذلك املرتبة الأخرية.

مناق�صة نتائج حتليل دليل املعلم للعلوم  ال�صف الأول البتدائي وتف�صريها:
املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة   اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من  بعد 
حتليل دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
الثاين )د( من  الت�ضاوؤل الفرعي  النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها، لالإجابة عن  ا�ضتقراء هذه  مف�ضلًة يتم 
يف  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  م�ضروع  منتجات  )من  املعلم  دليل  التزام  مدى  »ما  الدرا�ضة:  ت�ضاوؤلت 
الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  من  ا�ضتخال�ضها  مت  التي  والفنية  الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية(  العربية  اململكة 
لل�ضف الأول البتدائي«؛ لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج يف حمورين، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات 

هذه املحاور مرتبة، كما يف اجلدول رقم )4-9-31( التايل: 
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اجلدول رقم )4-9-31( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول 
البتدائي

املتو�صط املحوررقم املحور
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صب 
الرتتيباملئوية

741%2.230.14املوا�ضفات الرتبويةالأول
672%2.010.06املوا�ضفات الفنيةالثاين

70.5%2.1201م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-9-31( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحورين  ي�ضاوي )2.12(
وبذلك تكون درجة التزام دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 
الرتبوية والفنية. كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة، حيث كان املتو�ضط 
احل�ضابي مل�ضتوى حتقق هذه املوا�ضفات ي�ضاوي )2.12(، وكانت ن�ضبة حتقق هذه املوا�ضفات )%70.5(، 
وقد كانت درجات حتقق هذه املوا�ضفات متفاوتة، حيث تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق 

هذه املحاور ما بني )2.23-2.01(، وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
يت�ضح من اجلدول )4-9-9(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الأول الكلي ت�ضاوي 
)2.23(، وبانحراف معياري )0.14(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%74  (. 
املوؤ�ضرات ما بني )1-2.88(، حيث حتققت)4(  املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق  وتراوحت قيم 
الدرا�ضة  اأو  ال�ضتذكار  مهارات  دعم  يف  املحتوى  »ي�ضهم  الرابع  املوؤ�ضر  وجاء  مرتفعة،  بدرجة  موؤ�ضرات 
التزام  نتيجة   ،)2.88( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  يف  منا�ضبة«  ا�ضرتاتيجيات  خالل  من 
الدليل - وبدرجة مرتفعة -بتقدمي ر�ضوم تخطيطية كمنظمات ملعلومات الطالب، كما ت�ضمن الدليل 
اأ�ضئلة اإ�ضافية حول تو�ضيح ال�ضور الب�ضرية، لتدريب الطالب عليها، وجاء املوؤ�ضر الثاين  »يدعم املعلم 
الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.71(، وكانت  املرتبة  املتعلم« يف  املتمركز حول  التعلم   ا�ضتهداف  يف 
تبويب،  بعالمات  البتدائي  الول  لل�ضف  املعلم  دليل  نتيجة للتزام  املوؤ�ضر مرتفعة،  هذا  درجة حتقق 
اأدرج ق�ضم  التعلم، كما  ا�ضتخدام جدول  لكيفية  للمعلمني  اإر�ضادات  التعلم، وتقدمي  دورة  حتدد مراحل 
خا�س بنموذج دورة التعلم اخلما�ضية يف املرجع املكتبي للمعلم، اإل اأن م�ضادر املعلم يف  الدليل مل تقدم 
توجيهات للمعلم لتطبيق التجارب واملفاهيم خارج الغرفة ال�ضفية يف ن�ضاطات ممتدة للمنزل، كما مل 
تتوفر بطاقات املفاهيم. ويف املرتبة الثالثة جاء املوؤ�ضر الأول »يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء« 
واملوجهة  املغلقة  ال�ضتق�ضائية  الأن�ضطة  عر�س  لكيفية  مبقرتحات  املعلم  بتزويد  الدليل  التزم  وق��د 
الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  كما ظهرت  بديلة،  اخرى  اأن�ضطة  بتقدمي  الدليل  يلتزم  بينما مل  املفتوحة،  و�ضبه 
يليه يف املرتبة الرابعة املوؤ�ضر ال�ضابع »يدعم املعلم لي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة 
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للتقومي ال�ضفي« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.6(، ودرجة حتققه مرتفعة، وُتعزى هذه النتيجة اإىل التزام 
الدليل بتقدمي اأ�ضئلة لتقييم الطالب قبلياً وتقدمي مقايي�س تقدير لتقومي الأن�ضطة الأدائية للطالب 
والواجبات الكتابية، كما التزم الكتاب بتقدمي اأجوبة اختبارات الدرو�س واختبارات الف�ضل، كما وردت يف 

دليل املعلم الأ�ضل، اإل اأن الدليل مل يت�ضمن امل�ضادر الإلكرتونية للتقومي يف ف�ضول العلوم .
وحتققت )3( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء  املوؤ�ضر اخلام�س »يدعم املعلم يف تطوير مهارات 
اخلام�ضة،  املرتبة  )2.20(، يف  قيمته  متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي  بدرجة  والتحدث«  والكتابة  القراءة 
التوا�ضل  خاللها  م��ن  الطالب  ي�ضتطيع  م��ت��ع��ددة،  ل��ط��رق  مقرتحات  بتقدمي  الدليل  لل��ت��زام  نتيجة 
والت�ضارك باملهام القرائية، مثل تكامل القراءة، اإ�ضافة اإىل م�ضادر املعلم )تنمية مهارة القراءة والكتابة(، 
وف�ضاًل عما �ضبق فقد قدم الدليل دعماً للمعلم لتعلم اللغة، من خالل اأن�ضطة فقرة )اأ�ضاليب داعمة(، اإل 
اأن الدليل مل يلتزم بالرتكيز على املهارة كما وردت يف الكتاب الأ�ضل، وذلك لغياب فقرة )اأقراأ واأتعلم( يف 
مرحلة ال�ضرح، وعدم توفر بطاقات املفردات، وتقلي�س العديد من املهام القرائية والكتابية يف الأن�ضطة 
والكتفاء  التقومي،  مرحلة  �ضمن   )think talk and write( فقرة  من  اأكتب  كلمة  وح��ذف  التعليمية، 
بعبارة)اأفكر واأحتدث(يف اجلزء الأول من الدليل )الف�ضل الدرا�ضي الأول( فقط. وجاء املوؤ�ضر الثالث 
»ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز« تالياً للموؤ�ضر اخلام�س، ومبتو�ضط ح�ضابي 
منا�ضبة  م�ضتويات  لتخطيط  اإر�ضادات  بتقدمي  الدليل  التزام  اإىل  النتيجة  وُتعزى هذه   .)2.08( قيمته 
يف  ظهرت  كما  املختلفة(  امل�ضتويات  )مراعاة  ا�ضرتاتيجية  خالل  من  للطالب،  التعليمي  التحدي  من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وتقدمي الدليل الدعم للمعلم من خالل اجلزء اخلا�س بالتقومي يف الغرفة ال�ضفية 
�ضمن م�ضادر املعلم، اإل اأن الدليل مل يلتزم بتقدمي خمتارات �ضوتية للقراءة املتعددة امل�ضتويات كما مل 
يتوفر يف الدليل ا�ضرتاتيجيات اإ�ضافية للقراءة، �ضمن دليل املعلم للقراءة املتعددة امل�ضتويات، ومل تتوفر 
بطاقات املفاهيم املفتاحية، والتي ت�ضمح بتقدمي املفاهيم املهمة للمجموعات ال�ضغرية اأو التعلم الفردي. 
وياأتي املوؤ�ضر ال�ضاد�س »يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات العلمية« مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.75( يف املرتبة قبل الأخرية، حيث دعم الدليل وذلك لعدم التزام الدليل بفقرة التكامل مع 
الريا�ضيات كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل حيث تكرر ورود الفقرة يف جميع ف�ضول الكتاب )12(، بينما 
تكررت يف الدليل يف الن�ضخة العربية ملرتني يف كل جزء مبجموع )4( مرات، وذلك راجع لتقلي�س فقرة 
بناء مهارات  الدر�س، كما توفر م�ضدر  التو�ضع يف  الطالب، �ضمن مرحلة  العلوم والريا�ضيات يف كتاب 
الريا�ضيات يف العلوم، ومثل ب�ضورة الغالف يف �ضفحة خمطط الدر�س، ال اأنه مل ترافقه �ضورة م�ضغرة 
لل�ضفحة امل�ضتهدفة، ومل ترافقه اأيه توجيهات للمعلم، ومل يتطابق ورود امل�ضدر يف الدرو�س كما ورد يف 

الدليل يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
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ومل يتحقق  املوؤ�ضر الثامن »يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم«، حيث كانت قيمة املتو�ضط 
احل�ضابي ت�ضاوي )1(، وجاء يف املرتبة الأخرية امل�ضاحبة، وذلك لغياب التقنيات الإلكرتونية امل�ضاحبة 

للدليل، التي تدعم املعلم يف عملية التخطيط والتوجيه، وهي على النحو التايل:
 )Instructional Navigator CD-ROM( قر�س امل�ضتك�ضف التعليمي

 )Classroom Presentation Toolkit CD-ROM( واأقرا�س الدليل الإر�ضادي للعرو�س ال�ضفية
 )Professional Development DVDs( واأقرا�س ال� دي يف دي للتطوير املهني

يو�ضح  املعلم  دليل  تكنولوجي يف  توفر خمطط  لل�ضركة، وعدم  الإلكرتوين  املوقع  وعدم جاهزية 
امل�ضادر التقنية لكل من الطالب واملعلم. 

الكلية  الثاين  املحور  ملوؤ�ضرات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله    )30-9-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.01(، وبانحراف معياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%67(. 
 )9( حتققت  حيث   ،)3-1( بني  ما  املوؤ�ضرات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  الفهار�س« يف  »ات�ضاق  الثاين  املوؤ�ضر  بدرجة مرتفعة، وجاء  موؤ�ضرات 
يف  املعلم  دليل  يف  الفهار�س  مع  البتدائي  الول  لل�ضف  املعلم  دليل  فهار�س  وذل��ك لت�ضاق   ،)3( قيمته 
لل�ضفحات،  الفني  والت�ضميم  اخل��ط،   منط  وا�ضتخدام  ب��الأل��وان،  اللتزام  حيث  من  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة 
الدرو�س«  �ضفحات  العا�ضر »منطية  املوؤ�ضر  جاء  فيما  الدرو�س،  وتخطيط  الف�ضول،  وت�ضل�ضل تخطيط 
نتيجة  مرتفع�ة،  املوؤ�ض���ر  هذا  حتقق  درج��ة  وكانت   ،)2.80( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الثانية،  املرتبة  يف 
للتزام الدليل بنف�س منطية ترتيب �ضفحات الدرو�س، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وذلك باللتزام 
بالألوان، والعناوين، والرموز املحددة ملرحلة دورة التعلم اخلما�ضية، اإل اأن الدليل مل يخ�ض�س مربعاً 
ن�ضياً باللون الأ�ضفر للم�ضادر التقنية، كما رودت يف الدليل يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. ويف املرتبة الثالثة جاء 
املوؤ�ضر ال�ضاد�س »افتتاحية الوحدة« واملوؤ�ضر ال�ضابع »منظم الوحدة«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.68(، 
الوحدة،  من حيث  الوحدة، ومنظم  افتتاحية  وذلك لت�ضاق مكونات �ضفحة  وبدرجة حتقق مرتفعة، 
توفر ال�ضور، والعبارات ال�ضارحة لل�ضورة، والعناوين، اإل من عنوان املفاهيم واملبادئ والأفكار الرئي�ضة؛ 
الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  الدليل  يف   national science education standards م�ضمى  حتت  ك��ان  حيث 
اإ�ضافة اإىل حمافظة الدليل على اللتزام باللون املميز لكل جمال من املجالت العلمية، اإل اأن �ضفحة 
افتتاحية الوحدة  مل تكن بغالف �ضميك، كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، كما مل حتتِو على ل�ضان يو�ضح 
املجال العلمي، كما غابت ال�ضورة. التي ت�ضغل ن�ضف ال�ضفحة يف منظم الوحدة. يف وحدتني من وحدات 
الدليل. ثم جاء املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر »مرحلة ال�ضرح« بدرجة حتقق مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.64(، وذلك للتزام دليل املعلم بجميع مكونات مرحلة ال�ضرح، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل من 
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اإيقونة التدري�س ال�ضريع والتي غابت عن الدليل يف الن�ضخة العربية، وذلك حلذف ال�ضرتاتيجية من 
خمطط الدر�س.  وياأتي املوؤ�ضر الثالث ع�ضر »مرحلة التهيئة« يف املرتبة ال�ضاد�ضة، مبتو�ضط قيمته ت�ضاوي 
)2.60(، ودرجة حتققه مرتفعة، وذلك ملحافظة الدليل على ترتيب م�ضامني �ضفحات مرحلة التهيئة، 
يت�ضمن  ال��ذي   - الن�ضي  املربع  بينما غاب  ال�ضل�ضلة،  والعناوين، كما وردت يف  الأل��وان،  وات�ضاق كل من 
امل�ضادر التقنية - عن الدليل يف الن�ضخة العربية. ويف املرتبة ال�ضابعة ياأتي املوؤ�ضر احلادي ع�ضر »افتتاحية 
الف�ضل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.50(، ودرجة حتققه مرتفعة، وذلك للتزام الدليل بجميع مكونات 
�ضفحات افتتاحية الف�ضل، بينما مل يت�ضمن الدليل املربع الن�ضي اخلا�س مب�ضتويات متعددة للقراءة 
التقومي« مبتو�ضط  وال�ضاد�س ع�ضر«مرحلة  ال�ضتك�ضاف«  الرابع ع�ضر»مرحلة  املوؤ�ضران  يليه  العلوم،  يف 
ح�ضابي قيمته )2.33(، حيث حافظ الدليل على �ضمات مرحلة ال�ضتك�ضاف كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، 
عن  متاماً  غابت  قد   alternative explore البديلة  الأن�ضطة  اأن  اإل  الن�ضاط،  عنا�ضر  جميع  وتوفرت 

الدليل.
وحتققت )6( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة؛ حيث جاء املوؤ�ضر الأول »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل«، 
وذلك   ،)2.20( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  العا�ضرة،  املرتبة  يف  والرتقيم«  »الرتميز  الع�ضرون  واملوؤ�ضر 
مل  الدليل  اأن  اإل  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  ال�ضور  مع  الدليل  يف  واخللفية  الأمامية  الغالف  �ضور  لت�ضاق 
يحافظ على الأجزاء الثالثة للدليل بح�ضب املجالت العلمية كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل حيث يتكون 
الدليل من جزاأين، وذلك راجع لطبيعة النظام التعليمي يف اململكة، والذي يق�ضم ال�ضنة الدرا�ضية اإىل 
الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين؛ كما حافظ الدليل على اأ�ضلوب الرتميز والرتقيم كما 
ورد يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل اأن مقدمات الدليل مل ترقم بالأرقام اليونانية. ثم جاء املوؤ�ضر الثاين ع�ضر 
»خمطط الدر�س« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.07(، وذلك للتزام الكتاب بالت�ضميم الفني لل�ضفحات، 
اإل  الإجابات،  عليها  املعلم مو�ضحاً  مل�ضادر  بتقدمي �ضور م�ضغرة  وذلك  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  وردت يف  كما 
ا�ضتلت من م�ضادر الطالب، ومل تو�ضح عليها الإجابات، كما غابت  امل�ضغرة للم�ضادر  اأن بع�س ال�ضور 
الإلكرتوين.  املوقع  بخالف  التقنية  امل�ضادر  ت�ضمن  ومل  الدليل،  من  ال�ضريع  التدري�س  ا�ضرتاتيجية 
وحّل املوؤ�ضر التا�ضع »خمطط الف�ضل« يف املرتبة الثالثة ع�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.88(، وذلك 
ملحافظة خمطط الف�ضل على ال�ضكل العام ملخطط الف�ضل كما ورد يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، مع غياب كل من: 
والأن�ضطة«  املحتوى  »ات�ضاق  الرابع  املوؤ�ضر  ثم  الف�ضل(،  للمراجعة، مراجعة  القراءة  التقنية،  )امل�ضادر 
وذلك للتزام الدليل باأن�ضطة ال�ضتق�ضاء العلمي كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، مع تنوعها بني اأن�ضطة 
لورود  وذلك  فقط،  واح��دة  ملرة  وقدمت  املهارات  تنمية  اأن�ضطة  قّل�ضت  بينما  وا�ضتق�ضائية،  ا�ضتك�ضافية 
بعد ذلك جاء   activity flipchart ال�ضل�ضلة الأ�ضل ب�ضكل منف�ضل يف م�ضدر  املهارات يف  اأن�ضطة تنمية 
الرابعة  املرتبة  بذلك  واحتال   ،)1.75( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  التو�ضع«  »مرحلة  ع�ضر  ال�ضابع  املوؤ�ضر 
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ع�ضرة، وذلك للتزام مرحلة التو�ضع يف الدليل بتقدمي جتارب معملية تتطلب من الطالب قيا�س امل�ضافة 
واحلجم واحلرارة . 

  وحتقق موؤ�ضران بدرجة منخف�ضة، اأولهما املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر »مرجعيات املعلم« مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.50(، يف املرتبة ال�ضاد�ضة ع�ضرة،  وذلك لغياب املرجعيات التالية عن دليل املعلم :

جدول لأيام الأ�ضبوع، وامل�ضاطر، ومقيا�س احلرارة. �
�ضفحة الر�ضم البياين. �
�ضفحة للمواد امل�ضتهلكة واملواد غري امل�ضتهلكة. �
م�ضفوفة املدى والتتابع. �
قائمة بامل�ضطلحات العلمية.  �
�ضفحات الرتباط باملعايري العلمية. �

وثانيهما املوؤ�ضر الثالث »ات�ضاق امل�ضادر« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.40(، نتيجة لغياب العديد من 
امل�ضادر ومنها:

اأغلفة كتب الطالب واأدلة املعلم 6-1. �
م�ضادر الأن�ضطة والأدوات واملواد لتنفيذ الأن�ضطة وحقيبة الأن�ضطة ال�ضريعة.  �
� Activity flipchart بطاقات الأن�ضطة
م�ضادر للقراءة. �
م�ضادر داعمة. �

ومل تتحقق )3( موؤ�ضرات، حيث ح�ضل املوؤ�ضر اخلام�س »نظرة �ضاملة للمحتوى واملكونات«، واملوؤ�ضر 
على متو�ضط ح�ضابي  اأراج��ع«  لكي  اأق��راأ  »فقرة  ع�ضر  الثامن  واملوؤ�ضر  للتقنية«،  املعلم  الثامن »خمطط 
قيمته )1.0 (. واحتلت بذلك املرتبة الأخرية، وذلك لغياب ال�ضفحات املحققة لتلك املوؤ�ضرات كلياً من 

الدليل. 
التزام  م��دى  »م��ا  الدرا�ضة  ت�ضاوؤلت  من  )د(  الثاين  الفرعي  الت�ضاوؤل  عن  الإج��اب��ة  متت  وبذلك 
دليل املعلم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات 

الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول البتدائي؟«.
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نتائج حتليل دليل املعلم )ال�صف الرابع البتدائي( علوم:

لعر�س نتائج  حتليل دليل املعلم )ال�ضف الرابع البتدائي( ملادة العلوم، �ضيتم عر�س نتائج موا�ضفات 
كل حمور يف �ضوء م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، وال�ضواهد التي تندرج حتتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور 

الكلي كما يلي:

 Educational  Specifications املحور الأول: املوا�صفات الرتبوية
من  التعليمي  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  ه��ذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل لدليل املعلم )ال�ضف الرابع البتدائي(، والبالغ عددها )8( موؤ�ضرات يندرج حتتها )38( �ضاهداً، 
تعك�س املوا�ضفات الرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي بجزاأيه الف�ضل 
الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين يف منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم. ويتم تناول 
نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موؤ�ضر يف �ضوء م�ضتوى حتقق ال�ضواهد التي تندرج حتت كل موؤ�ضر، 

ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذا املوؤ�ضرات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوؤ�ضر الأول: يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-1( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-11-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول: »يدعم املعلم يف 
الرتكيز على ال�صتق�صاء«

ال�صواهدم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيًا

غري 
متحقق

1-1

عر�س  لكيفية  مب��ق��رتح��ات  امل��ع��ل��م  ي����زود 
واملوّجهة  املغلقة  ال�ضتق�ضائية  الأن�ضطة 
و���ض��ب��ه امل��ف��ت��وح��ة وك��ذل��ك اأن�����ض��ط��ة اأخ���رى 

بديلة.

040ت
2.000.001

0%  100%  0%  ن

2-1

خالل  من  للمعلم«  املكتبي  »املرجع  يقّدم 
املهني  للتطوير  دع��م��اً  املختلفة  اأق�ضامه 
ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��د  ال���ع���ل���وم  ت���دري�������س  لإدارة 

ال�ضتق�ضاء.

040ت
2.0000 .01

0%  100%  0%  ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الأول
67%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الأول
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يت�ضح من اجلدول )4-11-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول »يدعم املعلم 
يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.00(، ويقع هذا املتو�ضط يف املدى 

مابني )1.67 –اأقل من 2.33(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة، وبن�ضبة )%67(.
-1( ال�ضاهد  وكذلك   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضطة،ومبتو�ضط  بدرجة  ال�ضاهد)1-1(  وحتقق 

2(،حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

املوؤ�ضر الثاين: يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي،  وهي كما يلي:   

جدول )4-11-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين: »يدعم املعلم يف 
ا�صتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2
حتدد بو�ضوح املرحلة املنا�ضبة من مراحل 
دورة التعلم بعالمات تبويب لكل جزء من 

كل در�س.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

التعلم 2-2 دورة  ب��ن��م��وذج  خ��ا���س  ق�����ض��م  ي����درج 
اخلما�ضية يف املرجع املكتبي للمعلم.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

3-2
�ضابرة  لأ�ضئلة  مقرتحات  املحتوى  يقدم 
ال��در���س  ت��ق��دمي  م��رح��ل��ة  يف  وت�ضخي�ضية 

لتقومي املعرفة القبلية.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

4-2
مل�ضاعدة  اإ�ضافية  توجيهات  املحتوى  يقدم 
املعلم على التعرف على املفاهيم اخلاطئة 

ال�ضائعة عند الطالب.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

لكيفية 5-2 للمعلمني  اإر�ضادات  املحتوى  يقدم 
ا�ضتخدام جدول التعلم.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

6-2

ت�ضاعد م�ضادر املعلم على توجيه   الطالب 
لتطبيق التجارب واملفاهيم العلمية خارج 
ال���غ���رف���ة ال�����ض��ف��ي��ة يف ن�������ض���اط���ات مم��ت��دة 

للمنزل.

004ت
1.000.00

7 100%  0%  0%  ن

7-2

لتقييم  اأف��ك��ار  ت��ق��دمي  يف  امل��ح��ت��وى  ي�ضهم 
املناق�ضات  واأفكارهم عرب  الطالب  خربات 
ال�����ض��ف��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة م���ع ت��ق��ي��ي��م امل��ع��رف��ة 

القبلية ومناق�ضة الفكرة الرئي�ضة.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

2.710.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
91%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
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يت�ضح من اجلدول )4-11-2(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين«يدعم 
املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم » ت�ضاوي )2.71(، والنحراف املعياري )0.00(، مما ي�ضري 
– 3(، وبن�ضبة  اأن درجة حتقق هذااملوؤ�ضر مرتفعة؛حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33  اإىل 

.)%91(
ال�ضواهد)2- وحتققت   ،)3-1( مابني  املوؤ�ضر  ه��ذا  ل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
1(،و)2-2(، و)2-3(، و)2-4(، و)2-5(، و)2-7( بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاءت 
يف املرتبة الأوىل، بينما مل يتحقق ال�ضاهد )2-6( حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبهذا 

يكون يف املرتبة الأخرية.

 املوؤ�ضر الثالث:  ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-3( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي،  وهي كما 

يلي: 

اجلدول )4-11-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث: »ي�صهم 
املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-3

ي����ق����دم امل���ح���ت���وى اإر��������ض�������ادات ل��ت��خ��ط��ي��ط 
م�ضتويات منا�ضبة من التحدي التعليمي 
املتمايز  التعليم  ا�ضرتاتيجيات  للطالب 

)مراعاة امل�ضتويات املختلفة(.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

2-3
ي��ق��دم امل��ح��ت��وى ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات اإ���ض��اف��ي��ة 
للقراءة �ضمن دليل املعلم للقراءة املتعددة 

امل�ضتويات.

004ت
1.000.00

5

100%  0%  0%  ن

3-3
املهمة  املفاهيم  بتقدمي  املحتوى  ي�ضمح 
للمجموعات ال�ضغرية اأو التعليم الفردي 

مثل بطاقات املفاهيم املفتاحية.

013ت
1.250.500

4

75%  25%  0%  ن

متعددة 4-3 ا�ضرتاتيجيات  امل��ح��ت��وى  ي��ق��رتح 
لال�ضتجابة للم�ضتويات املختلفة.

400ت
3.000.00

1

0%  0%  100%  ن

5-3
للمعلم م��ن خالل  امل��ح��ت��وى دع��م��اً  ي��ق��دم 
اجل������زء اخل����ا�����س ب���ال���ت���ق���ومي يف ال��غ��رف��ة 

ال�ضفية �ضمن املرجع املكتبي للمعلم.

310ت
2.750.50

3 0%  25%  75%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

للقراءة 6-3 �ضوتية  خمتارات  املحتوى  يقدم 
املتعددة امل�ضتويات.

004ت
1.000.00

5 100%  0%  0%  ن
2.000.17املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

الثالث  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )3-11-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز«ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.17(، 
مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67 –اأقل 

من 2.33(، وبن�ضبة )%67(.
و)4-3(،   ،)1-3( ال�ضاهدان  )1-3(، وحتقق  ما بني  لل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتال بذلك املرتبة الأوىل، يليهما ال�ضاهد )5-3( 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، يف حني مل تتحقق ال�ضواهد الأخرى، حيث ح�ضل ال�ضاهد )3-3(  على 
ال�ضاهدان )3-2(، )3-6( على متو�ضط ح�ضابي قيمته  متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.25(، يف حني ح�ضل 

.)1.00(

ا�ضرتاتيجيات  خ��الل  من  الدرا�ضة  اأو  ال�ضتذكار  مهارات  دع��م  يف  املحتوى  ي�ضهم  ال��راب��ع:  املوؤ�ضر   
منا�ضبة

يو�ضح اجلدول رقم )4-11-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-11-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع: »ي�صهم 
املحتوى يف دعم مهارات ال�صتذكار اأو الدرا�صة من خالل ا�صرتاتيجيات منا�صبة «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

ر���ض��وم تخطيطية 1-4 امل��ع��ل��م  ك��ت��اب  ت��ق��دم يف 
كمنظمات ملعلومات الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-4
ي��ت�����ض��م��ن ك���ت���اب امل��ع��ل��م اأ���ض��ئ��ل��ة اإ���ض��اف��ي��ة 
لتدريب  الب�ضرية  ال�ضور  تو�ضيح  ح��ول 

الطالب عليها.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع
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يت�ضح من اجلدول )4-11-4(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع 
»ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة« ت�ضاوي )3.00(، 
وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )2.33 – 3.00(، وبن�ضبة )%100(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

 املوؤ�ضر اخلام�س: يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث.
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي،  وهي كما 

يلي:   

اجلدول )4-11-5( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س:  »يدعم 
املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث«.

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-5
ي��رك��ز على م��ه��ارات ال��ق��راءة وامل���ف���ردات يف 
فقرة  ع��رب  التعلم  دورة  يف  ال�ضرح  مرحلة 

اأقراأ واأتعلم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-5

متعددة  ل��ط��رق  مقرتحات  املحتوى  ي��وف��ر 
التوا�ضل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ال��ط��ال��ب  ي�ضتطيع 
وال��ت�����ض��ارك ب��امل��ه��ام ال��ق��رائ��ي��ة م��ث��ل تكامل 

القراءة.

031ت
1.750.57

25%  75%  0%  ن

3-5

يوفر م�ضادر املعلم قراءة متعددة امل�ضتويات 
للمفاهيم  الطالب  فهم  لزيادة  للمحتوى 
امل��ف��ت��اح��ي��ة م��ث��ل ب��ط��اق��ات امل���ف���ردات وب��ن��اء 

مهارة القراءة والكتابة.

031ت
1.750.57

25%  75%  0%  ن

4-5
يقدم املحتوى دعماً لتعلم اللغة من خالل 
اأن�ضطة للمفردات لتح�ضني اكت�ضاب اللغة ) 

اأ�ضاليب داعمة (.

310ت
2.750.54

0%  25%  75%  ن

ي���ق���دم اإر�������ض������ادات ل��ل��م��ع��ل��م ل��ت��ط��وي��ر ف��ه��م 5-5
الطالب للمفردات مثل بطاقات املفردات.

031ت
1.750.57

25%  75%  0%  ن

يوفر املحتوى خمططات تنظيمية لتعزيز 6-5
فهم الطالب للمفردات.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

7-5
ي���ق���رتح ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ل��ل��م��ع��ل��م ل��ري���ض��د 
ال�����ض��ور يف  كتاب  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل  ال��ط��الب 

الطالب لتعزيز التعلم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

للطالب 8-5 عمل  اأوراق  املعلم  م�����ض��ادر  ت��وف��ر 
لتطوير مهارات التنوير الب�ضري.

013ت
1.250.50010

75%  25%  0%  ن

للكتابة 9-5 اإ�ضافية  لفر�س  مقرتحات  يوفر 
للطالب.

040ت
2.000.005

0%  100%  0%  ن

ت��وف��ر م�����ض��ادر امل��ع��ل��م م��ق��رتح��ات اإ���ض��اف��ي��ة 10-5
مل�ضاعدة الطالب لتطوير مهارات الكتابة.

040ت
2.000.005

0%  100%  0%  ن
2.230،20املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س

74%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س

اخلام�س«يدعم  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )5-11-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.23(، وبانحراف معياري )0.20(، مما  والتحدث«  والكتابة  القراءة  املعلم يف تطوير مهارات 
ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث يقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-1.67(، 

وبن�ضبة )%74(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 3(، وحتققت ال�ضواهد)1-5(، 
املرتبة  واحتلت   ،)3.00( قيمته  و)5-7(ب��درج��ة مرتفعة، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي   ،)6-5 و) 
الأوىل، يليها ال�ضاهد ) 5-4( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.75(، فيما حتقق ال�ضاهدان )5-9(، و) 10-5( 
على  و)5-5(  و)3-5(،  ال�ضواهد)2-5(،  وح�ضلت   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضطة،ومبتو�ضط  بدرجة 
) 5-8(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي  ال�ضاهد  بينما مل يتحقق  متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(، 

قيمته )1.25(.

 املوؤ�ضر ال�ضاد�س:  يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية.
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي،  وهي كما 

يلي:   



451

اجلدول )4-11-6( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س:  »يدعم 
املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�صية«. 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

املعلم ر�ضوم تخطيطية 1-6 تقدم يف كتاب 
كمنظمات ملعلومات الطالب.

040ت
2.000.001

0%  100%  0%  ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س

املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )6-11-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ال�ضاد�س »يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف 
معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث ح�ضل ال�ضاهد الوحيد لهذا 

املوؤ�ضر على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وبن�ضبة )%67(.

للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  ت��ق��ومي  واأ���ض��ال��ي��ب  اأدوات  لي�ضتخدم  امل��ع��ل��م  ي��دع��م  ال�����ض��اب��ع:  امل��وؤ���ض��ر 
ال�ضفي 

يو�ضح اجلدول رقم )4-11-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي،  وهي كما يلي:   

اجلدول )4-11-7(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صابع: »يدعم املعلم 
لي�صتخدم اأدوات واأ�صاليب تقومي متنوعة وم�صتمرة للتقومي ال�صفي«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي��ق��دم يف ك��ل در����س جم��م��وع��ة م��ن الأ�ضئلة 7 -1
لتقييم الطالب قبلياً.

040ت
2.000.004

0%  100%  0%  ن

ي��ق��دم اأم��ث��ل��ة اإ���ض��اف��ي��ة لأ���ض��ال��ي��ب ال��ت��ق��ومي 7 -2
البنائي يف كل ف�ضل من دليل املعلم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

الأن�����ض��ط��ة 7 -3 ل��ت��ق��ومي  ت��ق��دي��ر  ي��ق��دم مقايي�س 
الأدائية للطالب والواجبات الكتابية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4- 7
واختبارات  الدرو�س  اختبارات  اأجوبة  يقدم 
للتاأكد من  املعلم  كتاب  املوجودة يف  الف�ضل 

فهم الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

املراجع 7 -5 العلوم  ف�ضول  يف  التقومي  يت�ضمن 
الإلكرتونية للمعلم.

004ت
1.000.00 5

100%  0%  0%  ن
2.400.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع

80%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضابع
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يت�ضح من اجلدول )4-11-7( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع »يدعم 
وبانحراف   ،)2.4( ال�ضفي«ت�ضاوي  للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  لي�ضتخدم  املعلم 
معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما 

بني )2.33–3.00(، وبن�ضبة )%80(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر مابني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )2-6(، 
يليها  الأوىل،  املرتبة  بذلك  واحتلت   ،)3( قيمته  ح�ضابي  مرتفعة،ومبتو�ضط  بدرجة  و)4-6(  و)3-6(، 
على  ح�ضل  حيث  ال�ضاهد)5-6(،  يتحقق  مل  حني  يف   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط   )1-6( ال�ضاهد 

متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

 املوؤ�ضر الثامن:  يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-8( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي،  وهي كما 

يلي:   
اجلدول )4-11-8( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن:  »يدعم املعلم 

يف ا�صتخدام التقنية لدعم التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-8

In- التعليمي  امل�ضتك�ضف  ق��ر���س  )ي��دع��م 
 )structional Navigator CD-ROM
واأق�����را������س ال���دل���ي���ل الإر������ض�����ادي ل��ل��ع��رو���س 
 Classroom Presentation( ال�ضفية
ال� دي يف  واأق��را���س   )Toolkit CD-ROM
Professional De- )دي للتطوير املهني 
التخطيط  عملية   )velopment DVDs

والتوجيه.

004ت

1.000.00-

100%  0%  0%  ن

2-8
ت��وج��د م�����ض��ادر اإ���ض��اف��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر املهني 
على  التدري�س  ودع��م  املعلوماتي  واملحتوى 

www.macmillanmh.com الرابط

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

3-8
 Progress Reporter م���وق���ع  ي���ق���دم 
لتقييم  الإنرتنت  عرب  اإلكرتونية  اختبارات 

الطالب.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

4-8
 Teacher,s( ملعلم  دل��ي��ال  اإ����ض���دار  ي��ق��دم 
من  ل��ك��ٍل  تكنولوجياً  ��ِط��ط��اً  خُمَ  )Edition

املعلمني والطالب.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  الثامن
33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر  الثامن
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يت�ضح من اجلدول )4-11-8( اأعاله اأن املوؤ�ضر الثامن«يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم« 
)0.00(،وباتفاق  معياري  وبانحراف   ،)1.00( ت�ضاوي  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  كانت  حيث  يتحقق،  مل 

املحللني بن�ضبة )%100(.
ومل تتحقق �ضواهد هذا املوؤ�ضر جميعها، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، باتفاق 

جميع املحللني بن�ضبة )%100(.

خال�صة نتائج املحور الأول: املوا�صفات والرتبوية 
بعد  اإليها  التو�ضل  مت  التي  النتائج  خال�ضة  متثل  التي  الأول،  للمحور  الكلية  النتائج  لعر�س 
حتليل كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات هذا املحور، والبالغ عددها )8( موؤ�ضرات، ت�ضمنت )38( �ضاهداً، والتي 
البتدائي،كما تظهر يف  الرابع  لل�ضف   املعلم  دليل  بها  يلتزم  اأن  التي يجب  الرتبوية  املوا�ضفات  متثل 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لهذا ال�ضف. �ضيتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون 
لهذه املوؤ�ضرات،والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتققها، وترتيبها، ويو�ضح اجلدول رقم ) 4-11-9( املتو�ضطات 

احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذه املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

اجلدول )4-11-9( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية

املتو�صط املوؤ�صررقم  املوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

675%  2.000.00يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء.1
912%2.710.00يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.2
676%2.000.17   ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز.3

ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من خالل 4
1001%3.000.00ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة

744%2.230،20يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث.5

يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات 6
675%  2.000.00الريا�ضية.

يدعم املعلم لي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة 7
803%2.400،00للتقومي ال�ضفي.

338%1.000.00يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم.8
71.12%2.160.06م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات  الكلية للمحور الأول.

يت�ضح من اجلدول )4-11-9( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الأول الكلي ت�ضاوي 
)2.16(، وبانحراف معياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى مابني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%71.12  (. 



454

وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات مابني )1-3(، حيث حتققت)3(موؤ�ضرات 
الدرا�ضة من خالل  اأو  ال�ضتذكار  دعم مهارات  املحتوى يف  الرابع»ي�ضهم  املوؤ�ضر  وجاء  بدرجة مرتفعة، 
»يدعم  الثاين  املوؤ�ضر  الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(،يليه  املرتبة  ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة« يف 
 ،)2.71( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الثانية  املرتبة  يف  املتعلم«،  حول  املتمركز  التعلم  ا�ضتهداف  يف  املعلم 
ويف املرتبة الثالثة جاء املوؤ�ضر ال�ضابع »يدعم املعلم لي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة 

للتقومي ال�ضفي« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.40(، ودرجة حتقق مرتفعة.
وحتققت )4( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة، حيث جاء  املوؤ�ضر اخلام�س«يدعم املعلم يف تطوير مهارات 
القراءة والكتابة والتحدث« بدرجة متو�ضطة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.23( يف املرتبة الرابعة، يليه 
املوؤ�ضر ال�ضاد�س«يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات العلمية« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.00(،ثم املوؤ�ضر الثالث »ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز« مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.00(، ثم املوؤ�ضر الأول«يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
قيمة  كانت  حيث  التعلم«،  لدعم  التقنية  ا�ضتخدام  يف  املعلم  »يدعم  الثامن  املوؤ�ضر  يتحقق   ومل 

املتو�ضط احل�ضابي ت�ضاوي )1(،واحتل بذلك املرتبة الأخرية.

Technical Specifications املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري، والإخراج الفني لكافة مكونات الكتاب، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف 
يندرج حتتها )86(  والبالغ عددها )20( موؤ�ضراً  الرابع،  لل�ضف  املعلم  لدليل  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  منتجات 
الأول،  الدرا�ضي  )الف�ضل  البتدائي  الرابع  لل�ضف  املعلم  دليل  حتليل  نتائج  �ضوء  يف  وترتيبها  �ضاهد، 
والف�ضل الدرا�ضي الثاين( يف منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم، ومت تناول نتائج هذا املحور 
بتحليل نتائج كل موؤ�ضر يف �ضوء ال�ضواهد التي حتققها ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذه املوؤ�ضرات 

وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

 املوؤ�ضر الأول: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-10( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي من املوا�ضفات 

الفنية، وهي كما يلي:   
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جدول )4-11-10 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول: »ات�صاق ال�صكل 
اخلارجي للدليل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

وجتليده 1-1 غ��الف��ه  ب�ضماكة  ال��دل��ي��ل  يتميز 
احللزوين.

040ت
2.000.004

0%  100%  0%  ن

2-1
ي��ت��ك��ون دل��ي��ل امل��ع��ل��م م��ن 3 اأج���زاء)ك���ت���ب( 
بح�ضب املجال العلمي؛ جزء علم الفيزياء 

وجزء علم الأر�س وجزء علم الأحياء.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تكون �ضورة الغالف مماثلة ل�ضورة غالف 3-1
كتاب الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-1
يوجد هام�س جانبي بلون مميز للمجال، 
الأحياء،  لعلم  الأخ�ضر  للفيزياء،  الأزرق 

والربتقايل لعلم الأر�س.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

ت���ك���ون ����ض���ورة ال���غ���الف اخل��ل��ف��ي مم��اث��ل��ة 5-1
للغالف اخللفي لكتاب الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.400.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

80%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

يت�ضح من اجلدول )4-11-10( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول من 
ال�ضكل اخلارجي للدليل«ت�ضاوي )2.40(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك  الفنية«ات�ضاق  املوا�ضفات 
تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، 

وبن�ضبة )%80(.
وحتققت   ،)3.00-1.00( ب��ني  م��ا  امل��وؤ���ض��ر  ه��ذا  ل�ضواهد  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت     
يف  تكون  وبذلك   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  مرتفعة  بدرجة  و)5-1(  و)3-1(،  ال�ضواهد)2-1(، 
)2.00(، يف حني مل  قيمته  )1-1(ب��درج��ة متو�ضطة،ومبتو�ضط ح�ضابي  ال�ضاهد  الأوىل، وحتقق  املرتبة 

يتحقق ال�ضاهد )1-4( مبتو�ضط ح�ضابي ي�ضاوي)1(.

 املوؤ�ضر الثاين: ات�ضاق �ضفحات الفهار�س
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-11( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الرابع البتدائي، وهي كما يلي:  
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جدول )4-11-11 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين: »ات�صاق 
الفهار�س«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحقق   ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2

خا�ضة  باألوان  الفهار�س  �ضفحات  متّيز 
ت��ت��ن��ا���ض��ب م���ع جم����الت ال��ع��ل��وم وت��ك��ت��ب 
املميز  ال��ل��ون  بنف�س  ال��وح��دات  ع��ن��اوي��ن 

للمجال.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ال�ضفحة 2-2 رك��ن  يف  رئي�س  ع��ن��وان  يظهر 
للمجال.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي��ظ��ه��ر ع���ن���وان ج��ان��ب��ي ب���� ب��ن��ط عري�س 3-2
ل�ضم الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

4-2Bold يربز ا�ضم الف�ضل ورقم بخط
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يوجد ت�ضل�ضل حمدد لتخطيط الف�ضول 5-2
وتخطيط الدرو�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

يت�ضح من اجلدول )4-11-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين من 
املوا�ضفات الفنية »ات�ضاق الفهار�س« ت�ضاوي )3(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق 
املوؤ�ضر  املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، ون�ضبة حتقق هذا  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا  هذا 

ت�ضاوي )%100(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، وح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(. 

 املوؤ�ضر الثالث: ات�ضاق امل�ضادر 
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الرابع البتدائي،  وهي كما يلي:   
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جدول )4-11-12 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث: »ات�صاق 
امل�صادر«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��وج��د ���ض��ور لأغ��ل��ف��ة كتب ال��ط��ال��ب واأدل���ة 1-3
K-6 املعلم من

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

2-3

وامل���واد  والأدوات  الأن�����ض��ط��ة  م�����ض��ادر  ت��وّف��ر 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ الأن�������ض���ط���ة وح��ق��ي��ب��ة الأن�����ض��ط��ة 
 activity الأن�ضطة   وبطاقات  ال�ضريعة 

flipchart

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

3-3
التعليم، وم�����ض��ادر  ب��� م�����ض��ادر  امل��ع��ل��م  ي���زود 
ال����ق����راءة، وم�������ض���ادر م��ف��ت��اح��ي��ة، وم�����ض��ادر 

داعمة.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

ل��ل��ط��ال��ب تت�ضمن 4-3 ت��ق��ن��ي��ة  ت��وج��د م�����ض��ادر 
اأقرا�ضاً تفاعلية وموقعاً الكرتونياً.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

5-3

ت����وج����د م���������ض����ادر ت���ق���ن���ي���ة ل���ل���م���ع���ل���م ع��ل��ى 
���ض��ك��ل اأق����را�����س م��دجم��ة ل���� ل��دل��ي��ل امل��ع��ل��م 
وللعرو�س  املهني،  التطوير  الل��ك��رتوين، 
التقدميية للدرو�س، والتقومي الإلكرتوين 
ال�ضركة  ومل��وق��ع  الإن���رتن���ت،  ع��رب  للطلبة 

الإلكرتوين.

04ت

1.000.00-

100%  0%  ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث
33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث

الثالث  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )12-11-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
من املوا�ضفات الفنية«ات�ضاق امل�ضادر«ت�ضاوي )1.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك مل يتحقق هذا 
املوؤ�ضر؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى الأقل من )1.33(، ون�ضبة اتفاق املحللني على عدم حتقق اأي من 

�ضواهد هذا املوؤ�ضر)100%(، حيث ح�ضلت جميعها على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

املوؤ�ضر الرابع:  ات�ضاق املحتوى والأن�ضطة
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الرابع البتدائي،وهي كما يلي:   
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جدول )4-11-13 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع: »ات�صاق 
املحتوى والأن�صطة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-4

اأمثلة   3 ب���  العلمي  ال�ضتق�ضاء  اأن�����ض��ط��ة 
م����ن ك���ت���اب ال���ط���ال���ب ت��ت�����ض��م��ن اأن�����ض��ط��ة 
ا���ض��ت��ك�����ض��اف��ي��ة، وا���ض��ت��ق�����ض��ائ��ي��ة، ول���� تنمية 

املهارات.

040ت
2.000.002

0%  100%  0%  ن

2-4
مع  التعلم  دورة  خلطوات  تو�ضيح  يوجد 
كتاب  يف  متثلها  التي  ال�ضفحات  اإ�ضافة 

الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

م�ضتويات 3-4 لتوفري  متعددة  م�ضادر  توجد 
متفاوتة للقراءة.

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع 

يت�ضح من اجلدول )4-11-13( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع من 
املوا�ضفات الفنية »ات�ضاق املحتوى والأن�ضطة« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون 
درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، ون�ضبة 

حتقق هذا املوؤ�ضر )%67(.
املوؤ�ضر ما بني )1.00-3( وحتقق ال�ضاهد)2-4(  وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا 
بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاء يف املرتبة الأوىل، يليه ال�ضاهد)4-1(، مبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل يتحقق ال�ضاهد )4-3(،حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

املوؤ�ضر اخلام�س: نظرة �ضاملة للمحتوى واملكونات 
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-14( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املعلم  دليل  يف  الفنية  موا�ضفات  موؤ�ضرات  من  اخلام�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   
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جدول )4-11-14 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س: »نظرة 
�صاملة للمحتوى واملكونات«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-5
ي���وج���د ن���ظ���رة ���ض��ام��ل��ة ل���ل���ربن���ام���ج،وي���زود 
عرب  العلمية  امل��ج��الت  ي��و���ض��ح  مبخطط 

 pre-k –grade  ال�ضفوف من

004ت
1.000.000

100%  0%  0%  ن

��ح م��ن��ت��ج��ات ال�����ض��رك��ة 2-5 ي���وّف���ر ج����دول ي��و���ضّ
وال�ضفوف امل�ضتهدفة بتلك املكونات.

004ت
1.000.000

100%  0%  0%  ن
1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س

33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س

يت�ضح من اجلدول )4-11-14( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر اخلام�س 
من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية »نظرة �ضاملة للمحتوى واملكونات« ت�ضاوي )1.00(، وبانحراف معياري 

)00(، وبذلك مل يتحقق هذا املوؤ�ضر باتفاق املحللني بن�ضبة )%100(.
ومل تتحقق جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

املوؤ�ضر ال�ضاد�س: افتتاحية الوحدة
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-15( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
من  الب��ت��دائ��ي   ال��راب��ع  لل�ضف  املعلم  دليل  يف  ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

   املوا�ضفات الفنية، وهي كما يلي:
جدول )4-11-15 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر ال�صاد�س: »افتتاحية 

الوحدة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

لفتتاحية 1-6 مماثلة  ب�ضورة  ال��وح��دة  تفتتح 
الوحدة يف كتاب الطالب يف كامل ال�ضفحة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-6
ت��ت��م��ي��ز ���ض��ف��ح��ة اف��ت��ت��اح��ي��ة ال���وح���دة ب���ورق 
وترقيم  العلمي  امل��ج��ال  وت��و���ض��ي��ح  �ضميك 

الوحدة.

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن

�ضريط 3-6 ك�  ال��وح��دة  افتتاحية  عنوان  يظهر 
ن�ضي له نف�س لون الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

4-6
ي���وج���د يف الف���ت���ت���اح���ي���ة ع����ب����ارة يف اجل����زء 
الأ�ضفل لل�ضفحة ترتبط مبو�ضوع ال�ضورة 

والوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-6

افتتاحية  ل��غ��الف  ال��ث��اين  ال��وج��ه  ��ح  ي��و���ضّ
وج��دوًل  امل�ضتهلكة  للمواد  ج��دوًل  ال��وح��دة 
اآخر للمواد غري امل�ضتهلكة مع �ضور لبع�س 

املواد املدرجة يف اجلدول.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يكون ل� جميع �ضفحات الوحدة اإطار علوي 6-6
باللون املميز للمجال العلمي.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.670.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

89%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

يت�ضح من اجلدول )4-11-15( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س 
من املوا�ضفات الفنية »افتتاحية الوحدة« ت�ضاوي )2.67(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة 

حتقق هذا  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%89(.
   وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )1-6(، 
بذلك  واحتلت   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  مرتفعة،ومبتو�ضط  بدرجة  و)6-6(  و)5-6(،  و)4-6(،  و)3-6(، 

املرتبة الأوىل، بينما مل يتحقق �ضاهد واحد وهو )6-2(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

 املوؤ�ضر ال�ضابع: منظم الوحدة
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-16( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الرابع البتدائي،وهي كما يلي:   

جدول )4-11-16 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع: »منظم 
الوحدة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1- 7

ت���وج���د ���ض��م��ن م��ن��ظ��م ال����وح����دة م��ع��اي��ري 
والفقرات  الوحدة  تغطيها  التي  املحتوى 
مم���ي���زة مب���رب���ع ب��ن��ف�����س ال����ل����ون اخل���ا����س 

للمجال.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

2- 7
ت���وج���د ���ض��م��ن م��ن��ظ��م ال�����وح�����دة ����ض���ورة 
ت�ضغل  ال����وح����دة  م��رت��ب��ط��ة مب��و���ض��وع��ات 

ن�ضف ال�ضفحة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3- 7

ن�ضي  مربع  ال��وح��دة  منظم  �ضمن  يوجد 
لف�ضول الوحدة يت�ضمن �ضورة افتتاحية 
ال��ف�����ض��ل وال���ف���ك���رة ال��رئ��ي�����ض��ة وع��ن��اوي��ن 

الدرو�س و خمت�ضراً ملحتوى الدر�س.

400ت

3.000.00
1

0%  0%  100%  ن

100%  0%  0%  ن
3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع 

يت�ضح من اجلدول )4-11-16( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع من 
املوا�ضفات الفنية »منظم الوحدة« ت�ضاوي )3.00(، وانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق 

هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني ) 2.33-3.00(، وبن�ضبة )%100(.

وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.

املوؤ�ضر الثامن: خمطط املعلم للتقنية
         يو�ضح اجلدول رقم )4-11-17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-11-17 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر الثامن: »خمطط 
املعلم للتقنية«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1- 8

لكل  للتقنية  املعلم  ملخطط  م�ضتطيل  يوجد 
امل�ضادر  يت�ضمن  ال��وح��دة  ف�ضول  من  ف�ضل 
التقنية امل�ضتخدمة لكل ف�ضل و�ضوراً لبع�س 

التقنيات امل�ضتخدمة.

004ت
1.000.00

1 100%  0%  0%  ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن
33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن 

يت�ضح من اجلدول )4-11-17( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن »خمطط 
املعلم للتقنية« ت�ضاوي )1.00(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك مل يتحقق هذا املوؤ�ضر؛ حيث وقع هذا 
املتو�ضط يف املدى الأقل من )1.33(، ون�ضبة اتفاق املحللني )100%(، حيث يتحقق ال�ضاهد الوحيد لهذا 

املوؤ�ضر اإذ ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(. 
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املوؤ�ضر التا�ضع:  خمطط الف�ضل
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-18( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   

جدول )4-11-18 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر التا�صع: »خمطط 
الف�صل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

الف�ضل 1-9 ملخطط  العلوي  الهام�س  يت�ضمن 
تو�ضيح التقنية امل�ضاحبة للف�ضل.

040ت
2.000.00

2 0%  100%0%  ن

2-9

اإىل 6 ���ض��ف��وف ع��م��ودي��ة  امل��خ��ط��ط  ي��ق�����ض��م 
ت�ضمل:

• الدرو�س وعناوينها و�ضفحاتها.	
• املدة الزمنية الالزمة.	
• القرائية مع حتديد 	 الأهداف واملهارات 

للمخططات التنظيمية.
• املفردات.	
• امل�ضادر التقنية باأرقام ال�ضفحات.	
• ال�ضفحة 	 ب��رق��م  ال���ض��ت��ك�����ض��اف  اأن�����ض��ط��ة 

واملدة الزمنية الالزمة.
• مت�ضمنة 	 ال�����ض��ري��ع  امل��خ��ت��رب  اأن�����ض��ط��ة 

اأن�ضطة ال�ضتك�ضاف.

040ت

2.000.00
2

0%  100%  0%  ن

3-9
توجد �ضمن خمطط الف�ضل اأعمدة اأفقية 
ومراجعة  للمراجعة  ال��ق��راءة  و  ل��ل��درو���س 

الف�ضل.

