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 الصفحة عنوان الجدول جدول رقم
 321 .امسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخ 4-2-1
 321 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 4-2-1
 331 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 4-2-1
 331 .المواصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات  4-2-1
 322 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 4-2-1
المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول والموصفات التربوية لكتاب الطالب للصف  4-2-32

 .الخامس االبتدائي
323 

 321 .الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات  4-1-3
 321 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-1-2
 321 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-1-1
 313 .والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعةالتكرارات  4-1-4
 314 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة 4-1-1
 311 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 4-1-1
 343 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 4-1-1
 341 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة 4-1-1
 341 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 4-1-1
المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول والموصفات التربوية لكتاب الطالب للصف  4-1-32

 .الثاني متوسط
341 

 313 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى 4-4-3
 314 .لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  4-4-2
 311 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-4-1
 311 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة 4-4-4
 313  .سب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والن 4-4-1
 311 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 4-4-1
 311 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 4-4-1
 312 .الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات  4-4-1
 314 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 4-4-1
المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول والموصفات التربوية لكتاب الطالب للصف  4-4-32

 .االول الثانوي
311 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-1-3
 .األولى

311 

 313 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-1-2
 311 .الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  4-1-1
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 311 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف الثاني 4-1-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-1-1
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 .األولى
311 

 311 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-1-32
 223 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-1-33
 221 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط 4-1-32
المعيارية لمؤشرات المواصفة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 4-1-31

 .األولى
221 

 221 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-1-34
 232 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-1-31
 232 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف االول الثانوي 4-1-31
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-32-3

 .األولى
234 

 231 .واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  4-32-2
 222 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-32-1
 222 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي 4-32-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-32-1

 .األولى
221 

 221 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-32-1
 221 .الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  4-32-1
المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الخامس  4-32-1

 .االبتدائي
212 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-32-1
 .ىاألول

211 

 211 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-32-32
 242 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-32-33
 242 .لموصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسطالمتوسطات والنسب المئوية  4-32-32
 241التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-32-31
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 313 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى 4-4-3
 314 .لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  4-4-2
 311 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-4-1
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 313  .سب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والن 4-4-1
 311 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 4-4-1
 311 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 4-4-1
 312 .الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات  4-4-1
 314 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 4-4-1
المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول والموصفات التربوية لكتاب الطالب للصف  4-4-32

 .االول الثانوي
311 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-1-3
 .األولى

311 

 313 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-1-2
 311 .الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  4-1-1
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 311 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف الثاني 4-1-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-1-1

 .األولى
311 

 312 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-1-1
 312 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-1-1
 314 .لكتاب الرياضيات للصف الخامسالمتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول  4-1-1
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-1-1

 .األولى
311 

 311 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-1-32
 223 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-1-33
 221 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط 4-1-32
المعيارية لمؤشرات المواصفة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 4-1-31

 .األولى
221 

 221 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-1-34
 232 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-1-31
 232 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف االول الثانوي 4-1-31
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-32-3

 .األولى
234 

 231 .واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  4-32-2
 222 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-32-1
 222 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي 4-32-4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-32-1

 .األولى
221 

 221 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-32-1
 221 .الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  4-32-1
المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الخامس  4-32-1

 .االبتدائي
212 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-32-1
 .ىاألول

211 

 211 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 4-32-32
 242 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-32-33
 242 .لموصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسطالمتوسطات والنسب المئوية  4-32-32
 241التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة  4-32-31
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 .األولى

 241 .المواصفة الثانيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات  4-32-34
 241 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-32-31
 241 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف االول الثانوي 4-32-31
4-a--3 كتب الطالب (المواصفات التربوية)ول لموصفات المحور األ المتوسطات والنسب المئوية ،

 .الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانوي: للصفوف
213 

4-a - 2 كتب الطالب (المواصفات الفنية) لثانيالمتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور ا ،
 .س االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانويالثاني االبتدائي، والخام: للصفوف

214 

4- a -3  كتب الطالب ، (مواصفات التناول والعرض)الثالثالمتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور
 .الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانوي: للصفوف

268 

4- -a -4  ألدلة المعلم، (المواصفات التربوية)ول المئوية لموصفات المحور األالمتوسطات والنسب 
 .الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانوي: للصفوف

274 

4-a -5  للصفوف ألدلة المعلم، (المواصفات الفنية)الثانيالمتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور :
 .الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانوي

292 

4-a -6  للصفوف ألدلة المعلم، (المواصفات الفنية)الثانيالمتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور :
 .الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانوي

294 

4-b-1  ملخص المتوسط ومستوى تحقق مواصفات مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي في كتب
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، األول : للصفوف( الرياضيات)الطالب 
 .الثانوي

322 

4-b-2 الطالب  ملخص المتوسط ومستوى تحقق مواصفات مناسبة المحتوى لبيئة المتعلمين في كتب
 .الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، األول الثانوي: للصفوف( الرياضيات)

322 

 326 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى 4-5-1
 312 المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات  4-5-2
 312 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-5-3
 316 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة 4-5-4
 319 .لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  4-5-5
 322 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 4-5-6
 326 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 4-5-7
 329 .والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات الحسابية  4-5-8
 333 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة  التاسعة 4-5-9
 338 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة العاشرة 4-5-12
المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لدليل المعلم للصف المتوسطات والنسب  4-5-11

 .الثاني االبتدائي
342 

 342 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األول 4-7-1
 347 الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة  4-7-2
 352 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-7-3
 353 . التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة 4-7-4
 356 .ومؤشرات المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد  4-7-5
 359 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 4-7-6
 366 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 4-7-7
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 369 .المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب  4-7-8
 373 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 4-7-9
 379 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة العاشرة 4-7-12
لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لدليل المعلم للصف  المتوسطات والنسب المئوية 4-7-11

 .الخامس االبتدائي
382 

 384 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األول 4-7-1
 388 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-7-2
 392 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-7-3
 392 . التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة 4-7-4
 395 .الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة  4-7-5
 398 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 4-7-6
 423 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 4-7-7
 427 .ت المواصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرا 4-7-8
 411 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 4-7-9
 416 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة العاشرة 4-7-12
األول المواصفات التربوية لدليل المعلم للصف المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور  4-7-11

 .الثاني المتوسط
418 

 422 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األول 4-8-1
 424 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-8-2
 427 .والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات  4-8-3
 429 . التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة 4-8-4
 432 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة 4-8-5
 436 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 4-8-6
 441 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 4-8-7
 445 .امنةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الث 4-8-8
 452 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 4-8-9
 456 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة العاشرة 4-8-12
التربوية لدليل المعلم للصف المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات  4-8-11

 .األول الثانوي
462 

 462 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األول 4-5-12
 465 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-5-13
 469 .الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والمتوسطات  4-5-14
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني المواصفات الفنية لدليل المعلم للصف  4-5-14

 .الثاني االبتدائي
471 

 472 .األولالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة  4-7-12
 475 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-7-13
 479 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-7-14
الفنية لدليل المعلم للصف المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني المواصفات  4-7-15

 .الخامس االبتدائي
481 

 483 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األول 4-7-12
 485 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-7-13
 489 .الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والمتوسطات  4-7-14
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني المواصفات الفنية لدليل المعلم للصف  4-7-15

 .الثاني المتوسط
492 

 491 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األول 4-8-12
 494 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-8-13
 497 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-8-14
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 .األولى

 241 .المواصفة الثانيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات  4-32-34
 241 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 4-32-31
 241 .المتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف االول الثانوي 4-32-31
4-a--3 كتب الطالب (المواصفات التربوية)ول لموصفات المحور األ المتوسطات والنسب المئوية ،

 .الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانوي: للصفوف
213 

4-a - 2 كتب الطالب (المواصفات الفنية) لثانيالمتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور ا ،
 .س االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانويالثاني االبتدائي، والخام: للصفوف

214 

4- a -3  كتب الطالب ، (مواصفات التناول والعرض)الثالثالمتوسطات والنسب المئوية لموصفات المحور
 .الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واالول الثانوي: للصفوف

268 
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 الفصل األول
  المدخل للدراسة

 :الدراسة مقدمة 4-4
تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتطوير تعليم الرياضيات     

المعرفة، ويتمث ل ذلك في مشروع  ، وأداة من أدوات صناعةللتنميةوالعلوم كرافد أساسي 
بصفته أحد األدوات  ؛الذي يستند إلى معايير عالمية ،تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية

تعريب ومواءمة واحدة من السالسل العالمية في  مة في هذا السياق، ويتحدد ذلك فيالمه
وقد ". McGraw-Hillل األمريكية يسلسلة ماجروه"وهي  ،مجال تعليم الرياضيات والعلوم

 .رشركة العبيكان للبحث والتطويإلى تنفيذ هذا العمل بعهدت وزارة التربية والتعليم 
وبخاصة مع االتجاه لتفعيل  ،وشهد مجال تعليم الرياضيات وتعلمها تطورات متسارعة     

تم إعادة النظر ، واستجابة لذلك. الدور النشط للمتعلم في عملية تعلمه وبناء معرفته بنفسه
مة سلسلة كتب ءمن خالل تبني وموا ،في مناهج الرياضيات بالمملكة العربية السعودية

 ،عليم العاماألمريكية لجميع مراحل الت  McGraw-Hill" ماجروهيل"الرياضيات لـدار نشر
الرويس والشلهوب )التي تضمن المحافظة على بنية السلسلة  ،وفقًا للطرق العلمية السليمة

 (. 2233وعبد الحميد،
بعض البحوث المسحية آلراء المعلمين فاعلية استخدام سلسلة كتب  ظهرتوقد أ    

واتج في تحسين ن ،,Geometry ("Algebra1,Algebra2)"ل للمرحلة الثانوية يماجروه
 . (McGraw-Hill Companies, 2004b; 2005; 2006)تعلم الرياضيات 

مبادئ ومعايير الرياضيات للمجلس الوطني األمريكي  إلىطار هذه الدراسة إيستند      
باإلضافة لما ورد في األسس التي بنيت عليها ( NCTM, 2000)  لمعلمي الرياضيات

كما تم  .ل تعتمدهايسلسلة ماجروه كون ؛((Glencoe Mathematics, 2004 السلسة
وهي التوازن بين المعرفة التقريرية  ،مراعاة الخصائص األساسية لمنهج الرياضيات الجيد

واتساق المنهج مع ، وشمولية المنهج للمحتوى المعرفي والمهاري، والمهارات اإلجرائية
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 ,Bodrova, Dean & Florian والترابط بين المنهج عبر الصفوف الدراسية، المعايير

2001)  (Apthorp, . 

ومواطن ذلك  ،(NCTM, 2000)وتشير أدلة المعلم إلى ما تم استهدافه من معايير     
إن أهمية تحديد مدى استهداف المعايير تنبع من النظرة . داخل الكتاب المدرسي

ها بالمعايير  ،المعاصرة أكثر  ،(Park, 2005)التي تؤك د على أهمية أن يكون المنهج موج 
 .من كونه مرتبطًا بالموضوعات أو المحتوى

يشتمل على نه إفاعل في تحقيق األهداف التربوية المتوخاة، إذ  وللكتاب المدرسي دور     
الحقائق واألفكار والمفاهيم األساسية في موضوع معيَّن، جموعة من مالحد األدنى 

ويعرض الخبرات التعليمية بصورة تراعي التنظيم المنطقي لألفكار في هذا المبحث من 
جهة، وتالؤم مطالب النمو ومبادئ التعلم للطالب من جهة أخرى، كما أنه يهيئ للطالب 

ات واألمثلة؛ مما يزيد من تعزيز مراجعة المادة الدراسية متى أراد، ويزوده بالتدريب
يساعده في انتقال أثر التعلم إلى مواقف حياتية مشابهة؛ لذا فعلى و المعلومات في ذهنه، 

تحقيقه ألهداف المنهج  -إلى حد كبير -جودة الكتاب المدرسي وحسن استخدامه، يتوقف 
(Horsley et al., 2010)       . 