031ت
1.750.504

25%  75%0%  ن

4-9
الف�ضل  ملخطط  ال�ضفلي  الهام�س  يت�ضمن 
الزمنية  وامل��دة  لل�ضركة  الإلكرتوين  املوقع 

املقرتحة لتنفيذ الف�ضل.

400ت
3.000.00

1

0%  0%  100%ن

2.190.12املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع 
73%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع

التا�ضع  املوؤ�ضر  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )18-11-4( 
من املوا�ضفات الفنية »خمطط الف�ضل« ت�ضاوي )2.19(، وبانحراف معياري )0.12(، وبذلك تكون درجة 
حتقق هذا  املوؤ�ضر منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأق��ل م��ن2.33(، وبن�ضبة 

.)%73(
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00( وحتقق ال�ضاهد )4-9(
بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته)3.00(، وجاء يف املرتبة الأوىل.

وحتقق   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  و)2-9(  ال�����ض��اه��دان)1-9(،  وحتقق 
ال�ضاهد )9-3( مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.75(، وبهذا يكون يف املرتبة الأخرية. 

 املوؤ�ضر العا�ضر: منطية �ضفحات الدرو�س
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-91( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر العا�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الرابع البتدائي،  وهي كما يلي:   

جدول )4-11-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر: »منطية 
�صفحات الدرو�س«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

تنّظم الدرو�س �ضمن �ضفحتني متقابلتني 1-10
من كتاب الطالب يف املنت�ضف

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

جوانب 2-10 على  للمعلم  التوجيهات  تنتظم 
�ضفحتي كناب الطالب.

400ت
3.000.00.1

0%  0%  100%  ن

ي��وج��د ه��ام�����س ع��ل��وي ي���اأخ���ذ ن��ف�����س ل��ون 3-10
الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ال��ت��ع��ل��م 4-10 دورة  مل���رح���ل���ة  حت����دي����د  ي����وج����د 
اخلما�ضية.  

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يربز عنوان الدر�س بو�ضوح.5-10
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يوجد حتديد لأهداف الدر�س.6-10
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

7-10
وباللون  �ضميك  خ��ط  بنط  ال��در���س  يقدم 
الأح���م���ر وي��ظ��ه��ر ع��ن��وان ت��ق��ومي امل��ع��رف��ة 

ال�ضابقة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

»اأن��ظ��ر 8-10 ل��ف��ق��رة  ت��وج��ي��ه��ات للمعلم  ت��وج��د 
واأت�ضاءل«.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

وتكون 9-10 للمعلم  الأ�ضئلة  اإج��اب��ات  ت�ضّمن 
باللون الأزرق.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي ب���ال���ل���ون الأ����ض���ف���ر 10-10
للم�ضادر والتقنية.

004ت
1.000.0010

100%  0%  0%  ن
2.800.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر العا�ضر

93%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر العا�ضر
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العا�ضر  املوؤ�ضر  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )19-11-4( 
»منطية �ضفحات الدرو�س« ت�ضاوي )2.80(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا 

املوؤ�ضر مرتفعة، وبن�ضبة )%93(.
 وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وباتفاق 
متو�ضط  على  ح�ضل  حيث  يتحقق،  مل  ال��ذي   )10-10( املوؤ�ضر  ع��دا  ما   ،)%100( بن�ضبة  املحللني  جميع 

ح�ضابي قيمته )1(.

املوؤ�ضر احلادي ع�ضر: افتتاحية الف�ضل
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-20( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر احلادي ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

 لل�ضف الرابع البتدائي،وهي كما يلي:  
جدول )4-11-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر: 

»افتتاحية الف�صل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تبداأ افتتاحية الف�ضل ب�ضورة كتاب الطالب 1-11
يف �ضفحتني متقابلتني يف املنت�ضف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-11

ت���وج���د ت���وج���ي���ه���ات ل��ل��م��ع��ل��م يف ال��ه��ام�����س 
تت�ضمن: 

• الفكرة العامة.	
• تقومي املعرفة القبلية	
• الإج��اب��ات 	 عليه  مو�ضحاً  التعلم  ج��دول 

باللون الأزرق
• م���رب���ع���اً ب���ال���ل���ون الأ����ض���ف���ر ل��ل��م�����ض��ادر 	

والتقنية
• مربعاً ن�ضياً ملالقاة الفروق الفردية.	
• م�ضتويات متعددة للقراءة يف العلوم.	

040ت

2.000.002

0%  100%  0%  ن

2.500.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر احلادي ع�ضر
83%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر احلادي ع�ضر

املوؤ�ضر احلادي  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )20-11-4( 
هذا   حتقق  درج��ة  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.50( ت�ضاوي  الف�ضل«  »افتتاحية  ع�ضر 

املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%83(.
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املرتبة  ال�ضاهد ) 11-1( بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتل بذلك  وحتقق 
حتققه  ودرج���ة   )2.00( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأخ���رية،  املرتبة  يف   )2-11( ال�ضاهد  يليه  الأوىل، 

متو�ضطة.

املوؤ�ضر الثاين ع�ضر: خمطط الدر�س
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-21( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الرابع البتدائي،  وهي كما يلي:   

جدول )4-11-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثاين ع�صر: »خمطط 
الدر�س«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-12

يظهر مربع باللون الأ�ضفر يت�ضمن:
• عنوان الدر�س.	
• الأهداف.	
• حتديد مهارة القرائية وحتديد املخطط 	

التنظيمي .
• ل���ض��ت��خ��دام 	 ت��وج��ي��ه��ات  يت�ضمن  م��رب��ع��اً 

امل���وق���ع الإل�����ك�����رتوين ل��ل��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي 
للمعلم.

040ت

2.000.002

0%  100%  0%  ن

يوجد مربع باللون الأخ�ضر ل�ضرتاتيجية 2-12
التدري�س ال�ضريع.

004ت
1.000.004

100%0%  0%  ن

3-12

يف  امل�ضتهدفة  ال�ضفحات  م��ن  ���ض��ور  ي��وج��د 
مو�ضحاً  ال���در����س  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  امل�����ض��ادر 
�ضورة  م��ع  الأزرق  باللون  الإج��اب��ات  عليها 

م�ضغرة لغالف امل�ضدر.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���وج���د ه���ام�������س ج���ان���ب���ي لأغ���ل���ف���ة امل�������ض���ادر 4-12
الورقية ومربع للم�ضادر للتقنية.

040ت
2.000.002

0%  100%  0%  ن
2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين ع�ضر

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين ع�ضر

الثاين  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )21-11-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ع�ضر«خمطط الدر�س« ت�ضاوي )2.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر 

متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى مابني )1.67-اأقل من2.33(، وبن�ضبة )%67(.
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وحتقق ال�ضاهد )12-3( بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )3.00(، وجاء يف املرتبة 
الأوىل، يف حني حتقق ال�ضاهدان )12-3(، و)12-4( بدرجة متو�ضطة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي 

)2.00(،ومل يتحقق ال�ضاهد )12-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )1.00(. 

املوؤ�ضر الثالث ع�ضر:  مرحلة التهيئة
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-22( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

 لل�ضف الرابع البتدائي،وهي كما يلي:  
جدول )4-11-22 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد  املوؤ�صر الثالث ع�صر: »مرحلة 

التهيئة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-13
�ضميك  خط  ببنط  الدر�س  تقدمي  يظهر 
وباللون الأحمر مع عنوان تقومي املعرفة 

ال�ضابقة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

»اأن��ظ��ر 2-13 ل��ف��ق��رة  ت��وج��ي��ه��ات للمعلم  ت��وج��د 
واأت�ضاءل«.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ب��ال��ل��ون 3-13 للمعلم  الأ���ض��ئ��ل��ة  اإج���اب���ات  ت����زود 
الأزرق.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي ب���ال���ل���ون الأ����ض���ف���ر 4-13
للم�ضادر والتقنية.

004ت
1.000.005

100%  0%  0%  ن

يوجد مربع لإثارة الهتمام.5-13
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2.600.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث ع�ضر
87%الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث ع�ضر

الثالث  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )22-11-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
بدرجة  املوؤ�ضر  هذا  حتقق  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.60( ت�ضاوي   « التهيئة  ع�ضر«مرحلة 

مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%87(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00( ماعدا 

ال�ضاهد )13-4( الذي مل يتحقق، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )1.00(.
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املوؤ�ضر الرابع ع�ضر: مرحلة ال�ضتك�ضاف
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-23( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الرابع البتدائي،وهي كما يلي:   

جدول )4-11-23 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر: »مرحلة 
ال�صتك�صاف«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يزود بتوجيهات للن�ضاط ال�ضتك�ضايف.1-14
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2-14

يت�ضمن الن�ضاط العنا�ضر التالية:
• حتديد املجموعات.	
•  الزمن امل�ضتغرق لإمتام الن�ضاط.	
• التخطيط امل�ضبق.	
• الهدف.	
• املهارة 	 البنائي)حتديد  ال�ضتق�ضاء 

امل�ضتهدفة(.
• ال�ضتق�ضاء املوجه.	
• ال�ضتق�ضاء املفتوح.	

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

3-14
�ضفحة  مع  البديل  ال�ضتك�ضايف  الن�ضاط 
مو�ضحة  العملية  ال��ت��ج��ارب  ك��را���س  م��ن 

عليها الإجابات.

004ت
1.000.003

100%  0%  0%  ن

2.330.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الرابع ع�ضر
78%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الرابع ع�ضر

املوؤ�ضر  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق   املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  اجل��دول )23-11-4(  يت�ضح من 
الرابع ع�ضر«مرحلة ال�ضتك�ضاف« ت�ضاوي )2.33(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق 

هذا  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%78(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد 

)14-1(، و)14-2( بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل.
بينما مل يتحقق ال�ضاهد )14-3(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
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املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر: مرحلة ال�ضرح
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-24( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الرابع البتدائي،وهي كما يلي:   

جدول )4-11-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر: 
»مرحلة ال�صرح«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي���وج���د ع���ن���وان ج��ان��ب��ي ب��ب��ن��ط ع��ري�����س 1-15
لتنفيذ الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-15
ي���وج���د ���ض��م��ن اأق��������راأ واأت���ع���ل���م حت��دي��د 
للمهارة القرائية امل�ضتهدفة مع املخطط 

التنظيمي.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت��ظ��ه��ر اأي��ق��ون��ة ال��ت��دري�����س ال�����ض��ري��ع مع 3-15
توجيهات لال�ضرتاتيجية.

004ت
1.000.009

100%  0%  0%  ن

يوجد مربع ن�ضي للخلفية العلمية.4-15
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يوجد مربع ن�ضي اأ�ضاليب داعمة لتعلم 5-15
اللغة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ن�����ض��ي لأن�����ض��ط��ة تعليمية 6-15 ي��وج��د م��رب��ع 
متنوعة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يوجد توجيهات اأقراأ ال�ضورة مع اإ�ضافة 7-15
اإجابات الأ�ضئلة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يت�ضمن فقرة تطوير املفردات.8-15
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يوجد فقرة ملناق�ضة الفكرة الرئي�ضة.9-15
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2.780.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر
93%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر

املوؤ�ضر  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق   املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  اجل��دول )24-11-4(  يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.78(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق  ال�ضرح«  اخلام�س ع�ضر«مرحلة 

هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%93(.
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 وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة عند متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )3.00(، 
ماعدا ال�ضاهد )15-3( الذي مل يتحقق، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )1.00(.

املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر: مرحلة التقومي
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-25( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

  لل�ضف الرابع البتدائي،وهي كما يلي: 
جدول )4-11-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر: 

»مرحلة التقومي«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يوجد عنوان جانبي باللون الأحمر خلامتة 1-16
الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد فقرة ا�ضتخدام جدول التعلم.2-16
400ت

3.000.0031
0%  0%  100%  ن

توجد فقرة ا�ضتخدام املهارات القرائية.3-16
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر

املوؤ�ضر  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )25-11-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
التقومي« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق  ال�ضاد�س ع�ضر«مرحلة 

هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%100(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(.

املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر: مرحلة التو�ضع
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-26( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الرابع البتدائي، وهي كما يلي:   
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جدول )4-11-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع ع�صر: »مرحلة 
التو�صع«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-17

تتوفر الفقرات التالية:
•  الكتابة يف العلوم.	
•  القراءة والعلوم	
•  ن�ضاط كن عاملاً.	
• ن�ضاط بناء املهارة 	
• العلوم والريا�ضيات.	

013ت

1.250.50-

75%  25%  0%  ن

1.250.50املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

42%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

ال�ضابع  املوؤ�ضر  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )26-11-4( 
ع�ضر«مرحلة التو�ضع« ت�ضاوي )1.25(، وبانحراف معياري )0.50(، وبذلك مل يتحقق هذا املوؤ�ضر،حيث 

جاء هذا املتو�ضط يف املدى الأقل من )1.33(، وبن�ضبة )%42(.
ومل يتحقق ال�ضاهد الوحيد لهذا املوؤ�ضر، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.25(.

املوؤ�ضر الثامن  ع�ضر: مرجعيات املعلم
يو�ضح اجلدول رقم )4-11-28( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن  ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الرابع البتدائي،وهي كما يلي:   
جدول )4-11-28 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن  ع�صر: 

»مرجعيات املعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يوجد فهر�س للمرجعيات1-18
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

التنظيمية 2-18 املخططات  من  من��اذج  توجد 
وخرائط املفاهيم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد �ضفحة للر�ضم البياين.3-18
004ت

1.000.007
100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

وامل�ضاطر، 4-18 الأ���ض��ب��وع،  يوجد ج��دول لأي��ام 
ومقيا�س احلرارة.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

يوجد خمطط اجلدول الدوري )ال�ضف 5-18
الرابع(.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

وكيفية 6-18 للمطويات  متعدد  بنماذج  ي��زود 
�ضنعها.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد �ضالمل تقدير للن�ضاطات.7-18
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

8-18

»يوجد �ضمن املرجعيات:
• �ضالمل تقدير للكتابة.	
• ال��ت��ق��دي��ر ال��ل��ف��ظ��ي رب���اع���ي ال��ن��ق��اط 	

للكتابة )ال�ضرد ال�ضخ�ضي( و)الكتابة 
الق�ض�ضية(،  )ال��ك��ت��اب��ة  ال��و���ض��ف��ي��ة(، 
)ال���ك���ت���اب���ة ال�������ض���رح���ي���ة(، )ال���ك���ت���اب���ة 

املقارنة(، )الكتابة املعلوماتية(.

400ت

3.000.001

0%  0%  100%  ن

وامل���واد 9-18 امل�ضتهلكة  ل��ل��م��واد  �ضفحة  ت��وج��د 
غري امل�ضتهلكة.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

بح�ضب 10-18 العلمية  اخللفية  �ضفحات  تق�ّضم 
املجالت ومزودة ب�ضور ور�ضوم.

040ت
2.000.00

6 0%  100%  0%  ن

توّفر م�ضفوفة املدى والتتابع للمفاهيم 11-18
العلمية

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

تزود ب� قائمة امل�ضطلحات.12-18
004ت

1.000.007
100%  0%  0%  ن

ت�������زود ����ض���ف���ح���ات الرت������ب������اط ب��امل��ع��اي��ري 13-18
العلمية.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن
1.850.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثامن  ع�ضر

62%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثامن  ع�ضر

الثامن   املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )28-11-4( اجل��دول  يت�ضح من 
بدرجة  املوؤ�ضر  هذا  حتقق  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)1.85( ت�ضاوي  املعلم«  ع�ضر«مرجعيات 

متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط ح�ضابي يف املدى مابني )1.67-اأقل من 2.33(  وبن�ضبة )%1.85(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد 
 ،)3.00( قيمته   ح�ضابي  مرتفعة،ومبتو�ضط  بدرجة  و)8-18(  و)7-18(،  و)6-18(،  و)2-18(،   ،)1-18(
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وجاءت يف املرتبة الأوىل.
وحتقق ال�ضاهد )18-10(بدرجة متو�ضطة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ومل تتحقق ال�ضواهد 
)18-3(، و)18-4(، و)18-5(، و)18-9(، و)18-11(، و)18-12(، و)18-13(، حيث ح�ضلت على متو�ضط 

ح�ضابي قيمته )1.00(.  

املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر:  الرتميز والرتقيم
         يو�ضح اجلدول رقم )4-11-29( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الرابع البتدائي،  وهي كما يلي:   

جدول )4-11-29 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع ع�صر:  
»الرتميز والرتقيم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تكون ال��رم��وز م��وح��دة ال��دلل��ة يف جميع 1-19
اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.2-19
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

قريبة 3-19 املنا�ضب  املو�ضع  يف  ال��رم��وز  توجد 
من الفقرة املعنية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت��رق��ي��م ال�����ض��ف��ح��ات ب���الأرق���ام ال��روم��ان��ي��ة 4-19
ملقدمات الكتاب.

040ت
2.000.004

0%  100%  0%  ن

5-19abcd ترقم الوحدات  باحلروف
040ت

2.000.004
0%  100%  0%  ن

2.600.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر
87%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر

يت�ضح من اجلدول )4-11-29( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر 
»الرتميز والرتقيم« ت�ضاوي )2.60(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر 

بدرجة مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، وبن�ضبة )%87(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )2.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد 
)19-1(، و)19-2(، و)19-3( بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل، 

وحتقق ال�ضاهدان )19-4( )19-5(بدرجة متو�ضطة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.
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خال�صة نتائج املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
لعر�س النتائج الكلية للمحور الثاين التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
متثل  والتي  �ضاهداً،   )86( ت�ضمنت  موؤ�ضراً،   )20( عددها  والبالغ  املحور،  هذا  موؤ�ضرات  من  موؤ�ضر  كل 
املوا�ضفات الفنية يتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوؤ�ضرات، والن�ضب 
والن�ضب  احل�ضابية  املتو�ضطات   )30-11-4  ( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  وترتيبها،  حتققها،  مل�ضتوى  املئوية 

املئوية لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

اجلدول )4-11-30(املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور  الثاين املوا�صفات الفنية لدليل املعلم 
)ال�صف الرابع البتدائي(

املتو�صط املوؤ�صررقم  املوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

8010%  2.400.00ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل1
1001%3.000.00ات�ضاق الفهار�س2
3317%  1.000.00ات�ضاق امل�ضادر3
6713%  2.000.00ات�ضاق املحتوى والأن�ضطة4
3317%1.000.00نظرة �ضاملة للمحتوى واملكونات5
896%2.670.00افتتاحية الوحدة6
1001%3.000.00منظم الوحدة7
3317%1.000.00خمطط املعلم للتقنية8
7312%  2.190.12خمطط الف�ضل9

934%2.800.00منطية �ضفحات الدرو�س10
839%2.500.00افتتاحية الف�ضل11
6713%  2.000.00خمطط الدر�س  12
877%  2.600.00مرحلة التهيئة13
7811%  2.330.00مرحلة ال�ضتك�ضاف14
935%2.780.00مرحلة ال�ضرح15
1001%  3.000.00مرحلة التقومي  16
4216%1.250.50مرحلة التو�ضع17
6215%  1.850.00مرجعيات املعلم18
877%  2.600.00الرتميز والرتقيم19

74%2.210.03م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية  للمحور الثاين.

الكلي  الثاين  املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور   اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )30-11-4(  
ت�ضاوي )2.21(، وبانحراف معياري )0.03(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى مابني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%74(. 
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 )11( حتقق  حيث   ،)3-1( مابني  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
»منظم  ال�ضابع  واملوؤ�ضر  الفهار�س«،  »ات�ضاق  الثاين  املوؤ�ضر  املوؤ�ضرات:  وج��اءت  مرتفعة،  بدرجة  موؤ�ضراً 
الوحدة«، واملوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر»مرحلة التقومي« جميعها يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)3(، يليها املوؤ�ضر العا�ضر»منطية �ضفحات الدرو�س« يف املرتبة الرابعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،80(، 
ويليه املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر »مرحلة ال�ضرح« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.78(، فيما جاء املوؤ�ضر ال�ضاد�س 
»افتتاحية الوحدة« يف املرتبة ال�ضاد�ضة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.67(،لياأتي كل من: املوؤ�ضر الثالث 
ال�ضابعة، مبتو�ضط قيمته  املرتبة  »الرتميز والرتقيم«يف  التا�ضع ع�ضر  واملوؤ�ضر  التهيئة«،  ع�ضر »مرحلة 
ثم   )2.50( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الف�ضل«  »افتتاحية  ع�ضر  احل��ادي  املوؤ�ضر  ويليهما  ت�ضاوي)2.60(، 
املوؤ�ضر الأول»ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل«، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.40(، ثم املوؤ�ضر الرابع ع�ضر 

»مرحلة ال�ضتك�ضاف«مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.33(.
املرتبة  يف  الف�ضل«  التا�ضع«خمطط  املوؤ�ضر  ج��اء  متو�ضطة،حيث  بدرجة  موؤ�ضرات   )4( وحتققت 
الثانية ع�ضرة،مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.19(، يليه املوؤ�ضران الرابع »ات�ضاق املحتوى والأن�ضطة« والثاين 
ع�ضر«خمطط الدر�س« يف املرتبة الثالثة ع�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(،ثم املوؤ�ضر الثامن ع�ضر 

»مرجعيات املعلم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.85(، واحتل بذلك املرتبة اخلام�ضة ع�ضرة. 
التو�ضع«، حيث ح�ضل على متو�ضط  ال�ضابع ع�ضر »مرحلة  املوؤ�ضر  ومل تتحقق )4( موؤ�ضرات هي:  
امل�ضادر« واملوؤ�ضر اخلام�س »نظرة �ضاملة  »ات�ضاق  الثالث  املوؤ�ضر  ح�ضابي قيمته )1.25(، وح�ضل كل من 
 ،)1.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  للتقنية«  املعلم  »خمطط  الثامن  واملوؤ�ضر  واملكونات«،  للمحتوى 

واحتلت بذلك املرتبة الأخرية. 

مناق�صة نتائج حتليل دليل املعلم للعلوم )ال�صف الرابع البتدائي( وتف�صريها:
املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة  اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من  بعد 
حتليل دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي)من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
مف�ضلًة يتم ا�ضتقراء هذه النتائج ملناق�ضتها وتف�ضريها، لالإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الثاين من ت�ضاوؤلت 
الدرا�ضة«ما مدى التزام دليل املعلم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية 
الرابع  لل�ضف  الأ���ض��ل  ال�ضل�ضلة  من  ا�ضتخال�ضها  مت  التي  والفنية  الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية( 
البتدائي«؛، لذا �ضيتم مناق�ضة هذه النتائج  يف  حمورين، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات هذه املحاور 

مرتبة، كما يف اجلدول رقم )4-11-31( التايل:
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اجلدول رقم )4-11-31( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول 
البتدائي

رقم 
املتو�صط املحوراملحور

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صب 
الرتتيباملئوية

71.122%2.160.06املوا�ضفات الرتبويةالأول
741%2.210.03املوا�ضفات الفنيةالثاين

73%2.2.05م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-11-31(  اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحورين  ي�ضاوي)2.2(
وبذلك تكون درجة التزام دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي)من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 
الرتبوية والفنية-كما تظهر يف دليل املعلم )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(- متو�ضطة، حيث كان املتو�ضط 
املوا�ضفات)73%(، وقد  ن�ضبة حتقق هذه  ي�ضاوي)2.2(، وكانت  املوا�ضفات  مل�ضتوى حتقق هذه  احل�ضابي 
كانت درجات حتقق هذه املوا�ضفات متفاوتة، حيث تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق هذه 

املحاور مابني )2.2.11-21.1(، وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
يت�ضح من اجلدول )4-11-9( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الأول الكلية ت�ضاوي 
)2.11(، وبانحراف معياري )0.06(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66- اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%71  (. 
 )3( حتققت  حيث   ،)3-1( بني  ما  املوؤ�ضرات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة. وجاء املوؤ�ضر الرابع »ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من 
خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة« يف املرتبة الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، نتيجة التزام الدليل 
- وبدرجة مرتفعة - بتقدمي ر�ضوم تخطيطية كمنظمات ملعلومات الطالب، كما ت�ضمن الدليل اأ�ضئلة 
املعلم يف  الثاين »يدعم  املوؤ�ضر  الب�ضرية لتدريب الطالب عليها، ثم جاء  اإ�ضافية حول تو�ضيح ال�ضور 
ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم«، يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.71(، وكانت درجة 
الرابع البتدائي بعالمات تبويب، حتدد  املعلم لل�ضف  املوؤ�ضر مرتفعة، نتيجة للتزام دليل  حتقق هذا 
اأدرج ق�ضماً خا�ٍس  اإر�ضادات للمعلمني لكيفية ا�ضتخدام جدول التعلم، كما  مراحل دورة التعلم وتقدمي 
بنموذج دورة التعلم اخلما�ضية يف املرجع املكتبي للمعلم، بينما مل يتحقق �ضاهد من �ضواهد املوؤ�ضر لعدم 
التزام الدليل بتقدمي توجيهات للمعلم، لتطبيق التجارب واملفاهيم خارج الغرفة ال�ضفية، يف ن�ضاطات 
ممتدة للمنزل، �ضمن م�ضادر املعلم، كما مل تتوفر بطاقات املفاهيم. ويف املرتبة الثالثة جاء املوؤ�ضر ال�ضابع 
ح�ضابي  مبتو�ضط  ال�ضفي«  للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  لي�ضتخدم  املعلم  »يدعم 
قيمته )2.40(، ودرجة حتقق مرتفعة، وُتعزى هذه النتيجة اإىل حتقق ثالثة من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة 
لتقومي  تقدير  مقايي�س  وتقدمي  قبلياً،  الطالب  لتقييم  اأ�ضئلة  بتقدمي  الدليل  التزام  نتيجة  مرتفعة، 
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الدرو�س،  اختبارات  اأجوبة  بتقدمي  الدليل  التزم  كما  الكتابية،  والواجبات  للطالب،  الأدائية  الأن�ضطة 
لعدم  املوؤ�ضر،  �ضواهد  �ضاهد من  يتحقق  بينما مل  الأ�ضل،  املعلم  دليل  وردت يف  كما  الف�ضل،  واختبارات 

التزام الدليل بتقدمي امل�ضادر الإلكرتونية للتقومي، يف ف�ضول العلوم.
وحتققت )3( موؤ�ضرات بدرجة متو�ضطة حيث جاء  املوؤ�ضر اخلام�س »يدعم املعلم يف تطوير مهارات 
القراءة والكتابة والتحدث« بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.23( يف املرتبة الرابعة، وذلك 
اأربعة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، نتيجة للتزام الدليل بالرتكيز على مهارات  لتحقق 
للمعلم،  الدعم  وتقدمي  واأتعلم،  اأق��راأ  فقرة  عرب  التعلم،  دورة  يف  ال�ضرح،  مرحلة  يف  وامل��ف��ردات  القراءة 
لتعلم اللغة من خالل اأن�ضطة فقرة )اأ�ضاليب داعمة(، وتقدمي خمططات تنظيمية لتعزيز فهم الطالب 
اإىل ذلك حتققت ثالثة �ضواهد  للمفردات، ومن خالل م�ضادر املعلم )تنمية مهارة القراءة والكتابة(. 
بدرجة متو�ضطة، نتيجة التزام الكتاب - بدرجة متو�ضطة - بتقدمي مقرتحات لطرق متعددة ي�ضتطيع 
الطالب من خاللها التوا�ضل والت�ضارك باملهام القرائية والكتابية، مثل تكامل القراءة وتكامل الكتابة، 
الأ�ضل، حيث  ال�ضل�ضلة  كما ظهرت يف  العلوم،  والكتابة يف  العلوم،  القراءة يف  تكرار فقرات  لعدم  وذلك 
تكررت فقرات العلوم والكتابة والعلوم والقراءة يف كل ف�ضل من ف�ضول الكتاب يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بينما 
تكررت فقرة قراءة علمية مرتني، وفقرة كتابة علمية ملرة واحدة يف كتاب العلوم، ثم جاء املوؤ�ضر ال�ضاد�س 
 ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الريا�ضية«  وامل��ه��ارات  بالطرق  العلوم  حمتوى  ربط  يف  املعلم  »يدعم 
وذلك لعدم التزام الدليل بفقرة التكامل مع الريا�ضيات كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل حيث تكرر ورود 
الفقرة يف غالبية ف�ضول الكتاب يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل )11( بينما تكررت يف الدليل يف الن�ضخة العربية ملرة 
واحدة، يف كل جزء مبجموع )2(، وذلك راجع لتقلي�س فقرة العلوم والريا�ضيات يف كتاب الطالب �ضمن 
مرحلة التو�ضع يف الدر�س، كما توفر م�ضدر) بناء مهارات الريا�ضيات يف العلوم( يف الدليل، ومثل ب�ضورة 
الغالف يف �ضفحة خمطط الدر�س، اإل اأنه مل ترافقه �ضورة م�ضغرة لل�ضفحة امل�ضتهدفة، ومل ترافقه اأية 
توجيهات للمعلم، ومل يتطابق ورود امل�ضدر يف خمطط الدر�س كما ورد يف الدليل يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. وبعد 
ذلك جاء املوؤ�ضر الثالث »ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز« ومبتو�ضط ح�ضابي 
مرتفعة،  بدرجة  املوا�ضفة  �ضواهد  من  �ضواهد  ثالثة  حتقق  اإىل  النتيجة  هذه  وُتعزى   ،)2.00( قيمته 
نتيجة التزام الدليل بتقدمي اإر�ضادات لتخطيط م�ضتويات منا�ضبة من التحدي التعليمي للطالب، من 
خالل ا�ضرتاتيجية )مراعاة امل�ضتويات املختلفة(، كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، كما يقدم الدليل دعماً 
للمعلم من خالل اجلزء اخلا�س بالتقومي يف الغرفة ال�ضفية، �ضمن م�ضادر املعلم، ومل يتحقق �ضاهدان 
من �ضواهد املوؤ�ضر، وذلك لغياب خمتارات �ضوتية للقراءة املتعددة امل�ضتويات، كما مل يتوفر يف الدليل 
ا�ضرتاتيجيات اإ�ضافية للقراءة، �ضمن دليل املعلم للقراءة املتعددة امل�ضتويات، ومل تتوفر بطاقات املفاهيم 

املفتاحية، التي ت�ضمح بتقدمي املفاهيم املهمة للمجموعات ال�ضغرية اأو التعلم الفردي.
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ومل يتحقق  املوؤ�ضر الثامن »يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم«، حيث كانت قيمة املتو�ضط 
احل�ضابي ت�ضاوي )1(، واحتل بذلك املرتبة الأخرية، وذلك لغياب التقنيات اللكرتونية امل�ضاحبة للدليل، 

والتي تدعم املعلم يف عملية التخطيط والتوجيه، وهي على النحو التايل:
�  )Instructional Navigator CD-ROM( قر�س امل�ضتك�ضف التعليمي
�  )Classroom Presentation Toolkit CD-ROM( اأقرا�س الدليل الإر�ضادي للعرو�س ال�ضفية
�  )Professional Development DVDs( اأقرا�س ال� دي يف دي للتطوير املهني
اإلكرتونية  � الإلكرتوين لل�ضركة، ودعمه للدليل من خالل تقدمي )اختبارات  املوقع  عدم جاهزية 

امل�ضادر  يو�ضح  املعلم،  دليل  يف  تكنولوجي  خمطط  توفر  وع��دم  الطالب(،  لتقييم  الإنرتنت  عرب 
التقنية لكل من الطالب واملعلم. 

الكلية  الثاين  املحور   ملوؤ�ضرات  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )30-11-4( 
ت�ضاوي )2.21(، وبانحراف معياري )0.03(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.66-اأقل من 2.33(، وبن�ضبة )%74(. 
 )11( حتقق  حيث   ،)3-1( بني  ما  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موؤ�ضراً بدرجة مرتفعة، ويف املرتبة الأوىل جاء املوؤ�ضر الثاين »ات�ضاق الفهار�س«؛ وذلك لت�ضاق فهار�س 
دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي مع الفهار�س يف دليل املعلم يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، من حيث اللتزام 
بالألوان، وا�ضتخدام منط اخلط ، والت�ضميم الفني لل�ضفحات، وت�ضل�ضل تخطيط الف�ضول، وتخطيط 
الدرو�س، ثم تاله يف املرتبة نف�ضها املوؤ�ضر ال�ضابع »منظم الوحدة«، وذلك لت�ضاق مكونات �ضفحة منظم 
الوحدة، من حيث توفر ال�ضور والعبارات ال�ضارحة لل�ضورة والعناوين، اإل من عنوان املفاهيم واملبادئ 
الدليل، يف  national science education standards يف  كان حتت م�ضمى  الرئي�ضة. حيث  والأفكار 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل،  اإ�ضافة اإىل حمافظة الدليل على اللتزام باللون املميز لكل جمال من املجالت العلمية. 
ويف املرتبة الأوىل – اأي�ضاً- حّل املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر »مرحلة التقومي« لتحقق جميع �ضواهد املوؤ�ضر، 
وحتققت جميع املوؤ�ضرات ال�ضابقة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، يليها املوؤ�ضر العا�ضر »منطية �ضفحات 
الدرو�س« يف املرتبة الرابعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،80(، نتيجة للتزام الدليل بنف�س منطية ترتيب 
�ضفحات الدرو�س، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وذلك باللتزام بالألوان والعناوين، والرموز املحددة، 
ملرحلة دورة التعلم اخلما�ضية، اإل اأن الدليل مل يخ�ض�س مربعاً ن�ضياً باللون الأ�ضفر للم�ضادر التقنية، 
كما وردت يف الدليل يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل،  يليه املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر »مرحلة ال�ضرح« مبتو�ضط ح�ضابي 
الأ�ضل، من  ال�ضل�ضلة  وردت يف  كما  ال�ضرح،  بجميع مكونات مرحلة  املعلم  دليل  للتزام   ،)2.78( قيمته 
اأيقونة التدري�س ال�ضريع، والتي غابت عن الدليل يف الن�ضخة العربية، وذلك حلذف ال�ضرتاتيجية من 
خمطط الدر�س. وجاء املوؤ�ضر ال�ضاد�س »افتتاحية الوحدة« يف املرتبة ال�ضاد�ضة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
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)2.67(، وذلك لتحقق خم�ضة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعه، نتيجة ات�ضاق مكونات �ضفحة 
افتتاحية الوحدة، يف دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي، من حيث الت�ضميم والأل��وان والعناوين، مع 
�ضميك،  بغالف  تكن  مل  الوحدة   افتتاحية  �ضفحة  اأن  اإل  الأ�ضل،  الكتاب  يف  الوحدة  افتتاحية  �ضفحة 
املوؤ�ضر  من  كل  وياأتي  العلمي.  املجال  يو�ضح  ل�ضان  على  حتتِو  مل  كما  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  ظهرت  كما 
الثالث ع�ضر »مرحلة التهيئة«،  واملوؤ�ضر التا�ضع ع�ضر »الرتميز والرتقيم« يف املرتبة ال�ضابعة، مبتو�ضط 
قيمته ت�ضاوي)2.60(، وذلك ملحافظة الدليل على ترتيب م�ضامني �ضفحات مرحلة التهيئة، وات�ضاق كل 
من الألوان والعناوين، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بينما غاب املربع الن�ضي - الذي يت�ضمن امل�ضادر 
اأ�ضلوب الرتميز والرتقيم، كما ورد  التقنية - عن الدليل يف الن�ضخة العربية، كما حافظ الدليل على 
يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل اأن مقدمات الدليل مل ترقم بالأرقام اليونانية. ثم تالهما املوؤ�ضر احلادي ع�ضر 
»افتتاحية الف�ضل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.50(، للتزام الدليل بجميع مكونات �ضفحات افتتاحية 
الف�ضل، بينما مل يت�ضمن الدليل املربع الن�ضي اخلا�س مب�ضتويات متعددة للقراءة يف العلوم، يليه املوؤ�ضر 
الغالف  وذلك لت�ضاق �ضور  قيمته )2.40(،  للدليل« مبتو�ضط ح�ضابي  ال�ضكل اخلارجي  »ات�ضاق  الأول 
الأج��زاء  الدليل مل يحافظ على  اأن  اإل  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  ال�ضور يف  الدليل، مع  الأمامية واخللفية يف 
الثالثة للدليل بح�ضب املجالت العلمية، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، حيث يتكون الدليل من جزاأين، 
الدرا�ضي  الف�ضل  اإىل  الدرا�ضية  ال�ضنة  يق�ضم  وال��ذي  اململكة،  التعليمي يف  النظام  لطبيعة  راج��ع  وذل��ك 
الأول والف�ضل الدرا�ضي الثاين، وياأتي املوؤ�ضر الرابع ع�ضر »مرحلة ال�ضتك�ضاف« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.33(، لُتعزى هذه النتيجة اإىل حمافظة الدليل على �ضمات مرحلة ال�ضتك�ضاف، كما وردت يف ال�ضل�ضلة 
alternative explore قد غابت متاماً  الأ�ضل، وتوفر جميع عنا�ضر الن�ضاط، اإل اأن الأن�ضطة البديلة 

عن الدليل.
املرتبة  يف  الف�ضل«  »خمطط  التا�ضع  املوؤ�ضر  جاء  حيث  متو�ضطة،  بدرجة  موؤ�ضرات   )4( وحتققت 
الثانية ع�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.19(، وذلك للتزام الدليل بالت�ضميم الفني لل�ضفحات كما 
وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وذلك بتقدمي �ضور م�ضغرة مل�ضادر املعلم مو�ضحًة عليها الإجابات، اإل اأن بع�س 
ال�ضور امل�ضغرة للم�ضادر ا�ضتلت من م�ضادر الطالب، ومل تو�ضح عليها الإجابات، كما غابت ا�ضرتاتيجية 
التدري�س ال�ضريع من الدليل، ومل ت�ضمن امل�ضادر التقنية بخالف املوقع الإلكرتوين. يلي املوؤ�ضر التا�ضع 
الثالثة ع�ضرة،  املرتبة  الدر�س« يف  الثاين ع�ضر »خمطط  والأن�ضطة« ثم  املحتوى  »ات�ضاق  الرابع  املوؤ�ضر 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، وذلك للتزام الدليل باأن�ضطة ال�ضتق�ضاء العلمي كما وردت يف ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل، وتنوعت بني اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية وا�ضتق�ضائية، بينما قّل�ضت اأن�ضطة تنمية املهارات، وقدمت ملرة 
املوؤ�ضر الثامن ع�ضر »مرجعيات املعلم« مبتو�ضط ح�ضابي  واحدة فقط، يف كل جزء من الكتاب، ثم جاء 
املوؤ�ضر  �ضواهد  �ضواهد من  املرتبة اخلام�ضة ع�ضرة، وذلك لتحقق خم�ضة  بذلك  واحتل  قيمته )1.85(، 
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بدرجة مرتفعة، ومل تتحقق �ضبعة �ضواهد نظراً لغياب املرجعيات التالية عن دليل املعلم:
جدول لأيام الأ�ضبوع، وامل�ضاطر، ومقيا�س احلرارة. �
�ضفحة الر�ضم البياين. �
�ضفحة املواد امل�ضتهلكة واملواد غري امل�ضتهلكة �
م�ضفوفة املدى والتتابع. �
قائمة بامل�ضطلحات العلمية.  �
�ضفحات الرتباط باملعايري العلمية. �

التو�ضع« حيث ح�ضل على متو�ضط  ال�ضابع ع�ضر »مرحلة  املوؤ�ضر  تتحقق )4( موؤ�ضرات هي:   ومل 
ح�ضابي قيمته )1.25(، وذلك لغياب مرحلة التو�ضع يف العديد من دور�س الكتاب، حيث تكررت مرحلة 
التو�ضع لأربع مرات يف اجلزء الواحد من الكتاب يف حني اأن مرحلة التو�ضع تكررت يف جميع الدرو�س يف 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وح�ضل كل من املوؤ�ضر الثالث »ات�ضاق امل�ضادر« واملوؤ�ضر اخلام�س »نظرة �ضاملة للمحتوى 
واملكونات«، واملوؤ�ضر الثامن »خمطط املعلم للتقنية« على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، واحتلت بذلك 

املرتبة الأخرية، وذلك لغياب ال�ضفحات املحققة لتلك املوؤ�ضرات كلياً من الدليل.
التزام  »ما مدى  الدرا�ضة  ت�ضاوؤلت  )ه���( من  الثاين  الفرعي  الت�ضاوؤل  الإجابة عن  وبذلك متت    
دليل املعلم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات 

الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الرابع البتدائي؟«
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نتائج حتليل دليل املعلم للعلوم )ال�صف الأول املتو�صط( :

لعر�س نتائج  حتليل دليل املعلم ال�ضف الأول املتو�ضط، مت عر�س نتائج موا�ضفات كل حمور يف �ضوء 
م�ضتوى حتقق موؤ�ضراتها، وال�ضواهد التي تندرج حتتها، ومن ثم عر�س نتائج املحور الكلي كما يلي:

املحور الأول: املوا�صفات الرتبوية
من  التعليمي  املنتج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  حت��دد  التي  العلمية  ال�ضروط  على  املحور  ه��ذا  يركز 
الناحية الرتبوية التعليمية لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل لدليل املعلم )ال�ضف الأول املتو�ضط(، والبالغ عددها )7( موؤ�ضرات، يندرج حتتها )45( �ضاهداً، 
تعك�س املوا�ضفات الرتبوية التي يجب اأن يلتزم بها دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط بجزاأيه: الف�ضل 
الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية(، 
ويتم تناول نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل موؤ�ضريف �ضوء م�ضتوى حتقق ال�ضواهد التي تندرج حتت 

كل موؤ�ضر، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذا املوؤ�ضرات وترتيبها الكلي لهذا املحور كما يلي:

املوؤ�ضر الأول: يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-1( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 

والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:

جدول )4-12-1 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول »يدعم املعلم يف 
الرتكيز على ال�صتق�صاء«

ال�صواهدم
ال�صتجابةالتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققالن�صبة
جزئيا

غري 
متحقق

1-1

عر�س  لكيفية  مب��ق��رتح��ات  املعلم  ي���زود 
الأن�ضطة ال�ضتق�ضائية املغلقة واملوّجهة 
اأخ��رى  اأن�ضطة  وك��ذل��ك  املفتوحة  و�ضبه 

بديلة.

400ت
3.000.00-

0%  0%  100%  ن

2-1
ت�ضتخدم املختربات البديلة يف دليل املعلم 
لدعم العلوم املعتمد على ال�ضتق�ضاء اأو 

كبديل للمختربات التقليدية.

400ت
3.000.00-

0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الأول
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الأول
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يت�ضح من اجلدول )4-12-1( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول »يدعم 
املتو�ضط يف  املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )0.00(، ويقع هذا 

املدى ما بني )2.33-3( وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، ون�ضبة التحقق )%100(.
وحتققت �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته ت�ضاوي )3.00(.

 املوؤ�ضر الثاين: يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املعلم
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-2( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين  يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

جدول )4-12-2 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »يدعم املعلم يف 
ا�صتهداف التعلم املتمركز حول املعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحقق   ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-2

مي��ن��ح امل��ع��ل��م��ني ���ض��ورة ع��ن درج����ة الفهم 
ا�ضرتاتيجيات  خ���الل  م��ن  ال��ط��الب  ع��ن��د 
ال���ت���دري�������س امل���ق���رتح���ة  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

التقومي البنائي.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-2

ي����ح����دد امل���ف���اه���ي���م اخل����اط����ئ����ة ال�������ض���ائ���ع���ة 
لن�ضاطات  اق��رتاح  مع  بالف�ضل،  املرتبطة 
)م��ن��اق�����ض��ة،ع��رو���س( ت�����ض��اع��د يف حت��دي��د 

املفهوم اخلاطئ.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يحدد املفاهيم اخلاطئة ال�ضائعة املرتبطة.3-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

4-2

�ضعوبات  على  التعرف  على  املعلم  ي�ضاعد 
ال��ت��ع��ل��م ع��ن��د ال���ط���الب واق������رتاح اأن�����ض��ط��ة 
ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا م����ن خ�����الل ال���ت���دخ���الت 

اليومية والتحقق من الفهم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-2

الطالب  لتدريب  الفر�ضة  للمعلم  يوفر 
ن�ضاط  املعرفة من خ��الل  بناء  اإع��ادة  على 
    Quickالرئي�ضة ال���ف���ك���رة  )م���ن���اق�������ض���ة 

.)check

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

6-2
على  املعلمني  م�ضاعدة  يف  التقنية  ت�ضهم 
 Exam ب���ن���اء الخ����ت����ب����ارات ب���ا����ض���ت���خ���دام  

View assessment

004ت
1.000.009

100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحقق   ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

7-2

ت�ضاعد املعلمني على حتدي الطالب ب�ضكل 
اأوراق  املوجهة،  القراءة  با�ضتخدام  �ضحيح 
 Fast file يف  والتعزيز  ل��الإث��راء  العمل 

chapter resources

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

8-2
ي��رك��ز دل��ي��ل امل��ع��ل��م ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ه��ارات 
املذاكرة والتي ت�ضاعد الطالب على حتمل 

م�ضوؤولية تعلمه.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

9-2

دليل  يف  البحثية  امل�����ض��اري��ع  ���ض��م��ات  ت��رّك��ز 
امل��ع��ل��م ع��ل��ى م����ه����ارات امل����ذاك����رة وت�����ض��اع��د 
ال��ط��الب ع��ل��ى حت��م��ل م�����ض��وؤول��ي��ة تعلمهم 

با�ضتخدام م�ضاريع الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يزود بب�ضريات عالية اجلودة يف ال�ضفافيات 10-2
لرتكيز انتباه الطالب و�ضد اهتمامه.

004ت
1.000.009

100%  0%  0%  ن

2.60.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
87%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

يت�ضح من اجلدول )4-12-2(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين« يدعم 
املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املعلم« ت�ضاوي)2.6(، والنحراف املعياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل 
اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 – 3(، ون�ضبة التحقق 

.)%87(
وتراوحت قيم املتو�ضطات  احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر  مابني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد)1-2(، 
و)2-2(، و)2-3(، و)2-4(، و)2-5(، و)2-7(، و)2-8( )2-9( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  
)3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل، بينما يتحقق ال�ضاهدان )2-6(، )2-10(، حيث ح�ضال على متو�ضط 

ح�ضابي قيمته )2.00( وبهذا يكونان يف املرتبة الأخرية.

املوؤ�ضر الثالث:  ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-3( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي: 
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اجلدول )4-12-3(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث »ي�صهم 
املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-3

ي���وج���د ق�����ض��م خ���ا����س ب��ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ت��م��اي��ز 
العديد من ال�ضرتاتيجيات  يحتوى على 
للمتعلمني   امل��ت��ع��ددة  امل�����ض��ت��وي��ات  مل��واج��ه��ة 

ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

2-3

ب�ضكل  الطالب  حتدي  على  املعلم  ي�ضاعد 
م��ن��ا���ض��ب ال���ق���راءة امل��وج��ه��ه ل��ل��ت��م��ك��ن من 
املحتوى اأوراق العمل للتعزيز والتو�ضع يف 

Fast file chapter resources

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

3-3

ي��وف��ر 3 م�����ض��ت��وي��ات خم��ت��ل��ف��ة ل��الأن�����ض��ط��ة 
يف حم��ت��وى ���ض��ف درا����ض���ي واح����د مل��الق��اة 
الطبيعي،  امل�ضتوى  يف  الفئات  احتياجات 

وامل�ضتوى ال�ضعيف، وامل�ضتوى املتقدم.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

4-3
ال�ضبورة  م��ن  للن�س  كاملة  ق���راءة  ت��وف��ر 
 Student work با�ضتخدام  التفاعلية 

DVD-ROM

004ت
1.000.00

6 100%  0%  0%  ن

5-3

ي��ق��دم ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ع��ل��م ال��ت��ع��اوين 
لت�ضمني  للمعلمني  ب��اإر���ض��ادات  مدعومة 
ه���ذه ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ب��ا���ض��ت��خ��دام دليل 

التعلم التعاوين يف الغرفة ال�ضفية.

400ت
3.000.00

1 0%  0%  100%  ن

6-3

يقدم تعليمات حول كيفية ابتكار اأ�ضاليب 
ب�������ض���ري���ة م���ت���ع���ددة ل���ت���ق���دمي امل���ع���ل���وم���ات  
،الر�ضومات  املفاهيم  خ��رائ��ط  با�ضتخدام 

graphics software البيانية و

013ت
1.250.500

5 75%  25%  0%  ن

2.380.08املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث
79%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثالث

الثالث  املوؤ�ضر  حتقق   مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )3-12-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
»ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز« ت�ضاوي )2.38(، وبانحراف معياري )0.0.8(، 
مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33 –3(، 

ون�ضبة التحقق )%79(.
ال�ضواهد )3-1(، و)2-3(،  لل�ضواهد ما بني )1-3(، وحتققت  املتو�ضطات احل�ضابية  وتراوحت قيم 
الأوىل، يف  املرتبة  و)3-3(، و)3-5( بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك 
ال�ضاهدان )3-4(، و)3-5( حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، )1.25(  حني مل يتحقق 

على التوايل.
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املوؤ�ضر الرابع: ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-4( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-12-4( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع »ي�صهم 
املحتوى يف دعم مهارات ال�صتذكار اأو الدرا�صة من خالل ا�صرتاتيجيات منا�صبة «

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يزود املعلم بتلميحات لزيادة فهم الطالب 1-4
اأثناء القراءة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-4
تناق�س الت�ضورات اخلاطئة يف كتاب املعلم 
ليتمكن املعلمون من تقومي فهم الطالب 

وتوفري تغذية راجعة فورية لهم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

اأداء 3-4 لتقومي  ق��وائ��م  املعلم  كتاب  يف  تتوفر 
الطالب يف ف�ضول العلوم.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع

يت�ضح من اجلدول )4-12-4(اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع 
»ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة« ت�ضاوي )3.00(، 
وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )2.33 – 3.00(، ون�ضبة التحقق )%100(.
وحتققت جميع ال�ضواهد لهذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(.

 املوؤ�ضر اخلام�س: يوفر ا�ضرتاتيجيات وم�ضادر اإ�ضافية للمعلم مل�ضاعدة الطالب على التمكن من 
املهارات الأ�ضا�ضية.

يو�ضح اجلدول رقم )4-12-5( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   
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اجلدول )4-12-5( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »يوفر 
ا�صرتاتيجيات وم�صادر اإ�صافية للمعلم مل�صاعدة الطالب على التمكن من املهارات الأ�صا�صية«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-5
ي��وف��ر ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات وم�����ض��ادر اإ���ض��اف��ي��ة 
للمعلم مل�ضاعدة الطالب على التمكن من 

املهارات الأ�ضا�ضية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2-5

ي����وّف����ر م�������ض���ادر لإع���������ادة ك���ت���اب���ة ال��ن�����س 
مب�������ض���ت���وي���ات ق��������راءة ���ض��ه��ل��ة م����ن خ���الل 
با�ضتخدام  الفهم  ا�ضتهداف  ا�ضرتاتيجيات 
خطوات تدوين املالحظات واأ�ضئلة مركزة  

Reading essential

310ت

2.750.5004

0%  25%  75%  ن

3-5

لبناء  فعالة  ا�ضرتاتيجيات  م�ضادر  يوّفر 
Read-  مهارات القراءة والكتابة العلمية
 ing and writing in the science

classroom

310ت
2.750.5004

0%  25%  75%  ن

4-5
الفكرة  ومراجعة  تنظيم  يف  تدريباً  يوفر 
ال��رئ��ي�����ض��ة ب��ا���ض��ت��خ��دام ال����ق����راءة امل��وج��ه��ة  

لإتقان املحتوى

013ت
1.250.5009

75%  25%  0%  ن

5-5

ال��ق��راءة  لتقوية  خمتلفة  اأن�����ض��ط��ة   ي��وف��ر 
ب���ا����ض���ت���خ���دام ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات ال��ت��دري�����س 
وا�ضرتاتيجيات  التعاوين  التعلم  املتبادل، 

القراءة الفاعلة.

040ت
2.000.007

0%  100%  0%  ن

6-5
يقّدم ا�ضرتاتيجيات يف افتتاحية الوحدات 
لت�ضجيع الطالب على اإدارة التعلم الذاتي 

عرب م�ضاريع الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

7-5
يقدم اأفكاراً للتمكن من املفردات الأ�ضا�ضية  
م���ن خ����الل ا���ض��ت��ق��اق امل����ف����ردات ورب��ط��ه��ا 

بال�ضتخدام اليومي.

310ت
2.750.5004

0%  25%  75%  ن

8-5
متقاطعة  )ك��ل��م��ات  تعليمية  األ��ع��اب��اً  ي��ق��دم 
puzzle mak-  لتعزيز مهارات املفردات

er CD ROM

004ت
1.000.0010

100%  0%  0%  ن

9-5
الطالب  ت�ضاعد  للمعلم  توجيهات  يقدم 
 Visual الب�ضرية  املعلومات  تف�ضري  على 

Learning

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

10-5

يقدم توجيهات للمعلم يف مرحلة التحفيز 
CD- ب��ا���ض��ت��خ��دام ال�������ض���ب���ورة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ROOM لتقدمي  خلفيات ب�ضرية ور�ضوم 

بيانية تفاعلية ور�ضوم متحركة.

004ت
10.0010

100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

11-5

ي���ق���ّدم ل��ل��م��ع��ل��م ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات حم���ددة 
مل�ضاعدة الطالب على التمكن من املهارات 
يف  والكتابة  القراءة  با�ضتخدام  الأ�ضا�ضية 

ف�ضول العلوم.

0402.000.007ت

0%  100%  0%  ن

2.230.18املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س
74%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر اخلام�س

»يوفر  املوؤ�ضر اخلام�س  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  يت�ضح من اجل��دول )5-12-4( 
ت�ضاوي  الأ�ضا�ضية«  املهارات  من  التمكن  على  الطالب  مل�ضاعدة  للمعلم  اإ�ضافية  وم�ضادر  ا�ضرتاتيجيات 
)2.23(، وبانحراف معياري )0.18(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث يقع هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-2.33(، ون�ضبة التحقق )%74(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1 – 3(، وحتققت ال�ضواهد )1-5(، 
املرتبة  و) 5-6(، و)5-9( بدرجة مرتفعة، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت 
الأوىل، تليها ال�ضواهد )5-2(، و) 5-3(، و)5-7( والتي حتققت بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
ح�ضابي  متو�ضط  على  وح�ضال  متو�ضطة،  بدرجة  و)10-5(   ،)5-5( ال�ضاهدان  حتقق  حني  يف   ،)2.75(

قيمته )2.00(، ومل تتحقق ال�ضواهد )5-4(، و) 5-8(، و)10-5(.

للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  ت��ق��ومي  واأ���ض��ال��ي��ب  اأدوات  لي�ضتخدم  املعلم  ي��دع��م  ال�����ض��اد���س:  امل��وؤ���ض��ر   
ال�ضفي 

يو�ضح اجلدول رقم )4-12-6( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
 والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:  

اجلدول )4-12-6(  التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س »يدعم املعلم 
لي�صتخدم اأدوات واأ�صاليب تقومي متنوعة وم�صتمرة للتقومي ال�صفي«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي��ح��دد امل��ف��اه��ي��م اخل��اط��ئ��ة ع��ن��د ال��ط��الب 1-6
وكيفية معاجلتها لتعزيز فهم الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

تقدير 2-6 مقايي�س  على  املعلم  كتاب  ي�ضتمل 
لالأ�ضئلة املفتوحة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

3-6
ي���ق���دم اأن�������ض���ط���ة مل���راج���ع���ة ال���ف���ه���م واإع�������ادة 
التدري�س للمفاهيم الرئي�ضة �ضمن املرحلة 

الثالثة يف خطة الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يوجد التقومي يف كتاب املعلم بعد كل ف�ضل 4-6
وي�ضتمل على تقومي الأداء وملف الإجناز.

040ت
2.000.004

0%  100%  0%  ن

يتوفر امللف التفاعلي بعد نهاية كل ف�ضل.5-6
004ت

1.000.006
100%  0%  0%  ن

6-6
العلوم  الأداء يف درو�س  يقدم �ضمن تقومي 
للمعلم  وتعليمات  تقدير  ملقايي�س  قائمة 

ل�ضتخدامها يف تقومي الأداء.

040ت
2.000.004

0%  100%  0%  ن

7-6

املعلم  ت�ضاعد  الخ��ت��ب��ارات  م��ن  عينة  يقدم 
م�ضغوطاً  قر�ضاً  فيه  ي�ضتخدم  التقييم  يف 
وميكن  الخ��ت��ب��ارات  اأ�ضئلة  م��ن  ع��دد  عليه 

التعديل على الأ�ضئلة اأو الإ�ضافة عليها.

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن

8-6
يوجد قر�س م�ضغوط  ي�ضتخدم يف ال�ضبورة 
لكل  تقييمية  اأ�ضئلة  ويت�ضمن  التفاعلية 

مقطع يف كل در�س .

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن

ي��ق��دم  ف��ي��دي��و ا���ض��ت��ع��را���ض��ي يف ���ض��ك��ل لعبة 9-6
للتغذية الراجعة بعد كل ف�ضل.

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن
1.890.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضاد�س

63%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر ال�ضاد�س

ال�ضاد�س  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )6-12-4( اجل��دول  يت�ضح من 
 ،)1.89( ت�ضاوي  ال�ضفي«  للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  لي�ضتخدم  املعلم  »يدعم 
وبانحراف معياري )0.00(، مما ي�ضري اإىل اأن درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث وقع هذا املتو�ضط 

يف املدى ما بني )1.67– اأقل من2.33(، ون�ضبة التحقق )%63(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر مابني )1-3(، وحتققت ال�ضواهد )1-6(، 
و)6-2(، و)6-3( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، كما حتقق 
ال�ضاهدان )6-4(، و)6-6( بدرجة متو�ضطه، حيث ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، يف حني 
مل تتحقق ال�ضواهد)6-5(، و)6-7(، و)6-8(، و)6-9(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.
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املوؤ�ضر ال�ضابع:  يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-7( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

اجلدول )4-12-7( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »يدعم املعلم 
يف ا�صتخدام التقنية لدعم التعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-7

 Science Online م�����وق�����ع  ي�������ض���م���ح 
للمعلمني بالو�ضول اإىل منتدى املعلم حيث 
وال�ضرتاتيجيات  الأف��ك��ار  املعلمون  يتبادل 
للمعلم  اإ�ضافية  وتتوفر م�ضادر  والأن�ضطة، 

glencoe.com على الرابط

004ت

1.000.00-

100%  0%  0%  ن

2-7

اأو   Chalkboard  Interactiveحتتوي
تقدميية  عرو�س  على  التفاعلية  ال�ضبورة 
م���ع ر���ض��وم��ات ل��ك��ل ف�����ض��ل وحت���ت���وي اأي�����ض��اً 
املخ�ض�ضة  التقدميية  للعرو�س  �ضوء  على 

واأدوات تكنولوجية اأخرى.

004ت

1.000.00-

100%  0%  0%  ن

3-7LabManag� املعمل اإدارة  برنامج   ي�ضمح 
er  لهم بتخ�ضي�س اأن�ضطة املعمل.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

4-7

 Teacher دي  يف  دي  ال�����  ق���ر����س  ي�����ض��م��ح 
 Works TM Plus DVD-ROM
ل��ل��م��ع��ل��م��ني ب��ت��خ�����ض��ي�����س خ���ط���ة ال����در�����س 

وا�ضتخراج م�ضادر ال�ضف ب�ضرعة و�ضهولة.

004ت

1.000.00-

100%  0%  0%  ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع
33%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع

لدعم  التقنية  ا�ضتخدام  يف  املعلم  »يدعم  ال�ضابع  املوؤ�ضر  اأن  اأع��اله   )7-12-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
 ،)0.00( معياري  والن��ح��راف   )1.00( ت�ضاوي  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  كانت  حيث  يتحقق  مل  التعلم« 

وكانت ن�ضبة التحقق )%33(.
ومل تتحقق �ضواهد هذا املوؤ�ضر جميعها، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، باتفاق 

جميع املحللني بن�ضبة )%100(.
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خال�صة نتائج املحور الأول: املوا�صفات والرتبوية 
لعر�س النتائج املحور الأول الكلية التي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
متثل  والتي  �ضاهداً،   )45( ت�ضمنت  موؤ�ضرات،   )7( عددها  والبالغ  املحور،  هذا  موؤ�ضرات  من  موؤ�ضر  كل 
املوا�ضفات الرتبوية لدليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط. يتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط 
 ( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  وترتيبها،  حتققها،  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب  املوؤ�ضرات،  لهذه  امل��وزون  احل�ضابي 

4-12-8( املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:

اجلدول )4-12-8( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الأول املوا�صفات الرتبوية   

رقم  
املتو�صط املوؤ�صراملوؤ�صر

احل�صابي
النحراف 

املعياري
الن�صبة 
الرتتيباملئوية

1001%3.000.00يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء.1
873%2.60.00يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.2
794%2.380.08   ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز.3

خالل 4 من  الدرا�ضة  اأو  ال�ضتذكار  مهارات  دع��م  يف  املحتوى  ي�ضهم 
1001%3.000.00ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة.

يوفر ا�ضرتاتيجيات وم�ضادر اإ�ضافية للمعلم مل�ضاعدة الطالب على 5
745%2.230.18التمكن من املهارات الأ�ضا�ضية.

وم�ضتمرة 6 متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  لي�ضتخدم  املعلم  يدعم 
636%1.890.00للتقومي ال�ضفي.

337%1.000.00يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم.7
77%2.30.04م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات الكلية للمحور الأول 

يت�ضح من اجلدول )4-12-8(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الأول الكلية ت�ضاوي 
)2.3(، وبانحراف معياري )0.04(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.33(، ون�ضبة التحقق )%77(. 
 )4( حتققت  حيث   ،)3-1( بني  ما  املوؤ�ضرات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة، وجاء املوؤ�ضر الأول »يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء«، واملوؤ�ضر الرابع 
»ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة« يف املرتبة الأوىل، 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، يليهما املوؤ�ضر الثاين »يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء املتمركز 
على املتعلم«، يف املرتبة الثالثة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.6(، وكانت درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة. ويف 
املرتبة الرابعة جاء املوؤ�ضر الثالث »ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز«، ومبتو�ضط 

ح�ضابي قيمته )2.38(، وبدرجة حتقق مرتفعة.
بدرجة  وال��ت��ح��دث«  والكتابة  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  تطوير  يف  املعلم  »ي��دع��م  اخلام�س  امل��وؤ���ض��ر  وحت��ق��ق 
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ال�ضاد�س«يدعم  املوؤ�ضر  املرتبة اخلام�ضة، يليه  متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.23(، واحتل بذلك 
قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  ال�ضفي«  للتقومي  وم�ضتمرة  متنوعة  تقومي  واأ�ضاليب  اأدوات  لي�ضتخدم  املعلم 

)1.89(، ودرجة حتقق متو�ضطة.
   بينما مل يتحقق  املوؤ�ضر ال�ضابع »يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم« حيث كانت قيمة 

املتو�ضط احل�ضابي )1(، وجاء يف املرتبة الأخرية.

Technical Specifications املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
يركز هذا املحور على ال�ضروط العلمية التي تتناول املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، 
وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني لكافة مكونات الكتاب، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لدليل املعلم، والبالغ عددها )18( موؤ�ضراً، يندرج حتتها )150( �ضاهداً، وترتيبها 
يف �ضوء نتائج حتليل دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط:الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين 
)من منتجات م�ضروع تطوير العلوم والعلوم الطبيعية(، ومت تناول نتائج هذا املحور بتحليل نتائج كل 
موؤ�ضر يف �ضوء ال�ضواهد التي حتققها، ومن ثم يتم تناول م�ضتوى حتقق هذه املوؤ�ضرات وترتيبها الكلي 

لهذا املحور كما يلي:

 املوؤ�ضر الأول: ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-9(  التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الأول يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط من املوا�ضفات 

الفنية، وهي كما يلي:   

جدول )4-12-9 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الأول»ات�صاق ال�صكل 
اخلارجي للدليل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

وجتليده 1-1 غالفه  ب�ضماكة  الدليل  يتميز 
احللزوين.

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن

2-1
ي��ت��ك��ون دل��ي��ل امل��ع��ل��م م��ن 3 اأج��زاء)ك��ت��ب( 
بح�ضب املجال العلمي؛ جزء علم الفيزياء، 

وجزء علم الأر�س، وجزء علم الأحياء.

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن

ت���ك���ون ����ض���ورة ال���غ���الف مم��اث��ل��ة ل�����ض��ورة 3-1
غالف كتاب الطالب.

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

4-1

يتكون من �ضفحات ميزت بهام�س علوي 
باللون الأحمر وق�ضمت اإىل :

• �ضفحة تت�ضمن �ضمات وفوائد الكتاب.	
• الرموز امل�ضتخدمة يف ال�ضالمة.	
• �ضفحة مماثلة للغالف اخلارجي.	
• �ضفحات لأ�ضماء املوؤلفني واملراجعني.	

040ت

2.000.003

0%  100%  0%  ن

5-1
يوجد هام�س جانبي بلون مميز للمجال، 
الأحياء،  لعلم  الأخ�ضر  للفيزياء،  الأزرق 

والربتقايل لعلم الأر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت��ك��ون ����ض���ورة ال���غ���الف اخل��ل��ف��ي مم��اث��ل��ة 6-1
للغالف اخللفي لكتاب الطالب.

040ت
2.000.003

0%  100%  0%  ن

ي���وج���د خم���ط���ط ل���ل���ج���دول ال��������دوري يف 7-1
الغالف الداخلي اخللفي.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.290.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

76%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق   املوؤ�ضر الأول

يت�ضح من اجلدول )4-12-9( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الأول من 
املوا�ضفات الفنية »ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل« ت�ضاوي )2.29(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك 
تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من 2.333(، 

ون�ضبة التحقق )%76(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )2-3(، وحتقق ال�ضاهدان )5-1(، 
)1-7( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واأحتال بذلك املرتبة الأوىل، وحتققت ال�ضواهد 

)1-1(، و)1-2(، و)1-3(، و)1-4(، و)1-6( بدرجة متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(.

 املوؤ�ضر الثاين: ات�ضاق  مقدمات الدليل
         يو�ضح اجلدول رقم )4-12-10(التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول املتو�ضط، وهي كما يلي: 
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جدول )4-12-10 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين »ات�صاق مقدمات 
الدليل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ف��ه��ر���س ل��دل��ي��ل امل��ع��ل��م  ي��ت�����ض��م��ن قائمة 1-2
مبحتويات مقدمات الدليل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

 ي��ق�����ّض��م ال��دل��ي��ل اإىل الأق�������ض���ام ال��ت��ال��ي��ة:2-2
 - التدري�س الن�ضط

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

- املراجعة متعددة امل�ضتويات والتقومي3-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- م�ضادر املعلم لتوفري الوقت4-2
004ت

1.000.0014
100%  0%  0%  ن

- دعم التقنية5-2
004ت

1.000.0014
100%  0%  0%  ن

- �ضاعد طالبك على القراءة والكتابة6-2
040ت

2.000.0012
0%  100%  0%  ن

- املطويات7-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- دليل تخطيط الف�ضل الدرا�ضي8-2
004ت

1.000.0014
100%  0%  0%  ن

- التقومي9-2
040ت

2.000.0012
0%  100%  0%  ن

- ال�ضركاء التعليميني10-2
004ت

1.000.0014
100%  0%  0%  ن

- التعليم املتمايز11-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- ا�ضرتاتيجيات تعلم مبنية على الأبحاث12-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- املعايري الوطنية13-2
004ت

1.000.0014
100%  0%  0%  ن

- التعلم يف املخترب14-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- ال�ضالمة يف املخترب15-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

- تخزين املواد الكيميائية والتخل�س من 16-2
الف�ضالت

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

- حت�ضري املحاليل17-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

قائمة املواد والأدوات الأ�ضا�ضية 18-2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- املوردين19-2
004ت

1.000.0014
100%  0%  0%  ن

20-2
 ي����وج����د ف����ه����ر�����س خم���ت�������ض���ر ي��ت�����ض��م��ن:
ال�����������ض�����ت ال���������ك���������ت���������اب  وح����������������������دات   -   
   - اأ�ضماء وعناوين الف�ضول لكل وحدة.

004ت
1.000.0014

100%  0%  0%  ن

2.200.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 
73%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين 

يت�ضح من اجلدول )4-12-10( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثاين من 
تكون  وبذلك  وبانحراف معياري )0.00(،  ت�ضاوي )2.20(،  الدليل«  »ات�ضاق مقدمات  الفنية  املوا�ضفات 
درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، ون�ضبة 

التحقق )%73(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3(، وحتققت ال�ضواهد )2-
1(، و)2-2(، و)2-3(، و)2-7(، و)2-11(، و)2-12(، و)2-14(، و)2-15(، و)2-16(، و)2-17(، و)18-2( 

بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل.
بينما مل  بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(،  ال�ضاهدان )2-6(، و)9-2(  وحتقق 
على  ح�ضلت  و)2-20(،ح��ي��ث   ،)19-2( و)13-2(،  و)10-2(،  و)8-2(،  و)5-2(،   ،)4-2( ال�ضواهد  تتحقق 

متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية. 

 املوؤ�ضر الثالث:  كيف ُت�ضتخدم العلوم 
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-11( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   
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جدول )4-12-11 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث »كيف ت�صتخدم 
العلوم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-3
تفتتح الوحدة ب�ضورة  لفتتاحية الوحدة 
يف ك���ت���اب ال���ط���ال���ب ومت���ت���د ل�����ض��ف��ح��ت��ني 

متقابلتني.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي��ت�����ض��م��ن حم����ت����وى ال�����وح�����دة ع���ن���اوي���ن 2-3
الف�ضول والدرو�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ب��ح��ث 3-3   Web quest ل�������  ت���و����ض���ي���ح 
بالإنرتنت.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يوجد مربع ن�ضي ملهارات املذاكرة باللون 4-3
الأزرق.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد توجيهات حول م�ضاريع الوحدة.5-3
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

6-3
يت�ضمن  اأ�ضفر  باإطار  ن�ضي  مربع  يوجد 
����ض���رح���اً ل��ل��ت�����ض��اوؤل ال�������وارد يف اف��ت��ت��اح��ي��ة 

الوحدة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث

يت�ضح من اجلدول )4-12-11( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث من 
املوا�ضفات الفنية »كيف ت�ضتخدم العلوم« ت�ضاوي )3.00(، وانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة 

حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، ون�ضبة التحقق )%100(.
وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وباتفاق 

جميع املحللني بن�ضبة )%100(.

املوؤ�ضر الرابع:  خمطط الوحدة
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-12( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:   
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جدول )4-12-12 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع »خمطط 
الوحدة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحقق   ن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

 ي�����ت�����������ض�����م�����ن امل��������ك��������ون��������ات ال������ت������ال������ي������ة:1-4
- اإطار علوياً باللون الأزرق

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

- اأيقونة وعبارة الفكرة العامة2-4
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- جدوًل زمنياً مقرتح لتنفيذ الوحدة3-4
004ت

1.000.0010
100%  0%  0%  ن

- جدول املخطط يت�ضمن �ضفوف راأ�ضية 4-4
باللون الأحمر 

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

- معايري املحتوى5-4
004ت

1.000.0010
100%  0%  0%  ن

- الأهداف التعليمية6-4
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- م�ضادر تقومي الإتقان7-4
040ت

2.000.008
0%  100%  0%  ن

8-4Core instruction اأ�ضا�س التعليم -
004ت

1.000.0010
100%  0%  0%  ن

- م�ضادر ملالقاة الفروق الفردية9-4
400ت

2.000.008
0%  0%  100%  ن

- جتارب متنوعة امل�ضتويات10-4
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- عدد احل�ض�س املقرتحة11-4
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

- �ضفوفاً اأفقية لدرو�س الف�ضل12-4
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

-اأيقونات مل�ضادر التقنية 13-4
004ت

1.000.0010
100%  0%  0%  ن

2.230.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع
74%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع

يت�ضح من اجلدول )4-12-12( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الرابع من 
درجة  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.23( ت�ضاوي  الوحدة«  »خمطط  الفنية  املوا�ضفات 
امل��دى ما بني )1.67-اأق����ل م���ن2.33(، ون�ضبة  املتو�ضط يف  املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث ج��اء ه��ذا  حتقق ه��ذا 

التحقق )%74(.
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وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3( وحتققت )4-1(، و)4-
2(، و)4-4(، و)4-6(، و)4-10(، و)4-11(، و)4-12(،  بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، 

وجاءت يف املرتبة الأوىل.
مل  بينما   ،)2.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  و)9-4(   ،)7-4( ال�ضاهدان  وحتقق 
تتحقق ال�ضواهد )4-3(، و)4-5(، و)4-8(، و)4-13(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، 

وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية. 

 املوؤ�ضر اخلام�س: م�ضادر الف�ضل
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-13( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
املعلم  دليل  يف  الفنية  موا�ضفات  موؤ�ضرات  من  اخلام�س  املوؤ�ضر  �ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  املئوية  والن�ضب 

لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

جدول )4-12-13 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س »م�صادر 
الف�صل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري متحقق متحققن�صبة 

جزئيًا 
غري 

متحقق 

1-5
الأزرق يت�ضمن  باللون  اإطار علوي  يظهر 
رق����م  ال��ف�����ض��ل وع���ن���وان ال��ف�����ض��ل وع��ب��ارة 

م�ضادر الف�ضل.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت��ظ��ه��ر ال�������ض���ف���اف���ي���ات )�����ض����ور م�����ض��غ��رة( 2-5
لل�ضفافيات امل�ضتخدمة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يوجد مفتاح ا�ضرتاتيجيات التدري�س.3-5
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

4-5
ل�ضفحات  )���ض��ور  عملية  اأن�����ض��ط��ة  تظهر 
من  وا�ضتق�ضاء  العملية  التجارب  كرا�ضة 

واقع احلياة(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-5
توجد �ضور من �ضفحات متعددة لأن�ضطة 
م��ن م��راح��ل م��ت��ع��ددة م��ن ال��در���س ت�ضمل 

اأي�ضا �ضوراً لأغلفة بعد امل�ضادر.

400
3.000.001

  %100  %0  %0

6-5
ت��وج��د ���ض��ور م��ن ال��ت��ق��ومي م��ن �ضفحات 
م�ضادر  م��ن  م��ت��ع��ددة  تقوميية  لأن�����ض��ط��ة 

خمتلفة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

حتدد م�ضتويات القدرة عند كل م�ضدر.7-5
444ت

3.000.001
100%  100%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س
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املوؤ�ضر اخلام�س من  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )13-12-4( 
الف�ضل« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون  الفنية »م�ضادر  املوا�ضفات  موؤ�ضرات 

درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، ون�ضبة التحقق )%100(.
 وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00( وباتفاق 

جميع املحللني بن�ضبة )%100(.

املوؤ�ضر ال�ضاد�س: امل�ضاعدة يف التح�ضري
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-14( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س يف دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط  من املوا�ضفات 

الفنية، وهي كما يلي:   

جدول )4-12-14 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س«امل�صاعدة يف 
التح�صري«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-6
يظهر اإطار علوي باللون الأزرق يت�ضمن 
رق����م  ال��ف�����ض��ل وع���ن���وان ال��ف�����ض��ل وع��ب��ارة 

ي�ضاعدك على التح�ضري.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يوجد عنوان رئي�س )خلفية علمية(.2-6
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

3-6

مت�ضل�ضلة  الف�ضل  درو���س  اأيقونات  تظهر 
عنوان  عليها  مو�ضحاً  ال�ضفحتني  ب��ني 
ال���در����س وع���ن���وان ال��ف��ق��رة ال��ع��ل��م��ي��ة التي 

يغطيها الدر�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

خا�ضة 4-6 �ضفحة  ال��ف�����ض��ول  ب��ع�����س  يف  ت���رد 
بالتعرف على املفاهيم اخلاطئة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

5-6
ي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي )م�������ض���ادر حم��ت��وى 
ال��ف�����ض��ل(ي��ت�����ض��م��ن م�����ض��ادر اإل��ك��رتون��ي��ة 

وم�ضادر ورقية للمعلم.

004ت
1.000.006

100%  0%  0%  ن

ت��ظ��ه��ر ���ض��ف��ح��ت��ان م��ت��ق��اب��ل��ت��ان م���ن ك��ت��اب 6-6
الطالب يف املنت�ضف.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.670.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س

89%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س
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يت�ضح من اجلدول )4-12-14( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضاد�س 
من املوا�ضفات الفنية »امل�ضاعدة يف التح�ضري« ت�ضاوي )2.67(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون 
درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، ون�ضبة التحقق 

.)%89(
-6( ال�ضواهد  وحتققت   ،)3-1( بني  ما  املوؤ�ضر  هذا  ملوؤ�ضرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت 
1(، و)6-2(، و)6-3(، و)6-4(، و)6-6( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، واحتلت بذلك 

املرتبة الأوىل، بينما مل يتحقق �ضاهد واحد وهو )6-5(  مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

 املوؤ�ضر ال�ضابع: افتتاحية الف�ضل
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-15(التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

جدول )4-12-15 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع »افتتاحية 
الف�صل« 

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

هوام�س 7 -1 على  للمعلم  التوجيهات  تنتظم 
�ضفحتي كتاب الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يت�ضمن الهام�س الأي�ضر رقم الدر�س.7 -2
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

توجد فقرة تو�ضح م�ضمون ال�ضورة.7 -3
400ت

3.0000 .01
0%  0%  100%  ن

مت��ي��ز ت��وج��ي��ه��ات دف����رت ال��ع��ل��وم ب��ال��ل��ون 7 -4
الأحمر.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد مناق�ضة الفكرة العامة.7 -5
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

التفاعلية 7 -6 لل�ضبورة  ن�ضي  م��رب��ع  ي��وج��د 
ميز باللون الربتقايل.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن

7- 7

ال�ضتهاللية  التجربة  ب��اإر���ض��ادات  ي���زود 
تت�ضمن الهدف  مع حتديد منط التعلم 
عليها  دال��ة  باأيقونات  القدرة  وم�ضتويات 

والأدوات، ا�ضرتاتيجيات التدري�س.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ت��وج��د اإر�����ض����ادات ل��ل��م��ط��وي��ة م���ع حت��دي��د 7 -8
امل�ضادر الداعمة.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يوجد مربع ن�ضي باإطار اأخ�ضر لو�ضائط 7 -9
اإ�ضافية للف�ضل.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن

باللون 10-7 للمعلم  الأ���ض��ئ��ل��ة  اإج���اب���ات  ت��ك��ون 
الأحمر.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي ب���ال���ل���ون الأ����ض���ف���ر 7 -11
للم�ضادر والتقنية.

004ت
1.000.008

100%  0%  0%  ن

2.450.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع

81%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع

يت�ضح من اجلدول )4-12-15( اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر ال�ضابع من 
تكون درجة  وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك  ت�ضاوي )2.45(،  الف�ضل«  »افتتاحية  الفنية  املوا�ضفات 
التحقق  ون�ضبة  امل��دى ما بني ) 3.00-2.33(،  املتو�ضط يف  ه��ذا  املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث ج��اء  ه��ذا   حتقق 

.)%81(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا  املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتققت ال�ضواهد 
)7-1(، و)7-2(، و)7-3(، و)7-4(، و)7-5(، و)7-8(، و)7-10( بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  

)3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل.
ومل تتحقق ال�ضواهد )7-6(، و)7-9(، و)7-11(، حيث ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، 

وبهذا تكون يف املرتبة الأخرية. 

 املوؤ�ضر الثامن: اأتهياأ للقراءة
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-16( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   
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جدول )4-12-16 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املوؤ�صر الثامن »اأتهياأ 
للقراءة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1- 8
تت�ضمن توجيهات للمعلم خطوات فقرة 
كتاب  يف  ت�ضل�ضلها  بنف�س  للقراءة  اأتهياأ 

الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

2- 8

ي����وج����د ع���ن���د ف����ق����رة ت���وج���ي���ه ال�����ق�����راءة 
توجيه  يت�ضمن  ن�ضي  مربع  وتركيزها 
ورق��ة  م��ن  ن�ضخة  ع��ل��ى  للح�ضول  امل��ع��ل��م 

العمل من املوقع اللكرتوين للكتاب.

004ت
1.000.004

100%  0%  0%  ن

ي�����زود ب�������ج���دول ي��ت�����ض��م��ن رق����م ال��ع��ب��ارة 8 -3
وموقعها يف الف�ضل )الدر�س(.

040ت
2.0000 .02

0%  100%  0%  ن

ت��ك��ت��ب اإج�����اب�����ات ورق������ة ال���ع���م���ل ب��ال��ل��ون 8 -4
الأحمر.

040ت
2.000.002

0%  100%  0%  ن

الأزرق  خ��ي��ارات 8 -5 ب��ال��ل��ون  ع��ن��وان  ي��ظ��ه��ر 
لت�ضخي�س مرحلة التقدمي واملعرفة.

004ت
1.000.004 100%  0%  0%  ن

0%  0%  100%  ن
1.800.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن

60%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر الثامن

الثامن  املوؤ�ضر  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )16-12-4( 
»اأتهياأ للقراءة« ت�ضاوي )1.80(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر متو�ضطة؛ 

حيث وقع هذا املتو�ضط يف املدى مابني )1.67-اأقل من2.33( ون�ضبة التحقق )%60(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهد )8-1( بدرجة 
و)4-8(   ،)3-8( ال�ضاهدان  وحتقق   ،)3.00( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  واحتل  مرتفعة، 
بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، بينما مل يتحقق ال�ضاهدان )8-2(، و)8-5(، حيث 

ح�ضال على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(. 

املوؤ�ضر التا�ضع:  خمطط الف�ضل
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-17( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر التا�ضع من موؤ�ضرات املوا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:  
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جدول )4-12-17 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر التا�صع »خمطط 
الف�صل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيب املعياري  

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يت�ضمن الهام�س العلوي ملخطط الف�ضل 1-9
تو�ضيح التقنية امل�ضاحبة للف�ضل.

031ت
1.750.501

25%  75%0%  ن

2-9

عمودية  �ضفوف   6 اإىل  املخطط  يق�ضم 
ت�ضمل:
•  الدرو�س وعناوينها و�ضفحاتها	
• املدة الزمنية الالزمة	
• الأه������داف وامل���ه���ارات ال��ق��رائ��ي��ة مع 	

حتديد للمخططات التنظيمية
• املفردات	
• امل�ضادر التقنية باأرقام ال�ضفحات	
• ال�ضفحة 	 ال�ضتك�ضاف برقم  اأن�ضطة 

واملدة الزمنية الالزمة
• مت�ضمناً 	 ال�ضريع  املخترب  اأن�ضطة   

اأن�ضطة ال�ضتك�ضاف

004ت

1.000.004

100%  0%  0%  ن

3-9
ت��وج��د ���ض��م��ن خم��ط��ط ال��ف�����ض��ل اأع��م��دة 
للمراجعة  ال���ق���راءة  و  ل��ل��درو���س  اأف��ق��ي��ة 

ومراجعة الف�ضل.

031ت
1.750.501

25%  75%0%  ن

4-9
يت�ضمن الهام�س ال�ضفلي ملخطط الف�ضل 
املوقع الإلكرتوين لل�ضركة واملدة الزمنية 

املقرتحة لتنفيذ الف�ضل.

031ت
1.750.501

25%  75%0%  ن

1.560.38املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع
52%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق  املوؤ�ضر التا�ضع

التا�ضع  املوؤ�ضر  املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق   اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )17-12-4( 
من املوا�ضفات الفنية »خمطط الف�ضل« ت�ضاوي )1.56(، وبانحراف معياري )0.38(، وبذلك تكون درجة 
حتقق ه��ذا  املوؤ�ضر منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف امل��دى ما بني )1.33-اأق���ل م��ن1.67(، ون�ضبة 

التحقق )%52(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-1.75(، وحتققت ال�ضواهد 
)9-1(، و)9-3(، و)9-4( بدرجة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )1.75(، وجاءت يف املرتبة الأوىل.

بينما مل يتحقق ال�ضاهد )9-2(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبهذا يكون يف 
املرتبة الأخرية. 
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املوؤ�ضر العا�ضر: افتتاحية الدر�س
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-18( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر العا�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم لل�ضف 

الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:

جدول )4-12-18 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر العا�صر: »افتتاحية 
الدر�س«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

افتتاحية 1-10 ���ض��ورة  يف  الف��ت��ت��اح��ي��ة  تظهر 
الدر�س يف كتاب الطالب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

حت������دد م���رح���ل���ة ال�����در������س )ال���ت���ح���ف���ي���ز(2-10
مب�ضتطيل باللون الأحمر.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3-10

امل�ضتخدمة  ال�ضفافية  من  �ضورة  تظهر 
ال�ضبورة  لأيقونة  اإ�ضافة  مع  املرحلة  يف 
ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة  وحت�����دي�����د من�����ط ال��ت��ع��ل��م 

وم�ضتويات القدرة.

004ت
1.000.007

100%  0%  0%  ن

ال�ضابقة 4-10 املعرفة  مع  الربط  فقرة  توجد 
باللون الحمر.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

مل�ضادر 5-10 الأزرق  باللون  ن�ضي  يوجد مربع 
الف�ضل حمدد عليها اأرقام ال�ضفحات.

400
3.000.001

  %100  %0  %0

ي������وج������د حت������دي������د م�����رح�����ل�����ة ال������در�������س 6-10
)التدري�س(.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يت�ضمن فقرة تتعلق ب� ا�ضتخدام املفردات 7-10
العلمية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن
2.710.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر العا�ضر

90%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر العا�ضر

امل��وؤ���ض��ر  مل�����ض��ت��وى حت��ق��ق   امل��ت��و���ض��ط احل�����ض��اب��ي  ق��ي��م��ة  اأن  اأع����اله  يت�ضح م��ن اجل����دول )18-12-4( 
هذا  حتقق  درجة  تكون  وبذلك   ،)0.00( معياري  وبانحراف   ،)2.71( ت�ضاوي  الدر�س«  العا�ضر«افتتاحية 

املوؤ�ضر مرتفعة،ون�ضبة التحقق )%90(.
 وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة، عند متو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وباتفاق 
متو�ضط  على  يتحقق، حيث ح�ضل  ال��ذي مل   ،)3-10( ال�ضاهد  عدا  ما   ،)%100( بن�ضبة  املحللني  جميع 

ح�ضابي قيمته )1(.
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املوؤ�ضر احلادي ع�ضر: �ضفحات مرحلة التدري�س
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-19( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر احلادي ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

 لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:  
جدول )4-12-19 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر احلادي ع�صر: 

»�صفحات مرحلة التدري�س«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يزود بتوجيهات املخترب امل�ضغر.1-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

توجد فقرة عر�س عملي.2-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

ي���و����ض���ح ا����ض���ت���خ���دام ال�������ض���ور وال���ر����ض���وم 3-11
والأ�ضكال.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

توجد اإجابات اأ�ضئلة الر�ضوم والأ�ضكال.4-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

توجد توجيهات دفرت العلوم.5-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يوجد عر�س �ضريع.6-11
310ت

2.750.5007
0%25%75%ن

يت�ضمن فقرة حقيقة ممتعة.7-11
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يوجد الربط مع املعارف.8-11
040ت

20.008
0%  100%  0%  ن

املهن، ال�ضحة.9-11
040ت

2.000.008
0%  100%  0%  ن

يوجد فقرة نقا�س.10-11
040ت

2.000.008
0%  100%  0%  ن

اخلاطئة 11-11 املفاهيم  على  التعرف  يت�ضمن 
غري  ال�ضحيحة.

040ت
2.000.008

0%  100%  0%  ن

يطرح طرق تدري�س متنوعة.12-11
040ت

2.000.008
0%  100%  0%  ن

ي�ضتهدف التنوع الثقايف.13-11
040ت

2.000.008
0%  100%  0%  ن

2.520.04املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر احلادي ع�ضر
84%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر احلادي ع�ضر
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املوؤ�ضر احلادي  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  يت�ضح من اجل��دول )19-12-4( 
ع�ضر«�ضفحات مرحلة التدري�س« ت�ضاوي )2.52(، وبانحراف معياري )0.04(، وبذلك تكون درجة حتقق 

هذا املوؤ�ضر مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، ون�ضبة التحقق )%84(.
 ،)3.00-2.00( مابني  املوؤ�ضر  لهذا  ال�ضواهد  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت   
وحتققت ال�ضواهد ) 11-1(، و)11-2(، و)11-3(، و)11-4(، و)11-6(، بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )3.00(، واحتلت بذلك املرتبة الأوىل، يليها ال�ضاهد )11-5( يف املرتبة ال�ضابعة، ومبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.75(، ودرجة حتقق مرتفعة، يف حني ح�ضلت ال�ضواهد ) 11-7(، و)11-8(، و)11-9(، و)10-11(، 

و)11-11(، و)11-12(، و)11-13( على متو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ودرجة  حتققها متو�ضطة.

املوؤ�ضر الثاين ع�ضر: مرحلة التقومي
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-20( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثاين ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

  لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي: 
جدول )4-12-20 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثاين ع�صر: »مرحلة 

التقومي«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يوجد تداخالت يومية تت�ضمن التحقق 1-12
من الفهم واإعادة التدري�س

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

التقومي 2-12 وتت�ضمن  التقومي  فقرة  يوجد 
الأدائي

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

يزود اإجابات اأ�ضئلة مراجعة الدر�س3-12
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين ع�ضر
100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثاين ع�ضر

ال��ث��اين  امل��وؤ���ض��ر  حت��ق��ق  مل�ضتوى  احل�����ض��اب��ي  امل��ت��و���ض��ط  قيمة  اأن  اأع����اله   )20-12-4( اجل����دول  م��ن  يت�ضح 
ع�ضر»مرحلة التقومي« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر 

مرتفعة، ون�ضبة التحقق )%100(.
وحتققت جميع �ضواهد هذا املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(.
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املوؤ�ضر الثالث ع�ضر:  مرحلة التهيئة
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-21( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثالث ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

 لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:  
جدول )4-12-21 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثالث ع�صر: »مرحلة 

التهيئة«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

1-12
�ضميك  ببنط خ��ط  ال��در���س  ت��ق��دمي  يظهر 
املعرفة  الأحمر مع عنوان تقومي  وباللون 

ال�ضابقة.

004ت
1.00.00-

100%  0%  0%  ن

»اأن��ظ��ر 2-12 ل��ف��ق��رة  للمعلم  ت��وج��ي��ه��ات  ت��وج��د 
واأت�ضاءل«.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

ت�����زود اإج����اب����ات الأ���ض��ئ��ل��ة ل��ل��م��ع��ل��م ب��ال��ل��ون 3-12
الأزرق.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

يوجد مربع ن�ضي باللون الأ�ضفر للم�ضادر 4-12
والتقنية.

004ت
1.000.00-

100%  0%  0%  ن

يوجد مربع لإثارة الهتمام.5-12
004ت

1.000.00-
100%  0%  0%  ن

1.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث ع�ضر
0%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثالث ع�ضر

الثالث  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )21-12-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ع�ضر«مرحلة التهيئة » ت�ضاوي )1.00(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك مل يتحقق هذه املوؤ�ضر، حيث 

مل يتحقق اأي من �ضواهد هذا املوؤ�ضر باتفاق املحللني بن�ضبة )%100(

املوؤ�ضر الرابع ع�ضر: مراجعة الف�ضل
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-22( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الرابع ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول املتو�ضط،  وهي كما يلي:   
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جدول )4-12-22 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الرابع ع�صر: 
»مراجعة الف�صل«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يزود باإجابات لالأ�ضئلة الواردة يف مراجعة 1-14
الف�ضل.

040ت
2.000.001

0%  100%  0%  ن

2-14Exam view   توجد فقرة
004ت

1.000.003
100%  0%  0%  ن

يقدم م�ضادر التقومي.3-14
004ت

1.000.003
100%  0%  0%  ن

يزود باإجابات لالأ�ضئلة الواردة يف مراجعة 4-14
الف�ضل.

040ت
2.000.001

0%  100%  0%  ن
1.50.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الرابع ع�ضر

50%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الرابع ع�ضر

الرابع  املوؤ�ضر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )22-12-4( اجل��دول  من  يت�ضح 
ع�ضر»مراجعة الف�ضل« ت�ضاوي )1.50(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا  املوؤ�ضر 

منخف�ضة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.33-اأقل من1.67(، ون�ضبة التحقق )%50(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-2.00(، وحتققت ال�ضواهد 

)14-1(،و)14-4(بدرجة متو�ضطة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )2.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل.
 ،)1.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضال  حيث   ،)3-14( ال�ضاهدان)2-14(،  يتحقق  مل  بينما 

وبهذا يكونان يف املرتبة الأخرية. 

املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر: الختبار املقنن
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-23( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول املتو�ضط،وهي كما يلي:   
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جدول )4-12-23 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر اخلام�س ع�صر: 
»الختبار املقنن«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ي�����زود ب���اإج���اب���ات جل��م��ي��ع اأ���ض��ئ��ل��ة اأج�����زاء 1-15
الختبار املقنن.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

3.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر

100%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س ع�ضر

اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر اخلام�س  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )23-12-4( 
ع�ضر«الختبار املقنن« ت�ضاوي )3.00(، وبانحراف معياري )00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر 

بدرجة مرتفعة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، ون�ضبة التحقق )%100(.

املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر:  مرجعيات الطالب
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-24( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

 لل�ضف الأول املتو�ضط،وهي كما يلي:  
جدول )4-12-24 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صاد�س ع�صر: 

»مرجعيات الطالب«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

ح م�ضادر الطالب.1-16 يو�ضّ
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

يقدم اأن�ضطة اإ�ضافية ممتدة للمنزل.2-16
004ت

1.000.003
100%  0%  0%  ن

يزود ب� دليل املهارات التقنية.3-16
004ت

1.000.003
100%  0%  0%  ن

يزود ب� دليل املهارات الريا�ضية.4-16
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

2.000.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر

67%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر
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ال�ضاد�س  امل��وؤ���ض��ر  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع���اله   )24-12-4( اجل���دول  م��ن  يت�ضح 
هذا   حتقق  درج��ة  تكون  وبذلك   ،)00( معياري  وبانحراف   ،)2.00( ت�ضاوي  الطالب«  ع�ضر«مرجعيات 
املوؤ�ضر متو�ضطة؛ حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.67-اأقل من2.33(، ون�ضبة التحقق )%67(.

املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(،وحت��ق��ق ال�ضاهدان  وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا 
)16-1(،و)16-4(بدرجة مرتفعة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءا يف املرتبة الأوىل.

 ،)1.00( قيمته  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضال  حيث   ،)3-16( ال�ضاهدان)2-16(،  يتحقق  مل  بينما 
وبهذا يكونان يف املرتبة الأخرية. 

املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر: مرجعيات املعلم
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-25( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول املتو�ضط، وهي كما يلي:   

جدول )4-12-25 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر ال�صابع ع�صر: 
»مرجعيات املعلم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

يوجد فهر�س للمرجعيات.1-17
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

التنظيمية 2-17 املخططات  م��ن  من��اذج  توجد 
وخرائط املفاهيم.

004ت
1.000.002

100%  0%  0%  ن

يوجد �ضفحة للر�ضم البياين.3-17
004ت

1.000.002
100%  0%  0%  ن

وامل�ضاطر، 4-17 الأ���ض��ب��وع،  لأي���ام  ج��دول  يوجد 
ومقيا�س احلرارة.

004ت
1.000.002 100%  0%  0%  ن

100%  0%  0%  ن

وكيفية 5-17 للمطويات  متعدد  بنماذج  ي���زود 
�ضنعها.

004ت
1.000.002

100%  0%  0%  ن

توجد �ضالمل تقدير للن�ضاطات.6-17
004ت

1.000.002
100%  0%  0%  ن
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ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

7-17

»يوجد �ضمن املرجعيات:
- �ضالمل تقدير للكتابة.

- التقدير اللفظي رباعي النقاط للكتابة 
)ال�ضرد ال�ضخ�ضي( و)الكتابة الو�ضفية(، 
)الكتابة الق�ض�ضية(، )الكتابة ال�ضرحية(، 

)الكتابة املقارنة(، )الكتابة املعلوماتية(.

004ت

1.000.002

100%  0%  0%  ن

وامل���واد 8-17 امل�ضتهلكة  ل��ل��م��واد  �ضفحة  ت��وج��د 
غري  امل�ضتهلكة.

004ت
1.000.002

100%  0%  0%  ن

بح�ضب 9-17 العلمية  اخللفية  �ضفحات  تق�ّضم 
املجالت،  ومزودة ب�ضور ور�ضوم.

004ت
1.000.002

100%  0%  0%  ن

للمفاهيم 10-17 والتتابع  املدى  توّفر م�ضفوفة 
العلمية.

004ت
1.000.002

100%  0%  0%  ن

تزود ب� قائمة امل�ضطلحات.11-17
004ت

1.000.002
100%  0%  0%  ن

تزود �ضفحات الرتباط باملعايري العلمية.12-17
004ت

1.000.002
100%  0%  0%  ن

1.070.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر
36%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر ال�ضابع ع�ضر

الثامن  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )25-12-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ع�ضر«مرجعيات املعلم«ت�ضاوي )1.07(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك مل يتحقق هذا املوؤ�ضر؛ حيث 

جاء هذا املتو�ضط يف املدى الأقل من )1.33(، ون�ضبة التحقق )%36(.
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00(، وحتقق ال�ضاهد )17-

1(، بدرجة مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3.00(، وجاء يف املرتبة الأوىل.
و)17-6(،و)17- و)5-17(،  و)17-3(،و)4-17(،   ،)2-17( الأخ���رى  ال�ضواهد  تتحقق  مل  حني  يف 
ح�ضابي  متو�ضط  على  جميعها  ح�ضلت  حيث  و)12-17(،  و)11-17(،  7(،و)17-8(،و)17-9(،و)10-17(، 

قيمته )1.00(.

املوؤ�ضر الثامن ع�ضر: الرتميز والرتقيم
يو�ضح اجلدول رقم )4-12-26( التكرارات واملتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لهذه التكرارات، 
والن�ضب املئوية مل�ضتوى حتقق �ضواهد املوؤ�ضر الثامن ع�ضر من موؤ�ضرات موا�ضفات الفنية يف دليل املعلم 

لل�ضف الأول املتو�ضط،وهي كما يلي:   
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جدول )4-12-26 ( التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ل�صواهد املوؤ�صر الثامن ع�صر: 
»الرتميز والرتقيم«

ال�صواهدم
ال�صتجابةتكرار

النحراف املتو�صط
الرتتيباملعياري

متحقق متحققن�صبة 
جزئيًا 

غري 
متحقق 

تكون الرموز موحدة الدللة يف جميع 1-18
اأجزاء الكتاب.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.2-18
400ت

3.000.001
0%  0%  100%  ن

توجد الرموز يف املو�ضع املنا�ضب قريبة 3-18
من الفقرة املعنية.

400ت
3.000.001

0%  0%  100%  ن

الرومانية 4-18 ب��الأرق��ام  ال�ضفحات  ترقيم 
ملقدمات الكتاب.

040ت
2.000.004

0%  100%  0%  ن

5-18.abcdترقم الوحدات  باحلروف
004ت

1.000.005
100%  0%  0%  ن

2.60.00املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثامن ع�ضر
87%  الن�ضبة املئوية مل�ضتوى حتقق املوؤ�ضر الثامن ع�ضر

الثامن  املوؤ�ضر  مل�ضتوى حتقق  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأع��اله   )26-12-4( اجل��دول  يت�ضح من 
ع�ضر«الرتميز والرتقيم« ت�ضاوي )2.6(، وبانحراف معياري )0.00(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املوؤ�ضر 

بدرجة مرتفعة حيث جاء هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )2.33-3.00(، ون�ضبة التحقق )%87(
وتراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية ل�ضواهد هذا املوؤ�ضر ما بني )1.00-3.00( وحتققت ال�ضواهد 
)18-1(، و)18-2(، و)18-3( بدرجة مرتفعة مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  )3.00(، وجاءت يف املرتبة الأوىل.
يتحقق  )2.00(،ومل  ق��ي��م��ت��ه  م��ت��و���ض��ط��ة،ومب��ت��و���ض��ط  ب���درج���ة  ال�������ض���اه���د)4-18(  حت��ق��ق  ح���ني  يف 

ال�ضاهد)18-5(، حيث ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(.

خال�صة نتائج املحور الثاين: املوا�صفات الفنية
لعر�س النتائج الكلية للمحور الثاين والتي متثل خال�ضة النتائج التي مت التو�ضل اإليها بعد حتليل 
والتي متثل  �ضاهداً،   )150( ت�ضمنت  موؤ�ضراً،   )18( والبالغ عددها  املحور  هذا  موؤ�ضرات  موؤ�ضر من  كل 
املوا�ضفات الفنية يتم عر�س نتائج هذا املحور يف �ضوء املتو�ضط احل�ضابي املوزون لهذه املوؤ�ضرات، والن�ضب 
والن�ضب  احل�ضابية  املتو�ضطات   )27-12-4  ( رقم  اجل��دول  ويو�ضح  وترتيبها،  حتققها،  مل�ضتوى  املئوية 

املئوية لهذا املوؤ�ضرات مرتبة كما يلي:
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اجلدول )4-12-27( املتو�صطات والن�صب املئوية ملوؤ�صرات املحور الثاين املوا�صفات الفنية لدليل املعلم 
)ال�صف الأول متو�صط(

املتو�صط املوؤ�صررقم  املوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

7610%2.290.00ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل.1
7312%2.200.00ات�ضاق  مقدمات الدليل.2
1001%3.000.00كيف ُت�ضتخدم العلوم.3
7411%2.230.00خمطط الوحدة.4
1001%3.000.00م�ضادر الف�ضل.5
896%2.670.00امل�ضاعدة يف التح�ضري.6
819%2.450.00افتتاحية الف�ضل.7
6014%1.800.00اأتهياأ للقراءة.8
5215%1.560.38خمطط الف�ضل.9

905%2.710.00افتتاحية الدر�س.10
848%2.520.04�ضفحات مرحلة التدري�س.11
1001%3.000.00مرحلة التقومي .12
018%1.000.00مرحلة التهيئة.13
5016%1.50.00مراجعة الف�ضل.14
1001%3.000.00الختبار املقنن.15
6713%2.000.00مرجعيات الطالب.16
3617%1.070.00مرجعيات املعلم.17
877%2.600.00الرتميز والرتقيم.18

75%2.260.02م�ضتوى حتقق  املوا�ضفات  الكلية  للمحور الثاين.

يت�ضح من اجلدول )4-12-27(  اأعاله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الثاين الكلية ت�ضاوي 
)2.26(، وبانحراف معياري )0.02(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع قيمة هذا 

املتو�ضط يف املدى مابني )1.67-اأقل من 2.33(، ون�ضبة التحقق )%75(. 
 )9( حتققت  حيث   ،)3-1( مابني  املوؤ�ضرات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت     
»م�ضادر  اخلام�س  واملوؤ�ضر  العلوم«،  ُت�ضتخدم  »كيف  الثالث  املوؤ�ضرات  وجاءت  بدرجة مرتفعة،  موؤ�ضرات 
يف  جميعها  املقنن«  »الختبار  ع�ضر  اخلام�س  واملوؤ�ضر  التقومي«  ع�ضر»مرحلة  الثاين  واملوؤ�ضر  الف�ضل«، 
العا�ضر«افتتاحية  املوؤ�ضر  مرتفعة،يليها  حتقق  ودرج��ة   ،)3( قيمته  ح�ضابي  ومبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة 
الدر�س« يف املرتبة اخلام�ضة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته)2،71(، وكانت درجة حتقق هذا املوؤ�ضر مرتفعة، ويف 
املرتبة ال�ضاد�ضة جاء املوؤ�ضر ال�ضاد�س »امل�ضاعدة يف التح�ضري«، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.38(، وبدرجة 
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حتقق مرتفعة، يليها املوؤ�ضر الثامن ع�ضر »الرتميز والرتقيم« بدرجة حتقق مرتفعة ومبتو�ضط ح�ضابي 
مبتو�ضط  الثامنة،  املرتبة  التدري�س«يف  مرحلة  »�ضفحات  ع�ضر  احل��ادي  املوؤ�ضر  لياأتي   ،)2.60( قيمته 
قيمته ت�ضاوي)2.52(، ودرجة حتققه مرتفعة، ويف املرتبة التا�ضعة ياأتي املوؤ�ضر ال�ضابع »افتتاحية الف�ضل« 

مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.45(، ودرجة حتققه مرتفعة.
للدليل«  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق  الأول  باملوؤ�ضر  ابتداًء  متو�ضطة،  بدرجة  موؤ�ضرات   )6( وحتققت 
املراجع«  ال�ضابع ع�ضر«دليل  املوؤ�ضر  يليه  العا�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.29(،  املرتبة  احتل  الذي 
 ،)2.23( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الوحدة«  الرابع«خمطط  فاملوؤ�ضر   ،)2.25( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط 
ثم املوؤ�ضر الثاين »ات�ضاق مقدمات الدليل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.20(، يليه املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر 
»مرجعيات الطالب« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ويف املرتبة اخلام�ضة ع�ضرة ياأتي املوؤ�ضر الثامن » 

اأتهياأ للقراءة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.80(. 
  وحتقق موؤ�ضران بدرجة منخف�ضة، هما: املوؤ�ضر التا�ضع »خمطط الف�ضل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
الف�ضل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  الرابع ع�ضر »مراجعة  املوؤ�ضر  يليه  ال�ضاد�ضة ع�ضر،  املرتبة  )1.56( يف 

.)1.50(
ومل يتحقق موؤ�ضران هما: املوؤ�ضر الثامن ع�ضر »مرجعيات املعلم« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.07(، 

واملوؤ�ضر الثالث ع�ضر »مرحلة التهيئة« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.00(، وبذلك احتال املرتبة الأخرية.