بين معايير الرياضيات المدرسية والكتب والمواد كون هناك فجوة تإال أنه عادة ما     
 ,Fan, and Zhu)فعلى سبيل المثال توصلت دراسة  ،التعليمية التي تعكس تلك المعايير

إلى أن هناك تباينًا في كل من الصين وسنغافورة والواليات المتحدة، بين معايير  (2007
المتحدة األميركية غالبًا ما يكون وفي الواليات . الرياضيات والكتب الدراسية التي تعكسها

، وحتى الكتاب إليهاهناك تباين فيما يقدمه المعلم ومعايير الرياضيات التي يستند 
المدرسي الذي يختاره، والذي ينظر له في كثير من الحاالت من بعض المدرسين على 

، ء بجودتهيجب االرتقا ،ولكي يكون الكتاب المدرسي أداًة تعليمية فاعلة. أنه هو المنهج
واالهتمام باستمرارية تطويره في ضوء التوجهات واإلصالحات التربوية الحديثة، التي 

لذا . التفاعل بين الطالب في الموقف التعليمي ومحتوى الكتاب محور اهتمامها تجعل
تجعل الطالب يشارك في بناء  ،فمحتوى كتب الرياضيات يجب أن يكون وسيلة جاذبة

تشمل مهارات التفكير المختلفة، مع األخذ في  ،ت ومهارات متنوعةالمعرفة، ويكتسب خبرا

16 
 

االهتمام و  ،الحسبان القضايا االجتماعية واألخالقية المرتبطة بالبيئة والمجتمع المحلي
بحيث تضع الطالب في مواقف عملية تدفعه  ؛بتنويع مصادر التعلم واستراتيجيات التدريس

كما تضعه في مواقف يمارس ، واتخاذ القرارات فيما يتعلق بتعلمه ،إلى ممارسة التفكير
وتجعل من الدراسة تعلمًا ذا معنى  ،فيها حل المشكالت المرتبطة بالحياة العملية الواقعية

(Patrick, 1988.) 
وتحظى كتب الرياضيات بأهمية خاصة بين الكتب المدرسية؛ كونها تسهم  بشكل    

العلمية، باإلضافة إلى حاجة المعلمين والمعلمات لكتب ذات مباشر في تنمية الثقافة 
جودة عالية؛ لدعم التأهيل التربوي الالزم، في هذه المادة، بالنسبة لعدد كبير من المعلمين 

، كما أن عدم توفر مصادر تعلم متخصصة ومتنوعة تزيد من أهمية (2221بن طريف، )
 .(Mohammad & Komari, 2007)هذا المبحث 

 يرتبط الدراسية، وما الكتب في والمتمثلة المختلفة، المشروع مخرجات بعض حيث إن    

 لتلك المخرجات؛ لضمان تقويم إجراء المهم من إنجازها، فقد أصبح تم أخرى كتب من بها

للتحقق من  ؛لذا ُيعد تقويم كتب الرياضيات المدرسية حاجة ملحة. المطلوبة الجودة توافر
وقد يكون من األبعاد المهمة تحديد مدى . منها خاةالمتو أنها تسهم في تحقيق األهداف 

ترجمتها وتكييفها منها،  تالتي تم ،الكتب مع المصادر األصلية( Alignment)اتساق 
كتب سلسلة ها ئضو والتزامها بالمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض التي بنيت في 

لخصائص المجتمعية لوكذلك ضمان توافق ومناسبة تلك المواد التعليميه ، "لماجروهي"
 .وبيئة المتعلمين

 :الدراسة وأسئلتهامشكلة  4-3
المناهج والكتب المدرسية إحداث تغيير  قصدت وزارة التربية والتعليم من تطويرحيث    

بأن التغيير النوعي  قناعتهانوعي في واقع التعلم والتعليم السائد في المدارس؛ انطالقًا من 
يوفر  ،المستهدف في الواقع التربوي ال يمكن تحقيقه إال من خالل بيئة تعلم وتعليم فعالة

لها مناهج وكتب تواكب المستجدات، وتعطي فرصة أكبر للطالب؛ لتعلم الرياضيات 
حسب رغبته واستعداداته  الً بطرق تجعلهم أعضاء فاعلين ومنتجين في المستقبل، ك

 . وقدراته، مع التركيز على موضوعات جديدة، تحاكي الحياة الواقعية والعملية للطالب
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اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتطوير المستمر المبني على دراسات  وانطالقًا من    
األول  :فللدراسة التقويمية التي استهدفت في المرحلة األولى الصفو  استكماالً ، و علمية

مستوى  لكشف عنلتأتي هذه الدراسة ، الرابع االبتدائي، واألول المتوسطاالبتدائي، 
اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات مع المواصفات التربوية والفنية والتناول 

، والخامس االبتدائي الثاني: والعرض كما تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيل للصفوف
واألول الثانوي، والتحقق من مدى مناسبة تلك المنتجات ، والثاني المتوسط، االبتدائي

 :تبعها مرحلة ثالثة الستكمال بقية الصفوفتوس ،للمجتمع السعودي وبيئة المتعلمين
 (.والثالث الثانويالثانوي ، والسادس االبتدائي، والثالث المتوسط، والثاني االبتدائي الثالث

 :اإلجابة عن األسئلة التاليةوبالتالي تتحدد مشكلة الدراسة في 
 ما مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات: السؤال الرئيس األول -

في  واألول الثانوي، والثاني المتوسط، الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي: للصفوف
والعرض كما تظهر في منتجات  مع المواصفات التربوية والفنية والتناول المملكة

 سلسلة ماجروهيل ؟

 :األسئلة التالية ويتفرع من هذا السؤال
كتب الطالب ما المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض التي اعتمدتها  -1

، االبتدائي الثاني االبتدائي والخامس :للصفوف)وأدلة المعلم للرياضيات 
 لسلسلة ماجروهيل؟ ( والثامن، والعاشر

: المواصفات التربوية في كتب الطالب للرياضيات للصفوفتحقق ما مستوى  -2
الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي في 

 المملكة العربية السعودية؟

: ما مستوى تحقق المواصفات الفنية في كتب الطالب للرياضيات للصفوف -3
االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي في الثاني االبتدائي، والخامس 

 المملكة العربية السعودية؟
ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في كتب الطالب للرياضيات  -4

الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول : للصفوف
 الثانوي في المملكة العربية السعودية؟
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: واصفات التربوية في أدلة المعلم للرياضيات للصفوفما مستوى تحقق الم -5
الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي في 

 المملكة العربية السعودية؟

الثاني : ما مستوى تحقق المواصفات الفنية في أدلة المعلم للرياضيات للصفوف -6
المتوسط، واألول الثانوي في المملكة االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني 

 العربية السعودية؟

ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في أدلة المعلم للرياضيات  -7
الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول : للصفوف

 الثانوي في المملكة العربية السعودية ؟

 الثاني: للصفوفالمواءمة ة كتب الرياضيات ما مدى مناسب: السؤال الرئيس الثاني -
، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي لثقافة المجتمع في االبتدائي

 المملكة العربية السعودية وبيئة المتعلمين؟

 :األسئلة التالية ويتفرع من هذا السؤال
االبتدائي، الثاني : ما مستوى تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوف -8

والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية 
 لثقافة المجتمع في ضوء تحليل محتواها؟، السعودية

الثاني االبتدائي، : ما مستوى تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوف -9
ية والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العرب

 لبيئة المتعلمين في ضوء تحليل محتواها؟، السعودية

 
 :أهداف الدراسة 3-1

 :هدفت هذه الدراسة إلى مايلي

، االبتدائي الثاني: للصفوف تحديد مستوى اتساق كتب الطالب للرياضيات-4
مع المواصفات  في المملكة واألول الثانوي، والثاني المتوسط، والخامس االبتدائي

 . التربوية والفنية والتناول والعرض كما تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيل
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اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتطوير المستمر المبني على دراسات  وانطالقًا من    
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 العربية السعودية؟

ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في أدلة المعلم للرياضيات  -7
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، االبتدائي الثاني: للصفوف تحديد مستوى اتساق أدلة المعلم للرياضيات -3
مع المواصفات  في المملكة واألول الثانوي، والثاني المتوسط، والخامس االبتدائي

ض كما تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيل التربوية والفنية والتناول والعر 
 . للصفوف

، االبتدائي الثاني: للصفوف التحقق من مدى مناسبة كتب الطالب للرياضيات-4
لثقافة المجتمع في المملكة  واألول الثانوي، والثاني المتوسط، والخامس االبتدائي

 .العربية السعودية وبيئة المتعلمين

 :أهمية الدراسة 4-1
تأتي أهمية هذه الدراسة من كون تقويم كتب الرياضيات المدرسية يمثل      

متطلبًا متجددًا، كخطوة أولى لمواكبة التحديثات والتطورات العالمية، في مجال مناهج 
  :أنها قد تسهم في كماالرياضيات، 

حول للقائمين على مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية تقديم تغذية راجعة  .3
بالمواصفات التربوية والفنية  كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضياتلتزام مدى ا

، وتوضيح مدى (ماجروهيل)مواءمتها  توالتناول والعرض في السلسلة التي تم
 ،.المحافظة على بنية المنهج الوارد فيها

تقديم مقترحات لتجويد منتجات المشروع من خالل مقارنته مع مواصفات المنتج   .2
 .األصلي

القوة المتعلقة بمواءمة منتجاته ومستوى تمثيل محتواها لثقافة  ديد جوانبتح .1
تحسينها وفق لن وجدت؛ إالقصور  وجوانب، وبيئة المتعلمين لتعزيزها، المجتمع

 .أسس علمية سليمة

مرجعًا في  ولتكونن يالباحث التي قد تفيد؛ الرياضياتبناء أدوات لتقويم كتب  .4
 .المستقبلية لمجال الرياضياتالدراسات التقويمية 

 :مجتمع وعينة الدراسة 4-5

 :تمثل المنتجات التعليمية التالية مجتمع وعينة الدراسة
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م، 2221، طبعة (ماجروهيل)الطالب والمعلم للسلسلة األصل ( الرياضيات)كتب  .3
 .م للصف العاشر2232الثاني، والخامس ، والثامن، وطبعة : للصفوف

الثاني االبتدائي، : هـ للصفوف3411طبعة ، دلة المعلمالطالب وأ( الرياضيات)كتب  .2
 .الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية

 :حدود الدراسة 4-6
كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات، في المملكة العربية : الحدود الموضوعية     

والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثاني االبتدائي، : السعودية، للصفوف
على منتجات  - أيضاً  –كما تقتصر ، (هـ3411طبعة النسخ المعدلة )الثانوي 

، (م2221طبعة )الثاني والخامس والثامن، : من المواد التعليمية، للصفوف" ماجروهيل"
 .للصف العاشر( م2232طبعة )و

والتي تم تطبيق كتب الطالب وأدلة المعلم  هـ3414 -3411العام الدراسي   :الحدود الزمانية
 .هـ3414ذو القعدة لعام  31 –ربيع األول 31فيها ، في الفترة من 