مناق�صة نتائج حتليل دليل املعلم للعلوم  )ال�صف الأول املتو�صط( وتف�صريها:
املوا�ضفات الرتبوية والفنية املت�ضمنة يف بطاقة   اأن مت عر�س نتائج حتليل كل موا�ضفة من  بعد 
حتليل دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( 
من  الثاين  الفرعي  الت�ضاوؤل  عن  لالإجابة  وتف�ضريها،   ملناق�ضتها  النتائج  ه��ذه  ا�ضتقراء  يتم  مف�ضلًة 
ت�ضاوؤلت الدرا�ضة »ما مدى التزام دليل املعلم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة 
العربية ال�ضعودية(  باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول 
املحاور  النتائج  يف  حمورين، يف �ضوء نتائج حتقق موا�ضفات هذه  املتو�ضط«؛ لذا �ضيتم مناق�ضة هذه 

مرتبة، كما يف اجلدول رقم )4-12-28( التايل:
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اجلدول رقم )4-12-28( املتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية ملحاور بطاقة حتليل دليل املعلم لل�صف الأول 
املتو�صط

املتو�صط املحوررقم املحور
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صب 
الرتتيباملئوية

771%2.30.04املوا�ضفات الرتبويةالأول
752%2.260.02املوا�ضفات الفنيةالثاين

76%2.280.03م�ضتوى حتقق املحاور 

يت�ضح من اجلدول )4-12-28( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحورين  ي�ضاوي)2.28(، وبذلك تكون 
درجة التزام دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية والفنية-كما 
تظهر يف دليل املعلم من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل-متو�ضطة، حيث كان املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق 
هذه املوا�ضفات ي�ضاوي)2.28(، وكانت ن�ضبة حتقق هذه املوا�ضفات)76%(، وقد كانت درجات حتقق هذه 
املحاور مابني )2.3- املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتوى حتقق هذه  املوا�ضفات متقاربة، حيث تراوحت قيم 

2.26(، وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
الكلية  الأول  املحور  ملوؤ�ضرات  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  اأع��اله  اجل��دول )28-12-4(   يت�ضح من 
ت�ضاوي )2.3(، وبانحراف معياري )0.04(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى مابني )1.67-اأقل من2.33(، ون�ضبة التحقق )%77(. 
حتققت)4( حيث   ،)3-1( مابني  امل��وؤ���ض��رات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وت��راوح��ت 
موؤ�ضرات بدرجة مرتفعة،ففي املرتبة الأوىل جاء املوؤ�ضر الأول »يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء«، 
واملوؤ�ضر الرابع »ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة 
التزام  نتيجة  املوؤ�ضرين، وبدرجة مرتفعة،  �ضواهد  »مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، وذلك لتحقق جميع 
عر�س  لكيفية  وامل��ق��رتح��ات  بالتوجيهات  امل�����ض��روع(  منتجات  )م��ن  املتو�ضط  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل 
الأن�ضطة ال�ضتق�ضائية بجميع م�ضتوياتها، املغلقة، واملوجهة، و�ضبة املفتوحة،اإ�ضافة اإىل ت�ضمني الدليل 
املفاهيم  مناق�ضة  ت�ضمينه  خ��الل  من  ال�ضتذكار  مهارات  بدعم  الدليل  التزم  كما  البديلة،  املختربات 
اخلاطئة، وتلميحات لزيادة فهم الطالب اأثناء القراءة، ثم جاء املوؤ�ضر الثاين »يدعم املعلم يف ا�ضتهداف 
الثالثة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2،6( وكانت درجة حتقق هذا  املرتبة  املتعلم«يف  املتمركز على  التعلم 
املوؤ�ضر مرتفعة، وذلك لتحقق خم�ضة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر بدرجة مرتفعة،نتيجة للتزام الدليل 
�ضعوبات  على  التعرف  يف  املعلم  مل�ضاعدة  توجيهات  وتقدمي  املقرتحة،  التدري�س  ا�ضرتاتيجيات  بتقدمي 
التعلم، واقرتاح اأن�ضطة للتغلب عليها، ومل يتحقق �ضاهد من �ضواهد املوؤ�ضر، وذلك لعدم التزام الدليل 
بتقدمي التقنية يف م�ضاعدة املعلمني على بناء الختبارات، با�ضتخدام Exam View. ويف املرتبة الرابعة 
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جاء املوؤ�ضر الثالث »ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املتمايز« ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.38(، وبدرجة حتقق مرتفعة، وذلك لتحقق اأربعة �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر، وبدرجة مرتفعة، وذلك 
للتزام الدليل بتقدمي ا�ضرتاتيجية حمددة للتعليم املتمايز، وتقدمي م�ضادر ف�ضول الوحدات للمعلم، 
بينما مل يتحقق �ضاهدان من �ضواهد املوا�ضفة، نتيجة عدم التزام الدليل بتوفري قراءة كاملة للن�س، 
با�ضتخدام ال�ضبورة التفاعلية،كما مل يقدم تعليمات حول كيفية ابتكار اأ�ضاليب ب�ضرية متعددة لتقدمي 

.graphics software املعلومات با�ضتخدام خرائط املفاهيم، والر�ضومات البيانية،عن طريق
والتحدث«بدرجة  والكتابة  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  تطوير  يف  املعلم  اخلام�س«يدعم  امل��وؤ���ض��ر  وحتقق     
متو�ضطة،ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.23( واحتل بذلك املرتبة اخلام�ضة، حيث حتققت )6(�ضواهد من 
على  الطالب  ت�ضاعد  للمعلم،  توجيهات  بتقدمي  الدليل  التزام  نتيجة  مرتفعة،  بدرجة  املوؤ�ضر  �ضواهد 
تف�ضري املعلومات الب�ضرية،اإ�ضافة اإىل تقدمي الدليل ل�ضرتاتيجيات، وم�ضادر للمعلم، مل�ضاعدة الطالب 
املهارات الأ�ضا�ضية، ف�ضاًل عن ت�ضمني م�ضادر للمعلم لإعادة كتابة الن�س مب�ضتويات  على التمكن من 
واأ�ضئلة  املالحظات،  تدوين  خطوات  با�ضتخدام  الفهم،  ا�ضتهداف  ا�ضرتاتيجيات  خالل  �ضهلة،من  قراءة 
مركزة من خالل   reading essential , reading and writing in the science classroom، وحتقق 
القراءة  الفاعلة،  القراءة  �ضاهدان بدرجة متو�ضطة، وذلك لعدم تكرار ت�ضمني كل من: )ا�ضرتاتيجية 

والكتابة يف ف�ضول العلوم(يف الدليل،  كما ظهرت يف الدليل، يف ال�ضل�ضة الأ�ضل،
التقنية  الأدوات  بتقدمي  الدليل  التزام  لعدم  نتيجة  املوؤ�ضر،  �ضواهد  من  �ضواهد   )3( تتحقق  ومل 
puzzle maker-CD room التفاعلية(،  ال�ضبورة   CD room( املوا�ضفة، مثل تدعم  التي  اللكرتونية، 
وحتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س«يدعم املعلم لي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي« 
الذي جاء يف املرتبة ال�ضاد�ضة،مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.89(، ودرجة حتقق متو�ضطة، حيث حتققت )3 
( �ضواهد بدرجة مرتفعة، نتيجة للتزام الدليل بتحديد املفاهيم اخلاطئة، وكيفية معاجلتها، وا�ضتماله 
على مقايي�س تقدير لالأ�ضئلة املفتوحة، وتقدميه لأن�ضطة مراجعة الفهم واإعادة التدري�س، ف�ضاًل عن 
الوحدة، بينما مل تتحقق )3( �ضواهد، وذلك راجع  الأدائ��ي �ضمن م�ضادر ف�ضول  التقومي  وجود دليل 
لغياب امل�ضادر التقنية الإلكرتونية )Exam View CD، والقر�س امل�ضغوط الذي ي�ضتخدم يف ال�ضبورة 
اأ�ضئلة تقييمية لكل در�س،اإ�ضافة اإىل عدم توفر فيديو ا�ضتعرا�ضي يف �ضكل األعاب،  التفاعلية، ويت�ضمن 

يقدم تغذية راجعة بعد كل ف�ضل، كما مل يتوفر امللف التفاعلي(.
ومل يتحقق  املوؤ�ضر ال�ضابع»يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم«، حيث كانت قيمة املتو�ضط 
احل�ضابي )1(، ليحّل يف املرتبة الأخرية، وذلك لعدم التزام الدليل بتقدمي اأي اأدوات تقنية اإلكرتونية، 
الدليل  امل�ضمنة يف  الأن�ضطة  العديد من  العبيكان، والذي ل يدعم  ل�ضركة  املوقع اللكرتوين  بخالف 

نظراً لعدم جاهزية املوقع .
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    يت�ضح من اجل��دول)4-12-27(اأع��اله اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرات املحور الثاين الكلية 
ت�ضاوي )2.28(، وبانحراف معياري )0.02(، وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة؛ حيث تقع 

قيمة هذا املتو�ضط يف املدى مابني )1.67-اأقل من 2.33(.
 )9( حتققت  حيث   ،)3-1( مابني  املوؤ�ضرات  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  وتراوحت     
»م�ضادر  اخلام�س  واملوؤ�ضر  العلوم«،  ُت�ضتخدم  »كيف  الثالث  املوؤ�ضرات  وجاءت  بدرجة مرتفعة،  موؤ�ضرات 
جميعها  املقنن«  »الختبار  ع�ضر  اخلام�س  واملوؤ�ضر  التقومي«،  ع�ضر»مرحلة  الثاين  واملوؤ�ضر  الف�ضل«، 
الدليل  التزام  نتيجة  الأوىل، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )3(، ودرجة حتققها مرتفعة، وذلك  املرتبة  يف 
املقنن،  الختبار  و�ضفحة  الف�ضل،  م�ضادر  و�ضفحات  ال��وح��دات،  افتتاحية  ل�ضفحات  الفني  بالت�ضميم 
ظهرت  كما  واملكونات،  بالألوان  اللتزام  حيث  من  ال�ضفحات،  منطية  على  احلفاظ  يف  الدليل  والتزام 
املرتبة  يف  ال��در���س«  العا�ضر«افتتاحية  املوؤ�ضر  ح��ّل  حني  يف  الأ���ض��ل(،  ال�ضل�ضلة  منتجات  )م��ن  الدليل  يف 
للتزام  وذل��ك  مرتفعة،  املوؤ�ضر  ه��ذا  حتقق  درج��ة  وكانت   ،)2.71( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  اخلام�ضة، 
الدليل بالت�ضميم الفني ل�ضفحة افتتاحية الدر�س،  واحلفاظ على منطية �ضفحات الدرو�س، من حيث 
اللتزام بالألوان والعناوين واملكونات، كما ظهرت يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(اإل من مكون 
)ا�ضتخدام امل�ضطلحات العلمية(؛حيث ا�ضتخدمت بن�ضبة اأقل؛ نتيجة لعمليات املواءمة والرتجمة. ويف 
املرتبة ال�ضاد�ضة جاء املوؤ�ضر ال�ضاد�س »امل�ضاعدة يف التح�ضري«مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.38(، وبدرجة 
حتقق مرتفعة، نتيجة للتزام الدليل بنمطية ومكونات �ضفحة امل�ضاعدة يف التح�ضري، بينما مل يت�ضمن 
الدليل يف الهام�س العلوي اأية عبارة ت�ضري اإىل امل�ضاعدة يف التح�ضري، كما مل يت�ضمن مربعاً ن�ضياً خا�ضاً 
بامل�ضادر الورقية والإلكرتونية لدعم حمتوى الف�ضل. ثم جاء املوؤ�ضر الثامن ع�ضر »الرتميز والرتقيم« 
بدرجة حتقق مرتفعة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.60(، وذلك يعك�س التزام دليل املعلم لل�ضف الأول 
املتو�ضط بالرتميز وعالمات الرتقيم،كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، اإل اأن ترقيم �ضفحات الفهار�س يف  
الدليل مت با�ضتخدام الأرقام مع اإ�ضافة حرف الألف والباء لرتقيم مقدمات الدليل، واأ�ضيفت الأحرف 
العربية لتمييز �ضفحات مقدمة الوحدات. وياأتي املوؤ�ضر احلادي ع�ضر »�ضفحات مرحلة التدري�س« يف 
املرتبة الثامنة، مبتو�ضط قيمته ت�ضاوي)2.52(، ودرجة حتققه مرتفعة، نتيجة لت�ضاق جميع مكونات 
دليل  والتزام  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  التدري�س  مرحلة  �ضفحات  مكونات  مع  الدليل،  يف  الدر�س  �ضفحات 
ال�ضل�ضلة  من  الدليل  يف  ظهرت  كما  للمعلم  التوجيهات  متثل  والتي  الرئي�ضة،  العناوين  بجميع  املعلم 
 mini مثل  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  الدليل،  يف  وردت  كما  الت�ضمية  بنف�س  يلتزم  مل  الدليل  اأن  اإل  الأ�ضل، 
lab التي اأخذت ت�ضمية خمترب، ومت حذف عنوان �ضفحة geographic national كما مل يلتزم الدليل 

بنف�س التكرارات للتوجيهات التي تتعلق بالربط، كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. ويف املرتبة التا�ضعة ياأتي 
املوؤ�ضر ال�ضابع »افتتاحية الف�ضل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.45(، ودرجة حتقق مرتفعة، نتيجة لت�ضاق 



516

مكونات �ضفحات افتتاحية الف�ضل يف الدليل،مع مكونات �ضفحة افتتاحية الف�ضل،كما وردت يف ال�ضل�ضة 
الأ�ضل، من حيث الرتتيب والتن�ضيق للتوجيهات، واللتزام بالألوان، امل�ضتخدمة يف ال�ضفحات، بينما مل 
تتحقق )3(�ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر، نتيجة غياب التوجيهات املتعلقة با�ضتخدام التقنيات الإلكرتونية، 

مثل ا�ضتخدام ال�ضبورة التفاعلية، وغياب م�ضادر اإ�ضافية للف�ضل.
للدليل«  اخلارجي  ال�ضكل  »ات�ضاق  الأول  باملوؤ�ضر  ابتداًء  متو�ضطة،  بدرجة  موؤ�ضرات   )5( وحتققت 
الذي احتل املرتبة العا�ضرة، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.29(، وذلك لتحقق )5( �ضواهد من �ضواهد املوؤ�ضر 
ال�ضل�ضلة  يف  ال�ضور  مع  الدليل،  يف  واخللفية  الأمامية  الغالف  �ضور  لت�ضاق  وذل��ك  متو�ضطة؛  بدرجة 
الأ�ضل، اإل اأن الدليل مل يحافظ على الأجزاء الثالثة للدليل، بح�ضب املجالت العلمية، كما وردت يف 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، حيث يتكون الدليل من جزاأين وذلك راجع لطبيعة النظام التعليمي يف اململكة،والذي 
يق�ضم ال�ضنة الدرا�ضية اإىل الف�ضل الدرا�ضي الأول، والف�ضل الدرا�ضي الثاين؛  كما مل يت�ضمن الغالف 
اخللفي للدليل خمت�ضراً لوحدات الكتاب. وجاء املوؤ�ضر الثاين»ات�ضاق مقدمات الدليل«مبتو�ضط ح�ضابي 
الدليل، منها:  الفقرات يف مقدمات  العديد من  نتيجة غياب  قيمته )2.20(، ودرج��ة حتقق متو�ضطة، 
م�ضادر املعلم لتوفري الوقت، وال�ضركاء التعليميون واملوردون واملعايري الوطنية، ودليل تخطيط الف�ضل 
الدرا�ضي،يف حني حتقق املوؤ�ضر ال�ضاد�س ع�ضر»مرجعيات الطالب« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.00(، ويعزى 
حتقق املوؤ�ضر بدرجة متو�ضطة اإىل ت�ضمني الدليل بع�س املرجعيات، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بينما 
املهارات  للمنزل،دليل  اإ�ضافية ممتدة  اأن�ضطة  ومنها:  املرجعيات،  مكونات  العديد من  الدليل  غاب عن 
التقنية،دليل املهارات الريا�ضية. ويف املرتبة اخلام�ضة ع�ضرة ياأتي املوؤ�ضر الثامن » اأتهياأ للقراءة« مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )1.80(، وقد حتققت )3( �ضواهد بدرجة مرتفعة، نتيجة التزام الدليل بت�ضمني توجيهات 
من  �ضاهدان  يتحقق  مل  بينما  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  ظهرت  كما  للقراءة«  »اأتهياأ  فقرة  خلطوات  للمعلم 
�ضواهد املوؤ�ضر، نتيجة غياب بع�س التوجيهات وال�ضرتاتيجيات املوجهة للمعلم، مثل خيارات ت�ضخي�س 
مرحلة التقدمي واملعرفة، ومربع ن�ضي يت�ضمن توجيه املعلم للح�ضول على ن�ضخة ورقية لورقة العمل 

من املوقع الإلكرتوين للمعلم.  
 وحتقق موؤ�ضران بدرجة منخف�ضة،اأولهما املوؤ�ضر التا�ضع »خمطط الف�ضل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)1.56( يف املرتبة ال�ضاد�ضة ع�ضرة، وتعزى هذه النتيجة لغياب كل من: عمود املعايري الوطنية، الهام�س 
الرابع  املوؤ�ضر  وثانيهما  الف�ضل،  لتنفيذ  املقرتحة  الزمنية  واملدة  الإلكرتوين  املوقع  ويت�ضمن  العلوي، 
املوؤ�ضر منخف�ضة، نتيجة  الف�ضل« مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.50(، وكانت درجة حتقق  ع�ضر«مراجعة 

غياب فقرة exam view ،وغياب م�ضادر القومي التقنية.
التزام  م��دى  »م��ا  الدرا�ضة  ت�ضاوؤلت  من  )و(  الثاين  الفرعي  الت�ضاوؤل  عن  الإج��اب��ة  متت  وبذلك 
دليل املعلم )من منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة العربية ال�ضعودية( باملوا�ضفات 
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الرتبوية والفنية التي مت ا�ضتخال�ضها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضف الأول املتو�ضط؟«.
الثاين من  الرئي�س  الت�ضاوؤل  اأجابت عن  الدرا�ضة  تكون  الفرعية  الت�ضاوؤلت  وبالإجابة عن جميع 
ت�ضاوؤلت الدرا�ضة، والذي ن�س على »ما مدى التزام منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم يف اململكة 
لل�ضفوف  الأ�ضل  ال�ضل�ضلة  من  ا�ضتخال�ضها  مت  التي  والفنية  الرتبوية  باملوا�ضفات  ال�ضعودية  العربية 

)الأول البتدائي والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط(؟«.
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الفصل الخامس

ملخص النتائج والتوصيات

ملخ�س نتائج الريا�ضيات �
تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب ودليل املعلم للريا�ضيات �
ملخ�س نتائج العلوم �
تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب ودليل املعلم للعلوم �
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  مقدمة
للعلوم  املعلمني  واأدل��ة  الطالب  كتب  ات�ضاق  م��دى  حتديد  وه��و  الرئي�س،  الدرا�ضة  ه��دف  لتحقيق 
لل�ضفوف:  »ماقروهل«  �ضل�ضلة  منتجات  يف  تظهر  كما  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  مع  والريا�ضيات 
التحليل  خالل  من  اأ�ضئلتها  على  الدرا�ضة  اأجابت  املتو�ضط  والأول  البتدائي،  والرابع  البتدائي  الأول 
ل�  وال�ضتق�ضاء، حيث مت حتديد قائمة باملوا�ضفات الرتبوية والفنية التي بنيت عليها املواد التعليمية 
واأدلة  والريا�ضيات،  للعلوم  الطالب  كتب  حتليل  مت  �ضوئها  يف  والتي  والريا�ضيات،  للعلوم  »ماقروهل« 
تلك  مل�ضتوى حتقق  التحليل  هذا  نتائج  وقد مت عر�س  املوا�ضفات.  تلك  لتحديد مدى حتقق  املعلمني 
املوا�ضفات خالل الف�ضل الرابع. و�ضيت�ضمن هذا الف�ضل ملخ�ضاً ملدى حتقق تلك املوا�ضفات يف العلوم 

والريا�ضيات، يف كل �ضف من ال�ضفوف الثالثة، تتبعه التو�ضيات واملقرتحات املرتتبة عليها.

  أوال: ملخص نتائج تحليل الرياضيات والتوصيات: 

ملخ�س نتائج حتليل كتاب الطالب لل�صفوف الأول البتدائي والرابع البتدائي، والأول املتو�صط:

 Theoretical and educational bases اأ  (  الأ�ص�س النظرية والرتبوية
جاءت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات لهذا املحور على النحو التايل:

اجلدول  )5-1(  ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق موا�صفات الأ�ص�س النظرية والرتبوية لكتب الطالب يف 
الريا�صيات لل�صفوف: الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�صط.

املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صط

2،06يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلمني.
692،25متو�ضطة

752،31متو�ضطة
77متو�ضطة

2.55يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.
852.20مرتفعة

732.55متو�ضطة
85مرتفعة

1.95يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي والتكامل.
651.95متو�ضطة

651.80متو�ضطة
60متو�ضطة

1.81ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي   املتعدد املداخل.
602.31متو�ضطة

772.06متو�ضطة
69متو�ضطة

2.00يجعل املتعلم حموراً للعملية التعليمية.
672.25متو�ضطة

752.33متو�ضطة
78مرتفعة

2.13ينمي املحتوى مهارات التفكري باأنواعها.
702.13متو�ضطة

702.38متو�ضطة
79مرتفعة
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املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صط
ينمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى 

املتعلمني.
2.13

702.00متو�ضطة
671.88متو�ضطة

63متو�ضطة

ينمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى 
املتعلمني.

2.08
692.08متو�ضطة

691.08متو�ضطة
69متو�ضطة

ينمي املحتوى مهارات الرتابط الريا�ضي لدى 
املتعلمني.

2.50
832.38مرتفعة

792.50مرتفعة
83مرتفعة

ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى 
املتعلمني.

2.00
672.75متو�ضطة

923.00مرتفعة
100مرتفعة

يزود املحتوى املتعلمني مبهمات ومهارات مهمة 
للمذاكرة والتنظيم الذاتي.

2.19
732.00متو�ضطة

672.19متو�ضطة
73متو�ضطة

يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة.
1.25
غري 

متحققة
421.08

36غري متحققة
1.00
غري 

متحققة
33

يوفر املحتوى اأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة 
للتقومي واملعاجلة.

1.67
562.00متو�ضطة

671.67متو�ضطة
56متو�ضطة

2.02املجموع
682.11متو�ضطة

702.14متو�ضطة
71متو�ضطة

ويظهر من اجلدول )5-1( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات الأ�ض�س النظرية والرتبوية لل�ضف 
التحقق  ون�ضبة  متو�ضطة،  املحور  هذا  حتقق  درج��ة  تكون  2.02،وب��ذل��ك  ت�ضاوي  الكلي  البتدائي  الأول 
تكون درجة  ت�ضاوي 2.11، وبذلك  البتدائي  الرابع  لل�ضف  املتو�ضط احل�ضابي  بينما قيمة  ت�ضاوي%68. 
املتو�ضط  قيمة  وكذلك   .%70 ت�ضاوي  املحور  هذا  موا�ضفات  حتقق  ون�ضبة  متو�ضطة،  املحور  هذا  حتقق 
ون�ضبة  املحور متو�ضطة،  درجة حتقق هذا  تكون  2.14،وب��ذل��ك  ت�ضاوي  املتو�ضط  الأول  لل�ضف  احل�ضابي 

حتقق هذه املوا�ضفة  %71.
Components of the book ب ( مكونات الكتاب

جاءت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات لهذا املحور على النحو التايل:

اجلدول )5-2( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق موا�صفات مكونات كتاب الطالب يف الريا�صيات لل�صفوف 
الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�صط.

املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

 الن�صبة %املتو�صط الن�صبة %املتو�صط الن�صبة %املتو�صط
ات�ضاق بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع ( 

مع بنية الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
1.38

461.50منخف�ضة
501.31منخف�ضة

44غري متحققة

ات�ضاق بنية الف�ضل اأو الوحدة )من منتجات 
امل�ضروع( مع بنية الف�ضل اأو الوحدة )من 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

2.15
722.15متو�ضطة

722.05متو�ضطة
68متو�ضطة
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املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

 الن�صبة %املتو�صط الن�صبة %املتو�صط الن�صبة %املتو�صط
ات�ضاق بنية الدر�س )من منتجات امل�ضروع( 

مع بنية الدر�س )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
2.17

732.21متو�ضطة
742.21متو�ضطة

74متو�ضطة

1.90املجموع
631.95متو�ضطة

651.86متو�ضطة
62متو�ضطة

ويظهر اجلدول )5-2( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات مكونات الكتاب الثاين لل�ضف الأول 
التحقق  ون�ضبة  متو�ضطة،  املحور  ه��ذا  موا�ضفات  حتقق  درج��ة  تكون  وبذلك   ،1.90 ت�ضاوي  البتدائي 
ت�ضاوي 63%. بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي لل�ضف الرابع البتدائي ت�ضاوي 1.95، وبذلك تكون درجة 
حتقق موا�ضفات هذا املحور متو�ضطة،ون�ضبة حتقق موا�ضفات هذا املحور ت�ضاوي  65%. وكذلك قيمة 
املتو�ضط احل�ضابي لل�ضف الأول املتو�ضط ت�ضاوي 1.86، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذا املحور 

متو�ضطة،ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة  %62.
Technical Specifications ج( املوا�صفات  الفنية

جاءت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات لهذا املحور على النحو التايل:

اجلدول )5-3( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب يف الريا�صيات لل�صفوف 
الثالثة الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�صط.

املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صط
ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للكتاب من منتجات 

امل�ضروع مع ال�ضكل اخلارجي للكتاب من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل

2.13
712.25متو�ضطة

752.16متو�ضطة
73متو�ضطة

ات�ضاق الكتاب من منتجات امل�ضروع مع الكتاب من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل من حيث الت�ضميم والإخراج

2.58
862.53مرتفعة

842.36مرتفعة
79مرتفعة

ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب 
من منتجات امل�ضروع مع الكتاب من ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل

3.00
1002.75مرتفعة

922.75مرتفعة
92مرتفعة

2.57املجموع
862.51مرتفعة

842.40مرتفعة
80مرتفعة

تكون  وبذلك   ،2.57 الفنية  للموا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )3-5( اجل��دول  من  ويظهر 
درجة حتقق موا�ضفات املحور الثالث مرتفعة،ون�ضبة التحقق ت�ضاوي86%. بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي 
هذه  حتقق  ون�ضبة  مرتفعة،  الثالث  املحور  موا�ضفات  حتقق  درج��ة  تكون  وبذلك   2.51 الرابع  لل�ضف 
املتو�ضط2.40وبذلك تكون درجة  املتو�ضط احل�ضابي لل�ضف الأول  املوا�ضفة ت�ضاوي 84%. وكذلك قيمة 

حتقق موا�ضفات املحور الثالث مرتفعة،ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة %80. 
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كان  للريا�ضيات  الطالب  لكتب  والنظرية  الرتبوية  الأ�ض�س  موا�ضفات  يف  الت�ضاق  اأن  يعني  وهذا 
بدرجة متو�ضطة وفق الرتتيب التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:

كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط (  1
كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي (  2
كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي (  3

اأما بخ�ضو�س الت�ضاق يف مكونات الكتاب فقد كان كذلك بدرجة متو�ضطة، وقد جاءت ال�ضفوف يف 
م�ضتوى الت�ضاق على النحو التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:

كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي. (  1
كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي. (  2
كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط. (  3

يف  ال�ضفوف  ج��اءت  وق��د  مرتفعة،  بدرجة  ك��ان  فقد  الفنية  املوا�ضفات  يف  الت�ضاق  بخ�ضو�س  اأم��ا 
م�ضتوى الت�ضاق على النحو التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:

كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي. (  1
كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي. (  2
كتاب الطالب لل�ضف الأول متو�ضط. (  3

ملخ�س نتائج حتليل دليل املعلم لل�صفوف الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�صط:

 Theoretical and educational bases اأ  ( الأ�ص�س النظرية والرتبوية
جاءت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات لهذا املحور على النحو التايل:

اجلدول )5-4( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق موا�صفات الأ�ص�س النظرية والرتبوية لدليل املعلم يف 
الريا�صيات لل�صفوف الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�صط.

املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صط
يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول جلميع 

املتعلمني.
2،00

672.00متو�ضطة
672.00متو�ضطة

67متو�ضطة

يركز املحتوى الريا�ضي املقدم للمعلم على 
ال�ضمول والعمق والتوازن.

2.15
722.10مرتفعة

متو�ضطة
متو�ضطة

70
2.10

70متو�ضطة
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املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صط
يقدم املحتوى دعماً للمعلم ملراعاة الرتابط 

املنطقي والتكامل عند تقدمي املعرفة 
الريا�ضية.

2.05
782.00متو�ضطة

672.10متو�ضطة
70متو�ضطة

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو التعلم 
املتعدد   Qualitative Learning ال��ن��وع��ي  
.Multi�Approaches Learning املداخل

1.50
501.60منخف�ضة

541.81منخف�ضة
60متو�ضطة

يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم 
حموراً للعملية التعليمية.

1.67
561.80متو�ضطة

612.08متو�ضطة
69متو�ضطة

م��ه��ارات  لتنمية  للمعلم  دع��م��اً  امل��ح��ت��وى  ي��ق��دم 
املتعلمني  ل��دى    Thinking Skills التفكري 

باأنواعها.

2.00
672.13متو�ضطة

702.25متو�ضطة
75متو�ضطة

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات حل 
لدى   Problem Solving Skills امل�ضكالت 

املتعلمني.

1.75
581.63متو�ضطة

541.88منخف�ضة
63متو�ضطة

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلمني.

1.50
501.67منخف�ضة

56متو�ضطة
1.25
غري 

متحققة
41

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
الرتابط الريا�ضي لدى املتعلمني.

2.00
672.13متو�ضطة

712.38متو�ضطة
79مرتفعة

يقدم املحتوى دعماً للمعلم لتنمية مهارات 
التمثيل الريا�ضي لدى املتعلمني.

2.75
922.75مرتفعة

923.00مرتفعة
100مرتفعة

Prac-  ي����زود امل��ع��ل��م مب��ه��م��ات وم���ه���ارات م��ه��م��ة
     ticing important tasks and skills

تدعم املتعلمني يف املذاكرة والتنظيم الذاتي.

1.88
631.75متو�ضطة

581.69متو�ضطة
56متو�ضطة

يزود املعلم باأدوات واأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة 
للتقومي واملعاجلة.

1.71
571.50متو�ضطة

501.58منخف�ضة
53منخف�ضة

يقدم املحتوى الدعم للمعلمني لفهم 
الريا�ضيات، وطرائق تقدميها.

1.87
62متو�ضطة

1.19
غري 

متحققة
40

1.20
غري 

متحققة
40

1.87املجموع
621.95متو�ضطة

651.95متو�ضطة
65متو�ضطة

يظهر من اجلدول )5-4( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات الأ�ض�س النظرية والرتبوية لدليل 
املعلم لل�ضف الأول ككل ت�ضاوي 1.87،وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة، بن�ضبة 62%. بينما 
قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات للمحور لل�ضف الرابع ت�ضاوي1.95،وبذلك تكون درجة حتقق هذا 
الأول  لل�ضف  املتو�ضط احل�ضابي  قيمة  وكذلك  ت�ضاوي%65.  املحور  ون�ضبة حتقق هذا  املحور متو�ضطة، 
املتو�ضط ت�ضاوي 1.95،وبذلك تكون درجة حتقق هذا املحور متو�ضطة، ون�ضبة حتقق هذا املحور ت�ضاوي 

.%65
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Components of the book ب ( مكونات دليل املعلم
جاءت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات لهذا املحور على النحو التايل:

اجلدول )5-5( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق موا�صفات مكونات دليل املعلم يف الريا�صيات لل�صفوف الأول 
والرابع البتدائي والأول املتو�صط.

املوا�صفة
ال�صف الرابع ال�صف الأول البتدائي

ال�صف الأول املتو�صطالبتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صط

ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( 
مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

1.25
42غري متحققة

1.38
غري 

متحققة
461.22

41غري متحققة

ات�ضاق بنية الف�ضل اأو الوحدة )من منتجات 
امل�ضروع( مع بنية الف�ضل اأو الوحدة )من 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

2.05
682.00متو�ضطة

671.75متو�ضطة
58متو�ضطة

ات�ضاق بنية الدر�س )من منتجات امل�ضروع( 
مع بنية الدر�س )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

2.14
712.14متو�ضطة

712.19متو�ضطة
72متو�ضطة

1.81املجموع
601.84متو�ضطة

611.72متو�ضطة
57متو�ضطة

يظهر من اجلدول )5-5( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات مكونات دليل املعلم لل�ضف الأول 
بينما  وبن�ضبة%60.  املحور متو�ضطة،  تكون درجة حتقق موا�ضفات هذا  ت�ضاوي 1.81،وبذلك  البتدائي 
قيمة املتو�ضط احل�ضابي لل�ضف الرابع البتدائي ي�ضاوي 1.84، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذا 
للموا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وكذلك   .%61 ت�ضاوي  املحور  هذا  حتقق  ون�ضبة  متو�ضطة،  املحور 
لل�ضف الأول املتو�ضط ت�ضاوي 1.72، وبذلك تكون درجة حتقق موا�ضفات هذا املحور متو�ضطة، ون�ضبة 

حتقق هذا املحور ت�ضاوي %57.
Technical Specifications ج ( املوا�صفات  الفنية

جاءت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات لهذا املحور على النحو التايل:

اجلدول )5-6( ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق املوا�صفات الفنية لدليل املعلم يف الريا�صيات لل�صفوف الأول 
البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�صط.

املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صط
ات�ضاق ال�ضكل اخلارجي للدليل )من منتجات 

امل�ضروع( مع ال�ضكل اخلارجي للدليل )من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

2.20
732.00متو�ضطة

671.90متو�ضطة
63متو�ضطة

ات�ضاق الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع 
الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( من حيث 

الت�ضميم والإخراج.

2.48
832.40مرتفعة

802.30مرتفعة
77مرتفعة
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املوا�صفة
ال�صف الأول املتو�صطال�صف الرابع البتدائيال�صف الأول البتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صط
ات�ضاق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الدليل 

)من منتجات امل�ضروع ( مع الدليل )من 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

2.75
922.81مرتفعة

933.00مرتفعة
100مرتفعة

2.48املجموع
832.51مرتفعة

842.40مرتفعة
80مرتفعة

يظهر من اجلدول )5-6( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الفنية لل�ضف الأول البتدائي 2.48، 
وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات مرتفعة، وبن�ضبة 83%. بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات 
لل�ضف الرابع البتدائي 2.51،وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات مرتفعة، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة 
تكون  متو�ضط2.40،وبذلك  الأول  لل�ضف  للموا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وكذلك   .%84 ت�ضاوي  

درجة حتقق املوا�ضفات مرتفعة، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي %80.
وهذا يعني اأن الت�ضاق يف موا�ضفات الأ�ض�س الرتبوية والنظرية لدليل املعلم للريا�ضيات كان بدرجة 

متو�ضطة وفق الرتتيب التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:
كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط. (  1
كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي. (  2
كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي. (  3

اأما بخ�ضو�س الت�ضاق يف مكونات الكتاب فقد كان كذلك بدرجة متو�ضطة، وقد جاءت ال�ضفوف يف 
م�ضتوى الت�ضاق على النحو التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:

كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي.1 (  
كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي.2 (  
كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط.3 (  

يف  ال�ضفوف  ج��اءت  وق��د  مرتفعة،  بدرجة  ك��ان  فقد  الفنية  املوا�ضفات  يف  الت�ضاق  بخ�ضو�س  اأم��ا 
م�ضتوى الت�ضاق على النحو التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:

كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي.1 (  
كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي.2 (  
كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط.3 (  
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تو�صيات تتعلق بكتب واأدلة الريا�صيات:

وفقاً لتحليل النتائج وتف�ضريها،ات�ضح حتقق موا�ضفتني بدرجة �ضعيفة، وبقية املوا�ضفات  الفنية  (  1
اأن ذلك ب�ضبب غياب بع�س الأن�ضطة والتطبيقات يف الن�ضخة  والرتبوية بدرجة متو�ضطة، وظهر 
العربية، ول يوجد مربر لعدم ت�ضمينها؛ لذا تو�ضي الدرا�ضة بتعريب ومواءمة دليل املعلم ب�ضكل 

كامل، وتوفريه لكافة املعلمني، ولي�س بال�ضرورة مقابلته بن�ضخة كتاب الطالب.
اإعادة بناء م�ضفوفة املدى والتتابع للمحتوى، و�ضرورة ترجمتها ب�ضكل دقيق للمواد التعليمية، مبا  (  2

ي�ضمن حتقيق التتابع، والعمق الكايف، والتوازن، يف عر�س املفاهيم واملهارات واملعارف.
مل تتحقق موا�ضفة »تقدمي حمتوى الدليل دعماً للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها«  (  3

 Literatur  Chapter  نتيجة لعدم حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، وُتعزى هذه النتيجة لغياب فقرة
List والتي تت�ضمن قائمة مقرتحة لكتيبات وم�ضادر تدعم تعلم املتعلمني لكل در�س، وفقرة تقنيات 

الطالب Student Technology  والروابط الإلكرتونية التي تلبي حاجات املتعلمني، و كذلك روابط 
قاعدة البحوث املوجودة يف املقدماتThe Research ، التي تغطي الربامج الريا�ضية، وكيف ت�ضاعد 
اإىل  الإ�ضارة  وعدم  الريا�ضيات.  برامج  بناء  واخل��رباء يف  والأكادمييني  املعلمني  امل�ضتمرة  البحوث 
م�ضادر للتنمية املهنية مثل: ور�س عمل DVD Workshops، اأوOnline Courses، وعدم وجود �ضفحة 
مقدمات  يف  املوجودة   ،  Personalized Professional Development ال�ضخ�ضية   املهني  التطوير 
للمعلم،  ن�ضائح  تقدم  والتي   Math at home فقرة  وغياب  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  منتجات  من  الدليل 
لقراءة وفهم املعرفة الريا�ضية املت�ضمنة يف الف�ضل، لتطبيق الريا�ضيات يف املنزل، وكذلك غياب 
فقرة التطوير املهني Professional Development التي تظهر يف خمطط الف�ضل، وتت�ضمن روابط 
املكتبة الإلكرتونية التابعة لل�ضركة، والتي تعر�س درو�ضاً منوذجية، ودرو�ضاً تطبيقية ل�ضرتاتيجيات 
تدري�ضية حمددة؛ لذا تو�ضي الدرا�ضة با�ضتكمال كل ما من �ضاأنه دعم فهم املعلمني للريا�ضيات، 

وتنويع طرق تعلمها وتعليمها، وتوظيف التقنية يف ذلك، كما ورد يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
موا�ضفة »تقدمي املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو التعلم النوعي  Qualitative Learning املتعدد  (  4

املداخل Multi�Approaches Learning« حتققت ب�ضورة منخف�ضة، نتيجة حلذف الأجزاء الداعمة؛ 
لذلك لبد من اإعادة تلك الأجزاء.

اإثراء كتب الطالب وكتب الن�ضاط والتدريبات بالتطبيقات الالزمة لال�ضرتاتيجيات التي تعر�س  (  5
�ضبيل  على  الأ���ض��ل،  ي��رد يف  مقارنة مبا  التطبيقات،  لتلك  اختزال  يلحظ  الطالب، حيث  كتاب  يف 

املثال: التطبيقات على ا�ضرتاتيجية حل امل�ضكالت.
مع اأن ال�ضل�ضة الأ�ضلية تت�ضمن توجيهات واإر�ضادات لأولياء الأمور، لتو�ضيح املطلوب منهم جتاه  (  6

لذلك،  تفتقر  الثالثة،  ال�ضفوف  للريا�ضيات يف  الطالب  كتب  اأن  اإل  متنوعة،  مواقف  اأبنائهم يف 
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حيث اأن هذه املوا�ضفة غري متحققة؛ لذا لبد من اإعادة ت�ضمني تلك الإر�ضادات.و�ضبب ذلك غياب 
Math at home، وغياب ر�ضائل الأ�ضرة املتوفرة على  العديد من الفقرات التي حتققها مثل فقرة 
الغالف الأمامي من منتجات ال�ضل�ضة الأ�ضل، حتت م�ضمى For Parents التي ُتقّدم فيها تو�ضيات 
Con- تمل�ضادر متعددة تدعم حمتوى هذا الكتاب، وكذلك يف بداية كل ف�ضل، وكذلك غياب �ضفحا
cept and Skills Bank ، التي تقدم �ضرحاً جلميع املفاهيم الريا�ضية الواردة يف الكتاب والتو�ضع فيها.

حتقق يف الكتب الرتابط الريا�ضي، وكذلك تنوع التمثيالت الريا�ضية؛ لذا توؤكد الدرا�ضة املحافظة  (  7
على ذلك، وحتقيقه على م�ضتوى التطبيق.

على  (  8 �ضفني  يف  مرتفعة،  بدرجة  حتققت  الطالب  لكتاب  وتربوية  تقنية  موا�ضفات  ث��الث  يوجد 
الأقل، بينما البقية بدرجة متو�ضطة، وواحدة غري متحققة؛ لذا من املهم مراجعة عر�س املحتوى 

الريا�ضي واإثرائه بتلك املنا�ضط املفقودة، والتي �ضت�ضهم يف دعم تعلم الطالب.
هناك نق�س على م�ضتوى الوحدات والدرو�س وعنا�ضرها، حيث جاءت مطابقتها للن�ضخة الأ�ضلية  (  9

يف م�ضتوى متو�ضط؛ لذا هناك حاجة لدرا�ضة الأج��زاء املفقودة يف منتجات امل�ضروع على م�ضتوى 
كتب الطالب.

 تقنيات كتاب الطالب جاءت متوافقة مع كتب ال�ضل�ضة بدرجة مرتفعة، عدا موا�ضفة »�ضكل الكتاب 01 (  
اأهمية  الدرا�ضة  توؤكد  لذا  البيئة،  مع  ليتوافق  طبيعي،  وه��ذا  متو�ضطة،  بدرجة  ج��اءت  اخلارجي« 

املحافظة على تلك املوا�ضفات.
 دعم دليل املعلم بطرق متنوعة، لتقدمي املحتوى الريا�ضي، حيث جاء حتقق تلك املوا�ضفة بدرجة 11 (  

منخف�ضة، وكذلك دعم التعلم متعدد املداخل.
الن�ضخة 21 (   يف  للدليل  مطابقاً  ليكون  ا�ضتكماله  من  لبد  لذا  متحققة،  غري  الدليل  بنية  موا�ضفة   

الأ�ضلية.
الريا�ضيات  (  13 وتعليم  التقنية  ب��ني  التكامل  »يحقق  اخلام�س  املوؤ�ضر  يتحقق  مل  ال��راب��ع  ال�ضف  يف 

وتوظيفها Integrating Technology & Learning« وتعزى هذه النتيجة لغياب العديد من امل�ضادر 
يف كتاب الريا�ضيات، لهذا ال�ضف، وكذلك ال�ضف الأول متو�ضط)من منتجات امل�ضروع( كما تظهر 
Math Online ، يف بداية كل ف�ضل، وكل در�س، على �ضبكة  يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، مثل فقرة 
Extra Examples، Personal Tutor، Self- الإنرتنت، والتي يتوفر فيها حمتوى ريا�ضي متنوع، مثل
الريا�ضيات،  فقرةStudy Tools  Math Online- Studentلتعلم  ف�ضل  كل  بداية  ويف   ،Check Quiz

-بالرغم من  الأخرى  املوؤ�ضرات  Activity Technology،اأما من حيث  التو�ضع  درو�س  وكذلك غياب 
راأ�ضياً عرب ال�ضفوف، والف�ضول، والدرو�س، كما  اأنه يتم تقدمي املعرفة الريا�ضية ب�ضكل مرتابط 
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تظهر يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يف معظم الكتاب- اإل اأنه نتيجة للرتحيل من �ضف اإىل اآخر يحدث نوع 
من التداخل يف املفاهيم الريا�ضية، فمثاًل يف الف�ضل الرابع ياأتي در�س العبارات العددية  4-2  بعد 
در�س اجلمل العددية 4-1، يف حني اأن مفهوم اجلمل العددية يعتمد على مفهوم العبارة العددية، 
وحدث هذا التداخل نتيجة لرتحيل در�س العبارة العددية من حمتوى ال�ضف الثالث، وكذلك يف 

در�س جدول الدوال؛ لذا توؤكد الدرا�ضة على اأهمية اإعادة كتابة تلك الأجزاء.
اأظهرت النتائج عدم التزام كتاب الطالب من منتجات امل�ضروع باملوا�ضفة الرابعة ع�ضرة »اأت�ضاق بنية  (  14

الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب،)من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(«وحلولها يف املرتبة الأخرية 
لهذا املحور، نتيجة لغياب العديد من الأجزاء يف كتاب الطالب )من منتجات امل�ضروع(مثل: غياب 
جميع روابط التقنية التي توجه املتعلم والأ�ضرة اإىل ا�ضتخدام التقنية، مثل فقرة Math onlion  من 
غالف الكتاب، وافتتاحية  الوحدة والف�ضل، واأيقونة الدرو�س، التي ت�ضري اإىل حمتوى �ضريح يف 
 Study Toolsوفقرة ، Extra Practice Self Check Quizzes، وفقرة  املوقع، مثل: فقرة تقومي ذاتي 
�ضفحات  يف   ،Vocabulary Review وفقرة   ،Personal Tutor وفقرة   ،Extend the Activity وفقرة  
العبيكان  �ضركة  موقع  اإىل  امل�ضروع(  منتجات  )من  الكتاب  يوجه  املقابل  ويف  ف�ضل،  لكل  املراجعة 
هذه  تاريخ  حتى  الفقرات  تلك  يحقق  ال��ذي  املحتوى  يتوفر  ول  فقط،   obeikaneducation.com

الدرا�ضة. عليه يلزم ا�ضتكمال تلك الأجزاء وتوفري التقنيات املطلوبة.
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  ثانيًا: العلوم

ملخ�س نتائج حتليل كتاب الطالب لل�صفوف الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�صط للموا�صفات 
الرتبوية والفنية.

جاءت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات لهذا املحور على النحو التايل:

اجلدول  )5-7(  ملخ�س ملتو�صط وم�صتوى حتقق املوا�صفات الرتبوية والفنية لكتب الطالب للعلوم يف 
ال�صفوف الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�صط

املوا�صفات الرتبوية والفنية
ال�صف الأول 

البتدائي
ال�صف الرابع 

ال�صف الأول املتو�صطالبتدائي

الن�صبة %املتو�صطالن�صبة %املتو�صطالن�صبة%املتو�صط

1085متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء.
61.52.33متو�ضطة

782.23مرتفعة
74.5متو�ضطة

اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول 
املتعلم.

1.98
66.42.45متو�ضطة

81.82.49مرتفعة
83.2مرتفعة

1096ي�ضتهدف املحتوى تنمية املهارات الدرا�ضية.
65.32.12متو�ضطة

712.68متو�ضطة
89.25مرتفعة

ربط املحتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة 
والتحدث.

1.89
63.22.36متو�ضطة

782.51مرتفعة
84مرتفعة

2.12ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية.
70.752.15متو�ضطة

721.99متو�ضطة
66.5متو�ضطة

يوظف حمتوى العلوم اأدوات واأ�ضاليب تقومي 
متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي.

1.75
583.00متو�ضطة

1002.60مرتفعة
87مرتفعة

1.40ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم.
461.40منخف�ضة

461.00%منخف�ضة
33غري متحققة

1.85املجموع
61.592.25متو�ضطة

75.252.21متو�ضطة
73.85متو�ضطة

تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل.

2.28
932.50متو�ضطة

832.10مرتفعة
70متو�ضطة

اأق�ضام الكتاب وعنا�ضره منظمة ب�ضكل متمايز 
ومت�ّضق ومتوازن.

2.19
73.42.60متو�ضطة

87.92.32مرتفعة
77.5مرتفعة

2.23املجموع
83.22.55متو�ضطة

85.452.21مرتفعة
73.5متو�ضطة

يظهر من اجلدول )5-7( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الرتبوية )من 1 اإىل 7( لكتاب 
الطالب لل�ضف الأول البتدائي 1.85،وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة، وبن�ضبة %61.59. 
حتقق  درج��ة  تكون  2.25،وب��ذل��ك  البتدائي  الرابع  لل�ضف  للموا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  بينما 
املوا�ضفات متو�ضطة اأي�ضاً، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي 75.25%. وكذلك قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات 
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ون�ضبة حتقق هذه  اأي�ضاً،  املوا�ضفات متو�ضطة  درج��ة حتقق  تكون  2.21،وب��ذل��ك  املتو�ضط  الأول  لل�ضف 
املوا�ضفة ت�ضاوي 73.85 %.

احل�ضابي  امل��ت��و���ض��ط  قيمة  اأن   )7-5( اجل����دول  فيظهر  الفنية  امل��وا���ض��ف��ات  لتحقق  بالن�ضبة  اأم���ا 
للموا�ضفات الفنية )8 و 9( لل�ضف الأول البتدائي2.23،وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة، 
وبن�ضبة83.20%. بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات لل�ضف الرابع البتدائي2.60،وبذلك تكون 
احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وكذلك   .%85.45 ت�ضاوي  التحقق  ون�ضبة  مرتفعة،  املوا�ضفات  حتقق  درج��ة 
ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوا�ضفات  حتقق  درجة  تكون  املتو�ضط2.21،وبذلك  الأول  لل�ضف  للموا�ضفات 

حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي 73.50 %.
وهذا يعني اأن الت�ضاق يف املوا�ضفات الرتبوية لكتب الطالب للعلوم كان بدرجة متو�ضطة جلميع 

ال�ضفوف وفق الرتتيب التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:
كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي. (  1
كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط. (  2
كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي. (  3

جميع  يف  ات�ضاقاً  املوا�ضفات  اأدن��ى  كانت  الفنية«  »با�ضتخدام  املتعلقة  الرتبوية  املوا�ضفة  اأن  كما 
ال�ضفوف، وخ�ضو�ضاً اأنها غري متحققة يف ال�ضف الأول املتو�ضط.

اأما بخ�ضو�س الت�ضاق يف املوا�ضفات الفنية فيظهر اأنه اأعلى منه يف املوا�ضفات الرتبوية، وقد جاءت 
ال�ضفوف يف م�ضتوى الت�ضاق على النحو التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:

كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي بدرجة مرتفعة. (  1
كتاب الطالب لل�ضف الأول البتدائي بدرجة متو�ضطة. (  2
كتاب الطالب لل�ضف الأول املتو�ضط بدرجة متو�ضطة. (  3

ومن ذلك يظهر اأن كتاب الطالب لل�ضف الرابع البتدائي اأعلى الكتب ات�ضاقاً فيما يتعلق باملوا�ضفات 
الرتبوية والفنية.

املتو�صط  والأول  البتدائي  والرابع  البتدائي  الأول  لل�صفوف  للعلوم  املعلم  دليل  حتليل  نتائج  ملخ�س 
للموؤ�صرات الرتبوية والفنية.

جاءت قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات لهذا املحور على النحو التايل:
اجلدول  )5-8(  ملخ�س ملتو�ضط وم�ضتوى حتقق املوؤ�ضرات الرتبوية والفنية لدليل املعلم للعلوم يف 

ال�ضفوف الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�ضط
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املوؤ�صرات الرتبوية والفنية
ال�صف الأول

البتدائي
ال�صف الرابع 

البتدائي
ال�صف الأول 

املتو�صط
الن�صبة املتو�صط

الن�صبة املتو�صط%
الن�صبة املتو�صط%

%

2.63يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاء.
882.00مرتفعة

673.00متو�ضطة
100مرتفعة

يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم  املتمركز على 
املتعلم.

2.71
912.71مرتفعة

912.6مرتفعة
87مرتفعة

 ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم 
املتمايز.

2.08
692.00متو�ضطة

672.38متو�ضطة
79مرتفعة

ي�ضهم املحتوى يف دعم مهارات ال�ضتذكار اأو 
الدرا�ضة من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة.

2.88
963.00مرتفعة

1003.00مرتفعة
100مرتفعة

يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة 
والتحدث.

2.20
732.23متو�ضطة

غري م�ضتهدفة 74متو�ضطة
بالتحليل

يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق 
واملهارات الريا�ضية.

1.75
582.00متو�ضطة

غري م�ضتهدفة 67متو�ضطة
بالتحليل

يوفر ا�ضرتاتيجيات وم�ضادر اإ�ضافية للمعلم 
مل�ضاعدة الطالب على التمكن من املهارات 

الأ�ضا�ضية.

غري م�ضتهدفة 
بالتحليل

غري م�ضتهدفة 
بالتحليل

2.23
74متو�ضطة

يدعم املعلم لي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي 
متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي

2.6
872.40مرتفعة

801.89مرتفعة
63متو�ضطة

1.00يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم.
331.00منخف�ضة

331.00منخف�ضة
33منخف�ضة

2.23املجموع
742.16متو�ضطة

722.35متو�ضطة
77مرتفعة

2.01جمموع املوؤ�ضرات الفنية
672.21متو�ضطة

742.26متو�ضطة
75متو�ضطة

يظهر من اجلدول )5-8( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموؤ�ضرات الرتبوية لدليل املعلم لل�ضف الأول 
البتدائي32.2،وبذلك تكون درجة حتقق املوؤ�ضرات متو�ضطة، وبن�ضبة 47%. بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي 
ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوؤ�ضرات  حتقق  درجة  تكون  البتدائي61.2،وبذلك  الرابع  لل�ضف  للموؤ�ضرات 
املتو�ضط53.2،وبذلك  الأول  لل�ضف  للموؤ�ضرات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وكذلك   .%27 ت�ضاوي  التحقق 

تكون درجة حتقق املوؤ�ضرات مرتفعة اأي�ضاً، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي 77 %.
اأما بالن�ضبة ملجموع حتقق املوؤ�ضرات الفنية )بناء على توافر العنا�ضر املوجودة يف دليل املعلم ل�ضل�ضلة 
»ماقروهل«( فيظهر اجلدول )5-8( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموؤ�ضرات الفنية لل�ضف الأول البتدائي 
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2.01، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة، وبن�ضبة 67%. بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي لل�ضف 
الرابع البتدائي2.21،وبذلك تكون درجة حتقق املوؤ�ضرات متو�ضطة، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي 74%. وكذلك 
قيمة املتو�ضط احل�ضابي لل�ضف الأول املتو�ضط2.26،وبذلك تكون درجة حتقق املوؤ�ضرات متو�ضطة اأي�ضاً، 

ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي 75 %.
اأن الت�ضاق يف املوؤ�ضرات الرتبوية لدليل املعلم كان وفق الرتتيب التايل بدءاً بالأكرث  وهذا يعني 

ات�ضاقاً:
دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط بدرجة مرتفعة. (  1
دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي بدرجة متو�ضطة. (  2
دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي بدرجة متو�ضطة. (  3

الرتبوية، وقد جاء  املوؤ�ضرات  اأق��ل منه يف  اأن��ه  الفنية فيظهر  املوؤ�ضرات  الت�ضاق يف  اأم��ا بخ�ضو�س 
م�ضتوى الت�ضاق يف ال�ضفوف بدرجة متو�ضطة على النحو التايل بدءاً بالأعلى ات�ضاقاً:

دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط (  1
دليل املعلم لل�ضف الرابع البتدائي (  2
دليل املعلم لل�ضف الأول البتدائي (  3

ومن ذلك يظهر اأن دليل املعلم لل�ضف الأول متو�ضط اأعالها ات�ضاقا فيما يتعلق باملوؤ�ضرات الرتبوية 
والفنية.

تو�صيات تتعلق بكتب واأدلة العلوم

عطفاً على النتائج التف�ضيلية التي ُعر�ضت يف الف�ضل الرابع، ومن خالل التتبع الدقيق ملدى حتقق 
ال�ضواهد التف�ضيلية للموؤ�ضرات لكتاب الطالب ولدليل املعلم، نقدم عدداً من التو�ضيات التف�ضيلية التي 
�ضل�ضلة  مع  ات�ضاقاً  اأك��رث  وجعلها  الكتب  ج��ودة  لرفع  حتقيقها؛  متابعة  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  ميكن 
»ماقروهل«. ونعر�س التو�ضيات وفقاً لل�ضفوف مبتدئني بكتاب الطالب لكل �ضف، ومن ثم دليل املعلم.

اأ  (  تو�صيات لتح�صني كتاب الطالب لل�صف الأول البتدائي:
ت�ضمني جزء ما قبل الوحدات الدرا�ضية �ضمن فقرة )اأعمل كالعلماء( )كن عاملاً ( كما وردت يف  (  1

ال�ضل�ضلة الأ�ضل .
2  ) .)A to Z activity book( توفري م�ضادر دعم اإ�ضافية لالأن�ضطة ال�ضفية، مثل
وتطوير  (  3 لتعزيز  در���س؛   كل  بداية  يف  ال�ضتك�ضايف  الن�ضاط  �ضمن  اأك��رث  ا�ضتك�ضف  فقرة  اإدراج 

ال�ضتق�ضاء املفتوح .
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ت�ضمني الفقرة التقوميية لتقومي  املهام الكتابية )اأفكر واأحتدث واأكتب ( يف اجلزء الأول من  (  4
الكتاب )الف�ضل الدرا�ضي الأول ( 

دعم الكتاب باملهارات الكتابية كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل يف اجلزء الأول من الكتاب وذلك : (  5
لدعم مهارة التلخي�س  �
عدم الرتكاز على اجلانب اللفظي يف مناق�ضات الأن�ضطة والفكرة الرئي�ضة. �

ت�ضمني الفقرة اأقراأ واأتعلم )نقراأ جميعاً ونتعلم ( كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، �ضمن مرحلة  (  6
ال�ضرح، وذلك لرفع قدرات الطالب على قراءة املفردات .

تعديل ال�ضور املرافقة للن�س يف مرحلة ال�ضرح، يف كتاب الطالب؛ لتكون اأكرث ترابطاً مع الن�س  (  7
املرافق واأكرث و�ضوحاً.

ت�ضمني فقرات اإ�ضافية للقراءة العلمية، ومهن يف العلوم، لزيادة الدافعية والنغما�س عند تعلم  (  8
العلوم .

ت�ضمني امل�ضدر activity flipchart لدعم اأن�ضطة بناء املهارة وذلك : (  9
لتعزيز العديد من املهارات اخلا�ضة بالعمليات. �
لتطوير مهارات البحث والت�ضال . �
لإك�ضاب الطالب املهارات الإح�ضائية والحتمالت . �

ت�ضمني فقرات اإ�ضافية للعلوم والكتابة، والعلوم والريا�ضيات . (  10
اإ�ضافة اأرقام �ضفحات ظهور املفردات.  (  11
اإ�ضافة فهار�س خا�ضة بالأن�ضطة ال�ضتك�ضافية، وفهر�س خا�س مبرجعيات الطالب. (  12
مهارات  (  13 وتعزيز  القراءة  مهارة  لتعزيز  الوحدات،  بداية  يف  ترد  والتي  »اأدب��ي��ات«  فقرة  ت�ضمني 

التثقيف الب�ضري.
تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع لي�ضتمل على: (  14

املراجعة الإلكرتونية e –review واملت�ضمنة �ضرداً با�ضتخدام الر�ضوم    املتحركة، واختبارات  �
على  الطالب  وت�ضجع  للمفاهيم،  الطالب  فهم  على  فورية  راجعة  تغذية  توفر  تفاعلية 

حتمل امل�ضوؤولية.
القرائي  � الفهم  لتطوير م�ضتوى  كتابياً  التي توفر تلخي�ضاً   e-journal املجلة اللكرتونية 

عند الطالب، وتدعم مهارات الكتابة يف العلوم .
القرائي  � الفهم    ولتطوير  امل��ف��ردات،  ق��راءة  الطالب على  ق��درات  لتعزيز  تعليمية  األ��ع��اب 

للطالب.
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توفري م�ضادر تقنية متعددة للطالب، ومنها: (  15
الأقرا�س املدجمة للعرو�س التقدميية لزيادة الدافعية والنغما�س عند تعلم العلوم. �
� science quest CD-ROMS عرو�س املحاكاة والر�ضوم املتحركة
�  puzzle اأقرا�س لالألعاب التعليمية، لتعزيز تعلم املفردات العلمية، وتعزيز الفهم القرائي

maker CD-ROOM

Science in motionلتوفري املفاهيم املفتاحية با�ضتخدام الر�ضوم املتحركة، واأ�ضاليب متعددة  �

للتقومي لتطوير الثقافة الب�ضرية )رفع مهارات التثقيف الب�ضري (.
ب  ( تو�صيات لتح�صني دليل املعلم لل�صف الأول البتدائي:

للمجموعات  (  1 املهمة  املفاهيم  لتقدمي  املعلم،  م�ضادر  �ضمن  العلمية  املفاهيم  بطاقات  توفري 
ال�ضغرية اأو التعلم الفردي .

تقدمي توجيهات للمعلم لتطبيق التجارب واملفاهيم خارج الغرفة ال�ضفية، يف ن�ضاطات ممتدة  (  2
school to home activity للمنزل، �ضمن م�ضادر املعلم

العلوم  (  3 فقرة  مع  بالتزامن  الريا�ضيات(،  مع  )للتكامل  اإ�ضافية  فقرات  املعلم  دليل  ت�ضمني 
والريا�ضيات يف كتاب الطالب .

فقرة  (  4 ورود  مع  املعلم  دليل  يف  العلوم(  يف  الريا�ضيات  مهارات  )بناء  م�ضدر  غ��الف  ورود  رب��ط 
الريا�ضيات والعلوم يف مرحلة التو�ضع.

امل�ضتويات(،  (  5 املتعددة  ال�ضفية( مب�ضدر )القراءة  املعلم لالأن�ضطة  املعلم )حقيبة  تعزيز م�ضادر 
وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم ل�ضرتاتيجيات اإ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ضتويات.

ت�ضمني دليل املعلم اأن�ضطة بديلة يف مرحلة ال�ضتك�ضاف وذلك لدعم الرتكيز على ال�ضتق�ضاء. (  6
متييز �ضفحة افتتاحية الوحدة بغالف �ضميك، ول�ضان يو�ضح املجال العلمي. (  7
ت�ضمني الدليل التقنيات امل�ضاحبة لدعم التعلم، ومنها: (  8

� classroom presentation toolkit الأقرا�س املدجمة للعرو�س التقدميية  لكل در�س
�  )Instructional Navigator CD-ROM( قر�س امل�ضتك�ضف التعليمي
� Professional Development DVDs واأقرا�س ال� دي يف دي للتطوير املهني

تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع، لي�ضمل: (  9
اختبارات اإلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم الطالب. �
م�ضادر للمعلم. �

الذي  (  10 العلمي  املجال  ل�ضان يو�ضح  اإ�ضافة  الوحدة بغالف �ضميك، مع  افتتاحية  متييز �ضفحة 
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تتناوله الوحدة.
وذلك  (  11 املعلم  م�ضادر  من  �ضفحات  امل�ضادر  من  امل�ضتهدفة  لل�ضفحات  امل�ضغرة  ال�ضور  ت�ضمني 

لوجود اإجابات الأ�ضئلة على ال�ضفحات.
دورة  (  12 اأ�ضا�ضية من مراحل  واعتبارها مرحلة  الكتاب،  درو���س  التو�ضع يف جميع  ت�ضمني مرحلة 

التعلم.
ت�ضمني دليل املعلم املرجعيات التالية : (  13

جدول اأيام الأ�ضبوع، وامل�ضاطر، ومقيا�س احلرارة. �
�ضفحة الر�ضم البياين. �
�ضفحة املواد امل�ضتهلكة واملواد غري  امل�ضتهلكة. �
م�ضفوفة املدى والتتابع. �

ج  ( تو�صيات لتح�صني كتاب الطالب لل�صف الرابع البتدائي:
كالعلماء(  (  1 )اأعمل  ال�ضتق�ضائي  الن�ضاط  فقرة  �ضمن   اإ�ضافية  اأن�ضطة  الطالب  كتاب  ت�ضمني 

وذلك :
لتعزيز وتطوير تطبيقات على مهارات القيا�س. �
تزويد الطالب بفر�س ليكونوا متعلمني ن�ضطني. �
تطوير مهارات عمليات العلم، ومنها )جمع البيانات وحتليلها(. �
ت�ضجيع الطالب على حتمل م�ضوؤولية التعلم )حيث يخترب الطالب ويقيمون توقعاتهم يف  �

الن�ضاطات ال�ضتك�ضافية(.
ت�ضمني الكتاب اأن�ضطة اإ�ضافية �ضمن الن�ضاط ال�ضتق�ضائي )بناء املهارة(وذلك: (  2

للرتكيز على جميع مهارات الطريقة العلمية، واإفراد كل مهارة بن�ضاط م�ضتقل. �
لتعزيز  بع�س املهارات الريا�ضية الأ�ضا�ضية، مثل مهارات الإح�ضاء والحتمال. �

ت�ضمني الكتاب فقرات اإ�ضافية ل�)الريا�ضيات والعلوم(، بهدف تعزيز مهارات القيا�س، ولتطوير  (  3
مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم البيانية .

ت�ضمني الكتاب فقرات اإ�ضافية ل� )القراءة العلمية، ومهن يف العلوم(. (  4
ت�ضمني الكتاب اأن�ضطة اإ�ضافية ت�ضجع الطالب على كتابة امللخ�ضات. (  5
6  ) )A to Z activity book( توفري م�ضادر دعم اإ�ضافية لالأن�ضطة ال�ضفية مثل
تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع لي�ضتمل على: (  7
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املراجعة الإلكرتونية e –review واملت�ضمنة �ضرداً با�ضتخدام الر�ضوم املتحركة، واختبارات  �
تفاعلية توفر تغذية راجعة فورية على فهم الطالب للمفاهيم. 

التي  � املادة  اأخذ مالحظات حول  e-journal التي تت�ضجع الطالب على  املجلة اللكرتونية 
يبحثونها، ومن ثم الإ�ضارة اإىل هذه املالحظات عند كتابة ملخ�ضاتهم. 

األعاب تعليمية. �
توفري م�ضادر تقنية متعددة للطالب منها: (  8

الأقرا�س املدجمة للعرو�س التقدميية، لزيادة الدافعية والنغما�س عند تعلم العلوم. �
� science quest CD-ROMS عرو�س املحاكاة والر�ضوم املتحركة
�  puzzle اأقرا�س لالألعاب التعليمية، لتعزيز تعلم املفردات العلمية، وتعزيز الفهم القرائي

.maker CD-ROOM

واأ�ضاليب  � املتحركة،  الر�ضوم  با�ضتخدام  املفتاحية  املفاهيم  لتوفري   Science in motion  
متعددة للتقومي.

التزام الكتاب بدرجة و�ضوح عالية لل�ضور والر�ضوم والأ�ضكال بنف�س درجة و�ضوحها يف ال�ضل�ضلة  (  9
الأ�ضل.

اإ�ضافة مربع ن�ضي لعبارة �ضارحة ل�ضورة افتتاحية الف�ضل. (  10
اإ�ضافة اأرقام �ضفحات ظهور املفردات.  (  11
اإ�ضافة فهار�س خا�ضة بالأن�ضطة ال�ضتك�ضافية وفهر�س خا�س مبرجعيات الطالب . (  12

د  (  تو�صيات لتح�صني دليل املعلم لل�صف الرابع البتدائي:
للمجموعات  (  1 املهمة  املفاهيم  لتقدمي  املعلم،  م�ضادر  �ضمن  العلمية  املفاهيم  بطاقات  توفري 

ال�ضغرية او التعلم الفردي.
تقدمي توجيهات للمعلم لتطبيق التجارب واملفاهيم خارج الغرفة ال�ضفية، يف ن�ضاطات ممتدة  (  2

.schoolto home activity للمنزل، �ضمن م�ضادر املعلم
العلوم، يف كتاب الطالب، من  (  3 العلوم، والكتابة يف  القراءة يف  ت�ضمني توجيهات للمعلم لفقرة 

كتاب  وروده��ا يف  متزامن مع  ب�ضكل  الدليل،  الكتابة يف  وتكامل  ال��ق��راءة  تكامل  فقرات  خ��الل 
والكتابة  القراءة  لتطوير مهارة  القرائية،  باملهام  والت�ضارك  التوا�ضل  لتعزيز فر�س  الطالب، 

والتحدث.
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العلوم  (  4 فقرة  م��ع  الريا�ضيات(بالتزامن  م��ع  )للتكامل  اإ�ضافية  ف��ق��رات  املعلم  دليل  ت�ضمني 
والريا�ضيات يف كتاب الطالب.

فقرة  (  5 ورود  املعلم مع  دليل  ( يف  العلوم  الريا�ضيات يف  )بناء مهارات  ورود غالف م�ضدر  ربط 
الريا�ضيات والعلوم يف مرحلة التو�ضع.

امل�ضتويات(،  (  6 املتعددة  ال�ضفية( مب�ضدر )القراءة  املعلم لالأن�ضطة  املعلم )حقيبة  تعزيز م�ضادر 
وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم ل�ضرتاتيجيات اإ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ضتويات.

ت�ضمني دليل املعلم اأن�ضطة بديلة، وذلك لدعم الرتكيز على ال�ضتق�ضاء . (  7
ت�ضمني الدليل التقنيات امل�ضاحبة لدعم التعلم، ومنها: (  8

� .classroom presentation toolkit الأقرا�س املدجمة للعرو�س التقدميية لكل در�س
� .Instructional Navigator CD-RO قر�س امل�ضتك�ضف التعليمي
� .Professional Development DVDs اأقرا�س ال� دي يف دي للتطوير املهني
تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع، لي�ضمل: �
اختبارات اإلكرتونية عرب الإنرتنت، لتقييم الطالب. �
م�ضادر للمعلم. �

الذي  (  9 العلمي  املجال  ل�ضان يو�ضح  اإ�ضافة  الوحدة بغالف �ضميك، مع  افتتاحية  متييز �ضفحة 
تتناوله الوحدة.

وذلك  (  10 املعلم،  امل�ضادر �ضفحات من م�ضادر  امل�ضتهدفة من  لل�ضفحات  امل�ضغرة  ال�ضور  ت�ضمني 
لوجود اإجابات الأ�ضئلة على ال�ضفحات.

دورة  (  11 اأ�ضا�ضية من مراحل  واعتبارها مرحلة  الكتاب،  درو���س  التو�ضع يف جميع  ت�ضمني مرحلة 
التعلم )بالإمكان تكرارها للطالب واملعلم(.

ت�ضمني دليل املعلم املرجعيات التالية: (  12
جدول اأيام الأ�ضبوع، وامل�ضاطر، ومقيا�س احلرارة. �
�ضفحة الر�ضم البياين. �
�ضفحة املواد امل�ضتهلكة واملواد غري  امل�ضتهلكة. �
م�ضفوفة املدى والتتابع. �
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هـ (  تو�صيات لتح�صني كتاب الطالب لل�صف الأول املتو�صط:
العلمي، عرب فقرة  (  1 ال�ضتق�ضاء  ملمار�ضة  اإ�ضافية   واأن�ضطة   الطالب مب�ضادر  تعزيز مرجعيات 

)extra try at home lab( فر�س اإ�ضافية للمعمل املنزيل اأو املخترب املنزيل(
زيادة تكرار فقرة العلوم والتاريخ، اأو العلوم واملجتمع. (  2
ح�ضر جميع امل�ضطلحات العلمية الواردة يف كتاب الطالب وت�ضمينها للمعجم �ضمن مرجعيات  (  3

الطالب، لزيادة احل�ضيلة اللغوية للطالب.
العلوم وفنون  (  4 للكتابة �ضمن فقرة  ن�ضاطات متعددة  الطالب مثاًل من �ضفحة  ت�ضمني، كتاب 

اللغة. 
مب�ضمون  (  5 ترتبط  وال��ت��ي  الأ���ض��ل،  الكتاب  يف  ال���واردة  الأ�ضئلة  جميع  املقنن  الختبار  ت�ضمني 

الف�ضول يف الن�ضخة املعربة.
تعزيز املوقع الإلكرتوين ب�: (  6

اأن�ضطة تفاعلية ملراجعة املفاهيم )مفاهيم الف�ضل(. �
الف�ضول التفاعلية والختبارات الذاتية لدعم فقرة العلوم عرب املواقع الإلكرتونية   �

توفري جميع ال�ضفافيات املرتبطة  مبحتوى الدرو�س كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. (  7
تكرار معمل النماذج والأحداث، ومعمل »منذج وا�ضنع« لأكرث من مرة واحدة يف الكتاب. (  8
لتعزيز وتطوير  (  9 العلوم،  والكتابة يف  القراءة  الفاعلة  وفقرات  للقراءة  اأن�ضطة متعددة  اإ�ضافة 

مهارة القراءة والكتابة والتحدث.
ت�ضمني الكتاب جتارب لكت�ضاف الحتمالية والإح�ضاء. (  10
اإ�ضافة مهام تقوميية تركز على حل املعادلت. (  11
ا�ضتبدال كلمة الأهداف بعبارة »ماذا �ضنتعلم« كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، للتاأكيد على اأهداف  (  12

التعلم.
التجارب  (  13 بقية  ع��ن  لتمييزه  امل�ضغر«  »املخترب  اأو  امل�ضغر«  ب�»املعمل  التجربة  كلمة  ا�ضتبدال 

ال�ضتق�ضائية.
ت�ضمني بع�س �ضفحات خمترب ال�ضتق�ضاء املوجه، والذي يتكون من �ضفحة واحدة. (  14
التزام الكتاب بدرجة و�ضوح عالية لل�ضور والر�ضوم والأ�ضكال، بنف�س درجة و�ضوحها يف ال�ضل�ضلة  (  15

الأ�ضل .
والأن�ضطة  (  16 باملختربات  القراءة،فهار�س خا�ضة  بفقرات  فهار�س خا�ضة  الكتاب  فهار�س  ت�ضمني 

املختلفة،فهر�س  املعرفة  ف��روع  مع  والتكامل  الربط  باأن�ضطة  خا�ضة  فهار�س  ال�ضتق�ضائية، 
الختبارات املقننة.
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و  (  تو�صيات لتح�صني دليل املعلم لل�صف الأول املتو�صط:
توفري امل�ضادر التقنية التالية لدعم املعلم : (  1

 Exam viewCD وذلك: �
مل�ضاعدة املعلم على بناء الختبارات )ت�ضميم وتعديل ومواءمة( لالختبارات.	•
ال�ضفي )بناء مناذج 	• واأ�ضاليب تقومي متنوعة للتقومي  اأدوات  ا�ضتخدام  املعلم يف  دعم 

متعددة من الختبارات(.
بناء اختبارات متوافقة مع املعايري الوطنية.	•
�:ال�ضبورة التفاعلية التي توفر
عرو�ضاً تقدميية Power point presentation تقدم اأ�ضاليب ب�ضرية لتعلم حمتوى 	•

الف�ضل.
توفر قراءة كاملة للن�س، وتدعم مهارات القراءة والكتابة والتحدث.	•
بنكاً لل�ضور و�ضوراً تفاعلية.	•
مقاطع فيديو.	•
اختبارات مقننة.	•
�ضفافيات.	•
اأ�ضئلة قبل بداية كل خمترب.	•
توجيهات لعمل املطويات.	•
رابطاً للموقع الإلكرتوين.	•
اأقرا�س املختربات الفرتا�ضية virtual lab CD- ROOM، والتي  توفر فر�ضاً لإمتام جتارب  �

تتطلب وقتاً اأو جهداً اأو كلفة عالية لتنفيذها.
� :VIDEO LABS 

تو�ضح كيفية تنفيذ خمتربات منتقاة من كتاب الطالب، خطوة بخطوة .	•
مهارات ال�ضالمة يف املخترب.	•

تطوير املوقع الإلكرتوين لل�ضركة، لدعم العديد من الأن�ضطة املت�ضمنة يف  كتاب الطالب.  (  2
اإ�ضافة امل�ضادر التالية اإىل مرجعيات الطالب  يف نهاية الدليل: (  3

اأن�ضطة اإ�ضافية ممتدة للمنزل. �
دليل املهارات الريا�ضية. �
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دليل املهارات التقنية. �
ت�ضمني امللف التفاعلي Active Folder لتعزيز دعم املعلم ملهارة القراءة والكتابة والتحدث . (  4
ت�ضمني �ضفحة الغالف اخللفي للدليل خمت�ضراً لوحدات الكتاب. (  5
ت�ضمني مقدمات الدليل �ضفحات تو�ضح �ضرحاً مل�ضادر املعلم املتعددة. واملتوفرة لدعم التعلم يف  (  6

الغرفة ال�ضفية )حقيبة املعلم لالأن�ضطة ال�ضفية(
توفري ال�ضفافيات بجميع اأنواعها: (  7

� Section focus transparency

� Assessment transparency

� Teaching transparency

� Transparency master and work sheet
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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 

تتبنى وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية م�ضروعاً ا�ضرتاتيجياً طموحاً؛ لتطوير 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، متثل يف: تعريب ومواءمة �ضل�ضلة عاملية متميزة يف هذا املجال، جلميع 
العاملية،  اخلربة  بيوت  اإليه  تو�ضلت  ما  اأح��دث  وفق  ثانوي(،  متو�ضط،  )ابتدائي،  العام  التعليم  مراحل 
التوجه  بناء كفاءات وطنية، قادرة على حل م�ضكالتها وم�ضكالت جمتمعها، لدعم  لال�ضتفادة منها يف 

نحو القت�ضاد املعريف، وتعزيز القدرات التناف�ضية لالقت�ضاد الوطني الذي ا�ضتهدفته خطط التنمية.
البحث  ومراكز  موؤ�ض�ضات  اإليه  تو�ضلت  ما  اأح��دث  على  احل�ضول  امل�ضروع  هذا  هدف  لكون  ونظراً 
التعليمية الداعمة لها يف هذا املجال، لتح�ضني  املواد  العلمي، من املعايري والبحوث التقوميية، واإنتاج 
احلديثة،  الرتبوية  والنظريات  التقنية  تطبيقات  وتوظيف  والعلوم  الريا�ضيات  وتعلم  تعليم  م�ضتوى 
والعلوم  الريا�ضيات  يف  تعليمية  مواد  لإنتاج   McGraw-Hill الأمريكية  »ماقروهل«  �ضال�ضل  تبنت  فقد 

الطبيعية، تلتزم مب�ضتوى جودتها.
وبناء على ذلك؛ فكلما اقرتبت منتجات امل�ضروع من املوا�ضفات الرتبوية والعلمية، والتقنية، مما 

تت�ضم به هذه ال�ضال�ضل من موا�ضفات؛  كانت اأكرث جودة لتحقيق اأهداف وتطلعات هذا امل�ضروع.
لذا تاأتي هذه الدرا�ضة التي هدفت اإىل حتديد مدى التزام منتجات امل�ضروع باملوا�ضفات الرتبوية 
والتقنية كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضفوف: الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول 

املتو�ضط للريا�ضيات الن�ضخة املعدلة، طبعة 1432-1433ه� للف�ضلني الدرا�ضيني الأول والثاين.
الريا�ضيات  منتجات  تقومي  تناولت  التي  الدرا�ضات  مراجعة  ا�ضتقراء  مت  الهدف  ه��ذا  ولتحقيق 
ثم مت حتليل  ومن  املنتجات،  هذه  �ضوئها حتليل  يتم يف  وا�ضتخال�س حم��ددات  »ماقروهل«،  ل�ضال�ضل 
وال�ضابع  والرابع،  الأول،  لل�ضفوف:   Student Edition الطالب  وكتاب   Teacher Edition املعلم  دليل 
من منتجات �ضال�ضل »ماقروهل« للريا�ضيات، وا�ضتخال�س قائمة باملوا�ضفات الرتبوية والتفنية لهذه 
املنتجات، لفح�س مدى التوافق بني منتجات امل�ضروع وال�ضل�ضلة الأ�ضل يف �ضوء هذه املوا�ضفات، وبعد 
عر�ضها على خمت�ضني يف جمال املناهج وطرق التدري�س والتعديل يف �ضوء اآرائهم مت بناء اأداة لتقومي 
كتب الطالب للف�ضلني الأول والثاين للريا�ضيات، واأخرى لتقومي اأدلة املعلم للف�ضلني الدرا�ضيني الأول 

والثاين للريا�ضيات، وهي مبجموعها متثل اأدوات التحليل لهذه الدرا�ضة وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
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اأوًل: امل�صطلحات 

�ضيتم تعريف اأبرز امل�ضطلحات الواردة يف اأدوات التحليل يف هذا الدليل على النحو التايل:

1-1 املوا�صفات : 
         هي عبارات عامة حتدد توجهاً رئي�ضاً مت ا�ضتهدافه يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، للحكم على 
اأداة التحليل بجمل  مدى التزام منتجات امل�ضروع بها، من خالل املوؤ�ضرات اخلا�ضة بها، وُعربِّ عنها يف 

و�ضفية م�ضدرية.

1-2 املوؤ�صرات:
الأ�ضل، من خالل  ال�ضل�ضلة  ا�ضتهدافها يف منتجات  واأمن��اط  املوا�ضفة  اأبعاد      هي عبارات حتدد 
�ضواهد ميكن تتبعها اأثناء عمليات التحليل للمنتج امل�ضتهدف، وُعربِّ عنها بجمل م�ضدرية يف اأداة التحليل 

اأقل عمومية من املوا�ضفة.

 1-3 ال�صواهد
هي عبارات حمددة ت�ضري اإىل موا�ضع حمددة يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يتم تتبعها اأثناء عمليات 

التحليل، ومتثل دلئل  حتقق املوؤ�ضر.  

1-4 ال�صل�صلة الأ�صل
 Math للريا�ضيات املت�ضلة  Macmillan McGraw-Hill »يق�ضد بال�ضل�ضلة الأ�ضل �ضل�ضلة »ماقروهل

Connects طبعة  9002 لكتاب الطالب ودليل املعلم لل�ضفوف الأول، والرابع، وال�ضابع.  

1-5 منتجات امل�صروع
يق�ضد مبنتجات امل�ضروع منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف وزارة الرتبية 
والتعليم، يف اململكة العربية ال�ضعودية، الن�ضخة املعدلة لكتاب الطالب، ودليل املعلم طبعة 2341-3341ه� 

للريا�ضيات لل�ضفوف )الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط(.  
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ثانياً: اأدوات التحليل

تتمثل اأدوات التحليل لهذه الدرا�ضة يف اأداة حتليل كتاب الطالب لل�ضفوف: الأول البتدائي، والرابع 
البتدائي، والأول املتو�ضط، واأداة حتليل دليل املعلم لل�ضفوف امل�ضتهدفة.

2-1 حماور الأداة 
تتكون كل اأداة من ثالثة حماور، تندرج حتتها جمموعة من املوا�ضفات، وهي كما يلي:

املحور الأول: الأ�ض�س النظرية والرتبوية: 
وهي جمموعة من ال�ضروط العلمية التي حتدد ما يجب اأن يكون عليه املنتج التعليمي من الناحية 
الرتبوية التعليمية لكافة عنا�ضر املحتوى، وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل 

لكتاب الطالب ودليل املعلم. 
 املحور الثاين: مكونات الكتاب 

وهي تلك ال�ضروط العلمية التي حتدد ما يجب اأن يكون عليه املنتج التعليمي من الناحية الرتبوية 
والتقنية لتنظيم املحتوى بني دفتي الكتاب ملنتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، لكتاب الطالب ودليل املعلم، من 

حيث بنية الكتاب، وبنية الوحدة اأو الف�ضل، وبنية الدر�س.
املحور الثالث: املوا�ضفات الفنية

وهي جمموعة من ال�ضروط العلمية التي حتدد ما يجب اأن يكون عليه املنتج التعليمي من الناحية 
املادية الظاهرية، تتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونات الكتاب، 

وهي تلك املوا�ضفات املتحققة يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لكتاب الطالب ودليل املعلم.

2-2 فئات ووحدات التحليل
فئات التحليل: يعرب عن فئات التحليل يف هذه الأدوات باملوؤ�ضرات، التي تندرج حتت كل موا�ضفة،  

واملت�ضمنة يف حماور الأداة. 
وحدات التحليل: يتم حتديد وحدات التحليل يف �ضوء املوؤ�ضرات ونطاق ا�ضتهدافها يف املنتجات، فقد 
تكون وحدة التحليل كامل الكتاب، اأو تكون وحدة التحليل هي الوحدة، اأو الف�ضل، اأو الدر�س، اأو الغالف، 

اأو ال�ضكل، اأو املقدمات، اأو املالحق ..... اإلخ، والتي ي�ضار اإليها يف كل موؤ�ضر. مرفق رقم )3، 4(.
2-3 م�ضتويات التحقق

للحكم على م�ضتوى حتقق املوؤ�ضر يتم مايلي: 
القراءة املتاأنية ملنتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل للريا�ضيات، ومنتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم  �

الطبيعية كتاب الطالب، ودليل املعلم لل�ضف امل�ضتهدف.
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اإذا مت ا�ضتهداف املوؤ�ضر ب�ضكل  � حتديد مدى ا�ضتهداف املوؤ�ضر يف كتب امل�ضروع، فيكون ) متحقق ( 
كامل كما هو يف الأ�ضل، )متحقق جزئياً ( اإذا كان املوؤ�ضر ل ينطبق متاماً مع ال�ضل�ضلة الأ�ضل، )غري 
متحقق( اإذا مل ي�ضتهدف مطلقاً،  ويكون املحك لإ�ضدار احلكم طريقة ا�ضتهداف املوؤ�ضر يف منتجات 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
بعد حتديد م�ضتوى التحقق يتم حتديد هذا الختالف، وكتابة املربر لهذا القرار يف حالة كونه  �

)متحقق جزئياً(، اأو )غري متحقق(  يف املكان املخ�ض�س لذلك،  ومدى منا�ضبة املعاجلة التي متت 
يف كتب امل�ضروع.

ثالثاً: ال�صكل العام لأدوات التحليل:

مت ت�ضميم كل من الأداتني  لتاأخذ ال�ضكل العام التايل:

رابعاً: اإجراءات التحليل والتقومي

   نظراً لتداخل املوا�ضفات الرتبوية والفنية مت اقرتاح �ضالمل تقدير كمية وكيفية، ت�ضهل مهمة املحلل 
يف اتخاذ القرار املنا�ضب، وفق املرفقات )3، 4( التالية:
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مرفق رقم )1(
حتليل لكتاب الطالب

بطاقة 
       ال�ضف..................................................نوع الطبعة............................................�ضنة الطبعة.......................................

    ا�ضم املحلل .. .................................... جهة عمله....................املوؤهل العلمي.......................................................................

م
املوؤ�صرات

م�صتوى التحقق
املربرات1

جلة 
منا�صبة املعا

     
متحقق

متحقق 
جزئيًا

غري 
متحقق

منا�صب
غري 

منا�صب
Theoretical and educational bases رتبوية

املحور الأول : الأ�ض�س النظرية وال
ني 

اأوًل: يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع املتعلم

1
ني، بطيئي التعلم، 

ني، �ضريعي التعلم، العادي
ني )املوهوب

يقدم دعماً يلبي حاجات املتعلم
املتاأخرين درا�ضياً(.

2
ني )فوق املتو�ضط، �ضمن 

جناز الفردية للمتعلم
يقدم اأن�ضطة متنوعة تراعي م�ضتويات الإ

املتو�ضط، دون املتو�ضط(. 

3
ني يف التعلم )حركية، ب�ضرية، �ضمعية، 

ط املتعلم
منا

يقدم اأن�ضطة متنوعة تالئم اأ
اجتماعية، منطقية، فردية،......(.

4
ني.

جتاهات املتعلم
يراعي ميول وا

ثانياً: يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.
5

.N
CTM

ري املحتوى ل�� 2
جمالت معاي

ي�ضتمل على جميع فروع الريا�ضيات وفق 
6

N لل�ضف.
CTM

 Focal Points  ط املحورية
رتكيز على النقا

يقدم الريا�ضيات املهمة بال
7

ني العمق والت�ضاع يف تناول املعرفة الريا�ضية.
يراعي التوازن ب

8
 Balancing Im

plicit and ني التعلم ال�ضمني والتعلم ال�ضريح
يراعي التوازن ب

مي املعرفة واملهارات الريا�ضية.
Explicit Learning يف تقد
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م
املوؤ�صرات

م�صتوى التحقق
املربرات1

جلة 
منا�صبة املعا

     
متحقق

متحقق 
جزئيًا

غري 
متحقق

منا�صب
غري 

منا�صب
9

حل�ضابية.
ني ا�ضتق�ضاء املفاهيم وتطوير املهارات الإجرائية وا

يراعي التوازن ب
رتابط املنطقي والتكامل. 

ثالثاً : يت�ضم املحتوى بال
10

رب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س.
رتابط راأ�ضياً ع

يقدم املعرفة الريا�ضية ب�ضكل م
11

رب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س.
 يقدم املعرفة الريا�ضية ب�ضكل تتابعي ومنطقي ع

12
  Life R

elevant حلياة
ني الريا�ضيات وواقع ا

يحقق التكامل ب
مي تطبيقات حياتية للمعرفة. 

Learning  بتقد
13

ني الريا�ضيات والعلوم واملواد الأخرى.
ربز التكامل ب

ي

14
 Integrating Technology ني التقنية وتعليم الريا�ضيات وتوظيفها

يحقق التكامل ب
.&

 Learning

M
ulti-. املتعدد املداخل Q

ualitative Learning  رابعاً: ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي
Learning A

pproaches

15
Cooperative Learning.     ين

ي�ضجع التعلم التعاو
16

ي�ضجع ال�ضتق�ضاء العلمي Scientific Inquiry للمعرفة الريا�ضية.
17

يقدم م�ضروعات Projects لتطبيق املعرفة الريا�ضية. 

18
A  وخرائط املفاهيم 

dvanced O
rganizations ي�ضجع ا�ضتخدام املنظمات املتقدمة

.Concept M
aps

حموراً للعملية التعليمية.
خام�ضاً: يجعل املتعلم 

19
 Independent Learning ي�ضجع التعلم الذاتي وامل�ضتقل

20
A

ctive learning.  ي�ضجع التعلم الن�ضط

21
ربة ال�ضابقة للمتعلم لبناء وفهم املعرفة املراد 

خل
يقدم اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية ترتبط با

تعلمها.
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م
املوؤ�صرات

م�صتوى التحقق
املربرات1

جلة 
منا�صبة املعا

     
متحقق

متحقق 
جزئيًا

غري 
متحقق

منا�صب
غري 

منا�صب
ري Skills Thinking  باأنواعها

�ضاد�ضاً: ينمي املحتوى مهارات التفك

22
رتكيب، 

H )التحليل، وال
 .O

 .T ري العليا
يقدم اأن�ضطة متنوعة تتطلب مهارات التفك

الناقد، الإبداعي... اإلخ(.
23

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتطوير مهارات ال�ضتدلل الريا�ضي.
ني

Problem لدى املتعلم
 Solving Skills 24�ضابعاً: ينمي املحتوى مهارات حل امل�ضكالت

حلل امل�ضكلة.
حمددة 

رتاتيجيات 
يقدم اأن�ضطة متنوعة تنمي مهارات وا�ض

25
حلل 

رتاتيجيات متنوعة 
ني على اختيار وتطبيق ا�ض

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتدريب املتعلم
امل�ضكلة.

ثامناً: ينمي املحتوى مهارات التوا�ضل الريا�ضي.
26

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات القراءة الريا�ضية ب�ضكل �ضريح يف املحتوى. 
27

 W
riting in M

ath يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية الكتابة يف الريا�ضيات
28

ني. 
يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات التحدث لدى املتعلم

ني
رتابط الريا�ضي لدى املتعلم

تا�ضعاً: ينمي املحتوى مهارات ال
29

ني اأنواع املعرفة الريا�ضية.
يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على الربط ب

30
يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على ربط املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى.

ني.
عا�ضراً: ينمي املحتوى مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلم

31
متثيالت متعددة للمعرفة الريا�ضية لتعميق الفهم 

ني على ا�ضتخدام 
ي�ضجع املتعلم

جلداول... اإلخ(.
ربية والر�ضوم البيانية وا

جل
)العبارات اللفظية والرموز العددية وا

 Practicing im
portant tasks مبهمات ومهارات مهمة

حلادي ع�ضر: يزود املحتوى املتعلم 
ا

and skills للمذاكرة والتنظيم الذاتي.
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م
املوؤ�صرات

م�صتوى التحقق
املربرات1

جلة 
منا�صبة املعا

     
متحقق

متحقق 
جزئيًا

غري 
متحقق

منا�صب
غري 

منا�صب

32
ني الفهم 

رتاتيجيات ناجحة لتح�ض
ني على مهمات وا�ض

يقدم اأن�ضطة لتدريب املتعلم
والتذكر.

33
 Standardized Test ني على الختبارات املعيارية

مناذج متنوعة لتدريب املتعلم
يقدم 

ترتبط باملهارات املطلوبة.
34

خمططات متنوعة  لتنظيم املعرفة لت�ضاعد املتعلم يف املذاكرة والدرا�ضة. 
يقدم اإر�ضادات و

35
ني.

ي�ضجع مهارات التدوين والتلخي�س لدى املتعلم
  Fam

ily Partnership ين ع�ضر: يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة
الثا

36
يقدم ر�ضائل موجهة لالأ�ضرة مل�ضاعدة اأبنائها يف تعلم الريا�ضيات.

37
مي امل�ضاعدة لأبنائها يف تعلم الريا�ضيات.

ني الأ�ضرة على تقد
يقدم مواد تعليمية متنوعة تع

38
مي ترجمة بلغاتها لبع�س فقرات 

يراعي الأقليات ذات الغالبية املوجودة يف البالد بتقد
الكتاب.

جلة.
مي واملعا

مي متنوعة وم�ضتمرة للتقو
الثالث ع�ضر: ي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقو

39
جلة باملحتوى يف جميع مراحله.

مي واملعا
ترتبط اأ�ضاليب التقو

40
  A

ssessm
ent .D

iagnostic  مي الت�ضخي�ضي
يقدم مهاّم وخيارات متنوعة للتقو

جلديد.
ني املعرفة واملهارات ال�ضابقة الالزمة قبل التعلم ا

للتاأكد من امتالك املتعلم

41
Form

ative A
ssess-.مي التكويني ) البنائي

يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقو
 

ري طرائق بديلة لتحديد ا�ضتيعاب 
ري العملية التعليمية لتوف

m( للتاأكد من �ضالمة �ض
ent

ني.
املتعلم

42
Sum

m
ative A

ssessm
ent.   خلتامي

مي ا
يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقو

43
مي الذاتي.

مي املتعلم على التقو
ت�ضجع مهام التقو

44
مي.

يوفر املحتوى خططاً عالجية متعددة مرتبطة بالتقو
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م
املوؤ�صرات

م�صتوى التحقق
املربرات1

جلة 
منا�صبة املعا

     
متحقق

متحقق 
جزئيًا

غري 
متحقق

منا�صب
غري 

منا�صب
Com

ponents of the Textbook ين: مكونات الكتاب
املحور الثا

اأوًل: ات�ضاق بنية الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(

45
تتوفر مقدمات تعك�س الأ�ض�س النظرية واملحتوى الريا�ضي للكتاب، مزودة بروابط 

رتونية مل�ضادر متعددة.
اإلك

46
متهيدي )البداية الذكية( يتناول املعرفة واملهارات الأ�ضا�ضية التي 

يتوفر ف�ضل 
متثل مراجعة للمكت�ضبات ال�ضابقة.

47
تت�ضق مو�ضوعات الف�ضل التمهيدي يف الكتاب من منتجات امل�ضروع مع 

مو�ضوعات هذا الف�ضل يف الكتاب من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

48
نظمت الف�ضول الأ�ضا�ضية على هيئة وحدات تعليمية )اأو ف�ضول( تتناول املعرفة 

ط املحورية لل�ضف.  
متثل النقا

واملهارات الريا�ضية التي 

49
يت�ضق تنظيم مو�ضوعات الف�ضول الأ�ضا�ضية يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( 

مع مو�ضوعات الف�ضول يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
50

يتوفر ف�ضل التطلع للم�ضتقبل يتناول املعرفة واملهارات الريا�ضية الالحقة.
51

تتوفر مالحق تقدم دعماً اإ�ضافياً للمتعلم واملعلم.

52
تت�ضق مو�ضوعات املالحق يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات 

مو�ضوعات  املالحق يف الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
ثانياً: ات�ضاق بنية الوحدة )اأو الف�ضل( يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية 

الوحدة )اأو الف�ضل( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

53
تتوفر مقدمة للوحدة )اأو الف�ضل( تهيئ املتعلم لدرا�ضة املحتوى الريا�ضي للف�ضل، مزودة 

رتونية مل�ضادر متعددة.
بروابط اإلك

54
مي اأداء املتعلم متعددة امل�ضتويات للف�ضل.

تتوفر خيارات لتقو
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متحقق

متحقق 
جزئيًا

غري 
متحقق

منا�صب
غري 

منا�صب

55
تت�ضق مو�ضوعات الف�ضل يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع مو�ضوعات الف�ضل يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

56
تتنوع املكونات داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( بتنوع املو�ضوعات التي تغطيها داخل الوحدة ) 

اأو الف�ضل(.

57
تتنوع الدرو�س داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( بتنوع املو�ضوعات التي تغطيها داخل الوحدة ) 

اأو الف�ضل( يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع(، بتنوعها يف الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
 ثالًثا: ات�ضاق بنية الدر�س يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل )من ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل(.

58
تت�ضق اأفكار الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الأفكار يف 

الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

59
تت�ضق مفردات الوحدة اأو الف�ضل والدر�س يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع املفردات يف  

الكتاب )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
60

تتوفر اأن�ضطة ا�ضتهاللية تهيئ املتعلم لدرا�ضة مو�ضوع الدر�س.
61

حتقق اأهداف واأفكار الدر�س.
تتوفر اأمثلة وتدريبات 

62
جلديدة يف الدر�س.

حمتوى معريف ي�ضرح املفردات ا
يتوفر 

63
يت�ضق تنظيم مراحل الدر�س ومكوناته يف منتجات امل�ضروع مع مراحل الدر�س ومكوناته يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
64

تتنوع بنية الدرو�س يف الكتاب من منتجات امل�ضروع وفق تنوعها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. 
Technical Specifications  املحور الثالث: املوا�ضفات الفنية

خلارجي للكتاب )من 
خلارجي للكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل ا

اأوًل: ات�ضاق ال�ضكل ا
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

65
رب الأغلفة عن املحتوى العلمي للكتاب ولها دللة علمية.

تع
66

ميّيزه عن باقي ال�ضفوف.
يتخذ الغالف لونا 
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منا�صب
67

يتالءم حجم الكتاب مع الفئة العمرية.
68

يت�ضم الكتاب بجودة التجليد.
69

جلودة.
تت�ضم  نوعية الورق با

70
يتميز الكتاب ب�ضهولة ا�ضتعماله.

ثانياً: ات�ضاق الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الكتاب )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( من حيث الت�ضميم 
والإخراج

71
يت�ضم الكتاب بجودة الطباعة.

72
حمتويات الكتاب والتمايز بينها.

 تتوفر فهار�س تعك�س 
73

مميزة وثابتة يف جميع اأجزاء الكتاب.
تظهر العناوين الرئي�ضة والفرعية باألوان واأحرف 

74
يظهر ات�ضاق الألوان وا�ضتمرارها وثباتها يف جميع اأجزاء الكتاب.

75
ني الأ�ضطر.

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف الفراغات العمودية وب
76

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف ت�ضميم �ضفحات الكتاب وفق نوع املحتوى.
77

جلذب والت�ضويق يف الأ�ضكال.
يتوفر عن�ضر ا

78
تت�ضم الأ�ضكال بجودة الإخراج.

79
وظفت الأ�ضكال بطريقة علمية يف املحتوى.

رتقيم يف الكتاب )من منتجات امل�ضروع( مع الكتاب )من 
رتميز وعالمات ال

 ثالثاأ:  ات�ضاق ال
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

80
 ت�ضتخدم رموز وا�ضحة ولها دللة علمية.

81
تو�ضع الرموز يف املكان املنا�ضب لها يف املحتوى.

82
 يظهر ثبات الرموز يف جميع اأجزاء الكتاب.

83
ترقم �ضفحات الكتاب بطريقة مت�ضقة يف جميع اأجزائه.
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ا�ضم املحلل ....................................... جهة عمله ..................................املوؤهل العلمي.......................................... ........

م
املوؤ�صرات

م�صتوى التحقق
املربرات3

جلة 
منا�صبة املعا

     متحقق
متحقق 
جزئيًا

غري متحقق
منا�صب

غري 
منا�صب

   Theoretical and educational bases رتبوية
املحور الأول: الأ�ض�س النظرية وال

ني 
جلميع املتعلم

اأوًل: يقدم املحتوى دعماً للمعلم للو�ضول 

1
ني، بطيئي التعلم، 

ني، �ضريعي التعلم، العادي
ني )املوهوب

يقدم دعماً يلبي حاجات املتعلم
املتاأخرين درا�ضياً(.

2
ني )فوق املتو�ضط، �ضمن 

جناز الفردية للمتعلم
يقدم اأن�ضطة متنوعة تراعي م�ضتويات الإ

املتو�ضط، دون املتو�ضط(. 

3
ني يف التعلم )حركية، ب�ضرية، �ضمعية، اجتماعية، 

ط املتعلم
منا

يقدم اأن�ضطة متنوعة تالئم اأ
منطقية، فردية،...(.

4
ني.

جتاهات املتعلم
يراعي ميول وا

ثانياً: يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق والتوازن.
5

.N
CTM

ري املحتوى ل�� 4
جمالت معاي

ي�ضتمل على جميع فروع الريا�ضيات وفق 
6

N لل�ضف.
CTM

 Focal Points  ط املحورية
رتكيز على النقا

يقدم الريا�ضيات املهمة بال
7

ني العمق والت�ضاع يف تناول املعرفة الريا�ضية.
يراعي التوازن ب

8
Balancing Im

plicit and Ex- ني التعلم ال�ضمني والتعلم ال�ضري
يراعي التوازن ب

ح
مي املعرفة واملهارات الريا�ضية.

plicit Learning يف تقد
9

حل�ضابية.
ني ا�ضتق�ضاء املفاهيم وتطوير املهارات الإجرائية وا

يراعي التوازن ب
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رتابط املنطقي والتكامل. 
ثالثاً : يت�ضم املحتوى بال

10
رب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س.

رتابط راأ�ضياً ع
يقدم املعرفة الريا�ضية ب�ضكل م

11
رب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�س.

 يقدم املعرفة الريا�ضية ب�ضكل تتابعي ومنطقي ع

12
  Life R

elevant حلياة
ني الريا�ضيات وواقع ا

يحقق التكامل ب
مي تطبيقات حياتية للمعرفة. 

Learning  بتقد
13

ني الريا�ضيات والعلوم واملواد الأخرى.
ربز التكامل ب

ي

14
 Integrating Technology.ني التقنية وتعليم الريا�ضيات وتوظيفها

يحقق التكامل ب
.&

 Learning

 Q
ualitative Learning  جتاه نحو  التعلم النوعي

رابعاً: يقدم املحتوى دعماً للمعلم لال
M

ulti�A
pproaches Learning املتعدد املداخل

15
Cooperative Learning.     ين

ي�ضجع التعلم التعاو
16

ي�ضجع ال�ضتق�ضاء العلمي Scientific Inquiryللمعرفة الريا�ضية.
17

يقدم م�ضروعات Projects لتطبيق املعرفة الريا�ضية. 

18
A  وخرائط املفاهيم 

dvanced O
rganizations ي�ضجع ا�ضتخدام املنظمات املتقدمة

.Concept M
aps

حموراً للعملية التعليمية.
خام�ضاً: يقدم املحتوى دعماً للمعلم ليجعل املتعلم 

19
 Independent Learning. ي�ضجع التعلم الذاتي وامل�ضتقل

20
A

ctive learning.  ي�ضجع التعلم الن�ضط
21

ربة ال�ضابقة للمتعلم لبناء وفهم املعرفة املراد تعلمها.
خل

يقدم اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية ترتبط با
ميها.

ني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقد
�ضاد�ضاً: يقدم املحتوى الدعم للمعلم

22
ني.

ني وفق حاجات املتعلم
يوفر م�ضادر متنوعة للمعلم
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23
ني.

يقدم بدائل متنوعة للتطوير املهني وفق حاجات املعلم

24
يقدم مداخل وخططاً متنوعة للمعلم لتهيئة البيئة ال�ضفية التي يحدث فيها التعليم 

والتعلم.

25
يقدم �ضرحاً للمعرفة الريا�ضية املت�ضمنة يف املحتوى املراد تعلمها واإر�ضادات للمعلم 

جلديد.
ا

26
خلا�ضة با�ضتخدام 

ني ا
ني لتكييف التدري�س ح�ضب حاجات املتعلم

يوفر فر�ضاً للمعلم
التقنية.

ني باأنواعها.
ري Thinking Skills  لدى املتعلم

�ضابعاً : يوجه املحتوى املعلم لتنمية مهارات التفك

27
رتكيب، الناقد، 

H )التحليل، وال
 .O

 .T ري العليا
يقدم اأن�ضطة متنوعة تتطلب مهارات التفك

الإبداعي... اإلخ(.
28

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتطوير مهارات ال�ضتدلل الريا�ضي.
Problem لدى 

 Solving Skills ثامناً: يدعم املحتوى املعلم لتنمية مهارات حل امل�ضكالت
ني

املتعلم
29

حلل امل�ضكلة
حمددة 

رتاتيجيات 
يقدم اأن�ضطة متنوعة تنمي مهارات وا�ض

30
حلل 

رتاتيجيات متنوعة 
ني على اختيار وتطبيق ا�ض

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتدريب املتعلم
امل�ضكلة.

ني.
تا�ضعاً: يوجه ملعلم لتنمية مهارات التوا�ضل الريا�ضي لدى املتعلم

31
يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات القراءة الريا�ضية ب�ضكل �ضريح يف املحتوى. 

32
 W

riting in M
ath يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية الكتابة يف الريا�ضيات

33
ني. 

يقدم اأن�ضطة متنوعة لتنمية مهارات التحدث لدى املتعلم
ني

رتابط الريا�ضي لدى املتعلم
عا�ضراً: يوجه املعلم لتنمية مهارات ال

34
ني املعارف الريا�ضية.

يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على الربط ب
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35
يوفر اأن�ضطة ت�ضجع املتعلم على ربط املعرفة الريا�ضية ب�ضياقات اأخرى.

ني
حلادي ع�ضر: يوجه ملعلم لتنمية مهارات التمثيل الريا�ضي لدى املتعلم

ا

36
متثيالت متعددة للمعرفة الريا�ضية لتعميق الفهم 

ني على ا�ضتخدام 
ي�ضجع املتعلم

جلداول... اإلخ(.
ربية والر�ضوم البيانية وا

جل
)العبارات اللفظية والرموز العددية وا

 Practicing im
portant tasks and مبهمات ومهارات مهمة

ين ع�ضر: يزود املعلم 
الثا

ني يف املذاكرة والتنظيم الذاتي.
skills     تدعم املتعلم

37
ني الفهم 

رتاتيجيات ناجحة لتح�ض
ني على مهمات وا�ض

يقدم اأن�ضطة لتدريب املتعلم
والتذكر.