 :مصطلحات الدراسة 4-7
 هي الكتب التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، في المملكة العربية  :كتب المشروع

السعودية، ضمن مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، وتستند إلى 
-3412العالمية، والتي تم تعميمها مع بداية العام الدراسي " ماجروهيل"سلسلة 
 (.م2221) ه3413

 ماجروهيل"المعلم المنتجة من قبل شركة هي كتب الطالب وأدلة  :كتب السلسلة "
، Math Connectsللرياضيات المتصلة   Macmillan McGraw-Hill األمريكية

  .والتي تم تعريبها ومواءمتها لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

 هو أسلوب علمي، يستخدم لالستدالل بطريقة منظمة وموضوعية  :تحليل المحتوى
ى خصائص محددة للمحتوى، وُيعرف في هذه الدراسة أنه األسلوب الذي يستهدف عل

وصف المحتوى التعليمي وصفًا موضوعيًا ومنظمًا، لكمية وطبيعة المادة المتضمنة 
 .في كتب الرياضيات
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، االبتدائي الثاني: للصفوف تحديد مستوى اتساق أدلة المعلم للرياضيات -3
مع المواصفات  في المملكة واألول الثانوي، والثاني المتوسط، والخامس االبتدائي
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 هي مجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه : المواصفات التربوية
وهي تلك  ،لناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوىالمنتج التعليمي من ا

المواصفات المتحققة في منتجات سلسلة ماجروهيل لكتب الطالب وأدلة المعلم 
 .للرياضيات

وهي مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون  :المواصفات الفنية -
تمثل في التصميم الظاهري وت ،من الناحية المادية الظاهرية عليه المنتج التعليمي

وهي تلك المواصفات المتحققة  ،واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونات الكتاب
 .في منتجات سلسلة ماجروهيل لكتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات

 تلك الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج وهي : التناول والعرض
الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي كتاب في منتجات التعليمي من 

سلسلة ماجروهيل لكتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات، من حيث بنية الكتاب، 
 . والوحدة أو الفصل، والدرس وطريقة العرض

 مدى تنفيذ أو تقيد كتب الرياضيات بتعزيز الهوية : تمثيل المحتوى لثقافة المجتمع
واالتساق مع التشريعات والنظم المحلية وعدم ، وقيم المجتمع السعودي، ميةاإلسال

 .     واالرتباط بالبيئة الجغرافية السعودية، التصادم معها
 مدى مراعاة كتب الرياضيات لخبرات الطالب: تمثيل المحتوى لبيئة المتعلمين ،

نقرائية الكتب للطالب  .والخصائص العمرية للمرحلة وا 
 مدى التزام كتب المشروع بالمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض التي : االتساق

 (.بناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة" )ماجروهيل"تظهر في سلسلة 
 إصدار حكم على مدى جودة الكتاب الذي يمثل الوثيقة : تقويم الكتاب المدرسي

ومدى قدرته على ، م والتعلمومدى تيسيره لعمليتي التعلي، اإلجرائية لمحتوى المنهج
تمهيدًا ، والكشف عن نقاط ومواطن القصور فيه، تحقيق أهداف العملية التعليمية
 (.324.، ص2221، يوسف والرافعي" )التخاذ قرارات مناسبة لعالجها

ويقصد بالتقويم في هذه الدراسة عملية الحكم على مدى التزام كتب الرياضيات والعلوم     
، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي االبتدائي الثانيالطبيعية للصف 

22 
 

 (هـ، بجزأيها3414-3411هـ المطبقة في العام الدراسي 3411الطبعة المعدلة )
والتي تم  ،والتناول والعرض في محتوى تلك الكتب ،بالمواصفات التربوية والفنية

وتمثيل محتواها لكل من ثقافة  ،استخالصها من كتب الرياضيات لسلسلة ماجروهيل
 .وتقديم مقترحات من شأنها تجويد هذه الكتب وتطويرها ،المجتمع وبيئة المتعلمين
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 (هـ، بجزأيها3414-3411هـ المطبقة في العام الدراسي 3411الطبعة المعدلة )
والتي تم  ،والتناول والعرض في محتوى تلك الكتب ،بالمواصفات التربوية والفنية

وتمثيل محتواها لكل من ثقافة  ،استخالصها من كتب الرياضيات لسلسلة ماجروهيل
 .وتقديم مقترحات من شأنها تجويد هذه الكتب وتطويرها ،المجتمع وبيئة المتعلمين
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 الفصل الثاني
  أدبيات الدراسةاإلطار النظري و 

انطالقًا من أهداف الدراسة الحالية في تقويم كتب الرياضيات من حيث مواصفاتها    
ومواءمتها لثقافة المجتمع وبيئة المتعليمن من  ،والتناول والعرض من جهةالفنية والتربوية 

المواصفات : المحور األول. جهة أخرى، فقد تم تقسيم هذا الجزء إلى محورين أساسيين
مواءمة الكتب لثقافة : الفنية والتربوية والتناول والعرض، في حين تناول المحور الثاني

 .المجتمع وبيئة المتعلمين
 المواصفات الفنية والتربوية وأسلوب التناول والعرض: المحور األول

ترى الكثير من الدراسات التي تتجه نحو تقويم الكتب إلى تحقيقها أو تضمينها 
مواصفات محددة، تتعلق بالتصميم التربوي، أو المحتوى، أو المظهر، وتكون تلك 

ويرى (. Shield, 2005)ة شيلد المواصفات غالبًا مشتقة من األدب التربوي ذي العالق
فريق آخر من الباحثين أن تقويم الكتب يتجه إلى تحديد مدى ات ساق الكتب المدرسية 

(Textbooks Alignment ) مع مرجعيات وأطر أخرى محددة سلفا مثل وثائق المعايير
 .وأطر المنهج المنبثقة من ثقافة المجتمع وحاجات المتعليمن

وقد ازدادت الدراسات ضمن االتجاه الثاني، وخصوصًا بعد ظهور حركة المعايير في    
حيث زاد التأكيد بعد ظهور . عدد من الدول، وبخاصة في الواليات المتحدة األمريكية

 ,NCTM)لمعلمي الرياضيات االمريكي وثيقة المبادئ والمعايير من المجلس الوطني 

ر، خمسة منها للمحتوى الرياضي، واألخرى تركز والتي ركزت على عشرة معايي( 2000
االعداد والعمليات عليها، والجبر، : ومعايير المحتوى هي. التدريسية على العمليات

حل المشكالت، : بينما معايير العلميات هي. والهندسة، والقياس، واالحصاء واالحتماالت
قد رافق ذلك دعوات  . التمثيلوالتبرير والبرهان، والتواصل الرياضي، والترابط الرياضي، و 

تؤكد على أهمية التأكد من مدى توافق أو اتساق المواد التعليمية مع المعايير الوطنية،  
إلى أن هذا التوجه في ( Shield, 2005)شيلد حيث يؤكد كجزء من ضمان جودتها 

، (Systemic Strategies)الدراسات يتسم بالعمق، كونه ُيبنى وفق استراتيجيات منظ مة 
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تربط بين محتوى الكتب المدرسية مع الممارسات التعليمية المطلوبة من الجهات المختلفة، 
 .مثل المنظمات المهنية لتعليم الرياضيات، باإلضافة إلى تقويم تعلم الطالب

ويمكن القول أن هذه الدراسة يمكن تصنيفها ضمن الرأي الثاني والذي يرى أن تحديد    
. ب المدرسية ومرجعيات أخرى يتوافق مع أهداف هذه الدراسةمدى االتساق بين الكت

األصلية للرياضيات، التي اعتمدتها " روهلجما"وتمث ل المرجعيات في هذا البحث سلسلة 
المنهج المقصود أو "وزارة التربية والتعليم، حيث تمث ل السلسلة األصل ما يمكن تسميته 

 وتم بناء. قة في المدراس كمنتج للمشروعتجسيده في الكتب المترجمة والمطب" المستهدف
من مرحلة الروضة إلى الصف  االمريكي سلسلة ماجروهل على معايير المجلس الوطني

 ، حيث ظهرت المعايير جميعها وفقا لمصفوفة المدى والتتابع لهذه السلسلةالثاني عشر
(Glencoe Mathematics, 2004 .) وبالنظر إلى أهداف المشروع نجد أن الوزارة

وزارة " )إنتاج كتب مدرسية في الرياضيات ال تقل جودة عن السلسلة األصل"جعلت 
وبناء عليه؛ فكلما اقتربت كتب المشروع من المواصفات التربوية (. التربية والتعليم، ب ت

وبالتالي . ت أكثر جودةوالفنية وأساليب التناول والعرض كما هي في السلسلة األصل؛ كان
تحديد مفهوم اتساق المنهج وعلى فسيكون التركيز على مراجعة األدبيات التربوية 

 .ومستوياته وأنواعه، وأساليب عرضه هي مدار الحديث في هذا الجزء
 :مفهوم اتساق المنهج - أوالا 

" اتساق المنهج"في تحديد المقصود بمصطلح  ثون والتربويونحيختلف البا
(Glatthorn, 1999 .)االلتزام : ويطلق عليه أيضًا تسميات أخرى مثل(Adherence) ،

وقد تقصت (. Wraga, 1999)راجا ( Consistency)واالنسجام ( Match)التوافق 
أغلب التعاريف المتصلة بمفهوم اتساق المنهج، وتوصلت إلى ( Bennett, 2005)بينيت 

السياق األول هو مجال السياسات التربوية . أن المصطلح يستخدم في سياقين مختلفين
(Educational Policies ) واختارت تعريف ويب(Webb, 1997) الذي أشار صراحة ،

إلى أن االتساق حين يستخدم في المجال التربوي فإنه يعني مدى تفاعل عناصر السياسة 
 . التربوية فيما بينها لتقود التدريس وبالتالي تعل م الطالب
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 الفصل الثاني
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ياق الثاني فهو عندما يشار إلى االتساق كـ منهجية للتحليل وفق معايير أما الس   
، حيث أشارت إلى (Anderson, 2002)محددة، وينطبق ذلك على استخدام اندرسون 

االتساق بأنه تحليل العالقة بين التقويم واألهداف، وبين األهداف والمواد التعليمية وأنشطة 
وربما يتوافق ذلك أيضًا مع . تعليمية وأنشطة التدريسالتدريس، وبين التقويم والمواد ال

التوافق بين المنهج المحلي مع مصدر "بأن االتساق يعني ( Wraga, 1999)تعريف راجا 
ذا ما تعلق األمر بترجمة كتب من لغة إلى لغة وثثقافة أخرى أصبح التوافق ." خارجي وا 

 .واالتساق من أهم عناصر نجاح المشروع
أن مصطلح االتساق يمكن توسيعه ( Glatthorn, 1999)قالتهورن  وتتفق بينيت مع

حيث يمكن النظر إليه كأداة، وربما كإطار . ليشمل مجال السياسات التربوية وأداة للتحليل
المنهج المقصود، المنهج : مثال)لمقارنة االتساق بين مستويات أو صور مختلفة للمنهج 

وتشير بينيت إلى أنه خالل تقص ي ( . إلخ...عل مالمكتوب، المنهج المدرَّس، المنهج المت
 :االتساق يقوم الباحث بـ

 .فهم التقاطعات ومستويات التباين بين أبعاد المنهج المختلفة -

 .تحديد أكثر صور االختالف بين أكثر األبعاد أهمية -

 .تحديد ما يمكن عمله لتقليل الفجوة أو االختالف -

مثل المنهج )عني بالضرورة التطابق بين بعدين ومما سبق يظهر أن االتساق قد ال ي   
وكتطبيق على هذه الدراسة، فيمكن النظر إلى (. المقصود والمكتوب على سبيل المثال