38
 Standardized Test ني على الختبارات املعيارية

مناذج متنوعة لتدريب املتعلم
يقدم 

ترتبط باملهارات املطلوبة.

39
خمططات متنوعة لتنظيم املعرفة لت�ضاعد املتعلم يف املذاكرة والدرا�ضة. 

يقدم اإر�ضادات و

40
ني.

ي�ضجع مهارات التدوين والتلخي�س لدى املتعلم
جلة.

مي واملعا
مي متنوعة وم�ضتمرة للتقو

الثالث ع�ضر: يوجه املعلم ل�ضتخدام اأدوات واأ�ضاليب تقو
41

جلة باملحتوى يف جميع مراحله.
مي واملعا

ترتبط اأ�ضاليب التقو

42
A  للتاأكد 

ssessm
ent D

iagnostic  مي الت�ضخي�ضي
يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقو

جلديد.
ني املعرفة واملهارات ال�ضابقة الالزمة قبل التعلم ا

من امتالك املتعلم

43
Form

ative A
ssess-مي التكويني ) البنائي

يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقو
 

ري طرائق بديلة لتحديد ا�ضتيعاب 
ري العملية التعليمية لتوف

m( للتاأكد من �ضالمة �ض
ent

ني.
املتعلم
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44
Sum

m
ative A

ssessm
ent.   خلتامي

مي ا
يقدم مهام وخيارات متنوعة للتقو

45
مي الذاتي.

مي املتعلم على التقو
ت�ضجع مهام التقو

46
مي.

يوفر املحتوى خططاً عالجية متعددة مرتبطة بالتقو
Com

ponents of the Textbook ين: مكونات الدليل
املحور الثا

اأوًل: ات�ضاق بنية الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(

47
تتوفر مقدمات تعك�س الأ�ض�س النظرية واملحتوى الريا�ضي للدليل، مزودة بروابط 

رتونية مل�ضادر متعددة.
اإلك

48
متهيدي )البداية الذكية( يتناول املعرفة واملهارات الأ�ضا�ضية التي 

يتوفر ف�ضل 
متثل مراجعة للمكت�ضبات ال�ضابقة.

49
تت�ضق مو�ضوعات الف�ضل التمهيدي يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع 

مو�ضوعات هذا الف�ضل يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

50
نظمت الف�ضول الأ�ضا�ضية على هيئة وحدات تعليمية )اأو ف�ضول( تتناول املعرفة 

ط املحورية لل�ضف.  
متثل النقا

واملهارات الريا�ضية التي 

51
يت�ضق تنظيم مو�ضوعات الف�ضول الأ�ضا�ضية يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع 

مو�ضوعات الف�ضول يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

52
يتوفر ف�ضل التطلع للم�ضتقبل يتناول املعرفة واملهارات الريا�ضية الالحقة.

53
تتوفر مالحق تقدم دعماً اإ�ضافياً للمتعلم واملعلم.

54
تت�ضق مو�ضوعات املالحق يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع  مو�ضوعات  

املالحق يف الدليل )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
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ثانياً: ات�ضاق بنية الوحدة )اأو الف�ضل( يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الوحدة 
)اأو الف�ضل( )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

55
تتوفر مقدمة للوحدة )اأو الف�ضل( تهيئ املتعلم لدرا�ضة املحتوى الريا�ضي للف�ضل، مزودة 

رتونية مل�ضادر متعددة.
بروابط اإلك

56
ني، مزودة بروابط 

تتوفر مقدمة للوحدة )اأو الف�ضل(  تزود املعلم  بخطط لدعم املتعلم
رتونية مل�ضادر متعددة.

اإلك

57
مي اأداء املتعلم.

تتوفر خيارات متعددة امل�ضتويات للف�ضل لتقو

58
تت�ضق مكونات الف�ضل يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع مكونات الف�ضل يف ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل.

59
تتنوع الدرو�س داخل الوحدة ) اأو الف�ضل( بتنوع املو�ضوعات التي تغطيها داخل الوحدة 
) اأو الف�ضل( يف الدليل )من منتجات امل�ضروع(، بتنوعها يف الدلي�����ل )من ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل(.

 ثالًثا: ات�ضاق بنية الدر�س يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع بنية الف�ضل )من ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل(.

60
ترتبط اأفكار ومفردات الدر�س باأفكار الف�ضل اأو الوحدة.

61
تتوفر اأن�ضطة ا�ضتهاللية تهيئ املتعلم لدرا�ضة مو�ضوع الدر�س.

62
حتقق اأهداف واأفكار الدر�س.

تتوفر اأمثلة وتدريبات 
63

جلديدة يف الدر�س.
حمتوى معريف ي�ضرح املفردات ا

يتوفر 

64
يت�ضق تنظيم مراحل الدر�س ومكوناته يف منتجات امل�ضروع مع مراحل الدر�س ومكوناته يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
65

تتنوع بنية الدرو�س يف منتجات امل�ضروع وفق تنوعها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. 
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م
املوؤ�صرات

م�صتوى التحقق
املربرات3

جلة 
منا�صبة املعا

     متحقق
متحقق 
جزئيًا

غري متحقق
منا�صب

غري 
منا�صب

Technical Specifications  املحور الثالث: املوا�ضفات الفنية
خلارجي للدليل )من 

خلارجي للدليل )من منتجات امل�ضروع( مع ال�ضكل ا
اأوًل: ات�ضاق ال�ضكل ا

ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.
66

رب الأغلفة عن املحتوى العلمي للدليل ولها دللة علمية.
تع

67
ميّيزه عن باقي ال�ضفوف.

يتخذ الغالف لونا 
68

يتالءم حجم الدليل مع اإمكانيات املعلم.
69

يت�ضم الدليل بجودة التجليد.
70

جلودة
تت�ضم  نوعية الورق با

71
يتميز الدليل ب�ضهولة ا�ضتعماله.

ثانياً: ات�ضاق الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من ال�ضل�ضلة الأ�ضل( من حيث الت�ضميم 
والإخراج.

72
يت�ضم الدليل بجودة الطباعة.

73
حمتويات الدليل والتمايز بينها.

 تتوفر فهار�س تعك�س 
74

مميزة وثابتة يف جميع اأجزاء الدليل.
تظهر العناوين الرئي�ضة والفرعية باألوان واأحرف 

75
يظهر ات�ضاق الألوان وا�ضتمرارها وثباتها يف جميع اأجزاء الدليل.

76
ني الأ�ضطر.

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف الفراغات العمودية وب
77

يت�ضح الثبات وال�ضتمرارية يف ت�ضميم �ضفحات الدليل وفق نوع املحتوى.
78

جلذب والت�ضويق يف الأ�ضكال.
يتوفر عن�ضر ا

79
تت�ضم الأ�ضكال بجودة الإخراج.

80
وظفت الأ�ضكال بطريقة علمية يف املحتوى.
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م
املوؤ�صرات

م�صتوى التحقق
املربرات3

جلة 
منا�صبة املعا

     متحقق
متحقق 
جزئيًا

غري متحقق
منا�صب

غري 
منا�صب

رتقيم يف الدليل )من منتجات امل�ضروع( مع الدليل )من 
رتميز وعالمات ال

 ثالثاأ:  ات�ضاق ال
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(.

81
 ت�ضتخدم رموز وا�ضحة ولها دللة علمية.

82
تو�ضع الرموز يف املكان املنا�ضب لها يف املحتوى.

83
 يظهر ثبات الرموز يف جميع اأجزاء الدليل.

84
ترقم �ضفحات الدليل بطريقة مت�ضقة يف جميع اأجزائه.
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ملحق )2( اأدوات العلوم

» دليل تطبيق اأدوات التحليل-علوم«

اإعداد
فريق درا�صة املحور الأول 

العلوم

1433هـ- 2012م 
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  مقدمة:     
تتبنى وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية م�ضروعاً ا�ضرتاتيجياً طموحاً؛ لتطوير 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، متثل يف: تعريب ومواءمة �ضل�ضلة عاملية متميزة يف هذا املجال، جلميع 
العاملية،  اخلربة  بيوت  اإليه  تو�ضلت  ما  اأح��دث  وفق  ثانوي(،  متو�ضط،  )ابتدائي،  العام  التعليم  مراحل 
التوجه  بناء كفاءات وطنية، قادرة على حل م�ضكالتها وم�ضكالت جمتمعها، لدعم  لال�ضتفادة منها يف 

نحو القت�ضاد املعريف، وتعزيز القدرات التناف�ضية لالقت�ضاد الوطني الذي ا�ضتهدفته خطط التنمية.
البحث  ومراكز  موؤ�ض�ضات  اإليه  تو�ضلت  ما  اأح��دث  على  احل�ضول  امل�ضروع  هذا  هدف  لكون  ونظراً 
التعليمية الداعمة لها يف هذا املجال، لتح�ضني  املواد  العلمي، من املعايري والبحوث التقوميية، واإنتاج 
احلديثة،  الرتبوية  والنظريات  التقنية  تطبيقات  وتوظيف  والعلوم  الريا�ضيات  وتعلم  تعليم  م�ضتوى 
والعلوم  الريا�ضيات  يف  تعليمية  مواد  لإنتاج   McGraw-Hill الأمريكية  »ماقروهل«  �ضال�ضل  تبنت  فقد 

الطبيعية، تلتزم مب�ضتوى جودتها.
وبناء على ذلك؛ فكلما اقرتبت منتجات امل�ضروع من املوا�ضفات الرتبوية والعلمية، والتقنية، مما 

تت�ضم به هذه ال�ضال�ضل من موا�ضفات؛  كانت اأكرث جودة لتحقيق اأهداف وتطلعات هذا امل�ضروع.
     لذا تاأتي هذه الدرا�ضة التي هدفت اإىل حتديد مدى التزام منتجات امل�ضروع باملوا�ضفات الرتبوية 
والتقنية كما تظهر يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضفوف: الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول 

املتو�ضط للريا�ضيات الن�ضخة املعدلة، طبعة 1432-1433ه� للف�ضلني الدرا�ضيني الأول والثاين.
الريا�ضيات  منتجات  تقومي  تناولت  التي  الدرا�ضات  مراجعة  ا�ضتقراء  مت  الهدف  ه��ذا  ولتحقيق 
حتليل  مت  ثم  ومن  املنتجات،  هذه  حتليل  �ضوئها  يف  يتم  حم��ددات  وا�ضتخال�س  »ماقروهل«،  ل�ضال�ضل 
وال�ضابع  والرابع،  الأول،  لل�ضفوف:   Student Edition الطالب  وكتاب   Teacher Edition املعلم  دليل 
من منتجات �ضال�ضل »ماقروهل« للريا�ضيات، وا�ضتخال�س قائمة باملوا�ضفات الرتبوية والتفنية لهذه 
املنتجات، لفح�س مدى التوافق بني منتجات امل�ضروع وال�ضل�ضلة الأ�ضل يف �ضوء هذه املوا�ضفات، وبعد 
عر�ضها على خمت�ضني يف جمال املناهج وطرق التدري�س والتعديل يف �ضوء اآرائهم مت بناء اأداة لتقومي 
كتب الطالب للف�ضلني الأول والثاين للريا�ضيات، واأخرى لتقومي اأدلة املعلم للف�ضلني الدرا�ضيني الأول 

والثاين للريا�ضيات، وهي مبجموعها متثل اأدوات التحليل لهذه الدرا�ضة وفيما يلي تف�ضيل ذلك: 
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اأوًل: امل�صطلحات 

�ضيتم يف هذا الدليل تعريف اأبرز امل�ضطلحات الواردة يف اأدوات التحليل، على النحو التايل:

1-1 املوا�صفات : 
اأداة  يف  عنها  وُع��ربِّ  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  منتجات  يف  ا�ضتهدافه  مت  رئي�ضاً  توجهاً  حتدد  عامة  عبارات 

التحليل بجمل و�ضفية م�ضدرية.

1-2 املوؤ�صرات:
وُع��ربِّ عنها بجمل  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  ا�ضتهدافها يف منتجات  واأمن��اط  املوا�ضفة  اأبعاد  عبارات حتدد 

فعلية يف اأداة التحليل اأقل عمومية من املوا�ضفة.

 1-3 ال�صواهد
عبارات تف�ضيلية ت�ضري اإىل موا�ضع حمددة يف منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يتم تتبعها اأثناء عمليات 

التحليل، متثل دلئل  حتقق املوؤ�ضر.  

1-4 ال�صل�صلة الأ�صل
يق�ضد بال�ضل�ضلة الأ�ضل �ضل�ضلة »ماقروهل« Macmillan McGraw-Hill  للعلوم طبعة  2009 لكتاب 

الطالب ودليل املعلم لل�ضفوف الأول، والرابع، وال�ضابع.  

1-5 منتجات امل�صروع
يق�ضد مبنتجات امل�ضروع منتجات م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، يف وزارة الرتبية 
والتعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية، الن�ضخة املعدلة لكتاب الطالب، ودليل املعلم، طبعة 1432-1433ه� 

للعلوم لل�ضفوف )الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط(.  
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ثانياً: اأدوات التحليل

من  لكل  املعلم،  ودليل  الطالب  كتاب  من  كلٍّ  حتليل  اأداة  يف  الدرا�ضة  لهذه  التحليل  اأدوات  تتمثل 
اأربعة حماور لكل  اأك�ضل يت�ضمن  الأداة داخل ملف  املتو�ضطة. ومت ت�ضميم  املرحلة البتدائية واملرحلة 

مرحلة درا�ضية.

املحور الأول: املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب: 
تعرّب عن ال�ضفات املادية الظاهرية التي تتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني لكتاب الطالب، 
ومت ا�ضتقاقها من حتليل ال�ضل�ضة الأ�ضل والوثائق ذات العالقة. وتنبثق من »املوا�ضفة« جمموعة من 

»املوؤ�ضرات« التي تنبثق عنها جمموعة كبرية من »ال�ضواهد«.

 املحور الثاين: املوا�صفات الرتبوية لكتاب الطالب: 
العلم  عمليات  )م��ث��ل  التوجهات  م��ن  ع��دد  تطوير  ت�ضتهدف  ال��ت��ي  التعليمية  ال�ضفات  ع��ن  ت��ع��رّب 
التعليمي،  الأث��ر  ذات  وغ��ريه��ا(،  الريا�ضية  وامل��ه��ارات  التوا�ضل  )مثل  وامل��ه��ارات  وغريها(  وال�ضتق�ضاء 
ومت ا�ضتقاقها من حتليل ال�ضل�ضة الأ�ضل والوثائق ذات العالقة. وتنبثق من »املوا�ضفة« جمموعة من 

»املوؤ�ضرات« التي ينبثق عنها جمموعة كبرية من »ال�ضواهد«.

املحور الثالث: املوا�صفات الفنية لدليل املعلم: 
 ت�ضمل العنا�ضر التي مت مالحظتها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وتتمثل يف الت�ضميم الظاهري والإخراج الفني، 

وتتكون من »عنا�ضر« ينبثق عنها عدد من »ال�ضواهد«. 

 املحور الرابع: املوا�صفات الرتبوية لدليل املعلم 
ال�ضتق�ضاء  )مثل  التدري�ضية  التوجهات  من  عدد  تطوير  ت�ضتهدف  التي  التعليمية  ال�ضفات  عن  تعرّب 
والتحدث  القراءة  ال�ضتذكار ومهارات  تعزيز  واملهارات )مثل  املتعلم وغريها(،  املتمركز حول  والتعليم 
وغريها( ذات الأثر التعليمي، ومت ا�ضتقاقها من حتليل ال�ضل�ضة الأ�ضل والوثائق ذات العالقة. وتت�ضمن 

عدداً من »املوؤ�ضرات« التي تنبثق عنها جمموعة كبرية من »ال�ضواهد«.
ثالثاً: ال�ضكل العام لأدوات التحليل:

مت ت�ضميم كل من الأداتني  لتاأخذ ال�ضكل العام التايل:
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2-2 فئات ووحدات التحليل
فئات التحليل: يعرب عن فئات التحليل يف هذه الأدوات باملوؤ�ضرات، التي تندرج حتت كل موا�ضفة،  

واملت�ضمنة يف حماور الأداة. 
وحدات التحليل: يتم حتديد وحدات التحليل يف �ضوء املوؤ�ضرات ونطاق ا�ضتهدافها يف املنتجات، فقد 
تكون وحدة التحليل كامل الكتاب، اأو تكون وحدة التحليل هي الوحدة، اأو الف�ضل، اأو الدر�س، اأو الغالف، 

اأو ال�ضكل، اأو املقدمات، اأو املالحق ..... اإلخ ، وهي حمددة بالتف�ضيل اأمام كل �ضاهد.

2-3 م�صتويات التحقق
للحكم على م�ضتوى حتقق املوؤ�ضر يتم ما يلي: 

القراءة املتاأنية للمنتج امل�ضتهدف بالتحليل، �ضواء كان كتاب الطالب اأو املعلم، وحتديد مدى حتقق  �
املوؤ�ضر من خالل تتبع �ضواهده، ومقارنة ذلك مبا هو موجود يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

حتديد مدى حتقق املوؤ�ضر يف كتب امل�ضروع، فيكون ) متحقق ( اإذا مت ا�ضتهداف املوؤ�ضر ويعطى رقم  �
)2( كما هو يف القائمة املن�ضدلة، اأو )غري متحقق( اإذا مل يكن م�ضتهدفاً مطلقاً، ويعطى رقم )1( 

كما هو يف القائمة املن�ضدلة. 
ننتقل بعدها لتحديد م�ضتوى التحقق، فقد يكون )كامل( اإذا تطابق ب�ضكل كبري مع ال�ضل�ضة الأ�ضل،  �

ويعطى رقم )2( كما هو يف القائمة املن�ضدلة ، اأو )جزئي( اإذا كان م�ضتوى التطابق ل يقرتب كثريا 
مما هو موجود يف ال�ضل�ضة الأ�ضل، ويعطى رقم )1( كما هو يف القائمة املن�ضدلة.

عند رغبة املحلل يف التو�ّضع ميكنه ا�ضتخدام حقل امللحوظات لإي�ضاح وجهة نظره، اأو توثيق بع�س  �
الفروقات اأو الأفكار التي يرى اأهميتها.

رابعًا: اإجراءات التحليل
اإتقان  � من  للتاأكد  املوؤ�ضرات،  خمتلف  من  ال�ضواهد  من  عينة  على  ال�ضتطالعي  بالتحليل  البدء 

ا�ضتخدام الأداة، ومراجعة منتجات امل�ضروع وال�ضل�ضلة الأ�ضل.
التحقق،  � وم�ضتوى  التحقق  مل��دى  اجلماعية  واملناق�ضة  و�ضواهده،  موؤ�ضر  لكل  اجلماعي  التحليل 

وت�ضجيل اأي حالت عدم اتفاق يف حقل املالحظات.
�ضيتم لحقاً حتليل عينة ممّثلة من عمل كل فريق، من قبل فريق اآخر مناظر للتاأكد من م�ضتوى  �

ثبات عمليات التحليل.  
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موا�صفات تربوية كتاب طالب -ابتدائي

البنود
م�صتوى التحققمدى التحقق

مالحظات
مل حتقق

يتحقق
حتقق 

كلي
حتقق 
جزئي

  متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاءاملوا�ضفة 1

املوؤ�ّضر 1
  تقّدم اأن�ضطة متنوعة معتمدة على ال�ضتق�ضاء ت�ضّكل 
بفر�س  ال��ط��الب  وت����زّود  ال���وح���دة،  ت��رك��ي��ز  مبجموعها 

متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني.
ال�ضواهد

تقّدم اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية بعنوان »اأ�ضتك�ضف« ت�ضّجع على 1،1
املالحظة والتنبوؤ والتف�ضري.

تقدم ا�ضتق�ضاءات بعنوان » كن عاملاً اأو اعمل كالعلماء« 1،2
تنمذج اأ�ضلوب العلماء وتو�ّضع فر�س تعلم العلوم.

مهارات 1،3 لتطوير  امل��ه��ارة«  »ب��ن��اء  بعنوان   اأن�ضطة  تقدم 
ال�ضتق�ضاء لدى الطالب.

1،4
اأ�ضئلة  لت�ضجيع  وت�����ض��اءل«  »اأن���ظ���ر  خ��ا���ض��ي��ة  ت�ضتخدم 
»مراجعة  و  نف�ضي  اأخ��ت��رب  خا�ضية  وت�ضجع  ال��ط��الب، 

الدر�س« التفكري الناقد.

1،5
الرئي�ضة«  »ال��ف��ك��رة  و  »الأن�����ض��ط��ة«  مناق�ضات  ت�ضتخدم 
بحثهم  ون��ت��ائ��ج  اأ���ض��ئ��ل��ت��ه��م  ل��ط��رح  ال���ط���الب  لت�ضجيع 

وا�ضتنتاجاتهم لفظياً وب�ضكل مكتوب.

1،6
ي�����ض��ت��خ��دم دل��ي��ل ال��ع��ل��وم)���ض��م��ن م��رج��ع��ي��ات ال��ط��ال��ب( 
والتقنيات  الأدوات  ي��األ��ف��وا  اأن  على  ال��ط��الب  مل�ضاعدة 

املهمة يف ال�ضتق�ضاءات العلمية.

و�ضياقات املوؤ�ّضر 2 اأن�ضطة  �ضمن  العلم  عمليات  املحتوى  يطور 
خمتلفة

2،1

يت�ضمن جزء ما قبل الوحدات فقرة »كن عاملاً اأو اعمل 
العمليات  يف  ويتو�ّضع  العلمي  املنهج  ويقدم   « كالعلماء 
املتعلقة ب� توليد الفر�ضيات واختبارها، حتليل البيانات، 

وا�ضتخال�س ال�ضتنتاجات.

مع 2،2 الكتاب  يف  امل�ضتخدم  ال�ضتق�ضائي  املنحى  يتكامل 
مهارات العمليات يف جميع جوانب املنهج.

ت�ضّجع اأن�ضطة التق�ضي املالحظة والتنبوؤ والتف�ضري.2،3

والقيا�س 2،4 ال��ت��ج��ري��ب  ال�����ض��ري��ع��ة«  »امل��خ��ت��ربات  تت�ضمن 
والتف�ضري.

�ضياغة 2،5 كالعلماء«  اعمل  اأو  عاملاً  »ك��ن  فقرات  تت�ضمن 
واختبار الفر�ضيات.

ترّكز اأن�ضطة بناء املهارة على مهارات خا�ضة للعمليات.2،6

وال�ضتدلل 2،7 املالحظة  واأت�ضاءل«  »اأنظر  فقرات  ت�ضّجع 
والتنبوؤ.

2،8
الأ���ض��ا���ض��ي��ة  ال��ت��ف��ك��ري  م���ه���ارات  تنمية  امل��ح��ت��وى  ي�ضجع 
واملركبة من خالل فقرات اأفكر واأحتدث واأكتب واأخترب 

نف�ضي.
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2،9
مل�ضاعدة  الإل��ك��رتون��ي��ة«  »امل��ف��ك��رات  اأن�����ض��ط��ة  ت�ضتخدم 
والت�����ض��ال من  البحث  م��ه��ارات  تطوير  على  ال��ط��الب 

خالل القراءة والتقييم والتلخي�س والكتابة

2،10
ت�ضتخدم »العلوم التنفيذية« على الإنرتنت واٌلأقرا�س 
من  ال�ضتطالعية  املحاكيات  على  املعتمدة   التفاعلية 

اأجل تطوير مهارات حل امل�ضكالت

2،11
خطوة  يف  ويتو�ضع  العلمية  الطريقة  امل��ح��ت��وى  ي��ق��دم 
ت��ول��ي��د ال���ف���رو����س واخ���ت���ب���اره���ا. ���ض��م��ن ف���ق���رة »اأع���م���ل 

كالعلماء« يف اجلزء ما قبل الوحدات.

2،12
الفر�ضية  تكوين  خطوات  اإىل  الطالب  املحتوى  يوجه 
واختبارها والتو�ضل لال�ضتنتاج �ضمن فقرة »ا�ضتك�ضاف 

اأعمل كالعلماء«

2،13
الفر�ضية  وتوليد  تكوين  خطوات  على  املحتوى  يركز 
يف  »خطوة  وكذلك  امل��ه��ارة«  بناء  »ن�ضاط  فقرات  �ضمن 

الن�ضطة ال�ضتك�ضافية«

ي�����ض��ج��ع امل��ح��ت��وى ع��ل��ى ت��ط��وي��ر  م���ه���ارة ال��ت�����ض��ن��ي��ف يف 2،14
ن�ضاطات »بناء املهارة«.

ي�ضجع املحتوى الطالب على املقارنة والت�ضنيف بطرح 2،15
الأ�ضئلة يف »مراجعة الدر�س« و »اأخترب نف�ضي«

ترتبط اأنظمة الت�ضنيف وخطواته باملنهج وُتعّزز خالل 2،16
املحتوى وال�ضور والن�ضاطات.

  اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول الطالباملوا�ضفة 2
   �ضممت الدرو�س بدمج مراحل دورة التعلماملوؤ�ّضر 3

تظهر افتتاحية »كن عاملاً« بعنوان ي�ضغل اجلزء الأعلى 3،1
من ال�ضفحة وتعليق على ال�ضورة حتت العنوان.

ال��ت��ه��ي��ئ��ة: ي��ث��ري امل��ح��ت��وى اه��ت��م��ام ال��ط��الب م��ن خ��الل 3،2
اأ�ضئلة اأنظر واأت�ضاءل،واملناق�ضات ال�ضفية 

3،3
ال�ضتك�ضاف: توفر الأن�ضطة ال�ضتك�ضافية الأولية قبل 
قراءة الدر�س الفر�ضة لتقدمي املفاهيم املفتاحية والتي 

�ضيتمحور حولها الدر�س.

3،4

املفردات  واأتعلم«  »اأق���راأ  �ضمن  املحتوى  يقدم  ال�ضرح: 
ويوفر  املحتوى  اأج���زاء  وال�����ض��ور  الن�س  وي�ضل  املهمة 
لتعميق  للطالب   اإ�ضافية   فر�ضة  ال�ضريع«  »املخترب 

املفاهيم املفتاحية.

3،5
التقومي  وط���رق  ال��در���س  »م��راج��ع��ة  تقي�س  ال��ت��ق��ومي: 
لإع��ادة  فر�ضاً  وتوفر  الطالب  فهم  الأخ���رى«  البنائي 

التدري�س.

ت��وج��د ����ض���ورة  ���ض��م��ن اف��ت��ت��اح��ي��ة »ك���ن ع���امل���اً« ترتبط 3،6
باملو�ضوع �ضمن كامل ال�ضفحة.

     يوؤكد املحتوى على تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها املوؤ�ّضر 4
بالعتبار.
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4،1
ت�ضاعد مرحلة التهيئة املدرجة يف كل در�س يف التعرف 
على املعرفة القبلية من خالل فقرات »اأنظر واأت�ضاءل« 

و » املناق�ضات ال�ضفية«.

4،2
توفر للطالب فر�ضة متكررة جلمع ال�ضواهد والدلئل 
،خمترب  ا�ضتك�ضف  خ���الل  م��ن  لال�ضتنتاج   وال��ت��و���ض��ل 

�ضريع واعمل كالعلماء
  ي�ضجع املحتوى الطالب على حتّمل م�ضوؤولية التعلم.املوؤ�ّضر 5

5،1
اأ�ضئلة لتقومي درجة فهمهم من  ي�ضاعد الطلبة لطرح 
خالل اأخترب نف�ضي والتعليق املرافق لل�ضور ومراجعة 

الف�ضل ومراجعة الدر�س.

الن�ضاطات 5،2 يف  توقعاتهم  وي��ق��ي��م��ون  ال��ط��الب  ي��خ��ت��رب  
ال�ضتك�ضافية يف ن�ضاط اأعمل كالعلماء.

يجمع الطالب املعلومات لختبار الفر�ضيات يف ن�ضاط 5،3
»اأعمل كالعلماء«.

5،4
وعي   على  ي��ك��ون��وا  اأن  على  ال��ط��الب  امل��ط��وي��ات  ت�ضاعد 
يتم  مل  ال��ت��ي  واملفاهيم  ا�ضتيعابها  مت  ال��ت��ي  باملفاهيم 

ا�ضتيعابها.

ت��وف��ر ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ف���وري���ة  ل��ل��ط��الب ع��ل��ى فهمهم 5،5
للمفاهيم   من خالل اأ�ضئلة املراجعة الإلكرتونية. 

واملرجعية املوؤ�ّضر 6 والنغما�س  الدافعية  م��ن  املحتوى  يزيد    
والرتباط.

تقدم ن�ضاطات متعددة جتعل الطالب ينهمك  بفاعلية 6،1
بحل امل�ضكالت املوجهه.

يربط الطالب بواقع احلياة من خالل فقرات »القراءة 6،2
العلمية« و »مهن يف العلوم«.

تف�ضريات)�ضروحات( 6،3 لتقدمي   وال�ضور  الن�س  ي�ضمم 
وا�ضحة تدعم  الأهداف املحددة.

6،4

توفر للطالب الن�ضاطات واملعلومات الإثرائية الداعمة 
للمنهج للتهيئة والنغما�س من خالل عرو�س املحاكاة 
خالل  م��ن  التفاعلية  وال��ع��رو���س  املتحركة  وال��ر���ض��وم 

املوقع الإلكرتوين للمناهج.

خمططات 6،5 مع  وتتكامل  التقدميية  العرو�س  ترتبط 
الدرو�س )اأقر�س مدجمة للعرو�س التقدميية(. 

  ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع الطالباملوؤ�ّضر 7

7،1

اأو  اأزواج  يف  ال���ط���الب  ع��م��ل  ع��ل��ى  ي��ب��ع��ث  اأو  ي�����ض��اع��د 
جم��م��وع��ات ���ض��غ��رية م���ن خ���الل ف���ق���رات »ا���ض��ت��ك�����ض��ف«، 
كن   «  ، �ضريع«  »خمترب  الرئي�ضة«،  الفكرة  »ا�ضتك�ضف 

عاملاً)اعمل كالعلماء(«.

ل��دى املوا�ضفة 3 ال��درا���ض��ي��ة  امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  امل��ح��ت��وى  ي�ضتهدف 
الطالب.
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ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ت��دوي��ن املوؤ�ّضر 8   يت�ضمن امل��ح��ت��وى ف��ر���ض��اً 
املالحظات.

8،1
والكلمات  الرئي�ضة  الأف���ك���ار  ب��و���ض��وح  امل��ح��ت��وى  ي��ح��دد 
متييز  على  الطالب  ي�ضاعد  مبا  الكتاب،  يف  املفتاحية 

املعلومات املهمة.

8،2
للمعلومات  حتديدا  والكتابة  القراءة  ملخ�ضات  توفر 
ت�ضجيله  يتوجب  ما  ح��ول  وتلميحات  جمعها  مت  التي 

منها .

8،3
اأخذ  على  الطالب  الإلكرتونية  املفكرة  اأن�ضطة  ت�ضجع 
مالحظات حول املادة التي يبحثونها، ومن ثم الإ�ضارة 

اإىل هذه املالحظات عند كتابة ملخ�ضاتهم. 

التقدميية 8،4 والعرو�س  املدجمة  الأقرا�س  حقيبة  توفر 
خمططات بيانية للن�ضو�س.

ل��دى املوؤ�ّضر 9 التلخي�س  م��ه��ارة  ت��ط��وي��ر  امل��ح��ت��وى  ي�ضتهدف    
الطالب.

حتدد الأفكار الكربى التي �ضيتلقاها الطالب يف الكتاب 9،1
بو�ضوح.

9،2
ُتدعم الأفكار الرئي�ضة من خالل )مراجعة الدر�س – 
ون�ضاط فكر، حتدث، اأكتب – واملطويات( ويتم ت�ضجيع 

الطالب على تلخي�س تعلمهم حول هذه الأفكار.

9،3
ت�ضجع اأن�ضطة املفكرة الإلكرتونية الطالب على كتابة 
يف  بحثهم  خ��الل  جمعوها  ال��ت��ي  للمعلومات  ملخ�س 

الإنرتنت .

  يقدم املحتوى فر�ضا لال�ضتذكار والتدرب على املهارات املوؤ�ّضر 10
امل�ضتهدفة يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة

10،1
املنزل  اإىل  املدر�ضة  من  – و   A-Zمن( اأن�ضطة  توفر 
– وبناء املهارة ( فر�ضاً اإ�ضافية للطالب للتدريب على 

مهارات ال�ضتق�ضاء .

10،2
توفر املراجعة ال�ضريعة ومراجعة الف�ضل تدريبات على 
الت�ضنيف والتنبوؤ والتفكري الناقد وغريها من املهارات 

العلمية .

10،3
ال�ضور  ع��ل��ى تف�ضري  ل��ل��ت��درب  ل��ل��ط��الب  ف��ر���س  ت��وج��د 
– اأ�ضئلة )اق��راأ ال�ضورة  والر�ضوم والأ�ضكال من خالل 

اقراأ اجلدول – اقراأ املخطط( .

10،4
 ) ،واك��ت��ب  – ف��ك��ر،حت��دث  نف�ضي  اخ��ت��رب  )اأ�ضئلة  تعمل 
كاأدوات تقومي بنائي ليتحقق الطالب من فهمهم اأثناء 

الدرو�س .

ي���وج���د ف���ر����س ل��ل��ط��الب ل��ت��ق��ومي اأدائ����ه����م م���ن خ��الل 10،5
اإكمالهم ملراجعة الدر�س ومراجعة الف�ضل .
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10،6
ال��ط��الب  ال��ف�����ض��ل(  –اختبار  ال���در����س  )اخ��ت��ب��ار  ي����زود 
بتغذية راجعة حول م�ضتوى فهمهم للمفاهيم املقدمة 

لهم حديثاً. 

ا�ضتخدامهم 10،7 عند  فورية  راجعة  تغذية  الطالب  يتلقى 
لالختبارات التفاعلية اللكرتونية الق�ضرية .

رب����ط حم���ت���وى ال���ع���ل���وم مب����ه����ارات ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة املوا�ضفة 4
والتحدث

  تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى الطالباملوؤ�ّضر 11

ُيقّدم املحتوى العلمي مب�ضتويات قرائية متعددة لزيادة 11،1
فهم الطالب للمفاهيم املفتاحية.

يبداأ كل در�س بقائمة من املفردات املهمة.11،2
يوجد م�ضرد للم�ضطلحات يف نهاية الكتاب.11،3

يوفر املحتوى تقومياً لتعلم املفردات والفهم. القرائي 11،4
)مراجعة الدر�س مراجعة الف�ضل، اأخترب نف�ضي(

باملفردات  11،5 خا�ضة  تعلمية  باألعاب  العلمية  اللغة  تعزز 
على املوقع الإلكرتوين. 

11،6
ي�ضجع الطلبة على القراءة من م�ضادر من النرتنت، 
وي���وف���ر ت��ل��خ��ي�����ض��اً ك��ت��اب��ي��اً ل��ت��و���ض��ي��ح م�����ض��ت��وى فهمهم 

وا�ضتخدام املجلة الإلكرتونية. 

الن�س  11،7 م��ع  متوافقة  و���ض��ردي��ة  ب�ضرية  اأ���ض��ال��ي��ب  ت��وف��ر 
لدعم فهم الطالب من خالل »املراجعة الإلكرتونية«

  تطوير قدرات الطالب يف قراءة املفردات وامل�ضطلحاتاملوؤ�ّضر 12

تقّدم املفردات وامل�ضطلحات يف افتتاحية كل ف�ضل وكل 12،1
در�س. 

تظلل املفردات التي ترد للمرة الأوىل يف الن�س.12،2

12،3
باملفردات   خا�ضة  تعلميه  باألعاب  العلمية  اللغة  تعزز 
 puzzle maker الإل��ك��رتوين وك��ذل��ك   امل��وق��ع  على 

CD ROM
  تطوير الثقافة الب�ضرية لدى الطالباملوؤ�ّضر 13

ي�ضاعد املحتوى الطالب على حتليل الأ�ضكال الب�ضرية 13،1
من خالل فقرة »اأقراأ ال�ضكل«

يقدم املحتوى تلخي�ضاً ب�ضرياً للمفاهيم املفتاحية )يف 13،2
ال�ضف الرابع( �ضمن فقرة »مراجعة الدر�س«

ت��زي��د التقنية م��ن ف��ه��م ال��ط��الب وت��زي��د م��ن م��ه��ارات 13،3
»e- Review التثقيف الب�ضري من خالل فقرة

13،4

ي�ضاعد امل��ح��ت��وى ال��ط��الب ع��ل��ى اك��ت�����ض��اف ظ��واه��ر من 
�ضردية  )بطريقة  مبا�ضر  ب�ضكل  مالحظتها  ال�ضعب 
Sci-« وكذلك   animated narration  متحركة(

»ence in motion
  يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوماملوؤ�ّضر 14
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14،1
للمفهوم  ا���ض��ت��ي��ع��اب��ه��م  ت��وا���ض��ل  ع��ل��ى  ال��ط��الب  ي�ضجع 
 ،« عن  »اكتب  بالكتابة«،  »الربط  فقرات  عرب  بالكتابة  

»الكتابة العلمية«

14،2
املفاهيم  ع��ن  ال��ك��ت��اب��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  امل��ح��ت��وى  ي�ضجع 
املقدمة يف  الدر�س عرب »�ضمات يف مراجعة الدر�س)اأفكر 

واأحتدث واأكتب(«

14،3
ي�����ض��ج��ع امل���ح���ت���وى ال����ط����الب ع���ل���ى ك���ت���اب���ة م��ل��خ�����ض��ات 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي مت ج��م��ع��ه��ا ع���ن ط��ري��ق ب��ح��ث��ه��م يف 

النرتنت و »املجلة اللكرتونية«.

  ي��ق��دم امل��ح��ت��وى ف��ر���ض��ا ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات امل��ح��ادث��ة املوؤ�ّضر 15
والتوا�ضل اللفظي

15،1
ي�ضجع املحتوى الطالب على مناق�ضة اأفكاره مع طالب 
اآخر اأو مع جمموعات م�ضغرة من الطالب عرب فقرة 

»خطوة اأتوا�ضل يف العديد من الأن�ضطة العملية«

15،2
ي�ضمح املحتوى للطلبة بالرتقاء مب�ضتوى فهمهم عن 
طريق الكتابة والتحدث يف »�ضمات التقومي البنائي يف 

اأقراأ واأحتدث واأكتب«
    ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضيةاملوا�ضفة 5
    يطور املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى الطالباملوؤ�ّضر 16

ي��ط��ب��ق ال���ط���الب م���ه���ارات ح���ل امل�����ض��ك��الت يف اأن�����ض��ط��ة 16،1
ال�ضتق�ضاء.

الريا�ضيات 16،2 رابط  العلوم-  يف  )الريا�ضيات  فقرة  تقدم 
– حل امل�ضكلة( م�ضكالت متنوعة ليقوم الطالب بحلها.

ت���وف���ر ح��ق��ي��ب��ة الأق����را�����س امل���دجم���ة م����ودي����ولت حلل 16،3
امل�ضكالت.

ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى الطالباملوؤ�ّضر 17

قيا�س 17،1 الطالب  من  املعمل  جت��ارب  من  الكثري  تتطلب 
امل�ضافة واحلجم واحلرارة. 

تت�ضمن اأن�ضطة )كن عاملاً( تطبيقات على القيا�س .17،2

اأن�ضطة متنوعة 17،3 العلوم«  »الريا�ضيات يف  تت�ضمن فقرة 
للقيا�س.

ي��ت�����ض��م��ن م��رج��ع��ي��ات ك��ت��اب ال��ط��ال��ب م��ع��ل��وم��ات ح��ول 17،4
وحدات واأدوات القيا�س.

ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم البيانية املوؤ�ّضر 18
لدى الطالب

الر�ضوم 18،1 وتف�ضري  عمل  كيفية  للطالب  الكتاب  ي�ضف 
البيانية.

ت�ضاعد فقرة »اقراأ الر�ضم البياين« الطالب يف تطوير 18،2
قدرتهم يف تف�ضري متثيل البيانات.

تت�ضمن )اأن�ضطة الريا�ضيات يف العلوم ( ر�ضوماً بيانية .18،3
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   ي�ضتهدف تطوير م��ه��ارات الإح�����ض��اء  والح��ت��م��الت املوؤ�ّضر 19
الأ�ضا�ضية لدى الطالب

19،1
امل�ضتويات  يف  ال��ع��ل��وم(  يف  )ال��ري��ا���ض��ي��ات  اأن�ضطة  ت��ق��دم 
ومدموجة  مرتابطة  واملعدل  الن�ضبة  مفهومي  العليا 

مع املفاهيم العلمية.

البيانات وحتليلها من 19،2 يكت�ضب الطالب خربة يف جمع 
خالل) اكت�ضف- بناء املهارة- اأن�ضطة معمل كن عاملاً(

    يوظف حمتوى العلوم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة املوا�ضفة 6
وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي

    ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمهاملوؤ�ّضر 20

20،1
البنائي  للتقومي  متنوعة  اأ���ض��ال��ي��ب  امل��ح��ت��وى  ي��وظ��ف 
»اأخترب نف�ضي«  للتاأكد من فهم الطالب خالل فقرات 

و »اأفكر واأحتدث واأكتب«

20،2

ي�����ض��م��ح امل��ح��ت��وى ل��ل��ط��ل��ب��ة ب��ت��ق��ي��ي��م ت��ع��ل��م��ه��م يف ن��ه��اي��ة 
ك���ل در�����س اأو ف�����ض��ل، ب���الإج���اب���ة ع��ل��ى اأ���ض��ئ��ل��ة م��راج��ع��ة 
»ملخ�س  عرب  وتت�ضمن  الدر�س  مراجعة  على  ت�ضتمل 
»العلوم  واأكتب«،  واأحت��دث  »اأفكر  »املطويات«،  ال�ضور«، 

والريا�ضيات«، العلوم والكتابة.
    ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلماملوا�ضفة 7

لدعم املوؤ�ّضر 22 م��ت��ن��وع��ة  واأدوات  ب��اأ���ض��ال��ي��ب  التقنية  ت��وّظ��ف     
وتطوير التعلم

توجد ن�ضخة الكرتونية لكتاب الطالب على النرتنت.22،1

22،2

 تعزز التقنية وتزيد املفردات العلمية واملحتوى العلمي 
�ضانع  ل���   )CD-ROM( مدجمة  اأق��را���س  توفري  ع��رب 
 Science العلوم  واأنا�ضيد   PuzzleMaker الألغاز 

Songs  ملختلف املراحل و باأ�ضكال خمتلفة. 

22،3

وتتيح  الفيديو   با�ضتخدام  لالأن�ضطة  ت�ضميم  ي��ق��دم 
فر�ضة  العلوم  بن�ضاط  اخلا�ضة  دي  يف  دي  ال���  اأق��را���س 
Sci- وي�ضاعد الفيديو  با�ضتخدام  الأن�ضطة   تخطيط 
الأ�ضا�ضية  املفاهيم  تقدمي  على   ence in Motion

با�ضتخدام الر�ضوم املتحركة.

22،4

 Science Quest العلوم  يف  البحث  برنامج  ي�ضاعد 
CD-( املوجود على الإنرتنت وعلى الأقرا�س املدجمة
ROM( ال���ط���الب ع��ل��ى الن���دم���اج يف ع��م��ل��ي��ة حم��اك��اة 

تفاعلية و�ضيناريوهات حلل امل�ضكالت.

على 22،5 خمتلفة  و�ضيغ  باأ�ضكال  الأث����راء«  »اأن�ضطة  توفر 
الإنرتنت.
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  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضلاملوا�ضفة1
  يتميز ال�ضكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانتهاملوؤ�ّضر 1
ال�ضواهد

يتميز الكتاب بجودة جتليده و�ضماكة غالفه.1،1
 �ضورة الغالف مرتبطة مبو�ضوعات الكتاب. 1،2
�ضورة الغالف منا�ضبة للعمر امل�ضتهدف.1،3
يتخذ الغالف لوناً ميّيزه عن باقي ال�ضفوف.1،4
�ضورة الغالف اخللفي مرتبطة بالغالف الأمامي.1،5
يت�ضمن الغالف اخللفي �ضرحا ل�ضورة الغالف.1،6
�ضور الغالف الداخلي مرتبطة بالغالف اخلارجي. 1،7
يظهر كعب الغالف بلون مميز لل�ضف.1،8
يظهر ا�ضم الكتاب على كعب الغالف.1،9

يظهر رقم ال�ضف الدرا�ضي على كعب الغالف.1،10

   اأق�ضام الكتاب وعنا�ضره منظمة ب�ضكل متمايز ومت�ّضق املوا�ضفة 2
ومتوازن

   تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقةاملوؤ�ّضر 2

2،1
وح��دة،  كل  يف  ف�ضلني  وح���دات،   )6( اإىل  الكتاب  يق�ضم 
اأو 3-5 درو�س  3-4 درو���س يف كل ف�ضل )ال�ضف الأول( 

)ال�ضف الرابع(.
  يفتتح ما قبل الوحدات بفقرات تهيئة خا�ضةاملوؤ�ّضر 3

تظهر افتتاحية »كن عاملاً« بعنوان ي�ضغل اجلزء الأعلى 3،1
من ال�ضفحة وتعليق على ال�ضورة حتت العنوان.

ت��وج��د ����ض���ورة  ���ض��م��ن اف��ت��ت��اح��ي��ة »ك���ن ع���امل���اً« ترتبط 3.2
باملو�ضوع �ضمن كامل ال�ضفحة.

  ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقةاملوؤ�ّضر 4
تفتح الوحدة ب�ضورة يف كامل ال�ضفحة.4،1
عنوان الوحدة �ضريط ن�ضي له نف�س لون الوحدة.4،2

ت���وج���د ع���ب���ارة يف اجل�����زء الأ����ض���ف���ل ل��ل�����ض��ف��ح��ة ت��رت��ب��ط 4،3
مبو�ضوع ال�ضورة والوحدة. 

تظهر اأدبيات الوحدة يف �ضفحتني متقابلتني مع �ضورة 4،4
بكامل ال�ضفحة. 

الأدبيات 4،5 بعنوان  اأيقونة  الفتتاحية  �ضفحة  يف  توجد 
اأعلى ال�ضفحة مع حتديد منط املجال الأدبي امل�ضتهدف

يحوي 4،6 الوحدة  اأدبيات  افتتاحية  يف  ن�ضي  مربع  يوجد 
عبارة ترتبط مبو�ضوع ال�ضورة مع تو�ضيح امل�ضدر. 
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تختتم الوحدة مبو�ضوع عن املهن العلمية.4،7
  ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقةاملوؤ�ّضر 5

يربز رقم الف�ضل مب�ضتطيل  له نف�س لون الوحدة. 5،1

ل��ون 5،2 نف�س  ي��اأخ��ذ  م��رب��ع  �ضمن  الف�ضل  ع��ن��وان  يظهر 
عنوان الوحدة.

5،3
اأحمر  بلون  الف�ضل  ع��ن��وان  يحوي  ن�ضي  مربع  يوجد 
ب��اأرق��ام  للف�ضل حم���ددة  امل�ضمنة   ال��درو���س  وع��ن��اوي��ن 

ال�ضفحات.

يف 5،4 ممتدة  فوتوغرافية  ب�ضورة  الف�ضل  افتتاحية  تبداأ 
�ضفحتني متقابلتني.

الأ�ضفل 5،5 الثلث  للف�ضل يف  العامة  للفكرة  اأيقونة  توجد 
من ال�ضفحة مع اإبراز لعبارة الفكرة العامة. 

ع��ب��ارة 5،6 يت�ضمن  ال�ضفحة  اأ���ض��ف��ل  ن�����ض��ي  م��رب��ع  ي��وج��د 
�ضارحة ل�ضورة افتتاحية الف�ضل.

5،7

تظهر ال�ضفحة املقابلة يف افتتاحية الف�ضل اإطاراً �ضمن 
ال�ضورة ينق�ضم اإىل جزاأين  يحويان مفتاحاً للمفردات 
ب�ضور  مدعمة  ال�ضفحات  واأرق����ام  ودللت��ه��ا،  مظللة، 

معربة، لكل مفردة، وقائمة مبفردات اأخرى.
يحوي كل ف�ضل فقرة »قراءة علمية«5،8

5،9

 توجد يف كل ف�ضل فقرة خا�ضة ب�:

• باللون 	 ال�ضفحة  اإط��ار  ويكون  العلوم  يف  »للكتابة 
البنف�ضجي. 

• ال�ضفحة 	 اإط����ار  »وي���ك���ون  ال��ع��ل��وم  ال��ري��ا���ض��ي��ات يف 
باللون الأخ�ضر 

• باللون 	 ال�ضفحة  اإط��ار  ويكون  العلوم  يف  ال��ق��راءة 
الأزرق

5،10
توجد يف كل ف�ضل فقرة  الرتكيز على املهارة )يف ال�ضف 
الرابع(، ويخت�س كل ف�ضل مبهارة حمددة من مهارات 

الطريقة العلمية والتي ت�ضكل مبجملها 12 مهارة.
يت�ضمن كل ف�ضل فقرة »مراجعة«5،11

5،12
ت�����ربز جم������الت ال���ت���ق���ومي ���ض��م��ن م���راج���ع���ة ال��ف�����ض��ل 
،امل���ه���ارات  )امل���ف���ردات  اإىل  وت��ن��ق�����ض��م  اأح��م��ر  مب�ضتطيل 

والأفكار العلمية(.

ب�ضور 5،13 الف�ضل   مراجعة  �ضمن  التقومي  اأ�ضئلة  ت��ع��زز 
لل�ضف الأول.

الأدائ��ي  5،14 والتقومي  ال�ضفحات  واأرق���ام  امل��ف��ردات  حتديد 
والتح�ضري لالختبار لل�ضف الرابع.
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التقوميية 5،15 املهمة  يف  امل�ضتهدفة  للمهارة  حتديد  يوجد 
�ضمن مراجعة الف�ضل.

  ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقةاملوؤ�ّضر 6

ممتدة 6،1 فوتوغرافية  �ضورة  يف  الدر�س  افتتاحية  تظهر 
لت�ضمل ال�ضفحتني املتقابلتني. 

يظهر رقم الدر�س �ضمن م�ضتطيل بلون املحدد للوحدة.6،2
يظهر عنوان الدر�س ببنط عري�س.6،3

افتتاحية 6،4 يف  واأت�ضاءل  اأنظر  لفقرة  ن�ضي  مربع  يوجد 
الدر�س.

الن�ضاط 6،5 ي��ح��وي  ل��ل��در���س  ال�����ض��ورة  اإط���ار �ضمن  ي��وج��د 
ال�ضتك�ضايف.

يبداأ الدر�س بفقرة »اأنظر واأت�ضاءل« متبوعة ب� »ن�ضاط 6،6
ا�ضتك�ضايف«، »اأقراأ واأتعلم«، »ن�ضاط �ضريع«.

ال�ضتك�ضايف 6،7 الن�ضاط  �ضمن  امل�ضتهدفة  امل��ه��ارات  تظهر 
مميزة  باللون الأحمر.

حتدد املواد امل�ضتخدمة يف الن�ضاط �ضمن م�ضتطيل مع 6،8
�ضور تو�ضيحية لها.

الن�ضاط م��دون��اً 6،9 اإح���دى خ��ط��وات  ي��وج��د ���ض��ورة تو�ضح 
عليها رقم اخلطوة.

ترد يف نهاية كل در�س فقرة »اأفكر واأحتدث واأكتب« 6،10
يت�ضمن كل در�س جزءاً خا�ضاً ل� »مراجعة الدر�س«.6،11

  ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز املوؤ�ّضر 7
بينها

مع 7،1 تتنا�ضب  خا�ضة  ب��األ��وان  الفهار�س  �ضفحات  مت��ّي��ز 
جمالت العلوم. 

�ضفحات 7،2 اإط����ار  ل���ون  بنف�س  ال���وح���دات  ع��ن��اوي��ن  تكتب 
الفهر�س.

ي���زّي���ن ه��ام�����س ال��ف��ه��ر���س ب�����ض��ور ور����ض���وم���ات مرتبطة 7،3
مبحتوى الوحدات والف�ضول.

ي��وج��د ف��ه��ر���س م�ضتقل مل��و���ض��وع )ك���ن ع��امل��اً( و )اع��م��ل 7،4
كالعلماء(.

يوجد خمطط تنظيمي للطريقة العلمية.7،5
يظهر عنوان رئي�س يف ركن ال�ضفحة للمجال. 7،6
عنوان جانبي ببنط عري�س ل�ضم الوحدة.7،7
يربز الف�ضل ورقمه يكتب Bold مع عنوان الف�ضل.7،8
7،9Bold ت�ضل�ضل الدرو�س لكل ف�ضل ا�ضم الف�ضل يكتب

متيز مو�ضوعات ال�ضتق�ضاء العلمي بلون اأحمر.7،10
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لكل 7،11 ال�ضتك�ضافية  للن�ضاطات  م�ضتقل  فهر�س  ي��وج��د 
جمال من جمالت العلوم.

يوجد فهر�س خا�س للمرجعيات.7،12
  ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقةاملوؤ�ّضر 8

8،1 measurement توجد �ضفحات خا�ضة  بالقيا�ضات 

8،2 science العلمية  ل��الأدوات  خم�ض�ضة  �ضفحة  توجد 
tools

الول( 8،3 )لل�ضف   graph بالر�ضومات  �ضفحة  ت��وج��د 
وتنظيم البيانات لل�ضف الرابع.