االتساق من خالل مدى االلتزام بتطبيق المواصفات التربوية والفنية واساليب تناول 
نا ال نتوقع ومن البدهي أن. المفاهيم وطرق عرضها كما ظهرت في سلسلة ماقروهل

 . المطابقة كون المنتجين التعليمين ال بد من تباينهما نظرا ألنهما أعدا لسياقين مختلفين
وقد تنوعت البحوث المتعلقة باالتساق لترك ز على عدة مكونات مثل المواد التعليمية،    

ة، يمكن أن ففيما يتعلق بالمواد التعليمي. التدريس، التطوير المهني، أو التقويم واالختبارات
يستقصى مدى االتساق مع معايير المنهج، وكذلك مع االختبارات المعيارية أو الوطنية 

ورغم وجود دراسات حول النوع األول وهو االرتباط بمعايير المنهج المتصلة . بشكل عام
للتربية  2213بالمحتوى والعمليات، ومن أشهرها الدراسات التي أنجزت ضمن مشروع 
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تلك التي تركز على االختبارات األكثر انتشارًا واهتمامًا منذ فترات متقدمة  العلمية إال أن
(Webb, 1999 .) كما تشير إلى أن إجراءات المراجعة وتقويم الكتب المدرسية تتطلب

التركيز على األنشطة والدروس التي تتسق مع أهداف تعلم المحتوى، وتصميم معايير 
 .  لمحتوىمحددة تساعد الطالب على تعلم ذلك ا

أما تلك المتعلقة بدراسة اتساق التدريس فمن أمثلتها ما قام به جامرون وآخرون    
(Gamoran et al., 1997 ) حيث فحصوا محتوى التدريس في فصول الرياضيات في

المرحلة الثانوية، وربطوه بدرجات الطالب في االختبارات، ووجدوا عالقة تأثير إيجابية 
. أنهم قاموا بتدريسه من موضوعات، وبين تحصيل الطالببين ما ذكر المعلمون 

ستراتيجيات وتتنوع اال. واستنتجوا أن هناك عالقة اتساق قوية بين المنهج المدر س والتقويم
التدريسية المقترحة في كتب الرياضيات المدرسية لكنها يمكن أن تصنف في ثالث 

 (: Dean et al, 2012)مجموعات حسب 
 .إيجابيةتكوين بيئة تعلم  -3

 .مساعدة الطالب على االستيعاب والفهم -2

 .دعم الطالب لتوسيع وتطبيق المعرفه  -1

وكل ذلك يتوافق مع توجهات التعلم البنائي والذي ترتكز عليه كتب الرياضيات موضع 
 .الدراسة

 ,.Garet et al)وفيما يتعلق باالتساق في التطوير المهني يشير قاريت وآخرون    

ساق التطوير المهني مع معايير المنهج والتقويم يمث ل أحد األبعاد في ، إلى أن ات(2001
فإن ( Webb, 1997)وكما يشير ويب . ضمان شمولية التوجيه الذي يتلقاه المعلمون

التطوير المهني يمكن أن يتضمن موضوعات تتناولها معايير المحتوى، وكذلك يمكن أن 
ة في االختبارات المدرسية على المستوى يأخذ في الحسبان األهداف التعليمية المتضمن

 .الوطني أو الدولي
ويمثل اتساق التقويم أغلب الدراسات التي تتناول االتساق، وخصوصًا في السنوات    

ومن أشهر الباحثين (. Webb, 1999)األخيرة، بعد تفعيل األنظمة المحاسبية التربوية 
عدة دراسات بالتركيز على االتساق المشتغلين بمسار االتساق، ويب الذي قام من خالل 
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ياق الثاني فهو عندما يشار إلى االتساق كـ منهجية للتحليل وفق معايير أما الس   
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 ,Webb)وقام ويب . بين معايير المنهج للرياضيات، وما يتم استهدافه في االختبارات

، بتحليل االختبارات في أربع واليات أمريكية، ومقارنتها مع معايير المنهج، (1999
ل إلى أن هناك تفاوتًا في مدى االتساق، على مستوى الموضوعات والصفوف  وتوص 

وبرغم أن هناك اتساقًا عامًا حول تضمين الموضوعات المطلوبة في . الدراسية والواليات
وثائق المعايير؛ إال أن هناك تدنيًا في االختبارات في مدى عمق وتنوع المتطلبات 

 .المعرفية
دراسة اتساق ثالثة عشر كتابًا مدرسيًا للرياضيات  2213ضمن مشروع  أيضاً  تكما تم  

 National Council of Teachers)المجلس الوطني لمعايير الرياضيات مع معايير 

of Mathematics, 1989) ضمن دراسة خاصة قام بها كيلم ورفاقه ،(Kulm, 

Morris, & Grier, 2000) فريقًا مكونًا من األكاديميين والمعلمين، ممن  32، بواسطة
ددة بمقياس رباعي، تتضمن ستة تلق وا تدريبًا على تقويم الكتب المدرسية وفق أداة مح

معيارًا، والتي يمكن تتبعها من خالل مجموعة من  24مجاالت، يندرج تحتها عدد 
 :ومن أمثلة تلك المجاالت والمعايير والمؤشرات ما يلي. المؤشرات

 تحديد الغرض من دراسة المحتوى، ويتضمن ثالثة معايير: المجال األول. 
 :وحدة، ويمكن تتبعه من خالل ستة مؤشراتإيصال الغرض من ال: (4)المعيار 

 .يعرض الغرض للطالب بشكل صريح .3

 .من المرجح أن يفهم الطالب الغرض من الوحدة .2

 .من المرجح أن يكون الغرض ممتعًا ومشجعًا للطالب .1

 .يتاح للطالب فرصة مناقشة الغرض والتفكير فيه .4

 .غالب األنشطة والدروس منسجمة مع غرض الوحدة .1

 .على الهدف في نهاية الوحدةيؤكد المحتوى  .1
 :ويمكن تتبعه من خالل أربعة مؤشرات: إيصال الغرض من الدرس: (3)المعيار 

يدعم المحتوى المعلمين إليصال الغرض من كل نشاط أو درس إلى  .3
 .الطالب

 .يشجع كل نشاط كل طالب ليفكر في غرض الدرس أو النشاط .2
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ترتبط األنشطة والدروس يدعم المحتوى المعلمين ليبينوا للطالب كيف  .1
 .ببعضها

يدعو المحتوى الطالب بشكل متكرر ليفكروا فيما تعلموه وما يحتاجون أن  .4
 .يتعلموه الحقاً 

وتم توثيق النتائج بشكل منفرد لكل كتاب، وللكتب بشكل متكامل، وفقًا لمدى تحقيقها    
للمعايير على ما مقداره  وقد حصلت الكتب الثالثة األكثر تحقيقاً . لألربعة والعشرين معياراً 

ضمن المجاالت الستة المستخلصة من وثائق معايير المحتوى للمجلس  1.22من  2.1
 .الوطني لمعلمي الرياضيات

( Shield, 2005)، قام شيلد 2213وبتوظيف نفس المنحى المستخدم في مشروع    
مدى اتساق الكتب  في أستراليا، للتأكد من" كوينزالند"بتقويم كتب الرياضيات في مقاطعة 

وقد . 32-3المدرسية في المقاطعة مع المعايير الجديدة التي اعتمدتها الوالية، للصفوف 
بناء استراتيجية التقويم، التطبيق : أنجز عملية االتساق من خالل أربع خطوات، تمث لت في

حلة معلمي المر )التجريبي لالستراتيجية ثم تعديلها في ضوء التجريب، تدريب المحللين 
على تطبيق االستراتيجية، وأخيرًا الخروج بالنتائج المتعلقة بمدى اتساق الكتب ( المتوسطة

إلى فاعلية تطوير المؤشرات في تتبع " شيلد"وقد أشار . المدرسية مع معايير المقاطعة
االتساق في الكتب المدرسية، غير أنه في المقابل يحتاج تتبعها إلى فهم عميق 

 .قد يكون مفقودًا لدى بعض المحللين لمضامينها؛ وهو ما
أسلوب الحالة الدراسية في ( Jitendra et al., 2010)كما طب قت جتندرا وآخرون    

تحديد مدى االتساق بين معايير الرياضيات والكتب المدرسية وممارسات المعلمين في 
لطالب ، مع ربط ذلك بتحصيل ا(طالباً  12)الصف الثالث االبتدائي، في أربعة صفوف 

وقد تم تقص ى االتس اق باستخدام تحليل المحتوى، والمالحظة . واتجاهاتهم نحو الرياضيات
وقد . الصفية، وأسئلة مفتوحة مصممة وفق حل المشكلة، ومقياس لالتجاه نحو الرياضيات

خلصوا إلى وجود تفاعل بين هذه المكونات وتأثيرها على تعلم الطالب؛ كما أن السعي 
يل الطالب ينبغي أن يأخذ في االعتبار تطوير الكتب المدرسية، جنبًا إلى تحسين تحص

 .إلى جنب مع تطوير الممارسة التدريسية
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 :مما سبق يمكن استخالص التالي
  هناك تركيز على تحديد مدى االتساق بين ما تتطلبه المعايير وما تتضمنه فعاًل

 .الكتب المدرسية

  المعايير، باعتبارها المنهج المقصود ينطلق تحديد االتساق من تحليل وثائق
 .ومطابقة ذلك على الكتب المدرسية

  يمكن تطوير أدوات خاصة تفصيلية تتضمن المجاالت والمعايير والمؤشرات
 .ليسهل على المحلل تتبعها لزيادة مستوى الصدق والثبات

  استخدم الباحثون عدة مناهج بحثية في تحديد مدى االتساق كان غالبها منهجية
 .حليل المحتوىت

  هناك ندرة في دراسة االتساق في الكتب المدرسية، وذلك مما يزيد من أهمية هذه
 .الدراسة

 (تنظيم المحتوى الرياضي)أسلوب التناول والعرض: ثانيا
ويتضمن هذا المحور العديد من المواصفات العلمية أو بعبارة أخرى تنظيم 

المعرفي، واألنشطة والتدريبات والتجارب، أهداف التعلم، والمحتوى : المحتوى ومن أهمها
والصور والرسوم واألشكال التوضيحية، والتقويم، والنظر من حيث مدى مالءمتها للبنية 

وهذه المواصفات هي التي سيتم تناولها في هذا المحور بالدراسة . المعرفية للدروس
 .والتحليل

 :المحتوى المعرفي 4.4.4.4
يكون ترجمة صادقة لألهداف التعليمية، يرى الكثير أن محتوى الكتب البد أن 

وبناء على ذلك فإن . وذلك لمراعاة موضوعاته لكل العوامل التي تحددها هذه األهداف
عملية اختيار وتصنيف المحتوى اليمكن أن تتم بطريقة عشوائية، ألن المحتوى غير ذي 

ع المحتوى الصلة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار حياة المتعلم، لذا يجب أن يخض
المعرفي لعمليات تقويم مستمرة في ظل التطورات السريعة في مجال المعرفة والتكنولوجيا 

وتكمن أهمية معايير المحتوى في تحديد المعارف (. Carl, 2009)وفق معايير معينة 
والمفاهيم والمهارات التي يجب على الطالب إتقانها، وتصمم معايير المحتوى لتشجع 

يصال طالبهم ألعلى مستوى ممكن في اكتساب هذه المعارف والمفاهيم المعلمين على إ
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والمهارات عن طريق توظيف أساليب تعل م وتعليم مختلفة كحل  المشكالت واالستقصاء 
والتطبيقات العملية والتواصل، وتبنى المناهج في العديد من الدول المتقدمة في ضوء 

 (.3412ابوناصر، المطرب، الجغيمان، السلولي، الحربي، )معايير محددة 
وقد أشارت الدراسات إلى العالقة بين ما يتم تقديمه من محتوى ضمن المنهج على   

 ,Schmidt))تحصيل الطلبة للمفاهيم واألفكار الرئيسة في العلوم والرياضيات 
McKnight, Houang, Wang, Wiley, Cogan & Wolfe, 2001; Oakes & 

Saunders, 2004 .) المحتوى الرياضي دورًا مهمًا في تحديد األنشطة التي كما يلعب
تتيح الفرصة للطالب في أن يتصرف كرياضي مهمته إنتاج المعرفة وليس إنتاج الحل 
فقط، ويسعى لبناء معاني المفاهيم الرياضية الخاصة به؛ فتدُرج الخبرات من خالل النشاط 

الفرص لطرح تخميناته وعرض الرياضي الطبيعي يجعل التفكير واضحًا ويزود الطالب ب
  (.Schoenfeld, 2002)حلوله، واكتشاف األمثلة والالأمثلة الالزمة لتقييم هذه التخمينات 

لذا ال بد أن يظهر االتساق في المحتوى وفقًا لمعايير عدة يمكن إجمالها فيما يلي    
 (:2232، ؛ الخليفة2222، مصطفى)
ويؤكد ذلك . أهم الوسائل لبلوغ هذه األهدافألنه ، أن يرتبط المحتوى بأهداف المنهج .1

التي توصلت إلى أن المحتوى يشير غالبًا إلى الغرض من ( 2221)دراسة الدهمش 
من  ل  دراسة كل وحدة دراسية؛ ومع ذلك يوجد ارتباط ضعيف بين أغراض الوحدة وكل

 .وبينهما معاً ، أغراض الدروس وأغراض األنشطة
يذ وحاجاتهم وواقع حياتهم والفروق الفردية بينهم من أن يراعي المحتوى ميول التالم .2

وثقافة المجتمع واتجاهاته ونظمه من جهة أخرى، مما يخلق الدافع لديهم ، جهة
ويتوافق هذا مع توصيات ندوة . لإلقبال على دراسة المحتوى وييسر عملية التعلم

ورة ربط ، حيث أكدت على ضر (2221)األسس والمناهج والمنطلقات والمنعقدة في 
والتعرض لقضاياه ومناقشة مشكالته ، المحتوى في المقررات الدراسية بالمجتمع

والتأكيد على مواءمة المناهج الدراسية لمتطلبات التنمية االجتماعية وخصائص 
 (.2221عيسى، )العصر التقنية 

ل أن يكون المحتوى مهمًا للمتعلم في اكتسابه المهارات والمفاهيم األساسية في المجا .3
وألهمية المحتوى ُبعد آخر . وفي تنمية االتجاهات والقيم المرغوب فيها، الذي يتعلمه
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يتصل باستمرارية هذا المحتوى ألطول فترة ممكنة من الزمن؛ أي أنه كلما استمر 
 .كان مهماً ، المحتوى فترة أطول

جم فح. أن يكون المحتوى مناسبًا من حيث الشمول والعمق والزمن والظروف المختلفة .4
تكفي إلعطاء فكرة ، المحتوى المضمن في المنهج ال بد أن يغطي مجاالت واسعة

عن المادة ونظامها بما يكفي من تفاصيل لفهمها، في زمن مناسب لتدريسها خالل 
وفي هذا . وللظروف واإلمكانات المادية وتقنيات التعليم، العام أو الفصل الدراسي

بتضمين كتب العلوم قراءات إضافية ( 2221)الصدد توصي دراسة الحكيمي وطالب 
 . ومراجع لها

مكتب التربية )وفي دراسة تقويمية حديثة لكتب سلسلة ماجروهل المترجمة إلى العربية 
وجد أن الكتب المترجمة للعربية والمطبقة حاليا تختلف بشكل ملحوظ ( 2232العربي، 

االختالف إلى أن هناك وعزت الدراسة هذا . عن الكتب األصلية في المحتوى المعرفي
بل . دروس بل أحيانا فصول في الكتب األصلية غابت ولم تظهر في الكتب المترجمة

أن هناك بعض الدروس في النسخة المترجمة لم تكن ترجمة لدروس تقابلها في 
النسخة األصلية بل هي تجميع من عدة دروس ثم ظهرت كدرس واحد في النسخة 

 .المترجمة
 :واألشكال التوضيحيةالرسوم والصور  4.4.4.3

أن االلـــــوان المســـــتخدمة، والطباعـــــة، والتصـــــميم، ( Jobrack, 2012)يـــــرى جـــــوبراك    
والصور، والغالف، والشعارات، واالعمـال الفنيـة؛ بمثابـة ترجمـة لمـا تـم تخطيطـه فـي المـادة 

وتعــد الرســوم والصــور . لتحويلهـا إلــى شــكل جــذاب ومناســب يبــرز المالمــح الرئيســية للمقــرر
شــكال التوضــيحية مقياســًا لمــدى جــودة الكتــاب المدرســي فهــي تســاهم بشــكل فعــال فــي واأل

الحكم على مدى نجـاح تحقيـق األهـداف إذ أنهـا تخـدم وظـائف متعـددة فهـي تسـتخدم لزيـادة 
ثــارة انتبــاههم ثرائهــا وتعزيزهــا، دوافــع المتعلمــين وا  وتســاعد فــي ، لتطــوير المواقــف التعليميــة وا 

، محمـــد)د أو البعـــد المكـــاني أو الزمـــاني لمـــا يـــرد فـــي الكتـــاب القضـــاء علـــى شـــكل التجريـــ
التــي توصــلت إلــى أن للرســوم والصــور فــي ( 3111)ويؤكــد ذلــك دراســة المشــيقح (. 3112

ثـــارة انتبـــاه المتعلمـــين وزيـــادة اســـتيعابهم  الكتـــاب المدرســـي أثـــر بـــالت األهميـــة فـــي تشـــويق وا 
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ـــذا عنـــد تضـــمين الكتـــاب ر . وتثبيـــت المعلومـــات لـــديهم ، ســـومًا وصـــورًا وأشـــكااًل توضـــيحيةل
 (:2222،؛ عسقول2223،صبري والرافعي)ينبغي مراعاة المعايير التالية 

 .ومناسبتها لمستوى المتعلمين، ارتباطها بأهداف التعلم ومحتوى الدرس .1

 .واحتواءها على معلومات صحيحة ومحددة، واقعيتها .2

 .ت غير ضروريةوعدم ازدحامها بتفصيال، تناسق ألوانها ووضوح أجزاءها .3

 .ووضع عناوينها بشكل يدل عليها، وضعها في الموقع المناسب داخل المضمون .4

ارتباطها ارتباطًا مباشرًا بموضوعات المضمون وخلوها مما يتنافى مع مبادئ  .5
 .الدين اإلسالمي

 :األنشطة التعليمية 4.4.4.4
هي مجموعة من األداءات العقلية والحركية، التي يقوم بها الطالب داخل الفصل    

وقد جاء (. 2232زيتون، )وخارجه؛ بغية تعلمهم محتوى المنهج لتحقيق األهداف المرجوة 
ومن ، االهتمام باألنشطة انطالقًا من الفلسفة التقدمية التي جعلت الطالب محورها وهدفها

وم تنظيم المنهج على أساس من ميول المتعلمين وحاجاتهم ثم فهي ترى ضرورة أن يق
ونشاطاتهم ومشاركتهم اإليجابية في المواقف التعليمية المختلفة بداًل من التركيز على 

ومن هنا أصبحت األنشطة من الجوانب األساسية التي (. 2221فرج، )المعرفة فقط 
 Killion؛  2232الخليفة، )يجب أن تعنى بها الكتب المدرسية ألنها جزء من المنهج 

1999:) 
وباالضافة لما سبق، ولتكون األنشطة عالية الجودة يجب أن  تكون متنوعة مفتوحة   

وفي ضوء تلك . ومغلقة، وأصيلة، وتتمحور حول المتعلم، وموجهة، ومثيرة للتعلم
والتي أجريت (  Epçaçan et al., 2010)المواصفات أظهرت دراسة ايبسكان وآخرون 

الكتب الدراسية في تركيا أن األنشطة المتضمنة في الكتاب المدرسي  ال تتناسب مع  على
األهداف العامة والمبادئ الرئيسة للتعليم الوطني في تركيا، بينما أظهرت دراسة يالدرم 

(Yildrim, 2010 ) والتي أجريت على كتاب الرياضيات للصف السابع الذي يدرس منذ
يا أنه بالرغم من أن األنشطة المتضمنه في الكتاب في ترك( 2221-2221)العام 

المدرسي يمكن تطبيقها وتساعد على تحقيق األهداف، ومتمركزة حول المتعلم؛ إال أن 
 .الوقت المخصص لتنفيذها اليتناسب مع الزمن المحدد لها في الخطة الدراسية



31

31 
 

يتصل باستمرارية هذا المحتوى ألطول فترة ممكنة من الزمن؛ أي أنه كلما استمر 
 .كان مهماً ، المحتوى فترة أطول

جم فح. أن يكون المحتوى مناسبًا من حيث الشمول والعمق والزمن والظروف المختلفة .4
تكفي إلعطاء فكرة ، المحتوى المضمن في المنهج ال بد أن يغطي مجاالت واسعة

عن المادة ونظامها بما يكفي من تفاصيل لفهمها، في زمن مناسب لتدريسها خالل 
وفي هذا . وللظروف واإلمكانات المادية وتقنيات التعليم، العام أو الفصل الدراسي

بتضمين كتب العلوم قراءات إضافية ( 2221)الصدد توصي دراسة الحكيمي وطالب 
 . ومراجع لها

مكتب التربية )وفي دراسة تقويمية حديثة لكتب سلسلة ماجروهل المترجمة إلى العربية 
وجد أن الكتب المترجمة للعربية والمطبقة حاليا تختلف بشكل ملحوظ ( 2232العربي، 

االختالف إلى أن هناك وعزت الدراسة هذا . عن الكتب األصلية في المحتوى المعرفي
بل . دروس بل أحيانا فصول في الكتب األصلية غابت ولم تظهر في الكتب المترجمة

أن هناك بعض الدروس في النسخة المترجمة لم تكن ترجمة لدروس تقابلها في 
النسخة األصلية بل هي تجميع من عدة دروس ثم ظهرت كدرس واحد في النسخة 

 .المترجمة
 :واألشكال التوضيحيةالرسوم والصور  4.4.4.3

أن االلـــــوان المســـــتخدمة، والطباعـــــة، والتصـــــميم، ( Jobrack, 2012)يـــــرى جـــــوبراك    
والصور، والغالف، والشعارات، واالعمـال الفنيـة؛ بمثابـة ترجمـة لمـا تـم تخطيطـه فـي المـادة 

وتعــد الرســوم والصــور . لتحويلهـا إلــى شــكل جــذاب ومناســب يبــرز المالمــح الرئيســية للمقــرر
شــكال التوضــيحية مقياســًا لمــدى جــودة الكتــاب المدرســي فهــي تســاهم بشــكل فعــال فــي واأل

الحكم على مدى نجـاح تحقيـق األهـداف إذ أنهـا تخـدم وظـائف متعـددة فهـي تسـتخدم لزيـادة 
ثــارة انتبــاههم ثرائهــا وتعزيزهــا، دوافــع المتعلمــين وا  وتســاعد فــي ، لتطــوير المواقــف التعليميــة وا 