8،4.your body توجد �ضفحات ج�ضم الإن�ضان
توجد �ضفحات الغذاء ال�ضحي )لل�ضف الول(.8،5
توجد �ضفحات احلياة ال�ضحية.8،6
توجد �ضفحة خا�ضة باإعداد املطويات )لل�ضف الرابع(.8،7

)لل�ضف 8،8 ال�����ض��الم��ة  بتعليمات  ت��ه��ت��م  ���ض��ف��ح��ات  ت��وج��د 
الأول(.

توجد قائمة امل�ضطلحات معرفة ومزودة بال�ضور.8،9
  تظهر عنا�ضر منت الدر�س ب�ضكل حمدد ومتمايزاملوؤ�ّضر 9

حتدد الفكرة الرئي�ضة يف الدر�س.9،1

9،2
توجد اأيقونة read together and learn(( نقراأ 
جميعاً ونتعلم حتوي مفردات الدر�س مظللة. مع وجود 

اإ�ضارة للتقنية امل�ضاحبة للدر�س .)لل�ضف الأول ( 

9،3

القراءة  الرئي�ضة للدر�س وحتدد مهارة  الفكرة  ت�ضمن 
�ضمن  للمهارة  املرافق  التنظيمي  واملخطط  امل�ضتهدفة 
اأيقونة اأقراأ واأتعلم )لل�ضف الرابع( اإ�ضافة اإىل ما ذكر 

يف ال�ضف الأول.
تظهر العناوين والفقرات ببنط خط مميز ومت�ضق. 9،4
تظلل املفردات التي ترد للمرة الأوىل.9،5

9،6
مع  نف�ضي(  الأح��م��ر)اأخ��ت��رب  √ باللون  اأي��ق��ون��ة  تظهر 
امل�ضتهدفة  للمهارة  وحتديد  الفهم  من  للتحقق  اأ�ضئلة 

باللون الأزرق بنهاية فقرات العنوان الرئي�س.

9،7
 )read aphoto( »يوجد مربع ن�ضي »اأق��راأ ال�ضورة
الرابع  لل�ضف  وي�ضاف  الأول(،  )لل�ضف  ال�ضكل«  »اأق��راأ 

»اأقراأ اجلدول« achart Read و«اأقراأ اخلريطة« 
9،8)fact()يوجد مربع ن�ضي خا�س ل� )حقيقة
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9،9

يوجد مربع ن�ضي )think talk and write( اأفكر 
واأحتدث واأكتب  للتقومي  مع حتديد للمهارة املطلوبة 
الأول(  )لل�ضف  متعددة  مبناحي  ورب��ط  خمالف  بلون 

مكرر مع رقم  45.

يخ�ض�س جزء من الدر�س يف ال�ضف الرابع للمراجعة 9،10
اإ�ضافة اإىل ملخ�س م�ضور واملطويات.

  يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدةاملوؤ�ّضر 10
ترقم ال�ضفحات بالأرقام الرومانية ملقدمات الكتاب. 10،1
10،2.abcd ترقم الوحدات  باحلروف
ت�ضتخدم الأرقام ب�ضكل  ت�ضل�ضلي لرتقيم ال�ضفحات. 10،3
تكون الرموز موحدة الدللة يف جميع الكتاب .10،4
ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.10،5

  تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عالية.املوؤ�ّضر 11
ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.11،1
تتنا�ضب م�ضاحة ال�ضور مع م�ضاحة ال�ضفحة. 11،2
ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.11،3
تظهر حمتويات ال�ضورة ب�ضكل وا�ضح.11،4
يوجد تعليق مرافق لكل �ضورة ببنط عري�س.11،5



582
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م�صتوى التحققمدى التحقق
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حتقق 

كلي
حتقق 
جزئي

  يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�صتق�صاءاملوؤ�ّصر 1
ال�صواهد

1،1
ي�����زود دل���ي���ل امل��ع��ل��م مب���ق���رتح���ات ل��ك��ي��ف��ي��ة ع��ر���س 
و�ضبه  وامل��وّج��ه��ة  املغلقة  ال�ضتق�ضائية  الأن�����ض��ط��ة 

املفتوحة وكذلك اأن�ضطة اأخرى بديلة.

1،2
اأق�ضامه  خالل  من  للمعلم«  املكتبي  »املرجع  يقّدم 
املختلفة دعماً للتطوير املهني لإدارة تدري�س العلوم 

املعتمد على ال�ضتق�ضاء 

يدعم املعلم يف ا�ضتهداف التعلم املتمركز على املوؤ�ّضر 2
املتعلم

دورة 2،1 م��راح��ل  م��ن  املنا�ضبة  املرحلة  بو�ضوح  حت��دد 
التعلم بعالمات تبويب لكل جزء من كل در�س.

يدرج ق�ضم خا�س بنموذج دورة التعلم اخلما�ضية يف 2،2
املرجع املكتبي للمعلم.

2،3
ي����ق����دم امل����ح����ت����وى م����ق����رتح����ات لأ����ض���ئ���ل���ة ����ض���اب���رة  
لتقومي  ال��در���س  ت��ق��دمي  م��رح��ل��ة  يف  وت�ضخي�ضية 

املعرفة القبلية.

2،4
املعلم  مل�ضاعدة  اإ�ضافية  توجيهات  املحتوى  يقدم 
عند  ال�ضائعة  اخلاطئة  املفاهيم  على  التعرف  على 

الطالب.

يقدم املحتوى اإر�ضادات للمعلمني لكيفية ا�ضتخدام 2،5
جدول التعلم.

2،6
ت�ضاعد م�ضادر املعلم على توجيه   الطالب لتطبيق 
ال�ضفية  الغرفة  خارج  العلمية  واملفاهيم  التجارب 

يف ن�ضاطات ممتدة للمنزل.

2،7

خ��ربات  لتقييم  اأف��ك��ار  ت��ق��دمي  يف  امل��ح��ت��وى  ي�ضهم 
الطالب واأفكارهم عرب املناق�ضات ال�ضفية املرتبطة 
م���ع ت��ق��ي��ي��م امل���ع���رف���ة ال��ق��ب��ل��ي��ة وم��ن��اق�����ض��ة ال��ف��ك��رة 

الرئي�ضة.

   ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املوؤ�ّضر 3
املتمايز

3،1
يقدم املحتوى اإر�ضادات لتخطيط م�ضتويات منا�ضبة  
ا�ضرتاتيجيات  ل��ل��ط��الب  التعليمي  ال��ت��ح��دي  م��ن 

التعليم املتمايز )مراعاة امل�ضتويات املختلفة(.

ي��ق��دم امل��ح��ت��وى ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات اإ���ض��اف��ي��ة ل��ل��ق��راءة 3،2
�ضمن دليل املعلم للقراءة املتعددة امل�ضتويات. 



583

البنود
م�صتوى التحققمدى التحقق
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كلي
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3،3
ي�ضمح املحتوى بتقدمي املفاهيم املهمة للمجموعات 
ال�ضغرية اأو التعليم الفردي مثل بطاقات املفاهيم 

املفتاحية.

يقرتح املحتوى ا�ضرتاتيجيات متعددة لال�ضتجابة 3،4
للم�ضتويات املختلفة.

3،5
ي��ق��دم امل��ح��ت��وى دع���م���اً للمعلم م���ن خ���الل اجل���زء 
اخلا�س بالتقومي يف الغرفة ال�ضفية �ضمن املرجع 

املكتبي للمعلم.

املتعددة 3،6 للقراءة  �ضوتية  خمتارات  املحتوى  يقدم 
امل�ضتويات.

     ينمي املحتوى مهارات ال�ضتذكار اأو الدرا�ضة املوؤ�ّضر 4
من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة

كمنظمات 4،1 تخطيطية  ر���ض��وم  املعلم  كتاب  يف  تقدم 
ملعلومات الطالب.

تو�ضيح 4،2 حول  اإ�ضافية  اأ�ضئلة  املعلم  كتاب  يت�ضمن 
ال�ضور الب�ضرية لتدريب الطالب عليها.

  يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة املوؤ�ّضر 5
والتحدث

ي��رك��ز على م��ه��ارات ال��ق��راءة وامل��ف��ردات يف مرحلة 5،1
ال�ضرح يف دورة التعلم عرب فقرة »اأقراأ واأتعلم«.

5،2
ي�ضتطيع  متعددة  املحتوى مقرتحات لطرق  يوفر 
باملهام  والت�ضارك  التوا�ضل  خاللها  م��ن  الطالب 

القرائية مثل تكامل القراءة.

5،3
ي��وف��رم�����ض��ادر امل��ع��ل��م  ق�����راءة م��ت��ع��ددة امل�����ض��ت��وي��ات 
للمحتوى لزيادة فهم الطالب للمفاهيم املفتاحية 
مثل بطاقات املفردات وبناء مهارة القراءة والكتابة.

5،4
يقدم املحتوى دعماً لتعلم اللغة من خالل اأن�ضطة 
للمفردات لتح�ضني اكت�ضاب اللغة ) اأ�ضاليب داعمة 

.)

ي��ق��دم اإر�����ض����ادات ل��ل��م��ع��ل��م ل��ت��ط��وي��ر ف��ه��م ال��ط��الب 5،5
للمفردات مثل بطاقات املفردات.

فهم 5،6 لتعزيز  تنظيمية  خمططات  املحتوى  ي��وف��ر 
الطالب املفردات.

اإىل 5،7 الطالب  للمعلم لري�ضد  ا�ضرتاتيجيات  يقرتح 
ا�ضتخدام ال�ضور يف  كتاب الطالب لتعزيز التعلم.

لتطوير 5،8 للطالب  عمل  اأوراق  املعلم  م�ضادر  توفر 
مهارات التنوير الب�ضري.

يوفر مقرتحات لفر�س اإ�ضافية للكتابة للطالب.5،9

مل�ضاعدة 5،10 اإ�ضافية  مقرتحات  املعلم  م�ضادر  ت��وف��ر 
الطالب لتطوير مهارات الكتابة.
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   يدعم املعلم يف ربط حمتوى العلوم بالطرق املوؤ�ّضر 6
واملهارات الريا�ضية

العلوم 6،1 يف  الريا�ضيات  ل��دم��ج  مقرتحات  يت�ضمن 
ولتدريب الطالب على امل�ضاركة يف اأن�ضطة القيا�س.

  يدعم املعلم لي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي املوؤ�ّضر 7
متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي

لتقييم 7،1 الأ�ضئلة  م��ن  جمموعة  در���س  ك��ل  يف  يقدم 
الطالب قبلياً.

يف 7،2 البنائي  التقومي  لأ�ضاليب  اإ�ضافية  اأمثلة  يقدم 
كل ف�ضل من دليل املعلم.

الأدائ��ي��ة 7،3 الأن�ضطة  لتقومي  تقدير  مقايي�س  يقدم 
للطالب والواجبات الكتابية.

اأجوبة اختبارات الدرو�س واختبارات الف�ضل 7،4 يقدم 
املوجودة يف كتاب املعلم للتاأكد من فهم الطالب.

ي��ت�����ض��م��ن ال���ت���ق���ومي يف ف�������ض���ول ال���ع���ل���وم امل���راج���ع 7،5
الإلكرتونية للمعلم.

  يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلماملوؤ�ّضر 8

8،1

Instruc- التعليمي  امل�ضتك�ضف  ق��ر���س  )ي��دع��م 
واأق��را���س   )tional Navigator CD-ROM
Class- ال�ضفية  ل��ل��ع��رو���س  الإر����ض���ادي  )ال��دل��ي��ل 
room Presentation Toolkit CD-
املهني  للتطوير  دي  يف  دي  ال���  واأق���را����س   )ROM
 )Professional Development DVDs(

عملية التخطيط والتوجيه.

8،2
املهن���ي  ل��ل��ت��ط��وي�����������ر  اإ���ض��اف��ي�����������������ة  م�����ض��������ادر  ت���وج���د 
واملحت���وى املعلوماتي ودعم التدري�س على الرابط 

www.macmillanmh.com

اختبارات 8،3  Progress Reporter موقع  يقدم 
اإلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم الطالب.

8،4 Teacher,s Edition يقدم اإ�ضدار)دليل( املعلم
ِطط تكنولوجياً لكٍل من املعلمني والطالب. خُمَ
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 ال�صكل اخلارجيالعن�صر 1
ال�صواهد

يتميز الدليل ب�ضماكة غالفه وجتليده احللزوين1،1

1،2
ي��ت��ك��ون دل��ي��ل امل��ع��ل��م م��ن 3 اأج���زاء)ك���ت���ب( بح�ضب 
امل��ج��ال ال��ع��ل��م��ي؛ ج���زء ع��ل��م ال��ف��ي��زي��اء، وج���زء علم 

الأر�س وجزء علم الأحياء.

الغالف مماثلة ل�ضورة غالف كتاب 1،3  تكون �ضورة 
الطالب.

1،4
الأزرق  للمجال،  مميز  بلون  جانبي  هام�س  يوجد 
للفيزياء، الأخ�ضر لعلم الأحياء، والربتقايل لعلم 

الأر�س.

ت��ك��ون ����ض���ورة ال���غ���الف اخل��ل��ف��ي مم��اث��ل��ة للغالف 1،5
اخللفي لكتاب الطالب.

  الفهار�سالعن�ضر 2

2،1
متّيز �ضفحات الفهار�س باألوان خا�ضة تتنا�ضب مع 
بنف�س  ال��وح��دات  عناوين  وتكتب  العلوم  جم��الت 

اللون املميز للمجال.
يظهر عنوان رئي�ضي يف ركن ال�ضفحة للمجال. 2،2
يظهر عنوان جانبي ب� بنط عري�س ل�ضم الوحدة.2،3
2،4.Bold يربز ا�ضم الف�ضل ورقم بخط

يوجد ت�ضل�ضل حمدد لتخطيط الف�ضول وتخطيط 2،5
الدرو�س.

   امل�ضادرالعن�ضر 3

توجد �ضور لأغلفة كتب الطالب واأدل��ة املعلم من 3،1
.k-6

3،2
لتنفيذ  وامل���واد  والأدوات  الأن�ضطة  م�ضادر  ت��وّف��ر 
وبطاقات  ال�ضريعة  الأن�����ض��ط��ة  وحقيبة  الأن�����ض��ط��ة 

activity flipchart. الن�ضطة

3،3 ، ال��ق��راءة  وم�ضادر  التعليم،  م�ضادر  ب�  املعلم  ي��زود 
وم�ضادر مفتاحية، وم�ضادر داعمة.

اأق��را���ض��اً 3،4 تت�ضمن  للطالب  تقنية  م�����ض��ادر  ي��وج��د 
تفاعلية وموقعاً اإلكرتونياً. 

3،5

اأق��را���س  �ضكل  على  للمعلم  تقنية  م�����ض��ادر  ت��وج��د 
م��دجم��ة ل��� ل��دل��ي��ل امل��ع��ل��م الإل���ك���رتوين، التطوير 
والتقومي  للدرو�س،  التقدميية  وللعرو�س  املهني، 
اللكرتوين للطلبة عرب الإنرتنت، وموقع ال�ضركة 

الإلكرتوين.
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     املحتوى والأن�ضطةالعن�ضر 4

4،1
كتاب  من  اأمثلة   3 ب�  العلمي  ال�ضتق�ضاء  اأن�ضطة  
الطالب تت�ضمن اأن�ضطة ا�ضتك�ضافية، وا�ضتق�ضائية، 

ول� تنمية املهارات.

اإ�ضافة 4،2 م��ع  التعلم  دورة  خل��ط��وات  تو�ضيح  ت��وج��د 
ال�ضفحات التي متثلها يف كتاب الطالب.

متفاوتة 4،3 م�ضتويات  لتوفري  متعددة  م�ضادر  توجد 
للقراءة.

  نظرة �ضاملة للمحتوى واملكوناتالعن�ضر 5

5،1

ي��وج��د ن��ظ��رة ���ض��ام��ل��ة ل��ل��ربن��ام��ج، ي����زود مبخطط 
يو�ضح املجالت العلمية عرب ال�ضفوف من

pre-k –grade 6 

وال�ضفوف 5،2 ال�ضركة  منتجات  يو�ضح  ج��دوًل  يوّفر 
امل�ضتهدفة بتلك املكونات.

  افتتاحية الوحدةالعن�ضر 6

تفتتح الوحدة ب�ضورة مماثلة لفتتاحية الوحدة يف 6،1
كتاب الطالب يف كامل ال�ضفحة

�ضميك 6،2 ب����ورق  ال���وح���دة  اف��ت��ت��اح��ي��ة  �ضفحة  تتميز 
وتو�ضيح املجال العلمي وترقيم الوحدة

يظهر عنوان افتتاحية الوحدة ك� �ضريط ن�ضي له 6،3
نف�س لون الوحدة.

يوجد يف افتتاحية عبارة يف اجلزء الأ�ضفل لل�ضفحة 6،4
ترتبط مبو�ضوع ال�ضورة والوحدة. 

6،5

ال��وح��دة  ل��غ��الف افتتاحية  ال��ث��اين  ال��وج��ه  ��ح  ي��و���ضّ
ل��ل��م��واد  اآخ����ر  وج�����دوًل  امل�ضتهلكة  ل��ل��م��واد  ج����دول 
امل��درج��ة يف  امل��واد  لبع�س  �ضور  مع  امل�ضتهلكة  غري 

اجلدول.

يكون ل� جميع �ضفحات الوحدة اإطار علوي باللون 6،6
املميز للمجال العلمي. 

  منّظم الوحدةالعن�ضر 7

7،1
التي  يوجد �ضمن منظم الوحدة معايري املحتوى 
بنف�س  مبربع  مميزة  وال��ف��ق��رات،  ال��وح��دة  تغطيها 

اللون اخلا�س للمجال.

ت���وج���د ���ض��م��ن م��ن��ظ��م ال����وح����دة ����ض���ورة م��رت��ب��ط��ة 7،2
مبو�ضوعات الوحدة ت�ضغل ن�ضف ال�ضفحة. 

7،3

لف�ضول  ن�ضي  مربع  ال��وح��دة  منظم  �ضمن  يوجد 
والفكرة  الف�ضل  افتتاحية  �ضورة  يت�ضمن  الوحدة 
ملحتوى  وخم��ت�����ض��راً  ال��درو���س  وع��ن��اوي��ن  الرئي�ضة 

الدر�س.
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 خمطط املعّلم للتقنيةالعن�ضر 8

8،1

لكل ف�ضل  للتقنية  املعلم  يوجد م�ضتطيل ملخطط 
امل�����ض��ادر التقنية  ي��ت�����ض��م��ن  ال���وح���دة  م���ن ف�����ض��ول 
التقنيات  لبع�س  و���ض��وراً  ف�ضل  لكل  امل�ضتخدمة 

امل�ضتخدمة.
  خمطط الف�ضلالعن�ضر 9

تو�ضيح 9،1 الف�ضل  ملخطط  العلوي  الهام�س  يت�ضمن 
التقنية امل�ضاحبة للف�ضل.

9،2

يق�ضم املخطط اإىل 6 �ضفوف عمودية ت�ضمل:

 - الدرو�س وعناوينها و�ضفحاتها
 - املدة الزمنية الالزمة

- الأهداف واملهارات القرائية مع حتديد 
 للمخططات التنظيمية

 - املفردات.
 - امل�ضادر التقنية باأرقام ال�ضفحات.

- اأن�ضطة ال�ضتك�ضاف برقم ال�ضفحة واملدة 
 الزمنية الالزمة.

- اأن�ضطة املخترب ال�ضريع مت�ضمناً اأن�ضطة 
ال�ضتك�ضاف.

توجد �ضمن خمطط الف�ضل اأعمدة اأفقية للدرو�س 9،3
و القراءة للمراجعة ومراجعة الف�ضل.

9،4
املوقع  الف�ضل  ملخطط  ال�ضفلي  الهام�س  يت�ضمن 
الإل����ك����رتوين ل��ل�����ض��رك��ة وامل�����دة ال��زم��ن��ي��ة امل��ق��رتح��ة 

لتنفيذ الف�ضل.
   منطية �ضفحات الدرو�سالعن�ضر10

من 10،1 متقابلتني  �ضفحتني  �ضمن  ال��درو���س  تنّظم 
كتاب الطالب يف املنت�ضف.

�ضفحتي 10،2 جوانب  على  للمعلم  التوجيهات  تنتظم 
كناب الطالب.

يوجد هام�س علوي ياأخذ نف�س لون الوحدة.10،3
يوجد حتديد ملرحلة دورة التعلم اخلما�ضية. 10،4
يربز عنوان الدر�س بو�ضوح.10،5
يوجد حتديد لأهداف الدر�س.10،6

الأحمر 10،7 وباللون  �ضميك  خط  ببنط  الدر�س  يقدم 
ويظهر عنوان تقومي املعرفة ال�ضابقة.

يوجد توجيهات للمعلم لفقرة انظر واأت�ضاءل. 10،8
ت�ضّمن اإجابات الأ�ضئلة للمعلم تكون باللون الأزرق.10،9
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10،10

ي��وج��د م��رب��ع ن�����ض��ي ب��ال��ل��ون الأ����ض���ف���ر ل��ل��م�����ض��ادر 
والتقنية.

  افتتاحية الف�ضلالعن�ضر 11

تبداأ ب�ضورة افتتاحية الف�ضل ب�ضورة كتاب الطالب 11،1
يف �ضفحتني متقابلتني يف املنت�ضف.

11،2

توجد توجيهات للمعلم يف الهام�س تت�ضمن:

 - الفكرة العامة.
 - تقومي املعرفة القبلية.

- جدول التعلم مو�ضحاً علية الإجابات باللون 
 الأزرق.

 - مربعاً باللون الأ�ضفر للم�ضادر والتقنية.
 - مربعاً ن�ضياً ملالقاة الفروق الفردية.
- م�ضتويات متعددة للقراءة يف العلوم.

  خمطط الدر�سالعن�ضر 12

12،1

يظهر مربع باللون الأ�ضفر يت�ضمن:

 - عنوان الدر�س.
 - الأهداف.

- حتديد املهارة القرائية وحتديد للمخطط 
 التنظيمي.

- مربع يت�ضمن توجيهات ل�ضتخدام املوقع 
الإلكرتوين للتطوير املهني للمعلم.

ي���وج���د م���رب���ع ب���ال���ل���ون الأخ�������ض���ر ل���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 12،2
التدري�س ال�ضريع.

12،3
امل�ضادر  يف  امل�ضتهدفة  ال�ضفحات  من  �ضور  توجد 
الإج��اب��ات  عليها  مو�ضحة  ال��در���س  يف  امل�ضتخدمة 

باللون الأزرق مع �ضورة م�ضغرة لغالف امل�ضدر.

ي��وج��د ه��ام�����س ج��ان��ب��ي لأغ��ل��ف��ة امل�����ض��ادر ال��ورق��ي��ة 12،4
ومربع للم�ضادر للتقنية.

 مرحلة التهيئةالعن�ضر 13

وباللون 13،1 �ضميك  خط  ببنط  ال��در���س  تقدمي  يظهر 
الأحمر مع عنوان تقومي املعرفة ال�ضابقة.

يوجد توجيهات للمعلم لفقرة اأنظر واأت�ضاءل.13،2
تزود اإجابات الأ�ضئلة للمعلم باللون الأزرق.13،3

ي��وج��د م��رب��ع ن�����ض��ي ب��ال��ل��ون الأ����ض���ف���ر ل��ل��م�����ض��ادر 13،4
والتقنية.

يوجد مربع لإثارة الهتمام.13،5
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  مرحلة ال�ضتك�ضافالعن�ضر 14
يزود بتوجيهات للن�ضاط ال�ضتك�ضايف14،1

14،2

يت�ضمن الن�ضاط العنا�ضر التالية: 

 - حتديد املجموعات.
 - الزمن امل�ضتغرق لإمتام الن�ضاط.

 - التخطيط امل�ضبق.
 - الهدف .

- ال�ضتق�ضاء البنائي)حتديد للمهارة 
 امل�ضتهدفة(.

 - ال�ضتق�ضاء املوجه.
- ال�ضتق�ضاء املفتوح.

الن�ضاط ال�ضتك�ضايف البديل مع �ضفحة من كرا�س 14،3
التجارب العملية مو�ضحًة عليها الإجابات.

مرحلة ال�ضرحالعن�ضر 15
يوجد عنوان جانبي بنط عري�س تنفيذ الدر�س.15،1

يوجد �ضمن اأقراأ واأتعلم حتديد للمهارة القرائية 15،2
امل�ضتهدفة مع املخطط التنظيمي.

توجيهات 15،3 م��ع  ال�����ض��ري��ع  ال��ت��دري�����س  اأي��ق��ون��ة  تظهر 
لال�ضرتاتيجية.

يوجد مربع ن�ضي للخلفية العلمية.15،4
يوجد مربع ن�ضي اأ�ضاليب داعمة لتعلم اللغة. 15،5
يوجد مربع ن�ضي لأن�ضطة تعليمية متنوعة.15،6

اإجابات 15،7 اإ�ضافة  مع  ال�ضورة  اأق��راأ  توجيهات  توجد 
الأ�ضئلة.

يت�ضمن فقرة تطوير املفردات.15،8
توجد فقرة ملناق�ضة الفكرة الرئي�ضة.15،9
   مرحلة التقوميالعن�ضر 16

ي���وج���د ع���ن���وان ج��ان��ب��ي ب��ال��ل��ون الأح���م���ر خل��امت��ة 16،1
الدر�س.

توجد فقرة ا�ضتخدام جدول التعلم.16،2
توجد فقرة ا�ضتخدام املهارات القرائية. 16،3
     مرحلة التو�ّضعالعن�ضر 17

تتطلب ال��ك��ث��ري م��ن جت����ارب امل��ع��م��ل م��ن ال��ط��الب 17،1
:قيا�س امل�ضافة واحلجم واحلرارة.

   فقرة اأقراأ لكي اأراجعالعن�ضر 18
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18،1
توجد �ضفحات من امل�ضادر القرائية مع توجيهات 
للتقومي  وهام�س  املقرتحة  القراءة  ل�ضرتاتيجية 

الأدائي.
    مرجعيات املعّلمالعن�ضر 19
يوجد فهر�س للمرجعيات19،1

التنظيمية وخرائط 19،2 املخططات   توجد مناذج من 
املفاهيم.

توجد �ضفحة للر�ضم البياين.19،3

ومقيا�س 19،4 وامل�ضاطر،  الأ�ضبوع،  لأي��ام  ج��دول  يوجد 
احلرارة.

يوجد خمطط اجلدول الدوري )لل�ضف الرابع(.19،5
يزود بنماذج متعدد للمطويات وكيفية �ضنعها.19،6
توجد �ضالمل تقدير للن�ضاطات.19،7

19،8

يوجد �ضمن املرجعيات:

 - �ضالمل تقدير للكتابة.
- التقدير اللفظي رباعي النقاط للكتابة )ال�ضرد 

ال�ضخ�ضي( و)الكتابة الو�ضفية(، )الكتابة 
الق�ض�ضية(، )الكتابة ال�ضرحية(، )الكتابة 

املقارنة(، )الكتابة املعلوماتية(

ت���وج���د ���ض��ف��ح��ة ل���ل���م���واد امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ة وامل�������واد غري 19،9
امل�ضتهلكة.

املجالت، 19،10 العلمية بح�ضب  تق�ّضم �ضفحات اخللفية 
ومزودة ب�ضور ور�ضوم.

توّفر م�ضفوفة املدى والتتابع للمفاهيم العلمية.19،11
تزود ب� قائمة امل�ضطلحات.19،12
تزود ب�ضفحات الرتباط باملعايري العلمية.19،13
    الرتميز والرتقيمالعن�ضر 20

ت��ك��ون ال���رم���وز م��وح��دة ال���دلل���ة يف ج��م��ي��ع اأج����زاء 20،1
الكتاب. 

ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.20،2

توجد الرموز يف املو�ضع املنا�ضب قريبة من الفقرة 20،3
املعنية.

ت��رق��م ال�����ض��ف��ح��ات ب���الأرق���ام ال��روم��ان��ي��ة مل��ق��دم��ات 20،4
الكتاب. 

20،5abcd ترقم الوحدات  باحلروف
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  متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاءاملوا�ضفة 1

املوؤ�ّضر 1
اأن�ضطة متنوعة معتمدة على ال�ضتق�ضاء ت�ضّكل  ُتقّدم    
بفر�س  ال��ط��الب  وت�����زّود  ال���وح���دة،  ت��رك��ي��ز  مبجموعها 

متعددة ليكونوا متعلمني ن�ضطني.
ال�ضواهد

1،1
تقدم فقرات »املختربات، واملختربات ال�ضغرية وتطبيق 
للطالب لتخطيط ال�ضتق�ضاءات وجمع  العلوم« فر�ضاً 

البيانات وحتليل الأدلة.

1،2
ت�ضجع فقرات »�ضمم خمتربك وخمترب منذج وا�ضنع« 
ال�ضتق�ضائية  ال��ع��ل��وم  م���ه���ارات  تطبيق  ع��ل��ى  ال��ط��الب 

با�ضتخدام ت�ضميم من اختيارهم.

الفر�س 1،3 م��ن  باملزيد  ال��ط��الب  الإ�ضافية  امل�����ض��ادر  ت��زود 
ملمار�ضة الأن�ضطة ال�ضتق�ضائية.

و�ضياقات املوؤ�ّضر 2 اأن�ضطة  �ضمن  العلم  عمليات  املحتوى  يطور 
خمتلفة.

الف�ضل 2،1 م��راج��ع��ة  يف  امل���وج���ود  ال��ن��اق��د  ال��ت��ف��ك��ري  ي�ضجع 
مهارات العمليات العلمية.

عمليات 2،2 مهارات  اأهمية  حول  اأفكارا  املهارات  اأدل��ة  تقدم 
العلوم وكيفية تطويرها )يف مرجعيات الطالب(.

2،3
العلوم  وتطبيق  ال�ضغرية  واملختربات  املختربات  تقدم 
ملمار�ضة مهارات عمليات  كثرية  املهارات فر�ضاً  وتطبيق 

العلم مثل املالحظة والت�ضنيف والتف�ضري والنمذجة.

2،4
يركز املحتوى على تنمية مهارات عمليات العلم يف دليل 
املج�ضات  ودل��ي��ل  ال�ضتق�ضاء،  خمترب  ودل��ي��ل  امل��خ��ت��رب، 

املختربات مهارات عمليات العلم يف كل خمترب.

2،5

»يوفر فر�ضاً وفرية لتوليد املهارة واختبارها من خالل:
    - املخترب

   - �ضمم خمتربك
   - خمترب الت�ضميم والخرتاع

   - خمتربات الإنرتنت
   - املختربات امل�ضغرة

   - خمتربات ال�ضتق�ضاء«

ي���ع���ّرف دل��ي��ل امل����ه����ارات ال��ع��ل��م��ي��ة ب��و���ض��وح ال��ف��ر���ض��ي��ات 2،6
وتطبيقاتها يف الطريقة العلمية.

2،7
ت�����ض��ّج��ع ف��ق��رة »ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��اق��د« يف م��راج��ع��ة الف�ضل 
مل��ق��ارن��ة  ال��ط��الب  ال���در����س  واأخ���ت���رب نف�ضي يف م��راج��ع��ة 

�ضيئني خمتلفني.
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ملقارنة 2،8 الدافعية  لزيادة  اأ�ضئلة  الوحدة  افتتاحية  توّجه 
�ضيئني خمتلفني من خالل الن�س وال�ضور والن�ضاطات.

  اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول الطالباملوا�ضفة 2 
   ت�ضمم الدرو�س وفق ا�ضرتاتيجية دورة التعلماملوؤ�ّضر 3

3،1
ت�ضاعد فقرة »مناق�ضات الفكرة العامة يف مقدمة الف�ضل 
يف  ال��ط��الب  وتهيئة  انغما�س  يف  ال�ضفافيات  وا�ضتعمال 

مو�ضوع الدر�س.

ل�ضتك�ضاف 3،2 ال��ط��الب  ال���ض��ت��ه��الل��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  ت�ضجع 
مو�ضوع العلوم قبل قراءة الدر�س .

3،3
ال��در���س   ه���ذا  يف  لل�ضور  امل��راف��ق��ة  ال��ت��و���ض��ي��ح��ات  ت�ضمح 
امل��ف��اه��ي��م املفتاحية  ا���ض��ت��ي��ع��اب  ب��ت��ق��ومي م���دى  ل��ل��ط��الب 

واملفردات اجلديدة اأثناء قراءتهم الن�س.

من 3،4 املفتاحية  باملفاهيم  ذاتية  خ��ربات  الطالب  يكت�ضب 
خالل املختربات امل�ضغرة.

يوفر فر�ضا للطالب للتقومي الذاتي للتعلم من خالل 3،5
ماذا قراأت، مراجعة الدر�س، دليل مراجعة الف�ضل.

3،6
ي�ضمح للطالب بالتو�ضع يف تعلمهم بتطبيق املفاهيم عن 
طريق القيام بالن�ضاطات ب�ضياقات واقعية من احلياة  يف 

نهاية كل در�س. 

     يوؤكد املحتوى على تن�ضيط املعرفة امل�ضبقة واأخذها املوؤ�ّضر 4
بالعتبار

4،1
ي��وف��ر م��ق��رتح��ات ل��ل��ن��ق��ا���س مم��ا ي�����ض��اع��د ال��ط��ال��ب على 
مع  والتوا�ضل  اأف��ك��اره��م  حتديد  على  قدراتهم  تطوير 

الآخرين.

معلومات 4،2 ح��ول  القبلية  املعرفة  لتوقع  اإر���ض��ادات  يوفر 
الف�ضل عند الطالب )اأتهياأ للقراءة(

ن�ضاطات معملية متعددة ت�ضمح للطالب لختبار 4،3 تقدم 
فهمهم مقابل املعلومات اجلديدة وال�ضواهد.

  ي�ضجع املحتوى الطالب على حتّمل م�ضئولية التعلماملوؤ�ّضر 5

الفر�ضيات 5،1 وت��راج��ع  التوقعات  وت��ق��وم  ال��ط��الب  يخترب 
املبنية على البيانات. املخترب واملخترب امل�ضغر.

5،2
ي�ضاعد املحتوى الطالب للتحقق من الفهم واحل�ضول 
ع��ل��ى ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ف���وري���ة ���ض��م��ن م��راج��ع��ة ال���در����س، 

مراجعة الف�ضل.

ي����دع����م ال����ض���ت���ق���الل���ي���ة م�����ن خ������الل ت���ب���ن���ي ال���ط���الب 5،3
ا�ضرتاتيجياتهم اخلا�ضة �ضمن فقرة »م�ضاريع الوحدة«.

يت�ضمن الن�س توقفات »ماذا قراأت« ت�ضجع الطالب  على 5،4
التقومي الذاتي للفهم.
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5،5
ي�ضاعد املحتوى الطالب على ر�ضد فهمهم للتو�ضيحات 
على  ي�ضاعد  مم��ا   « لل�ضكل  امل��راف��ق  الن�س   « والأ���ض��ك��ال 

تطوير مهارات ما وراء املعرفة. 

5،6
�ضمن  الفهم  م�ضتوى  وفح�س  الفاعلة  ال��ق��راءة  ي�ضجع 
فقرة » التدري�س املتبادل « مل�ضاعدة الطالب على تقومي 

ما يحتاجون تعلمه. 

5،7

اأن ي��ك��ون��وا ع��ل��ى دراي���ة  امل��ح��ت��وى ال��ط��الب ع��ل��ى  ي�ضاعد 
التدوين  اإىل  اإر���ض��اده��م  ط��ري��ق  ع��ن  العلمية  باملفاهيم 
خالل  التخطيطي.من  املنظم  وا�ضتعمال  والتلخي�س 

املطويات ودفرت العلوم

5،8
التفاعلية  الف�ضول  ملراجعة  الو�ضول  الطالب  ي�ضتطيع 
املواقع  عرب  »العلوم  فقرة  �ضمن  الذاتية  والخ��ت��ب��ارات 

الإلكرتونية«

  ي��زي��د امل��ح��ت��وى م��ن ال��داف��ع��ي��ة والن��غ��م��ا���س واملرجعية املوؤ�ّضر 6
والرتباط

ب��ال��در���س م��ن خالل 6،1 ي��رب��ط امل��ح��ت��وى ال��ط��ال��ب بفعالية 
التجارب ال�ضتهاللية

يربط الطالب بفعالية يف حل امل�ضكالت املوجهة وت�ضميم 6،2
التجارب من خالل التجارب والتجارب امل�ضغرة.

يربط املحتوى الأفكار العلمية باحلياة الواقعية للطالب 6،3
والعلوم والتاريخ.

يت�ضارك الطالب بالبيانات مع الآخرين يف بلدهم وحول 6،4
Internet lab العامل و

6،5
يت�ضمن املحتوى ب�ضريات عالية اجلودة لرتكيز انتباه 
National geo-  الطالب و�ضد اهتمامه م�ضتفادة من

graphic

6،6
ي���رب���ط امل��ح��ت��وى ال��ع��ل��م��ي ال��ط��ال��ب ب��احل��ي��اة ال��ع��م��ل��ي��ة 
الوحدة  وم�ضروع  باملهن،  الربط  خ��الل  من  امل�ضتقبلية 

اخلا�س باملهن.

6،7
يقدم جتارب تركز على اأ�ضئلة من واقع الطالب وتربط 
خ��ارج  بالعامل  العلمي  ال�ضتك�ضاف  وخ��ط��وات  املحتوى 

الغرفة ال�ضفية.
  ي�ضجع املحتوى الت�ضاركية بني جميع الطالباملوؤ�ّضر 7

باملعلومات 7،1 التوا�ضل  ملمار�ضة  الفر�ضة  الطالب  يعطي 
وبالنتائج 

7،2Active Fold-  ي�ضجع التفاعل بني الطالب با�ضتخدام
er

ي�ضتهداف املحتوى تنمية مهارات ال�ضتذكار من خالل املوا�ضفة 3
ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة
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ت��دوي��ن املوؤ�ّضر 8 ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات  امل��ح��ت��وى ف��ر���ض��اً    يت�ضمن 
املالحظات

املهمة 8،1 امل��ف��اه��ي��م  اخ��ت��ي��ار  ال��ط��الب يف  امل��ط��وي��ات  ت�ضاعد 
وتدوينها ب�ضكل منظم .

ي�ضجع ا�ضتخدام الطالب املطويات ملراجعة املفاهيم .8،2

تذكر اأهداف الف�ضل والأفكار الكربى والأفكار الرئي�ضة 8،3
ب�ضكل وا�ضح لكل ف�ضل.

تزود )ا�ضتعد للقراءة ( الطالب با�ضرتاتيجيات لتحديد 8،4
املعلومات املهمة وتدوينها. 

ل��دى املوؤ�ّضر 9 التلخي�س  م��ه��ارة  ت��ط��وي��ر  امل��ح��ت��وى  ي�����ض��ت��ه��دف    
الطالب

توؤكد املطويات على تنظيم وتلخي�س املعلومات .9،1

9،2
توفر الأفكار الكربى والرئي�ضة و»ماذا �ضتتعلم« ملخ�ضاً  
عليها  ق�ضم  كل  تقومي  ويوؤكد  �ضتقدم،  التي  للمعلومات 

من خالل تقدمي اأ�ضئلة حولها .

الدرا�ضة ملخ�ضات 9،3 دليل  الق�ضم ومن��وذج  تقدم مراجعة 
للمعلومات املقدمة .

9،4
للطالب  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�ضبكة  على  امل�����ض��روع��ات  ت��ق��دم 
ملخ�ضات  كتابة  منهم  وتتطلب  الأ�ضئلة،  م��ن  �ضل�ضلة 

للمعلومات التي جمعوها من بحثهم يف الإنرتنت.

  ي�����ض��ت��ه��دف امل��ح��ت��وى ت��ط��وي��ر ا���ض��ت��خ��دام امل��خ��ط��ط��ات املوؤ�ّضر 10
التنظيمية ال�ضورية

الفكرة 10،1 لتمثيل  وذل��ك  املفاهيم  خرائط  الطالب  يكمل 
الرئي�ضة.

الطالب ت�ضميم 10،2 والأح��داث من  النماذج  يتطلب معمل 
مناذج متثيلية.

تتطلب )املطويات – وا�ضتعد للقراءة (من الطالب دمج 10،3
الر�ضوم التخطيطية لدعم تعلمهم.

  يقدم املحتوى فر�ضاً لال�ضتذكار والتدرب على املهارات املوؤ�ّضر 11
امل�ضتهدفة يف ال�ضف وا�ضتقبال التغذية الراجعة.

مراجعة 11،1 يف   ) ال��ن��اق��د  والتفكري  الأداء  )اأن�����ض��ط��ة  ت��وف��ر 
الف�ضل تدريبات على مهارات التفكري الناقد .

11،2
– الريا�ضيات  –تطبيق  املهارات  )تطبيق  فقرات  توفر 
التوا�ضل مع البيانات ( تدريباً على املهارات ال�ضرورية 

لال�ضتق�ضاء العلمي.

11،3
ت��وف��ر ف��ق��رات)���ض��م��م معملك اخل��ا���س-ج��رب امل��زي��د يف 
املعمل املنزيل ( تدريبا على تطبيق مهارات ال�ضتق�ضاء 

العلمي التي مت تعلمها يف اأن�ضطة املعمل الأخرى.

ليطبق 11،4 متنوعة  م��داخ��ل  ال��وح��دة  م�����ض��روع��ات  تت�ضمن 
الطالب مهاراتهم ومعارفهم بطرق جديدة.
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مراقبة 11،5 يف  ال��ط��الب  ال���ق���راءة  م��راج��ع��ة  اأ���ض��ئ��ل��ة  ت�ضاعد 
فهمهم للمحتوى.

11،6
ت�ضاعد مراجعة الق�ضم ومراجعة الف�ضل ودليل الدرا�ضة 
ال��ط��الب يف ت��ق��ومي م��ع��ارف��ه��م وق��درت��ه��م ع��ل��ى تطبيق 

املفاهيم العلمية.

11،7
يف  )املعيارية(  املقننة  الخ��ت��ب��ارات  على  التدريب  يوفر 
م�ضتوى  ح��ول  راج��ع��ة  تغذية  للطالب  ف�ضل  ك��ل  نهاية 

فهمهم.
ربط املحتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة والتحدثاملوا�ضفة 4
  تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى الطالباملوؤ�ّضر 12

مهارات 12،1 وتطبيق  وممار�ضة  تعلم  على  الطالب  ي�ضاعد 
القراءة قبل بداية الف�ضل عرب فقرة »اأتهياأ للقراءة«.

الفكرة 12،2 ومتابعة  الرتكيز  على  امل�ضاعدة  للطلبة  يوفر 
الرئي�ضة يف الن�س من خالل توجيه القراءة وتركيزها.

فقرة 12،3 عرب  الأ�ضا�ضية  الفكرة  على  الرتكيز  على  ي�ضاعد 
»ماذا قراأت«.

اأ�ضئلة 12،4 ي�ضاعد الطالب على مراقبة و�ضبط الفهم عرب 
مراجعة الف�ضل ومراجعة الدر�س.

12،5

العلمية  امل��ف��اه��ي��م  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  ع��ل��ى  الطلبة  ي�ضاعد 
التخطيطية  املنظمات  با�ضتخدام  ال��ق��راءة  خ��الل  م��ن 
وخم��ط��ط��ات ال�����ض��ب��ب وال��ن��ت��ي��ج��ة خ���رائ���ط امل��ف��اه��ي��م ، و  
Event chain and net work و Bubble map

12،6
ال���ق���راءة  ال���ق���راءة يف ت�ضجيع  ت�����ض��ه��م م���ه���ارات م���ا ق��ب��ل 
من  للمراجعة  امل��ح��ت��وى  وتلخي�س  ال��ف��اع��ل��ة   وال��ك��ت��اب��ة 

خالل ا�ضتخدام املطويات.

يقدم فر�ضاً لتطوير فهم الطالب للمفردات من خالل 12،7
مفتاح النطق ، م�ضرد امل�ضطلحات.

على 12،8 الرتكيز  على  الطلبة  ق���راأت«  »م��اذا  اأ�ضئلة  ت�ضاعد 
الفكرة الرئي�ضة.

يقدم تطبيقاً للمفردات يف مراجعة الف�ضل.12،9
ترد امل�ضطلحات معرفة يف م�ضرد امل�ضطلحات.12،10
تعزز امل�ضطلحات من خالل خرائط املفاهيم.12،11

املفردات 12،12 وا�ضتدعاء  فهم  على  الطلبة  املطويات   ت�ضاعد 
الأ�ضا�ضية.

  تطوير الثقافة الب�ضرية لدى الطالباملوؤ�ّضر 13

13،1Cap-  ي�ضاعد الطالب على تف�ضري املعلومات الب�ضرية
.tion Question
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13،2
عرب  العلمية  امل��ف��اه��ي��م  تو�ضيح  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وى  ي�ضاعد 
ال��ع��دي��د م���ن اخل���رائ���ط وال���ر����ض���وم���ات وال��ت��و���ض��ي��ح��ات 

والر�ضوم البيانية و الأ�ضكال وال�ضور.
تو�ضع الأ�ضكال  بقرب الن�س املرتبط بها.  13،3

13،4
املفاهيم  خ��رائ��ط  عمل  على  ال��ط��الب  امل��ح��ت��وى  ي�ضاعد 
وع��ل��ى ت��ف�����ض��ري خ���رائ���ط امل��ف��اه��ي��م وال���ر����ض���وم ال��ب��ي��ان��ي��ة 

والأ�ضكال من خالل مراجعة الف�ضل.

13،5
العلمية  املفاهيم  تو�ضح  ال�ضفحة  بكامل  �ضورة  يوجد 
National geo- م م�ضتقاة  ف�ضل  لكل  نالأ�ضا�ضية 

     graphic

13،6 TIME ت�ضتخدم ال�ضور لربط العلوم باحلياة من خالل
Science and History

  يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوماملوؤ�ّضر 14

14،1
للتعريف  الكتابة  ا�ضتخدام  الطلبة  من  املحتوى  يطلب 
والتف�ضري واملقارنة والتفكري الناقد يف مراجعة الف�ضل 

ومراجعة الدر�س.

14،2
على  الطلبة  ت�ضاعد  ف�ضل  كل  بداية  يف  ن�ضاطات  تقدم 
ربط املعرفة احلالية مبحتوى الف�ضل با�ضتخدام دفرت 

العلوم.

توفر ن�ضاطات تتطلب ا�ضتخدام مهارة التفكري لالإجابة 14،3
على الأ�ضئلة عرب دفرت العلوم.

14،4 Science and يوجد ن�ضاطات متعددة للكتابة �ضمن 
.language  arts

يطلب من الطالب كتابة التوقع والفر�ضية وال�ضتنتاج 14،5
والتوا�ضل بالنتائج يف فقرة »املخترب«.

14،6
يوفر املحتوى ن�ضاطات كتابية يطلب من الطالب كتابة 
 Web ال��وح��دة ع��رب  اأب��ح��اث��ه��م م�����ض��روع  ملخ�ضات ع��ن 

.question activity

  ي���ق���دم امل��ح��ت��وى ف��ر���ض��اً ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات امل��ح��ادث��ة املوؤ�ّضر 15
والتوا�ضل اللفظي

15،1

يقدم اأن�ضطة متعددة للقراءة الفاعلة، ويعطي الفر�ضة 
 Pair عرب  لفظياً  اأفكارهم  ومناق�ضة  للتعبري  للطالب 
of pair write –draw-discuss, buddy in-

terview, News Summary

15،2
باملناق�ضة  ل��ل��ط��ال��ب  ي�ضمح  ال���ق���راءة،  يف  ت��و���ض��ع��اً  ي��وّف��ر 
وامل���ح���اورة ح���ول ال��ق�����ض��اي��ا امل��ط��روح��ة يف ف��ق��رة ال��ع��ل��وم 

واملجتمع.
    ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضيةاملوا�ضفة 5
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    يطور املحتوى مهارات حل امل�ضكالت لدى الطالباملوؤ�ّضر 16

امل�ضكالت 16،1 حل  ا�ضرتاتيجيات  املعامل  يف  الطالب  يطبق 
با�ضتخدام املحتوى احلقيقي للف�ضل.

16،2

مدخاًل  ال��ع��ل��وم(  وتطبيق  ال��ري��ا���ض��ي��ات  )تطبيق  ي��ق��دم 
تعرف-  م��اذا  يت�ضمن:)  العلوم  م�ضكالت  حلل  وا�ضحاً 
م�����اذا حت���ت���اج ل��ت��ك��ت�����ض��ف- الج���������راءات ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 

ت�ضتخدمها- راجع وتاأمل اإجابتك(.

على 16،3 للطالب  متاحة  اإ���ض��اف��ي��ة  م�ضكالت  ت��ق��دمي  يتيح 
الإنرتنت.

    ي�ضتهدف تطوير مهارات القيا�س لدى الطالباملوؤ�ّضر 17
توفر اأن�ضطة املعمل تدريباً على ا�ضتخدام اأدوات القيا�س.17،1

على 17،2 الف�ضل  مراجعة  يف  الناقد  التفكري  اأ�ضئلة  ت��رك��ز 
تف�ضري القيا�ضات ومتثيل البيانات الناجتة عن القيا�س.

17،3
يتكامل القيا�س مع املنهج بتعزيز مفاهيم القيا�س التي 
ت��ذك��ر يف ال��ك��ت��اب م��ن خ���الل تطبيق ال��ري��ا���ض��ي��ات وم��ن 

خالل املراجعة.
تتيح املعامل للطالب ا�ضتخدام التقنية جلمع القيا�ضات17،4

ي�ضتهدف تطوير مهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم البيانية املوؤ�ّضر 18
لدى الطالب.

18،1
ت�ضميات  م��ع  ب��رام��ج  ك��ل  يف  البيانية  ال��ر���ض��وم  ت�ضتخدم 
الر�ضم  تف�ضري   يف  ال��ط��الب  ت��وج��ه  واأ���ض��ئ��ل��ة  تو�ضيحية 

البياين.

يت�ضمن تطبيق الريا�ضيات تدريباً على ابتكار وتف�ضري 18،2
الر�ضوم البيانية.

الر�ضوم 18،3 ب��ي��ان��ات  لب��ت��ك��ار وحتليل  ف��ر���ض��اً  امل��ع��ام��ل  ت��وف��ر 
البيانية.

املوؤ�ّضر 19
   ي�����ض��ت��ه��دف امل���ح���ت���وى ت���ط���وي���ر م����ه����ارات الإح�������ض���اء  
م�ضائل  وتطبيق  الطالب  لدى  الأ�ضا�ضية  والحتمالت 

اجلرب

توفر اأن�ضطة املعمل امل�ضغر جتارب لكت�ضاف الحتمالية 19،1
والإح�ضاء.

تتطلب الأن��واع الأخ��رى من املعامل من الطالب جمع 19،2
بيانات وحتليل بيانات اجلداول والر�ضوم البيانية.

لطرح 19،3 للطالب  فر�ضاً  بنف�ضك(  ن�ضاطات)�ضمم  توفر 
اأ�ضئلة وجمع بيانات من اختيارهم ومن ثم حتليلها.
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19،4

توفر اأ�ضئلة الإنرتنت وم�ضاريع الوحدة فر�ضا للطالب 
لتحليل بيانات مقدمة من قبل علماء على النرتنت من 
خالل معامل النرتنت التي توفر فر�ضاً لتحليل بيانات 

مقدمة من عدد من الأفراد يجرون نف�س التجربة.

ي��رك��ز تطبيق ال��ري��ا���ض��ي��ات وامل��ع��م��ل امل�����ض��غ��ر ع��ل��ى حل 19،5
املعادلت.

من 19،6 املزيد  الف�ضل  ومراجعة  الق�ضم  مراجعة  تت�ضمن 
التدريب على حل املعادلت.

ت��وف��ر ال��ع��ل��وم ع��ل��ى الإن���رتن���ت وت��دري��ب��ات ال��ري��ا���ض��ي��ات 19،7
للطالب جتربة اإ�ضافية حلل املعادلت.

    يوظف حمتوى العلوم اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة املوا�ضفة 6
وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي

    ي�ضتخدم التقومي لدعم التعلم وحتديد مدى تقدمهاملوؤ�ّضر 20

20،1

خالل  من  بنائي(  تقومي   ( فهمهم  من  الطالب  يتاأكد 
اأ���ض��ئ��ل��ة امل��راج��ع��ة ال��ق��رائ��ي��ة ) م����اذا ق�����راأت (، الأ���ض��ئ��ل��ة 
التو�ضيحية ) مل�ضاعدة الطالب لفهم ال�ضور والأ�ضكال 

البيانية(.

ي�ضمح املحتوى للطلبة بتقييم تعلمهم يف نهاية كل در�س 20،2
اأو ف�ضل بالإجابة على اأ�ضئلة املراجعة.

20،3

الف�ضل«  وم��راج��ع��ة  ال��در���س  »م��راج��ع��ة  ف��ق��رات  ت�ضاعد 
الطالب لتقييم معارفهم وقدراتهم يف تطبيق مفاهيم 

العلوم من خالل مراجعة الدر�س ويت�ضمن:
- ملخ�ضاً

- اخترب نف�ضك
- تطبيق املهارات اأو الريا�ضيات

الرئي�ضة،  الأف��ك��ار  الف�ضل)مراجعة  م��راج��ع��ة  دل��ي��ل   -
ت�ضور الأفكار الرئي�ضة(.

20،4
التقدم   وف��ح�����س  ال��ف��ه��م  ل��ت��اأك��ي��د  اخ��ت��ب��ارا مقننا  ي��ق��دم 
الإج��اب��ات  اأ�ضئلة  متعدد،  م��ن  )الخ��ت��ي��ار  على  وي�ضتمل 

الق�ضرية، اأ�ضئلة الإجابات املفتوحة.