، محمـــد)د أو البعـــد المكـــاني أو الزمـــاني لمـــا يـــرد فـــي الكتـــاب القضـــاء علـــى شـــكل التجريـــ
التــي توصــلت إلــى أن للرســوم والصــور فــي ( 3111)ويؤكــد ذلــك دراســة المشــيقح (. 3112

ثـــارة انتبـــاه المتعلمـــين وزيـــادة اســـتيعابهم  الكتـــاب المدرســـي أثـــر بـــالت األهميـــة فـــي تشـــويق وا 
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ـــذا عنـــد تضـــمين الكتـــاب ر . وتثبيـــت المعلومـــات لـــديهم ، ســـومًا وصـــورًا وأشـــكااًل توضـــيحيةل
 (:2222،؛ عسقول2223،صبري والرافعي)ينبغي مراعاة المعايير التالية 

 .ومناسبتها لمستوى المتعلمين، ارتباطها بأهداف التعلم ومحتوى الدرس .1

 .واحتواءها على معلومات صحيحة ومحددة، واقعيتها .2

 .ت غير ضروريةوعدم ازدحامها بتفصيال، تناسق ألوانها ووضوح أجزاءها .3

 .ووضع عناوينها بشكل يدل عليها، وضعها في الموقع المناسب داخل المضمون .4

ارتباطها ارتباطًا مباشرًا بموضوعات المضمون وخلوها مما يتنافى مع مبادئ  .5
 .الدين اإلسالمي

 :األنشطة التعليمية 4.4.4.4
هي مجموعة من األداءات العقلية والحركية، التي يقوم بها الطالب داخل الفصل    

وقد جاء (. 2232زيتون، )وخارجه؛ بغية تعلمهم محتوى المنهج لتحقيق األهداف المرجوة 
ومن ، االهتمام باألنشطة انطالقًا من الفلسفة التقدمية التي جعلت الطالب محورها وهدفها

وم تنظيم المنهج على أساس من ميول المتعلمين وحاجاتهم ثم فهي ترى ضرورة أن يق
ونشاطاتهم ومشاركتهم اإليجابية في المواقف التعليمية المختلفة بداًل من التركيز على 

ومن هنا أصبحت األنشطة من الجوانب األساسية التي (. 2221فرج، )المعرفة فقط 
 Killion؛  2232الخليفة، )يجب أن تعنى بها الكتب المدرسية ألنها جزء من المنهج 

1999:) 
وباالضافة لما سبق، ولتكون األنشطة عالية الجودة يجب أن  تكون متنوعة مفتوحة   

وفي ضوء تلك . ومغلقة، وأصيلة، وتتمحور حول المتعلم، وموجهة، ومثيرة للتعلم
والتي أجريت (  Epçaçan et al., 2010)المواصفات أظهرت دراسة ايبسكان وآخرون 

الكتب الدراسية في تركيا أن األنشطة المتضمنة في الكتاب المدرسي  ال تتناسب مع  على
األهداف العامة والمبادئ الرئيسة للتعليم الوطني في تركيا، بينما أظهرت دراسة يالدرم 

(Yildrim, 2010 ) والتي أجريت على كتاب الرياضيات للصف السابع الذي يدرس منذ
يا أنه بالرغم من أن األنشطة المتضمنه في الكتاب في ترك( 2221-2221)العام 

المدرسي يمكن تطبيقها وتساعد على تحقيق األهداف، ومتمركزة حول المتعلم؛ إال أن 
 .الوقت المخصص لتنفيذها اليتناسب مع الزمن المحدد لها في الخطة الدراسية
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مكتب التربية )بية وفي دراسة تقويمية حديثة لكتب سلسلة ماجروهل المترجمة إلى العر    
وجد أن الكتب المترجمة للعربية والمطبقة حاليا تختلف بشكل كبير عن ( 2232العربي، 

وعزت الدراسة هذا االختالف إلى أن هناك أجزاء . الكتب األصلية في األنشطة التعليمية
مهمة خاصة باألنشطة في الكتب األصلية غابت في الكتب المترجمة ومن أهمها 

ي تجعل الطالب محور العملية التعليمية وتركز على مستويات التفكير العليا األنشطة الت
 .حيث لم تظهر في الكتب المترجمة مع وجودها في السلسة األصل

 : التقويم 4.4.4.1
إن اختيار وسائل التقويم بما يضمن تحقيق األهداف التي يسعى المنهج إلى تحقيقها    

بها تقويم المتعلمين لها تأثير كبير على حيث إن الطريقة التي يتم ، مطلب تربوي مهم
؛ ويجب أن نمي ز بين التقويم الموجه (2222، الخميس)جميع جوانب العملية التربوية 

للمتعلم، وتقويم المناهج الدراسية، حيث أن التقويم الموجه للمتعلم يحدد تقدم المتعلمين في 
يحدد في حين اسي بأكمله، تحقيق األهداف لدرس ما أو سلسلة من الدروس أو برنامج در 

تقويم المناهج الدراسية إلى أي مدى تحققت أهداف المنهج، ولذلك فإن التقويم الموجه 
ويقصد (. Carl, 2009)للمتعلم في الواقع يمثل جانبا واحدا من تقويم المناهج الدراسية 

تغيرات عما يحدث من ، بالتقويم عملية جمع معلومات باستخدام أساليب وأدوات معينة
، وجدانية في تعلم الطالب؛ نتيجة تلقيهم تعليمًا لمحتوى منهج معين، معرفية، مهارية

ومن ثم إصدار قرارات تعمل على ، والحكم على جودة هذا التعليم في ضوء معايير معينة
  (.2232، زيتون)بما يحقق األهداف التعليمية المتوقعة للمنهج ، تحسين هذا التعلم

مكتب التربية )ويمية حديثة لكتب سلسلة ماجروهل المترجمة إلى العربية وفي دراسة تق   
وجد أن الكتب المترجمة للعربية والمطبقة حاليا تختلف بشكل عام عن ( 2232العربي، 

وعزت الدراسة هذا االختالف إلى أن هناك أجزاء مهمة . الكتب األصلية في مجال التقويم
وذكرت الدراسة مثال على . بت في الكتب المترجمةخاصة بالتقويم في الكتب األصلية غا

التي تأتي في وسط ( test practice)وجزء ( Mid-Chapter Check)ذلك بأن جزء 
الوحدة وعبارة عن تقويم وختبارات لفهم الطالب غابت ولم تظهر في الكتب المترجمة مع 

 .وجودها في السلسة األصل
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 ة المجتمع السعوديمناسبة المواءمة لثقاف: المحور الثاني
إن تناول أبعاد ثقافة المجتمع بالدراسة والتحليل والتأكد من مدى تضمينها في الكتب    

الدراسية يعد مطلبا رئيسًا ألي مجتمع لتكون مناهجها معبرة عن هويته وثقافته، ويزيد 
األمر إلحاحًا حين يعتمد أي مجتمع في تطوير مناهجه على مواءمة سالسل أجنبية 

ت في بيئة مختلفة، مما قد يعيق بناء المواطن الصالح إذا لم تراع فيه ثقافة المجتمع أعد
وبالرغم مما  تتمتع به المملكة العربية السعودية من خصوصية دينية وتشريعية . وحاجاته

وما لها من تطلعات مستقبلية ومشكالت محلية تستوجب تضمين أبعاد ثقافتها في كتبها 
ت المملكة في تطوير كتب الرياضيات على مواءمة سالسل أجنبية لم الدراسية فقد اعتمد

ُتعد في بيئتها، مما يتطلب إجراء تحليال دقيقا للمفاهيم والقيم والمبادئ التي يلتزم بها 
. المجتمع ويسعى إلى إقامة الحياة على أساسها والتأكد من مدى تضمينها في تلك الكتب

افة المجتمع، مراعاة الهوية اإلسالمية والهوية وسيتم تناول بعض المواصفات مثل تق
 . والوطنية، ومراعاة التشريعات والنظم

 أبعاد ثقافة المجتمع : المواصفة األولى
حظيت ثقافة المجتمع وأهمية تضمينها في المناهج الدراسية باهتمام كثير من    

الدراسية لتنمية التربويين، حيث جاءت الدعوة إلى ضرورة وضع خطة لمختلف المواد 
القيم واالتجاهات الالزمة إلعداد الفرد لمواجهة تحديات العولمة ومتطلبات العيش في 

وتعد الهوية اإلسالمية، والقيم (. 3111الناقة، )و( Bush, 2002)القرن الواحد والعشرين 
للمجتمع االجتماعية والتشريعات والنظم المحلية والبيئة الجغرافية من أهم األبعاد الثقافية 

التي تناولتها هذه الدراسة بالتحليل ، والتي أكدت عليها توصيات ندوة بناء المناهج 
حيث ركزت على أهمية الدين كإطار مرجعي ، (2224)المنعقدة في جامعة أم القرى عام 

للمناهج والمقررات الدراسية؛ وتوظيف المقررات الدراسية في إبراز العمق واألصالة في 
، ر مستوى التعاون والعمل الجماعي بين األفراد وتفهم قيم اآلخرين وثقافتهموتطوي، الهوية

واالهتمام بتضمين محتوى الكتب المدرسية المفاهيم المرتبطة بمقومات المجتمع  وثوابته، 
والقيم ذات العالقة باألسس العقدية واالجتماعية للمنهج، وربط العلوم بالواقع المحيط 

 (.Boujemaa, et al. 2009)وثقافة المجتمع
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مكتب التربية )بية وفي دراسة تقويمية حديثة لكتب سلسلة ماجروهل المترجمة إلى العر    
وجد أن الكتب المترجمة للعربية والمطبقة حاليا تختلف بشكل كبير عن ( 2232العربي، 

وعزت الدراسة هذا االختالف إلى أن هناك أجزاء . الكتب األصلية في األنشطة التعليمية
مهمة خاصة باألنشطة في الكتب األصلية غابت في الكتب المترجمة ومن أهمها 

ي تجعل الطالب محور العملية التعليمية وتركز على مستويات التفكير العليا األنشطة الت
 .حيث لم تظهر في الكتب المترجمة مع وجودها في السلسة األصل

 : التقويم 4.4.4.1
إن اختيار وسائل التقويم بما يضمن تحقيق األهداف التي يسعى المنهج إلى تحقيقها    

بها تقويم المتعلمين لها تأثير كبير على حيث إن الطريقة التي يتم ، مطلب تربوي مهم
؛ ويجب أن نمي ز بين التقويم الموجه (2222، الخميس)جميع جوانب العملية التربوية 

للمتعلم، وتقويم المناهج الدراسية، حيث أن التقويم الموجه للمتعلم يحدد تقدم المتعلمين في 
يحدد في حين اسي بأكمله، تحقيق األهداف لدرس ما أو سلسلة من الدروس أو برنامج در 

تقويم المناهج الدراسية إلى أي مدى تحققت أهداف المنهج، ولذلك فإن التقويم الموجه 
ويقصد (. Carl, 2009)للمتعلم في الواقع يمثل جانبا واحدا من تقويم المناهج الدراسية 

تغيرات عما يحدث من ، بالتقويم عملية جمع معلومات باستخدام أساليب وأدوات معينة
، وجدانية في تعلم الطالب؛ نتيجة تلقيهم تعليمًا لمحتوى منهج معين، معرفية، مهارية

ومن ثم إصدار قرارات تعمل على ، والحكم على جودة هذا التعليم في ضوء معايير معينة
  (.2232، زيتون)بما يحقق األهداف التعليمية المتوقعة للمنهج ، تحسين هذا التعلم

مكتب التربية )ويمية حديثة لكتب سلسلة ماجروهل المترجمة إلى العربية وفي دراسة تق   
وجد أن الكتب المترجمة للعربية والمطبقة حاليا تختلف بشكل عام عن ( 2232العربي، 

وعزت الدراسة هذا االختالف إلى أن هناك أجزاء مهمة . الكتب األصلية في مجال التقويم
وذكرت الدراسة مثال على . بت في الكتب المترجمةخاصة بالتقويم في الكتب األصلية غا

التي تأتي في وسط ( test practice)وجزء ( Mid-Chapter Check)ذلك بأن جزء 
الوحدة وعبارة عن تقويم وختبارات لفهم الطالب غابت ولم تظهر في الكتب المترجمة مع 

 .وجودها في السلسة األصل
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 ة المجتمع السعوديمناسبة المواءمة لثقاف: المحور الثاني
إن تناول أبعاد ثقافة المجتمع بالدراسة والتحليل والتأكد من مدى تضمينها في الكتب    

الدراسية يعد مطلبا رئيسًا ألي مجتمع لتكون مناهجها معبرة عن هويته وثقافته، ويزيد 
األمر إلحاحًا حين يعتمد أي مجتمع في تطوير مناهجه على مواءمة سالسل أجنبية 

ت في بيئة مختلفة، مما قد يعيق بناء المواطن الصالح إذا لم تراع فيه ثقافة المجتمع أعد
وبالرغم مما  تتمتع به المملكة العربية السعودية من خصوصية دينية وتشريعية . وحاجاته

وما لها من تطلعات مستقبلية ومشكالت محلية تستوجب تضمين أبعاد ثقافتها في كتبها 
ت المملكة في تطوير كتب الرياضيات على مواءمة سالسل أجنبية لم الدراسية فقد اعتمد

ُتعد في بيئتها، مما يتطلب إجراء تحليال دقيقا للمفاهيم والقيم والمبادئ التي يلتزم بها 
. المجتمع ويسعى إلى إقامة الحياة على أساسها والتأكد من مدى تضمينها في تلك الكتب

افة المجتمع، مراعاة الهوية اإلسالمية والهوية وسيتم تناول بعض المواصفات مثل تق
 . والوطنية، ومراعاة التشريعات والنظم

 أبعاد ثقافة المجتمع : المواصفة األولى
حظيت ثقافة المجتمع وأهمية تضمينها في المناهج الدراسية باهتمام كثير من    

الدراسية لتنمية التربويين، حيث جاءت الدعوة إلى ضرورة وضع خطة لمختلف المواد 
القيم واالتجاهات الالزمة إلعداد الفرد لمواجهة تحديات العولمة ومتطلبات العيش في 

وتعد الهوية اإلسالمية، والقيم (. 3111الناقة، )و( Bush, 2002)القرن الواحد والعشرين 
للمجتمع االجتماعية والتشريعات والنظم المحلية والبيئة الجغرافية من أهم األبعاد الثقافية 

التي تناولتها هذه الدراسة بالتحليل ، والتي أكدت عليها توصيات ندوة بناء المناهج 
حيث ركزت على أهمية الدين كإطار مرجعي ، (2224)المنعقدة في جامعة أم القرى عام 

للمناهج والمقررات الدراسية؛ وتوظيف المقررات الدراسية في إبراز العمق واألصالة في 
، ر مستوى التعاون والعمل الجماعي بين األفراد وتفهم قيم اآلخرين وثقافتهموتطوي، الهوية

واالهتمام بتضمين محتوى الكتب المدرسية المفاهيم المرتبطة بمقومات المجتمع  وثوابته، 
والقيم ذات العالقة باألسس العقدية واالجتماعية للمنهج، وربط العلوم بالواقع المحيط 

 (.Boujemaa, et al. 2009)وثقافة المجتمع
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مكتب التربية )وفي دراسة تقويمية حديثة لكتب سلسلة ماجروهل المترجمة إلى العربية   
وجد أن الكتب المترجمة للعربية والمطبقة حاليا تالئم ثقافة المجتمع من ( 2232العربي، 

 .حيث المحتوى واألنشطة والتمارين والشروحات المصاحبة لذلك
 عاة الهوية اإلسالميةمرا: المواصفة الثانية

تعكس الهوية اإلسالمية اهتمام الفرد بالقيم الدينية المطلقة، واإليمان بأصل الحياة،    
وقد حظي هذا الجانب باهتمام العديد من التربويين والباحثين، فقد . ومصير اإلنسان

على أهمية الدور (Baluiuniene, Mazeikiene, 2005)و( 2221)أكدت دراسة الغالي 
لذي ينبغي أن تقوم به المناهج لصون الهوية اإلسالمية، واالرتقاء بالعملية التعليمية  ا

وتوصلت دراسة . وترسيخ خصوصيات الثقافة في جميع مجاالت الحياة االجتماعية
إلى أن تزويد المتعلمين في المرحلة االبتدائية بأساسيات الثقافة والهوية ( 3111عمار، )

وهذا هو ما . خصية والعربية واإلسالمية واإلنسانية يمثل هدفًا جوهرياً القومية بمكوناتها الش
ركزت عليه سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث جعلت غايتها التعليمية 
غرس العقيدة اإلسالمية ونشرها وتزويد المتعلمين بالقيم والتعاليم اإلسالمية وبالمثل العليا، 

كسابهم المعارف والمه ارات المختلفة وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة، وتطوير وا 
المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء مجتمعه 

التي تشير إلى أن محتوى ( 3411)كما تؤكد على ذلك دراسة العقالء (. 3431، الحقيل)
بالمملكة العربية السعودية يعزز القيم كتاب رياضيات الصف الرابع االبتدائي الحالي 

 . اإلسالمية والوطنية المرتبطة بالمجتمع السعودي بدرجة متوسطة
ومما سبق يتضح أهمية العناية بهذا الجانب وضرورة تضمينه في مناهجنا، وخصوصا    

في ظل تطبيق كتب سالسل أجنبية تمت مواءمتها مع بيئتنا المحلية، لذا كان البد من 
 .من مدى عناية تلك المواءمة بإظهار الهوية اإلسالمية التأكد

 مراعاة الهوية الوطنية: المواصفة الثالثة

يعد غرس قيم المواطنة لدى المتعلمين أحد األهداف الرئيسة التي تعنى بها المدرسة     
كمؤسسة تربوية، لما لها من دور فاعل في تشكيل شخصية الفرد وسلوكه، باإلضافة إلى 

كما تعد المناهج الوسيلة الرسمية لتحقيق النظرة الوظيفية . في تشكيل هوية المجتمعدورها 
للمدرسة كمؤسسة اجتماعية؛ من خالل سعيها إلعادة إنتاج المواطنة التي تخدم متطلبات 
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واحتياجات المجتمع، فلكل مجتمع ثوابته الثقافية التي تتحدد بعدة عوامل منها اللغة، 
تقداتها وقيمها وتنظيمها، والبنية االجتماعية المتضمنة في العادات والبنية الدينية بمع

والتقاليد، والبنية الجمالية التي تشمل اآلداب والفنون، باإلضافة إلى النظم اإلنتاجية 
والمعرفية والتكنولوجية التي تجعل لكل مجتمع ثقافته التي تميزه؛ وخصائصه التي تشكل 

المرجعي لسلوك أفراده وجماعاته، لذا يعتبر التطبيع منظومته القيمية وتمثل اإلطار 
قمبر وآخرون، )و ( Bush, 2002)االجتماعي من أهم وظائف أي نظام تعليمي عالمي 

 (.2223، نقال عن خضراوي، 3111
إلى أن قيم ( Baluiuniene, Mazeikiene, 2005)و ( 2221)ويشير الزيود    

الكامنة لدى الفرد التي تعمل على توجيه  المواطنة هي مجموعة المعتقدات والمبادئ
فالقيم تشكل . سلوكه وضبطه وتنظيم عالقاته في المجتمع في جميع نواحي الحياة

مجموعة الضوابط الضرورية لبقاء أي مجتمع، وهي ما يطلق عليها بالقيم االجتماعية 
الدولة  بأنها مجموعة القوانين والمقاييس التي تنبثق من( 3421)والتي عرفها لطفي 

وتكون بمثابة موجهات للحكم على األعمال والممارسات المادية والمعنوية وأي خروج 
عليها أو انحراف عنها يصبح بمثابة خروج عن أهداف المواطنة ومثلها العليا وجميع 
العالقات التي تنشأ بين األفراد والدولة حيث تحكمها طبيعة القيم السائدة في المجتمع التي 

فبقاء أي مجتمع وتميزه مرتبط بمدى تمسكه بقيم المواطنة . رسها في أفرادهانتقاها وغ
أن القيم تعمل على وحدة المجتمع ( 2221)ويرى الخوالدة والشوحة . وقيمه االجتماعية

وتماسكه، وكلما زاد وضوح القيم داخل المجتمع زاد تماسكه وارتباطه، وكلما قل ارتباطها 
تفكك المجتمع، لذا أكدت سياسة التعليم في المملكة العربية ببنية النظام االجتماعي زاد 

السعودية على ضرورة عناية المناهج الدراسية بتنمية القيم االجتماعية وقيم المواطنة، 
 (:3431الحقيل، )حيث دعت إلى ضرورة تحقيق مناهج التعليم لما يلي 

بمسؤوليته لخدمة تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته ويشعر  .1
 . بالده، والدفاع عنها

تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات المختلفة التي  .2
 .تجعل منه عضوا عامال في المجتمع
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تنمية إحساس المتعلم بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية  .3
عدادهم لإلسهام في حلها  .وا 

من الدراسات التربوية إلى ضرورة العناية بالقيم وتضمينها في وقد أكدت العديد 
التي أشارت إلى ضرورة غرس القيم ( 3111)الكتب المدرسية ، كما في دراسة الخليلي 

التي أوضحت أن ( 2223)والمبادئ التي يتضمنها تراثنا في مناهج العلوم، ودراسة نصر 
ن األهداف منها تأصيل القيم تفعيل التربية العلمية يتحقق من خالل مجموعة م

االجتماعية األصيلة لدى الطالب والمتمثلة في المواطنة، واالنتماء، والوالء، وتقدير العلم 
لتوصيات ( 2222)والعلماء والدولة، باإلضافة إلى ما أظهرته نتائج تحليل أبو عميرة 
الرياضيات في فترة العديد من البحوث والمؤتمرات والندوات الدولية الخاصة بتطوير تعليم 

والتي أكدت على أولوية الدور المجتمعي لتعليم الرياضيات، وطالبت بضرورة ، التسعينات
تضمين محتوى كتب الرياضيات بعض المفاهيم المتعلقة بمشكالت وقضايا المجتمع 

بضرورة ( Epçaçan et al., 2010)كما أوصت دراسة ايبسكان وآخرون . وطرق عالجها
أن تتناسب االنشطه مع الثقافة القومية، واألخالقيات، والقوانين، والعادات، وطبيعة 

 . المجتمع
 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية: المواصفة الرابعة

إن لكل مجتمع مقدراته وثرواته التي يسعى إلى المحافظة عليها، وحسن استغاللها من     
األمثل وهذا األمر يتطلب وجود أنظمه تحكم سلوكيات أفراده  قبل أفراده االستغالل

وتجبرهم على احترامها وتطبيقها، وتلك األمور ال يمكن تنميتها بطريقة عشوائية بل تحتاج 
وهذا لن يتحقق إال من خالل عدة قنوات ، إلى متابعة بطريقة رسمية لتكوين مواطنة حقه