20،5
فيه  يقدم  ال��ك��رتوين  موقع  على  العلوم  درو���س  تعر�س 
واختبارات  الف�ضل،  مفاهيم  ملراجعة  تفاعلية  اأن�ضطة 

�ضريعة لكل در�س مع تغذية راجعة للطالب.

   ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلماملوا�ضفة 7

   توّظف التقنية باأ�ضاليب واأدوات متنوعة لدعم وتطوير املوؤ�ّضر 21
التعلم
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21،1

اإ�ضدارات  ي�ضملStudentWorksTM Plus  جميع 
مدجمة  اأق��را���س  على   Student Edition الطالب 
)CD-ROM( وكذلك روابط لأن�ضطة وم�ضادر متوفرة 

على الإنرتنت.

21،2

�ضلة  ذات  راوب����ط   Science Online م��وق��ع  ي��ق��دم 
على  متوفرة  بحث  واأن�ضطة  بعد؛  ُت��ْع��َر���س  مل  باملناهج 
يتبادل  حيث  اإن��رتن��ت  ومعامل  WebQuest؛  موقع 

الطالب البيانات.

21،3

ت��وّف��ر و���ض��ائ��ل تقنية ت��دع��م حم��ت��وى حم��دد ع��ن طريق 
برنامج  الفيديو.  ويدمج  املعامل الفرتا�ضية ومعامل 
الدرا�ضية  باملناهج  التكنولوجيا   Probeware معامل 
من خالل تقدمي اأن�ضطة ي�ضتخدم الطالب فيها اأنظمة 

حممولة لتجميع البيانات.
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  تطابق ال�ضكل اخلارجي للكتاب مع ال�ضل�ضلة الأ�ضلملوا�ضفة 1

  يتميز ال�ضكل اخلارجي للكتاب بجاذبيته ومتانتهاملوؤ�ّضر 1

ال�ضواهد

يتميز الكتاب بجودة جتليده و�ضماكة غالفه1،1

 �ضورة الغالف مرتبطة مبو�ضوعات الكتاب 1،2

يتخذ الغالف لوناً )اأحمر( ميّيزه عن باقي ال�ضفوف 1،3
)اللون الأحمر(.

يكون الغالف اخللفي امتداداً للغالف الأمامي.1،4

يت�ضمن الغالف اخللفي قائمة بوحدات الكتاب.1،5

1،6
اإل��ك��رتون��ي��اً للكتاب  ت��وج��د ���ض��ف��ح��ة ت��ت�����ض��م��ن م��وق��ع��اً 
مو�ضحاً عليه جمالت ال�ضتفادة من املوقع يف الغالف 

الداخلي.

امل�ضتخدمة 1،7 ل��ل��رم��وز  ج����دوًل  تت�ضمن  �ضفحة  ت��وج��د 
لل�ضالمة يف الغالف الداخلي.

���ض��ورة 1،8 تت�ضمن  ال��داخ��ل��ي  ال��غ��الف  يف  �ضفحة  ت��وج��د 
م�ضغرة للغالف اخلارجي.

يظهر كعب الغالف بلون مميز لل�ضف )اللون الأحمر(.1،9

يظهر ا�ضم الكتاب على كعب الغالف. 1،10

العلوم امل�ضتوى الأحمر.1،11

متمايزاً املوا�ضفة 2 تنظيماً  منظمة  وع��ن��ا���ض��ره  ال��ك��ت��اب  اأق�����ض��ام    
ومت�ّضقاً ومتوازناً

تظهر بنية الكتاب بنمطية حمددة ومت�ضقة.املوؤ�ّضر 2

يق�ضم الكتاب اإىل )6( وحدات، 2-5 ف�ضول يف كل وحدة، 2،1
2-4 درو�س يف كل ف�ضل.

ُت�ن���ّظم الوحدات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقةاملوؤ�ّضر 3

3،1
تفتح الوحدة ب�ضورة يف �ضفحتني متقابلتني لها عالقة 
مبو�ضوع الوحدة ويوجد هام�س علوي باللون الأحمر 

مييز افتتاحية الوحدة

لل�ضفحة 3،2 الأع��ل��ى  الهام�س  يف  ال��وح��دة  ع��ن��وان  ي��وج��د 
 national geographic ويوجد �ضعار

حول 3،3 ا�ضتفهام  هي  ال��وح��دة  افتتاحية  يف  عبارة  توجد 
كيفية ترابط مو�ضوعني �ضمن مو�ضوعات الوحدة. 

توجد فقرة ن�ضية �ضمن افتتاحية الوحدة )ال�ضفحة 3،4
املقابلة( تت�ضمن �ضرح لل�ضورة.
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ال�ضفحة 3،5 م��ن  ال�ضفلي  اجل���زء  يف  ن�ضي  م��رب��ع  ي��وج��د 
املقابلة لفتتاحية الوحدة يت�ضمن م�ضاريع الوحدة.

  ُت�ن���ّظم الف�ضول بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقةاملوؤ�ّضر 4

ي��ربز رق��م الف�ضل ب��دائ��رة باللون الأ���ض��ف��ر م��ع وج��ود 4،1
هام�س علوي باللون الأزرق  مييز افتتاحية الف�ضل.

يظهر افتتاحية الف�ضل يف �ضفحتني متقابلتني و�ضورة 4،2
ممتدة يف ال�ضفحتيني.

4،3

الف�ضل  لفتتاحية  الأوىل  ال�ضفحة  يف  هام�س  يوجد 
اأرق���ام  �ضميك،  بخط  كتبت  العامة  )ال��ف��ك��رة  يت�ضمن 
ال���درو����س ب��ال��ل��ون الأح��م��ر وع��ن��اوي��ن��ه��ا ب��ال��ل��ون الأزرق 

والأفكار الرئي�ضة لكل در�س.

4،4
يوجد مربع ن�ضي باللون ال�ضفر يحوي عبارة ترتبط 
sci-  مبو�ضوع ال�ضورة  مع مهمة كتابية يف دفرت العلوم

.ence journal

4،5

التمهيدية  اإطار للن�ضاطات  املقابلة  ال�ضفحة  يوجد يف 
ينق�ضم اإىل جزاأين الأول للتجربة ال�ضتهاللية وحددت 
املهارة امل�ضتهدفة يف الن�ضاط بلون وخط مميز،  والثاين 
اإىل  اإ�ضافة  املطوية  اإع���داد  خطوات  ح��ددت  املطويات: 
يت�ضمن  الإلكرتونية  املواقع  عرب  للعلوم  ن�ضي  مربع 

توجيهاً لال�ضتفادة من موقع الكتاب الإلكرتوين.

4،6
)�ضرح  العلمية  املفاهيم  لت�ضور  كاملة  �ضفحة  توجد 
اأ�ضفر مميز  باإطار  العلمية بطريقة ب�ضرية(  املفاهيم 

لكل ف�ضل. 

اأح��م��ر مميز 4،7 ب��اإط��ار  ل��ك��ل ف�ضل  ك��ام��ل��ة  ت��وج��د �ضفحة 
لربط مو�ضوعات العلوم مع التاريخ.

4،8
قبل  توجيهات  تت�ضمن  ل��ل��ق��راءة  تهيئة  ف��ق��رة  ي��وج��د 
ق����راءة وت��وج��ي��ه��ات ب��ع��د ال���ق���راءة اإ���ض��اف��ة اإىل ج��دول 

خم�ض�س لذلك

4،9
الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  ي��وج��د م��رب��ع ن�ضي للعلوم ع��رب 
ي��ت�����ض��م��ن ت���وج���ي���ه���اً ب���ط���ب���اع���ة اجل��������دول م����ن امل���وق���ع 

الإلكرتوين للكتاب �ضمن فقرة اأتهياأ للقراءة.

4،10
يوجد يف الهام�س مربع ن�ضي ملخترب م�ضغر يتكرر على 
اأ�ضيفت له ميزة  الأقل مرة واحدة يف الف�ضل، بع�ضها 

)جربه يف املنزل( باأيقونة مميزة.

4،11

املوجه  ال�ضتق�ضاء  ميثل  خمترب  ف�ضل  ك��ل  يف  يوجد 
ال�ضفحتني   وخم��ت��رب  ال����واح����دة(،  )خم��ت��ربال�����ض��ف��ح��ة 
خمتربك(  )�ضمم  املبني  ال�ضتق�ضاء  ميثل  وخمترب 
ب��ا���ض��ت��خ��دام ال��ط��ري��ق��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، مي��ي��ز ب���اإط���ار ب��ال��ل��ون 
الأخ�������ض���ر، وي���وج���د م���رب���ع ن�����ض��ي ي���وؤك���د ع��ل��ى م��ه��ارة 

التوا�ضل. 
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4،12

الأول  اإىل جزاأين  ينق�ضم  الف�ضل  دليل مذاكرة  يوجد 
مراجعة الأفكار الرئي�ضة، يوجد حتديد لرقم الدر�س 
ت�����ض��ور الأف���ك���ار الرئي�ضة  ال��ث��اين  وال���ع���ن���وان، واجل����زء 

بخريطة غري مكتملة للمفاهيم.

اأج���زاء 4،13  5 اىل  ينق�ضم  الف�ضل  م��راج��ع��ة  دل��ي��ل  »ي��وج��د 
وحتديد  ب��امل��ف��ردات  قائمة  توجد  امل��ف��ردات  )ا�ضتخدام 

ملوا�ضعها يف �ضفحات الكتاب ل�:
 - تثبيت املفاهيم

 - التفكري الناقد 
- اأن�ضطة الأداء 

- تطبيق الريا�ضيات
- يوجد رابط للتقومي عرب املوقع الإلكرتوين للكتاب«

4،14

يوجد اختبار مقنن ينق�ضم اإىل 3 اجزاء : اأ�ضئلة اختيار 
من متعدد، اأ�ضئلة الإجابات الق�ضرية ، اأ�ضئلة الإجابات 
على  التدريب  ح��ول  للطالب  توجيهات  مع  املفتوحة، 

اختبارات مقننة عرب املوقع الإلكرتوين للكتاب.

  ُت�ن���ّظم الدرو�س بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقةاملوؤ�ّضر 5

5،1
يوجد يف افتتاحية الدر�س هام�س علوي باللون الأ�ضفر 
وتكون  ال��در���س  رق��م  تت�ضمن  الأ���ض��ف��ر  باللون  ودائ���رة 

بحجم اأ�ضغر من حجم دائرة رقم الف�ضل.

5،2

ي��ظ��ه��ر ع��ن��وان ال���در����س ب��خ��ط ك��ب��ري ب��ال��ل��ون الأح��م��ر،  
وتظهر  الأزرق،  ب��ال��ل��ون  ت��ظ��ه��ر  اجل��ان��ب��ي��ة  ال��ع��ن��اوي��ن 
بداية  يف  مم��ي��ز)الأح��م��ر(  ول��ون  خ��ط  ببنط  العناوين 
بع�س الفقرات، وتظهر الفقرات يف املنت ببنط خا�س 

ومت�ضق.

5،3

يوجد يف الهام�س الأي�ضر عنوان اأثناء القراءة يت�ضمن 
)ماذا �ضتتعلم مع متييز للمهارة امل�ضتهدفة بلون اأزرق، 
الأهمية، مراجعة املفردات وحتدد املفردة بخط �ضميك 

، املفردات اجلديدة(.
تظلل املفردات التي تظهر للمرة الأوىل.5،4

القراءة 5،5 للتحقق من  الأحمر  باللون   √ اأيقونة  تظهر 
reading check لبع�س فقرات الدر�س.

تخطيطية 5،6 ور�ضوم  بيانية  ور�ضوم  �ضور  الن�س  يرافق 
وخرائط ان�ضيابية وخرائط معرفية وجداول. 

5،7
يوجد يف الهام�س مربع ن�ضي ملخترب م�ضغر يتكرر على 
اأ�ضيفت له ميزة  الأقل مرة واحدة يف الف�ضل، بع�ضها 

)جربه يف املنزل( باأيقونة مميزة.
يت�ضمن كل در�س جزء خا�س ل�لتكامل مع فروع املعرفة.5،8
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5،9
نهاية كل در�س يوجد خمترب )ا�ضتق�ضاء من واقع  يف 
ب��اإط��ار باللون الخ�����ض��ر، وي��وج��د مربع  احل��ي��اة( مييز 

ن�ضي يوؤكد على مهارة التوا�ضل.

5،10

اإىل  مق�ضمة  الدر�س«  »مراجعة  بفقرة  الدر�س  يختتم 
ال��ث��اين اخترب  ال��در���س،  الأول ملخ�س  اأج����زاء،  ث��الث��ة 
تطبيق  ال��ث��ال��ث  امل�ضتهدفة،  امل��ه��ارة  متييز  م��ع  نف�ضك 

)املهارة /الريا�ضيات(.

  ُت�ن���ّظم فهار�س الكتاب ب�ضكل يعك�س حمتوياته وميايز املوؤ�ّضر 6
بينها

تربز اأرقام الوحدات وعناوينها ببنط خط كبري ولون 6،1
مميز)الأخ�ضر(.

ل��رق��م الف�ضل وع��ن��وان الف�ضل 6،2 اأي��ق��ون��ة مم��ي��زة  ت��وج��د 
ببنط خط اأ�ضغر من عنوان الوحدة وبلون اأحمر. 

متيز اأرقام الدرو�س بلون اأزرق وببنط خط �ضغري.6،3

حتدد �ضفحات املخترب لكل ف�ضل يف الفهر�س.6،4

مبو�ضوعات 6،5 ترتبط  �ضور  الأمي���ن  الهام�س  يف  توجد 
الوحدات.

فر�س 6،6 يت�ضمن  الأمي���ن  بالهام�س  ن�ضي  مربع  يوجد 
املراجعة والتقومي لكل ف�ضل.

يوجد مربع ن�ضي يت�ضمن مواقع وعناوين فقرة اأتهياأ 6،7
للقراءة.

جزء 6،8 ك��ل  وم��ي��ز  ال��ط��ال��ب  مرجعيات  الفهر�س  ت�ضمن 
ب�ضكل مربع له نف�س لون اإطار املرجعية. 

يوجد فهر�س خا�س بالقراءة عرب املنهج.6،9

6،10

يوجد فهر�س خا�س باملخترب )التجارب ال�ضتهاللية، 
التجارب الق�ضرية، التجارب املنزلية، جتارب ال�ضفحة 
الواحدة، جتارب ال�ضفحتني، �ضمم جتربتك، النموذج 

وخمتربات الخرتاع، ا�ضتعمل خمترب الإنرتنت(.
يوجد فهر�س خا�س للمرجعيات.6،11

يوجد فهر�س للن�ضاطات والتطبيقات.6،12

  ُي�ن���ّظم جزء املرجعيات بطريقة وا�ضحة ومت�ّضقةاملوؤ�ّضر 7

يت�ضمن  جتارب منزلية اإ�ضافية.7،1

يت�ضمن  كتيب املهارات التقنية.7،2

يت�ضمن  كتيب املهارات الريا�ضية.7،3

يت�ضمن  جداول مرجعية.7،4

يت�ضمن  معجم امل�ضطلحات.7،5
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يت�ضمن  فهر�ضا للم�ضطلحات.7،6

  يرّقم الكتاب بطريقة مت�ضقة وت�ضتخدم رموز موحدةاملوؤ�ّضر 8

ترقم ال�ضفحات بالأرقام الرومانية ملقدمات الكتاب.8،1

8،2abcd. ترقم الوحدات  باحلروف

ت�ضتخدم الأرقام ب�ضكل  ت�ضل�ضلي لرتقيم ال�ضفحات. 8،3

تكون الرموز موحدة الدللة يف جميع اأجزاء الكتاب.8،4

ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.8،5

الفقرة 8،6 م��ن  قريبة  املنا�ضب  املو�ضع  يف  ال��رم��وز  توجد 
املعنية.

  تدرج ال�ضور بنمط مت�ّضق وجودة عاليةاملوؤ�ّضر 9

ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.9،1

تتنا�ضب م�ضاحة ال�ضور مع م�ضاحة ال�ضفحة. 9،2

ترتبط ال�ضور مبو�ضوع ال�ضفحة.9،3

تظهر حمتويات ال�ضورة ب�ضكل وا�ضح.9،4

يوجد تعليق مرافق لكل �ضورة ببنط عري�س.9،5
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  يدعم املعلم يف الرتكيز على ال�ضتق�ضاءاملوؤ�ّضر 1

ال�ضواهد

1،1
ي�����زود دل���ي���ل امل��ع��ل��م مب��ق��رتح��ات ل��ك��ي��ف��ي��ة ع��ر���س 
و�ضبه  وامل��وّج��ه��ة  املغلقة  ال�ضتق�ضائية  الأن�ضطة 

املفتوحة وكذلك اأن�ضطة اأخرى بديلة.

1،2
ت�����ض��ت��خ��دم امل���خ���ت���ربات ال��ب��دي��ل��ة يف دل���ي���ل امل��ع��ل��م 
كبديل  اأو  ال�ضتق�ضاء  على  املعتمد  العلوم  لدعم 

للمختربات التقليدية.

على املوؤ�ّضر 2 املتمركز  التعلم  ا���ض��ت��ه��داف  يف  املعلم  ي��دع��م 
املتعلم

2،1
مينح املعلمني �ضورة عن درجة الفهم عند الطالب 
م���ن خ���الل ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري�����س امل��ق��رتح��ة  

وا�ضرتاتيجيات التقومي البنائي.

2،2
ي���ح���دد امل��ف��اه��ي��م اخل���اط���ئ���ة ال�����ض��ائ��ع��ة امل��رت��ب��ط��ة 
بالف�ضل.مع اقرتاح لن�ضاطات )مناق�ضة،عرو�س(

ت�ضاعد يف حتديد املفهوم اخلاطئ.
يقدم مقرتحات ملعاجلة املفاهيم اخلاطئة.2،3

2،4
التعلم  التعرف على �ضعوبات  املعلم على  ي�ضاعد   
عليها من  للتغلب  اأن�ضطة  واق��رتاح  الطالب  عند 

خالل التدخالت اليومية والتحقق من الفهم.

2،5
يوفر للمعلم الفر�ضة لتدريب الطالب على اإعادة 
الفكرة  )مناق�ضة  ن�ضاط  خ��الل  من  املعرفة  بناء 

.)Quick check الرئي�ضة

2،6
بناء  ع��ل��ى  املعلمني  م�����ض��اع��دة  يف  التقنية  ت�ضهم   
Exam View assess- الختبارات با�ضتخدام 

ment

2،7

ت�ضاعد املعلمني على حتدي الطالب ب�ضكل �ضحيح 
العمل لالإثراء  ،اأوراق  املوجهة  القراءة  با�ضتخدام 
Fast file .chapter resourc-  والتعزيز يف

es

يركز دليل املعلم على تعزيز مهارات املذاكرة والتي 2،8
ت�ضاعد الطالب على حتمل م�ضوؤولية تعلمه.

2،9
ترّكز �ضمات امل�ضاريع البحثية يف دليل املعلم على 
م��ه��ارات امل���ذاك���رة وت�����ض��اع��د ال��ط��الب ع��ل��ى حتمل 

م�ضوؤولية تعلمهم با�ضتخدام م�ضاريع الوحدة.

ي����زود ب��ب�����ض��ري��ات ع��ال��ي��ة اجل�����ودة يف ال�����ض��ف��اف��ي��ات 2،10
لرتكيز انتباه الطالب و�ضد اهتمامه.
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   ي�ضهم املحتوى يف تخطيط التدري�س وفق التعلم املوؤ�ّضر 3
املتمايز

3،1

يوجد ق�ضم خا�س بالتعليم املتمايز يحتوى  على 
امل�ضتويات  مل��الق��اة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  ال��ع��دي��د م��ن 
امل���ت���ع���ددة ل��ل��ط��ل��ب��ة وال���ط���الب ذوي الح��ت��ي��اج��ات 

اخلا�ضة.

3،2

ي�ضاعد املعلم على حتدي الطالب ب�ضكل منا�ضب، 
املحتوى،  للتمكن من  املوجهه  القراءة  من خالل 
 Fast file يف  والتو�ضع  للتعزيز  العمل  واأوراق 

chapter .resources

3،3

حمتوى  يف  لالأن�ضطة  خمتلفة  يوفر3م�ضتويات 
يف  الفئات  احتياجات  مل��الق��اة  واح��د  درا���ض��ي  �ضف 
ال�ضعيف، وامل�ضتوى  امل�ضتوى الطبيعي، وامل�ضتوى 

املتقدم.

التفاعلية 3،4 ال�ضبورة  للن�س من  كاملة  قراءة  توفر 
Student work DVD-ROM. با�ضتخدام

3،5

مدعومة  ال��ت��ع��اوين  التعلم  ا�ضرتاتيجيات  ي��ق��دم 
باإر�ضادات للمعلمني لت�ضمني هذه ال�ضرتاتيجيات 
ب��ا���ض��ت��خ��دام دل��ي��ل ال��ت��ع��ل��م ال���ت���ع���اوين يف ال��غ��رف��ة 

ال�ضفية.

3،6

يقدم تعليمات حول كيفية ابتكار اأ�ضاليب ب�ضرية 
خرائط  با�ضتخدام  امل��ع��ل��وم��ات   لتقدمي  م��ت��ع��ددة 
 graphics. و  البيانية  ال��ر���ض��وم��ات   ، امل��ف��اه��ي��م 

software

اأو املوؤ�ّضر 4 ال���ض��ت��ذك��ار  م���ه���ارات  دع���م  امل��ح��ت��وى يف  ي�ضهم 
الدرا�ضة من خالل ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة

اأثناء 4،1 الطالب  فهم  لزيادة  بتلميحات  املعلم  ي��زود 
القراءة.

4،2
تناق�س الت�ضورات اخلاطئة يف كتاب املعلم ليتمكن 
تغذية  الطالب وتوفري  املعلمون من تقومي فهم 

راجعة فورية لهم.

اأداء الطالب 4،3 تتوفر يف كتاب املعلم قوائم لتقومي 
يف ف�ضول العلوم. 

  يدعم املعلم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة املوؤ�ّضر 5
والتحدث

5،1
ي��وف��ر ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات وم�����ض��ادر اإ���ض��اف��ي��ة للمعلم 
مل�����ض��اع��دة ال���ط���الب ع��ل��ى ال��ت��م��ك��ن م���ن امل���ه���ارات 

الأ�ضا�ضية.
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5،2

يوّفر م�ضادر لإعادة كتابة الن�س مب�ضتويات قراءة 
الفهم  ا�ضتهداف  ا�ضرتاتيجيات  خالل  من  �ضهلة 
امل��الح��ظ��ات واأ�ضئلة  ت��دوي��ن  ب��ا���ض��ت��خ��دام خ��ط��وات 

.Reading essential  مركزة

5،3
مهارات  لبناء  فعالة  ا�ضرتاتيجيات  م�ضادر  يوّفر 
Reading and writ-  القراءة والكتابة العلمية

.ing in the science classroom

يوفر تدريباً يف تنظيم ومراجعة الفكرة الرئي�ضة 5،4
با�ضتخدام القراءة املوجهة  لإتقان املحتوى.

5،5
يوفر اأن�ضطة  خمتلفة لتقوية القراءة با�ضتخدام 
ا�ضرتاتيجيات التدري�س املتبادل ،التعلم التعاوين 

وا�ضرتاتيجيات القراءة الفاعلة.

5،6
ي���ق���ّدم ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات يف اف��ت��ت��اح��ي��ة ال���وح���دات 
عرب  ال��ذات��ي  التعلم  اإدارة  على  الطالب  لت�ضجيع 

م�ضاريع الوحدة.

5،7
من  الأ�ضا�ضية   املفردات  من  للتمكن  اأفكاراً  يقدم 
خ���الل ا���ض��ت��ق��اق امل���ف���ردات ورب��ط��ه��ا ب��ال���ض��ت��خ��دام 

اليومي.
يقدم األعاباً تعليمية )كلمات متقاطعة(.5،8

5،9 puzzle maker .CD لتعزيز مهارات املفردات
ROM

على  ال��ط��الب  ت�����ض��اع��د  للمعلم  ت��وج��ي��ه��ات  ي��ق��دم 
.Visual Learning تف�ضري املعلومات الب�ضرية
ي���ق���دم ت��وج��ي��ه��ات ل��ل��م��ع��ل��م يف م��رح��ل��ة ال��ت��ح��ف��ي��ز 
 CD-ROOM ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ال�����ض��ب��ورة  ب��ا���ض��ت��خ��دام 
تفاعلية  بيانية  ور�ضوم  ب�ضرية  خلفيات  لتقدمي  

ور�ضوم متحركة.

5،10
مل�ضاعدة  حم����ددة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  للمعلم  ي��ق��ّدم 
ال���ط���الب ع��ل��ى ال��ت��م��ك��ن م���ن امل���ه���ارات الأ���ض��ا���ض��ي��ة 

با�ضتخدام القراءة والكتابة يف ف�ضول العلوم 

تقومي املوؤ�ّضر 6 واأ�ضاليب  اأدوات  لي�ضتخدم  املعلم  يدعم    
متنوعة وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي

ي��ح��دد امل��ف��اه��ي��م اخل��اط��ئ��ة ع��ن��د ال��ط��الب وكيفية 6،1
معاجلتها لتعزيز فهم الطالب.

ي�ضتمل كتاب املعلم على مقايي�س تقدير لالأ�ضئلة 6،2
املفتوحة.

6،3
التدري�س  واإع����ادة  الفهم  مل��راج��ع��ة  اأن�ضطة  ي��ق��دم 
للمفاهيم الرئي�ضة �ضمن املرحلة الثالثة يف خطة 

الدر�س.
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ي��وج��د ال��ت��ق��ومي يف ك��ت��اب امل��ع��ل��م ب��ع��د ك���ل ف�ضل 6،4
وي�ضتمل على تقومي الأداء وملف الإجناز.

يتوفر امللف التفاعلي بعد نهاية كل ف�ضل.6،5

6،6
العلوم قائمة  يقدم �ضمن تقومي الأداء يف درو�س 
ملقايي�س تقدير وتعليمات للمعلم ل�ضتخدامها يف 

تقومي الأداء.

6،7

ي��ق��دم ع��ي��ن��ة م���ن الخ���ت���ب���ارات ت�����ض��اع��د امل��ع��ل��م يف 
عليه  م�����ض��غ��وط��اً  ق��ر���ض��اً  ف��ي��ه  ي�ضتخدم  التقييم 
على  التعديل  وميكن  الختبارات  اأ�ضئلة  من  عدد 

الأ�ضئلة اأو الإ�ضافة عليها.

6،8
ال�����ض��ب��ورة  ي�ضتخدم يف  م�����ض��غ��وط   ق��ر���س  ي��وج��د 
التفاعلية ويت�ضمن اأ�ضئلة تقييمية لكل مقطع يف 

كل در�س.

يقدم  فيديوهاً ا�ضتعرا�ضياً يف �ضكل لعبة للتغذية 6،9
الراجعة بعد كل ف�ضل.

  يدعم املعلم يف ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلماملوؤ�ّضر 7

7،1

TeacherWork- دي يف  دي  ال���  ق��ر���س   ي�ضمح 
sTM Plus DVD-ROM للمعلمني بتخ�ضي�س 
ب�ضرعة  ال�ضف  م�ضادر  وا�ضتخراج  الدر�س  خطة 

و�ضهولة.

ي�ضمح برنامج اإدارة املعمل LabManager  لهم 7،2
بتخ�ضي�س اأن�ضطة املعمل.

7،3

اأو   Interactive Chalkboard حت���ت���وي 
ال�������ض���ب���ورة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ع���ل���ى ع����رو�����س ت��ق��دمي��ي��ة 
م���ع ر���ض��وم��ات ل��ك��ل ف�����ض��ل وي��ح��ت��وي اأي�����ض��اً على 
واأدوات  املخ�ض�ضة  ال��ت��ق��دمي��ي��ة  ل��ل��ع��رو���س  ���ض��ور 

تكنولوجية اأخرى.

7،4

للمعلمني   Science Online م��وق��ع  ي�����ض��م��ح 
بالو�ضول اإىل منتدى املعلم حيث يتبادل املعلمون 
الأف��ك��ار وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات والأن�����ض��ط��ة.  وتتوفر 
glencoe.. م�ضادر اإ�ضافية للمعلم على الرابط

com
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 املظهر اخلارجيالعن�ضر 1

ال�ضواهد
يتميز الدليل ب�ضماكة غالفه وجتليده احللزوين.1،1

يتكون دليل املعلم من 3 اأجزاء)كتب( بح�ضب املجال العلمي؛ 1،2
جزء علم الفيزياء، وجزء علم الأر�س، وجزء علم الأحياء.

 تكون �ضورة الغالف مماثلة ل�ضورة غالف كتاب الطالب.1،3

1،4

يتكون من �ضفحات ميزت بهام�س علوي باللون الأحمر 
 وق�ضمت اىل :

 - �ضفحة تت�ضمن �ضمات وفوائد الكتاب. 
 - الرموز امل�ضتخدمة يف ال�ضالمة.

 - �ضفحة مماثلة للغالف اخلارجي.
- �ضفحات لأ�ضماء املوؤلفني واملراجعني.

يوجد هام�س جانبي بلون مميز للمجال، الأزرق للفيزياء، 
الأخ�ضر لعلم الأحياء، والربتقايل لعلم الأر�س.

تكون �ضورة الغالف اخللفي مماثلة للغالف اخللفي لكتاب 
الطالب.

ي��وج��د خم��ط��ط ل��ل��ج��دول ال������دوري يف ال���غ���الف ال��داخ��ل��ي 1،5
اخللفي.

  مقدمات الدليلالعن�ضر 2

مقدمات 2،1 مبحتويات  قائمة  يت�ضمن  املعلم   لدليل  فهر�س 
الدليل.

2،2

 يق�ّضم الدليل اإىل الأق�ضام التالية:
 - التدري�س الن�ضط.

 - املراجعة متعددة امل�ضتويات والتقومي. 
 - م�ضادر املعلم لتوفري الوقت.

 - دعم التقنية.
 - �ضاعد طالبك على القراءة والكتابة.

 - املطويات.
 - دليل تخطيط الف�ضل الدرا�ضي.

 - التقومي.
 - ال�ضركاء التعليميني.

 - التعليم املتمايز.
 - ا�ضرتاتيجيات تعلم مبنية على الأبحاث.

 - املعايري الوطنية.
 - التعلم يف املخترب.

 - ال�ضالمة يف املخترب.
 - تخزين املواد الكيميائية والتخل�س من الف�ضالت.

 - حت�ضري املحاليل.
 - قائمة املواد والأدوات الأ�ضا�ضية. 

- املوردين.
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2،3
 يوجد فهر�س خمت�ضر يت�ضمن:

 - وحدات الكتاب ال�ضت.
- اأ�ضماء وعناوين الف�ضول لكل وحدة.

  كيف ت�ضتخدم العلومالعن�ضر 3

تفتتح الوحدة ب�ضورة  لفتتاحية الوحدة يف كتاب. الطالب 3،1
ومتتد ل�ضفحتني متقابلتني.

يت�ضمن حمتوى الوحدة عناوين الف�ضول والدرو�س.3،2

تو�ضيح ل� Web quest  بحث بالإنرتنت. 3،3

يوجد مربع ن�ضي ملهارات املذاكرة باللون الأزرق.3،4

توجيهات حول م�ضاريع الوحدة.  

مربع ن�ضي باإطار اأ�ضفر يت�ضمن �ضرحاً للت�ضاوؤل الوارد يف 3،5
افتتاحية الوحدة.

     خمطط الف�ضلالعن�ضر 4

4،1

 يت�ضمن املكونات التالية:
 - اإطاراً علوياً باللون الأزرق.

 - اأيقونة وعبارة الفكرة العامة.
 - جدوًل زمنياً مقرتحاً لتنفيذ الوحدة.

 - اإيقونات مل�ضادر تقنية 
 - جدول املخطط يت�ضمن �ضفوفاً راأ�ضية باللون الأحمر :

 - معايري املحتوى.
 - الأهداف التعليمية.  

 - م�ضادر تقومي الإتقان. 
.Core instruction اأ�ضا�س التعليم - 

 - م�ضادر ملالقاة الفروق الفردية.
 - جتارب متنوعة امل�ضتويات.

 - عدد احل�ض�س املقرتحة.
- �ضفوف اأفقية لدرو�س الف�ضل.

 م�ضادر الف�ضلالعن�ضر 5

الف�ضل 5،1 رق���م   يت�ضمن  الأزرق  ب��ال��ل��ون  ع��ل��وي  اإط���ار  يظهر 
وعنوان الف�ضل وعبارة م�ضادر الف�ضل.

تظهر ال�ضفافيات )�ضور م�ضغرة( لل�ضفافيات امل�ضتخدمة.5،2

يوجد مفتاح ا�ضرتاتيجيات التدري�س. 5،3

التجارب 5،4 ك��را���ض��ة  ل�ضفحات  )���ض��ور  عملية  اأن�ضطة  تظهر 
العملية وا�ضتق�ضاء من واقع احلياة(.

ي��وج��د ���ض��ور م��ن �ضفحات م��ت��ع��ددة لأن�����ض��ط��ة م��ن م��راح��ل 5،5
متعددة من الدر�س ت�ضمل اأي�ضا �ضوراً لأغلفة بعد امل�ضادر.
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تقوميية 5،6 لأن�ضطة  �ضفحات  من  التقومي  من  �ضور  توجد 
متعددة من م�ضادر خمتلفة.

حتدد م�ضتويات القدرة عند كل م�ضدر. 5،7

  امل�ضاعدة يف التح�ضريالعن�ضر  6

الف�ضل 6،1 رق���م   يت�ضمن  الأزرق  ب��ال��ل��ون  ع��ل��وي  اإط���ار  يظهر 
وعنوان الف�ضل وعبارة ي�ضاعدك على التح�ضري.

يوجد عنوان رئي�س »خلفية علمية«. 6،2

6،3
ال�ضفحتني  بني  مت�ضل�ضلة  الف�ضل  درو���س  اأيقونات  تظهر 
مو�ضحاً عليها عنوان الدر�س وعنوان الفقرة العلمية التي 

يغطيها الدر�س. 

ترد يف بع�س الف�ضول �ضفحة خا�ضة بالتعرف على املفاهيم 6،4
اخلاطئة.

ال��ف�����ض��ل( يت�ضمن 6،5 ي��وج��د م��رب��ع ن�ضي )م�����ض��ادر حم��ت��وى 
م�ضادر اإلكرتونية وم�ضادر ورقية للمعلم.

تظهر �ضفحتان متقابلتان من كتاب الطالب يف املنت�ضف.6،6

  افتتاحية الف�ضلالعن�ضر 7

كناب 7،1 �ضفحتي  ه��وام�����س  على  للمعلم  التوجيهات  تنتظم 
الطالب.

يت�ضمن الهام�س الأي�ضر رقم الدر�س.7،2

توجد فقرة تو�ضح م�ضمون ال�ضورة. 7،3

متيز توجيهات دفرت العلوم باللون الأحمر. 7،4

توجد مناق�ضة الفكرة العامة. 7،5

يوجد مربع ن�ضي لل�ضبورة التفاعلية ميز باللون الربتقايل.7،6

7،7
يزود باإر�ضادات التجربة ال�ضتهاللية تت�ضمن الهدف  مع حتديد 
منط التعلم، وم�ضتويات القدرة باأيقونات دالة عليها، والأدوات، 

ا�ضرتاتيجيات التدري�س. 
توجد اإر�ضادات للمطوية مع حتديد امل�ضادر الداعمة.7،8

يوجد مربع ن�ضي باإطار اأخ�ضر لو�ضائط اإ�ضافية للف�ضل.7،9

تكون اإجابات الأ�ضئلة للمعلم باللون الأحمر.7،10

يوجد مربع ن�ضي باللون الأ�ضفر للم�ضادر والتقنية7،11

   اأتهياأ للقراءةالعن�ضر 8

تت�ضمن توجيهات اإىل املعلم؛ خلطوات فقرة اأتهياأ للقراءة 8،1
بنف�س ت�ضل�ضلها يف كتاب الطالب. 
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8،2
ال��ق��راءة وت��رك��ي��زه��ا م��رب��ع ن�ضي  ي��وج��د عند ف��ق��رة توجيه 
ورقة  من  ن�ضخة  على  للح�ضول  للمعلم  توجيهاً  يت�ضمن 

العمل من املوقع الإلكرتوين للكتاب. 

الف�ضل 8،3 يف  وموقعها  ال��ع��ب��ارة  رق��م  يت�ضمن  ب�����ج��دول  ي���زود 
)الدر�س(.

تكتب اإجابات ورقة العمل باللون الأحمر. 8،4

مرحلة 8،5 ت�ضخي�س  خل��ي��ارات  الأزرق؛  باللون  ع��ن��وان  يظهر 
التقدمي واملعرفة. 

  خمطط الف�ضلالعن�ضر 9

التقنية 9،1 تو�ضيح  الف�ضل  ملخطط  العلوي  الهام�س  يت�ضمن 
امل�ضاحبة للف�ضل. 

9،2

 يق�ضم املخطط اإىل 6 �ضفوف عمودية ت�ضمل:
 - الدرو�س وعناوينها و�ضفحاتها.

 - املدة الزمنية الالزمة.
- الأهداف واملهارات القرائية مع حتديد للمخططات 

 التنظيمية.
 - املفردات.

 - امل�ضادر التقنية باأرقام ال�ضفحات.
- اأن�ضطة ال�ضتك�ضاف برقم ال�ضفحة واملدة الزمنية 

 الالزمة.
- اأن�ضطة املخترب ال�ضريع مت�ضمناً اأن�ضطة ال�ضتك�ضاف.

ت��وج��د ���ض��م��ن خم��ط��ط ال��ف�����ض��ل اأع���م���دة اأف��ق��ي��ة ل��ل��درو���س 9،3
والقراءة للمراجعة ومراجعة الف�ضل.

يت�ضمن الهام�س ال�ضفلي ملخطط الف�ضل املوقع الإلكرتوين 9،4
لل�ضركة واملدة الزمنية املقرتحة لتنفيذ الف�ضل.

العن�ضر 
افتتاحية الدر�س10

ت��ظ��ه��ر الف��ت��ت��اح��ي��ة يف ���ض��ورة اف��ت��ت��اح��ي��ة ال���در����س يف كتاب 10،1
الطالب.  

حتدد مرحلة الدر�س )التحفيز( مب�ضتطيل باللون الأحمر.10،2

10،3
مع  امل��رح��ل��ة  يف  امل�ضتخدمة  ال�ضفافية  م��ن  ���ض��ورة  تظهر 
التعلم  منط  وحتديد  التفاعلية   ال�ضبورة  لأيقونة  اإ�ضافة 

وم�ضتويات القدرة.
توجد فقرة الربط مع املعرفة ال�ضابقة باللون الأحمر.10،4

حم��دداً 10،5 الف�ضل  مل�ضادر  الأزرق  باللون  ن�ضي  مربع  يوجد 
عليها اأرقام ال�ضفحات.

يوجد حتديد مرحلة الدر�س )التدري�س(.10،6

يت�ضمن فقرة تتعلق ب� ا�ضتخدام املفردات العلمية.10،7
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العن�ضر 
�ضفحات مرحلة التدري�س11

يزود بتوجيهات املخترب امل�ضغر.11،1

توجد فقرة عر�س عملي.  

يو�ضح ا�ضتخدام ال�ضور والر�ضوم والأ�ضكال. 

يوجد اإجابات اأ�ضئلة الر�ضوم والأ�ضكال. 

يوجد توجيهات دفرت العلوم. 

يوجد عر�س �ضريع. 

يت�ضمن فقرة حقيقة ممتعه. 

يوجد الربط مع املعارف. 

املهن، ال�ضحة. 

يوجد فقرة نقا�س.  

يت�ضمن التعرف على املفاهيم اخلاطئة غري ال�ضحيحة. 

يطرح طرق تدري�س متنوعة. 

ي�ضتهدف التنوع الثقايف.11،2
العن�ضر 

مرحلة التقومي12

يوجد تداخالت يومية تت�ضمن التحقق من الفهم واإعادة 12،1
التدري�س.

يوجد فقرة التقومي وتت�ضمن التقومي الأدائي.12،2

يزود باإجابات اأ�ضئلة مراجعة الدر�س.12،3
العن�ضر 

 مرحلة التهيئة13

يظهر تقدمي الدر�س ببنط خط �ضميك وباللون الأحمر مع 13،1
عنوان تقومي املعرفة ال�ضابقة.

توجد توجيهات للمعلم اإزاء فقرة اأنظر واأت�ضاءل13،2

جتعل اإجابات الأ�ضئلة للمعلم باللون الأزرق.13،3

يوجد مربع ن�ضي باللون الأ�ضفر للم�ضادر والتقنية.13،4

يوجد مربع لإثارة الهتمام.13،5
العن�ضر 

مراجعة الف�ضل14
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البنود  
م�صتوى التحققمدى التحقق

مالحظات
مل حتقق

يتحقق
حتقق 

كلي
حتقق 
جزئي

يزود باإجابات لالأ�ضئلة الواردة يف مراجعة الف�ضل.14،1

 .Exam view   توجد فقرة

يقدم م�ضادر التقومي .14،2

يزود باإجابات لالأ�ضئلة الواردة يف مراجعة الف�ضل.14،3
العن�ضر 

الختبار املقنن15

يزود باإجابات جلميع اأ�ضئلة اأجزاء الختبار املقنن.15،1
العن�ضر 

مرجعيات الطالب16

ح م�ضادر الطالب. 16،1 يو�ضّ

يقدم اأن�ضطة اإ�ضافية ممتدة للمنزل. 16،2

يزود ب� دليل املهارات التقنية. 

يزود ب� دليل املهارات الريا�ضية.16،3
العن�ضر 

دليل املراجع17

ح م�ضادر الطالب.17،1 يو�ضّ

يقدم اأن�ضطة ا�ضافية ممتدة للمنزل. 17،2

يزود ب� دليل املهارات التقنية.17،3

يزود ب� دليل املهارات الريا�ضية.17،4
العن�ضر 

    مرجعيات املعّلم18

يوجد فهر�س للمرجعيات.18،1

 يوجد مناذج من املخططات التنظيمية وخرائط املفاهيم.18،2

يوجد �ضفحة للر�ضم البياين.18،3

يوجد جدول لأيام الأ�ضبوع، وامل�ضاطر، ومقيا�س احلرارة.18،4

يوجد خمطط اجلدول الدوري )لل�ضف الرابع(.18،5

يزود بنماذج متعدد للمطويات وكيفية �ضنعها.18،6

يوجد �ضالمل تقدير للن�ضاطات.18،7
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البنود  
م�صتوى التحققمدى التحقق

مالحظات
مل حتقق

يتحقق
حتقق 

كلي
حتقق 
جزئي

18،8

»يوجد �ضمن املرجعيات:
   - �ضالمل تقدير للكتابة

- التقدير اللفظي رباعي النقاط للكتابة )ال�ضرد ال�ضخ�ضي( 
)الكتابة  الق�ض�ضية(،  )ال��ك��ت��اب��ة  ال��و���ض��ف��ي��ة(،  و)ال��ك��ت��اب��ة 

ال�ضرحية(، )الكتابة املقارنة(، )الكتابة املعلوماتية(.
توجد �ضفحة للمواد امل�ضتهلكة واملواد غري امل�ضتهلكة.18،9

املجالت، ومزودة 18،10 بح�ضب  العلمية  تق�ّضم �ضفحات اخللفية 
ب�ضور ور�ضوم.

توّفر م�ضفوفة املدى والتتابع للمفاهيم العلمية.18،11

تزود ب� قائمة امل�ضطلحات.18،12

تزود ب�ضفحات الرتباط باملعايري العلمية.18،13
العن�ضر 

    الرتميز والرتقيم19

تكون الرموز موحدة الدللة يف جميع اأجزاء الكتاب. 19،1

ت�ضتخدم رموز وا�ضحة الدللة ومعربة.19،2

توجد الرموز يف املو�ضع املنا�ضب قريبة من الفقرة املعنية.19،3

ترقم ال�ضفحات بالأرقام الرومانية ملقدمات الكتاب.19،4

19،5abcd ترقم الوحدات  باحلروف



616

ملحق )3( قائمة باأ�صماء الفريق البحثي واملحللني

جهة العملالتخ�ص�ساملهمةال�صمم
جامعة امللك �ضعودتعليم ريا�ضياترئي�س الفريق د. عبدالعزيز بن حممد الروي�س1
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتنائب رئي�س الفريقد. هيا حممد العمراين2
وزارة الرتبية والتعليمعلوم وتربية- متخ�ض�ضة مناهجباحث رئي�ساأ. وفاء عبداحلميد الربيكان3
جامعة الإمامتعليم علومباحث رئي�سد. اإميان حممد الرويثي4
جامعة الإمامتعليم علومباحث رئي�سد. تهاين عبداهلل الروؤ�ضاء5
جامعة الأمرية نورةتعليم ريا�ضياتباحث رئي�سد. �ضمية عبدالرحمن الباين6
وزارة الرتبية والتعليمتعليم الريا�ضيات- طالبة ماج�ضتريباحث رئي�ساأ. جنالء علي اخلبيتي7
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضيات- باحثة دكتوراهباحث رئي�سد. فاطمة علي ال�ضهري8
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعداأ. �ضالح عبداهلل الزيد9

وزارة الرتبية والتعليمماج�ضتري مناهج وطرق تدري�س ريا�ضياتباحث م�ضاعداأ. عي�ضى احلربي10
وزارة الرتبية والتعليمماج�ضتري مناهج وطرق تدري�س ريا�ضياتباحث م�ضاعداأ. حممد الدو�ضري11
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ. نا�ضر عبداهلل احل�ضيني12
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ. خالد عبداهلل  با كرمان13
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ. حممد �ضالح يو�ضف14
وزارة الرتبية والتعليمماج�ضتري مناهج وطرق تدري�س علومباحث م�ضاعداأ.طرفة عبدالعزيز ال�ضياري15
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ. ابت�ضام �ضلطان ال�ضويحي16
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ. األء  عبدالغفور عبداملعني 17
وزارة الرتبية والتعليمدكتوراه مناهج وطرق تدري�س علومباحث م�ضاعدد. نوال نا�ضر النهاري 18
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ. �ضنعو �ضاملني19
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ. ماجده  �ضلباية20
وزارة الرتبية والتعليمماج�ضتري مناهج وطرق تدري�س علومباحث م�ضاعداأ. وفاء حممد عبداهلل21
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ. �ضلوى بوبكر باوزير22
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومباحث م�ضاعداأ.نهاد عبداحلافظ ع�ضاف23
وزارة الرتبية والتعليمدكتوراه تقنيات ريا�ضياتباحث م�ضاعدد. و�ضحى غالب املطريي24
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعدفاتن عبد الرحيم اجلحديل25
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعد�ضعاد عبداهلل �ضعيد بادغي�س26
وزارة الرتبية والتعليمماج�ضتري مناهج وطرق تدري�س ريا�ضياتباحث م�ضاعدرفيده عمر ح�ضنه27
وزارة الرتبية والتعليمماج�ضتري تربويات ريا�ضياتباحث م�ضاعدندى عبداهلل ال�ضنيدي28
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعدهنادي اإبراهيم البجاد29
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعدرمي حممد عبداهلل الرويتع30
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعداأمل �ضعيد العتيبي31
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعددينا اإبراهيم فيتا32
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعدمنريه عبدالعزيز اجللعود33
وزارة الرتبية والتعليمماج�ضتري تعليم ريا�ضياتباحث م�ضاعداآمنه بدر الع�ضكر34
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ملحق )4( قائمة باأ�صماء املحكمني لالأدوات
قائمة املحكمني لأدوات الفريق الأول

جهة العملالتخ�ص�سال�صمم

اأ�ضتاذ  م�ضارك يف الرتبية د. هيا بنت حممداملزروع1
جامعة الأمرية نورةالعلمية

اأ�ضتاذ م�ضاعد  يف الرتبية د. اإبراهيم اللزام2
كلية العلوم الجتماعية، جامعة الإمام العلمية

دكتوراه يف مناهج د. م�ضفر �ضعود ال�ضلويل3
اأ�ضتاذ م�ضارك يف جامعة امللك �ضعودالريا�ضيات

دكتوراه يف مناهج د. حممدعبداهلل النذير 4
اأ�ضتاذ م�ضارك يف جامعة امللك �ضعودالريا�ضيات

دكتوراه يف مناهج د. عبدالنا�ضر عبداحلميد5
اأ�ضتاذ م�ضارك يف جامعة امللك �ضعودالريا�ضيات

دكتوراه يف مناهج د0 نوال  حممد الراجح6
اأ�ضتاذ م�ضارك يف جامعة الأمريه نورهالريا�ضيات

دكتوراه يف مناهج د. �ضمر عبدالعزيز  ال�ضلهوب 7
اأ�ضتاذ م�ضارك يف جامعة امللك �ضعودالريا�ضيات
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ملحق )5( اخلطة الإجرائية لعمل الفريق

الأن�صطة
الأ�صبوع

�صوال
ذو القعدة

حلجة
ذو ا

حمرم
�صفر 

ربيع اأول
املتطلبات

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

ت�ضكيل فريق العمل
رباء متخ�ض�ضون يف املادة العلمية 

خ
ري الذاتية 

رتبوية وال�ض
وال

اجتماع تعريفي باملهام ونوعها وطبيعة 
الدرا�ضة وحدودها لكل اأع�ضاء الفريق

اإطار ملحاور العمل وحدودها 
ومقر لالجتماع

جمال 
رتبوي يف 

ا�ضتقراء الأدب ال
مي الكتب واأ�ض�س بنائها ل�ضتخال�س 

تقو
املوا�ضفات التي ت�ضمم الكتب يف �ضوئها، 
ل�ضيما ال�ضال�ضل العاملية واملناق�ضة حولها 

يف اجتماعات فرعية

جميع املواقع املتاحة
حل�ضول على درا�ضات 

وت�ضهيل املهمة يف ا
جلامعة اإذا ا�ضتدعى 

وكتب من مكتبة ا
الأمر ذلك

ومقر لالجتماعات الفرعية
رتبوي 

اإعداد اإطار نظري يف �ضوء الأدب ال
و�ضياغة م�ضكلة الدرا�ضة وت�ضاوؤلتها 

واأهدافها 

م�ضح وا�ضتقراء مقدمات اأدلة املعلم 
ومنتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل )كتاب 

الطالب ودليل املعلم لل�ضفوف الأول 
البتدائي، والرابع البتدائي، والأول 

متو�ضط ل�ضتخال�س املوا�ضفات 
واملوؤ�ضرات وال�ضواهد  لهذه املنتجات 

ومناق�ضتها

ري عدد من الن�ضخ الأ�ضلية 
توف

لل�ضل�ضلة دليل املعلم وكتاب الطالب 
والتمارين

ون�ضخ من منتجات امل�ضروع 
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الأن�صطة
الأ�صبوع

�صوال
ذو القعدة

حلجة
ذو ا

حمرم
�صفر 

ربيع اأول
املتطلبات

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

اجتماع فرعي لأع�ضاء الفريق بعد 
ىل قائمة باملوا�ضفات العامة  

التو�ضل اإ
حتديد املوؤ�ضرات وال�ضواهد لكل موا�ضفة 

و
ميها على هيئة اأوراق عمل لكل �ضف 

وتقد
ملناق�ضتها  ودرا�ضتها  

ت�ضنيف املوا�ضفات والأ�ض�س  واملوؤ�ضرات 
وال�ضواهد التي مت التو�ضل اإليها واإعادة 

حتديد مدى التقاطع والتكرار 
ترتيبها و

رتونية 
جمها  من خالل املناق�ضة الإلك

ود
والجتماعات الفرعية

اجتماع لكل اأع�ضاء الفريق لإقرار ما 
ىل القائمة 

مت التو�ضل اإليه،  والتو�ضل اإ
ب�ضورتها الأولية للتحكيم الداخلي 

ني
والتعديل يف �ضوء اآراء املحكم

ني 
خلارجي

ني ا
عر�س القائمة على املحكم

والتعديل يف �ضوء اآرائهم 
رتبوية من 

رباء يف املادة العلمية وال
خ

جلامعات 
رتبية والتعليم وا

وزارة ال

تطبيق القائمة على عينة ا�ضتطالعية 
لكل �ضف )كتاب الطالب، دليل املعلم، 

حمتوى 
كتاب التمارين( بن�ضبة 10% من 

كل كتاب 

جمموعة  
ىل 

فريق العمل بالإ�ضافة اإ
رباء يف التخ�ض�س، يف�ضل 

خل
من ا

جنليزية 
معلمات متمكنات من اللغة الإ

وطالبات الدرا�ضات العليا

حتليل نتائج التطبيق وح�ضاب ال�ضدق 
والثبات وتعديل الأداة يف �ضوئها

حملل اإح�ضائي
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الأن�صطة
الأ�صبوع

�صوال
ذو القعدة

حلجة
ذو ا

حمرم
�صفر 

ربيع اأول
املتطلبات

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

اجتماع لكل اأع�ضاء الفريق ملناق�ضة النتائج 
واإقرارها

اإعداد دليل تعريفي لالأداة مدعماً باأمثلة 
للتطبيق 

م�ضمم تعليمي

اإخراج الدليل التعريفي ب�ضورته النهائية 
للتطبيق الفعلي 

م�ضمم تعليمي 

الت�ضليم النهائي للدرا�ضة بعد مناق�ضة 
رتبوي والدليل 

نتائجها يف �ضوء الأدب ال
التعريفي 

حمكمون خارجيون لتحكيم الدرا�ضة 
والدليل
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