التي أظهرت أن ( 2221)ته دراسة الحربي وهذا ما تناول. من أهمها المنهج المدرسي
عناصر احترام األنظمة والقوانين، واستثمار منجزات الوطن، والمحافظة على مصادر 
الطاقة في كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية جاءت في 

 .مراتب متدنية في ترتيب القيم التي وضعها الباحث
أن البيئة هي كل ما يحيط بالكائن الحي من ظروف ( 2221)لنجار يرى شحاته وا    

أما . وعوامل مادية واجتماعية ومعنوية من شأنها أن تؤثر في تكوينه ونمط حياته وسلوكه
البيئة الجغرافية فهي المعرفة التي يحصل عليها الطالب من خالل البيئة المحلية المحيطة 
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والبيئة الجغرافية ترتبط بالقيم البيئية التي تناولها . لهبه بما يمكنه من معرفة الحياة من حو 
الباحثين بالدراسة والتوضيح، والتي تعنى بالجانب الذي يهتم بميل الفرد إلى االهتمام 
بقضايا بيئته ومشكالته ومشاركته بفاعلية في عالجها ومحافظته عليها كما جاء دراسة 

اضيات الصف الرابع، قد أتت في المرتبة أن القيم البيئية في كتاب ري( 2221)الحربي 
 .األخيرة مقارنة بالقيم التربوية األخرى وبنسبة ضعيفة

 :مناسبة مالءمة الكتب مع بيئة المتعلمين: المحور الثاني
كسابهم الصفات     التربية عملية تشكيل للشخصية اإلنسانية ألفراد المجتمع، وا 

االجتماعية والنفسية التي تجعلهم مواطنين قادرين على التكيف مع مجتمعهم، في حدود 
فالمتعلم هو محور العملية التعليمية وجوهرها، من خالل ، اإلطار الثقافي االجتماعي

 ,Çubukcu؛ Felder, 2005؛ 2222مصطفى، )مه التركيز على مسؤولياته تجاه تعل

فإن هذا ال يؤدي إلى شيء ما لم يعتمد ، فأي كانت األهداف التعليمية والمحتوى(. 2012
على الفهم الحقيقي لبيئة المتعلمين التي تهتم بخصائص المتعلم وحاجاته وميوله 

 (. Çubukcu, 2012؛ Felder, 2005)ومشكالته وكيفية تعلمه 
فاإلنسان جزء من بيئته ويعمل على إشباع حاجاته ، و عملية مستمرة ويتأثر بالبيئةوالنم   

ولكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها ، ويستمر نموه في جميع مراحل حياته، المتنوعة
وهذا ما يقوم عليه األساس النفسي لبناء المنهج المدرسي والذي يعرف . ومطالبها التربوية

وصفه محور العملية التعليمية من حيث خصائص نموه ومراحل هذا بأنه دراسة المتعلم ب
 ,Felder)النمو وما يرتبط بذلك من معلومات في مجال التعلم وتفسير كيفية حدوثه 

والتعرض لبيئة المتعلمين (. Çubukcu, 2012؛ 2232،؛ الخليفة2221، ، بابطين2005
 :نب التاليةالتي تمثل األساس النفسي في المنهج يستدعي عرض الجوا

 مالءمة المحتوى لخبرات المتعلمين: المواصفة األولى
من الضروري أن تعمل المناهج الدراسية على مراعاة قدرات المتعلمين، 
واهتماماتهم، واستعداداتهم، وميولهم واتجاهاتهم، ودافعيتهم نحو التعلم في بيئة تعليمية 

، مصطفى)بالمعايير التالية  وتعلمية متحمورة على المتعلم، وذلك من خالل األخذ
 Huntula؛ 2232؛ زيتون، Song, 2006؛ Felder, 2005؛ 2222، ؛ مكاوي2222

& Chitaree, 2010 ؛Çubukcu, 2012:) 
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الرياضيات في فترة العديد من البحوث والمؤتمرات والندوات الدولية الخاصة بتطوير تعليم 

والتي أكدت على أولوية الدور المجتمعي لتعليم الرياضيات، وطالبت بضرورة ، التسعينات
تضمين محتوى كتب الرياضيات بعض المفاهيم المتعلقة بمشكالت وقضايا المجتمع 

بضرورة ( Epçaçan et al., 2010)كما أوصت دراسة ايبسكان وآخرون . وطرق عالجها
أن تتناسب االنشطه مع الثقافة القومية، واألخالقيات، والقوانين، والعادات، وطبيعة 

 . المجتمع
 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية: المواصفة الرابعة

إن لكل مجتمع مقدراته وثرواته التي يسعى إلى المحافظة عليها، وحسن استغاللها من     
األمثل وهذا األمر يتطلب وجود أنظمه تحكم سلوكيات أفراده  قبل أفراده االستغالل

وتجبرهم على احترامها وتطبيقها، وتلك األمور ال يمكن تنميتها بطريقة عشوائية بل تحتاج 
وهذا لن يتحقق إال من خالل عدة قنوات ، إلى متابعة بطريقة رسمية لتكوين مواطنة حقه

التي أظهرت أن ( 2221)ته دراسة الحربي وهذا ما تناول. من أهمها المنهج المدرسي
عناصر احترام األنظمة والقوانين، واستثمار منجزات الوطن، والمحافظة على مصادر 
الطاقة في كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية جاءت في 

 .مراتب متدنية في ترتيب القيم التي وضعها الباحث
أن البيئة هي كل ما يحيط بالكائن الحي من ظروف ( 2221)لنجار يرى شحاته وا    

أما . وعوامل مادية واجتماعية ومعنوية من شأنها أن تؤثر في تكوينه ونمط حياته وسلوكه
البيئة الجغرافية فهي المعرفة التي يحصل عليها الطالب من خالل البيئة المحلية المحيطة 
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والبيئة الجغرافية ترتبط بالقيم البيئية التي تناولها . لهبه بما يمكنه من معرفة الحياة من حو 
الباحثين بالدراسة والتوضيح، والتي تعنى بالجانب الذي يهتم بميل الفرد إلى االهتمام 
بقضايا بيئته ومشكالته ومشاركته بفاعلية في عالجها ومحافظته عليها كما جاء دراسة 

اضيات الصف الرابع، قد أتت في المرتبة أن القيم البيئية في كتاب ري( 2221)الحربي 
 .األخيرة مقارنة بالقيم التربوية األخرى وبنسبة ضعيفة

 :مناسبة مالءمة الكتب مع بيئة المتعلمين: المحور الثاني
كسابهم الصفات     التربية عملية تشكيل للشخصية اإلنسانية ألفراد المجتمع، وا 

االجتماعية والنفسية التي تجعلهم مواطنين قادرين على التكيف مع مجتمعهم، في حدود 
فالمتعلم هو محور العملية التعليمية وجوهرها، من خالل ، اإلطار الثقافي االجتماعي

 ,Çubukcu؛ Felder, 2005؛ 2222مصطفى، )مه التركيز على مسؤولياته تجاه تعل

فإن هذا ال يؤدي إلى شيء ما لم يعتمد ، فأي كانت األهداف التعليمية والمحتوى(. 2012
على الفهم الحقيقي لبيئة المتعلمين التي تهتم بخصائص المتعلم وحاجاته وميوله 

 (. Çubukcu, 2012؛ Felder, 2005)ومشكالته وكيفية تعلمه 
فاإلنسان جزء من بيئته ويعمل على إشباع حاجاته ، و عملية مستمرة ويتأثر بالبيئةوالنم   

ولكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها ، ويستمر نموه في جميع مراحل حياته، المتنوعة
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وصفه محور العملية التعليمية من حيث خصائص نموه ومراحل هذا بأنه دراسة المتعلم ب
 ,Felder)النمو وما يرتبط بذلك من معلومات في مجال التعلم وتفسير كيفية حدوثه 

والتعرض لبيئة المتعلمين (. Çubukcu, 2012؛ 2232،؛ الخليفة2221، ، بابطين2005
 :نب التاليةالتي تمثل األساس النفسي في المنهج يستدعي عرض الجوا

 مالءمة المحتوى لخبرات المتعلمين: المواصفة األولى
من الضروري أن تعمل المناهج الدراسية على مراعاة قدرات المتعلمين، 
واهتماماتهم، واستعداداتهم، وميولهم واتجاهاتهم، ودافعيتهم نحو التعلم في بيئة تعليمية 

، مصطفى)بالمعايير التالية  وتعلمية متحمورة على المتعلم، وذلك من خالل األخذ
 Huntula؛ 2232؛ زيتون، Song, 2006؛ Felder, 2005؛ 2222، ؛ مكاوي2222

& Chitaree, 2010 ؛Çubukcu, 2012:) 
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التركيز على بعض القدرات العقلية التي تفيد المتعلم في حياته الدراسية والعامة  .1
حل المشكالت، ، والنتائجالربط بين األسباب ، التحليل، القدرة على التفكير: مثل

 .واستيعاب المفاهيم العلمية والرياضية وغيرها
وهذا يؤدي ، تخطيط التعلم في ضوء ما لدى المتعلم من قدرات وميول واتجاهات .2

 . إلى حدوث التعلم بدرجة أسرع وأقوى وأفضل
توفير الخبرات والمواقف التعليمية الالزمة إلكساب المتعلمين االتجاهات المناسبة  .3

وعقد ، ذلك باستخدام الوسائل واألنشطة التعليمية المختلفة مثل األفالم والرحالتو 
والتخصصية التي تناقش قضايا ومشكالت المجتمع والبيئة ، الندوات العامة

 & Huntula)ومحاولة إيجاد حلول لها من خالل واقع الحياة اليومية للمتعلمين 

Chitaree, 2010 .) على أن ضرورة إعداد وتأهيل ( 2221)وتؤكد دراسة راشد
والقدرة على ، األفراد بحيث يستطيعون التعامل بمسؤولية مع األحداث والمواقف

يجب أن يبدأ التعلم من . اتخاذ القرارات السليمة، يقع على عاتق التربية عامة
وأال يتجاهل خبراته السابقة؛ فالتعلم الجيد يبدأ دائمًا بما لدى المتعلم ، واقع المتعلم

 ,Hailikari,Nevgi, Komulainen)ويعمل على تصحيحها واكتمالها ، ن خبرةم

 (.Hailikari & Nevgi, 2010؛ Huntula & Chitaree, 2010؛ 2008
التوسع في توظيف مصادر التعلم بأنواعها المختلفة وعدم اقتصار هذه المصادر  .4

بيئات التعلم أو على المعلم بل تمتد لتشمل االستفادة من ، على الكتاب المدرسي
، (اإلنترنت وغيرها، البرمجيات)ومن مصادر التعلم اإللكتروني الحديثة ، المختلفة

واألنشطة الصفية والالصفية، وأنشطة النوادي الطالبية على مستوى المدرسة 
(Çubukcu, 2012) وما لها من أثر إيجابي على تحصيل الطلبة المعرفي ،
(Jebson & Moses, 2012 .) 

 مقروئية الكتاب ولغته: الثانيةالمواصفة 
العوامل المؤثرة في قدرة المتعلم على قراءة النصوص المعطاة وفهمه : يقصد بالمقروئية   

خراج النصوص، والتي تشمل عوامل الدافعية والميول، لها بنجاح ، وعوامل الطباعة وا 
كما تعرف بأنها الدرجة النسبية لصعوبة ، وعوامل صعوبة الكلمات والجمل وتعقيدها
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، أمبوسعيدي والعريمي)ها الطالب في فهمه لمضمونها النصوص العلمية التي يواجه
 (.2223، صبري والرافعي)وتعرف كذلك بأنها مدى قابلية الكتاب للقراءة والفهم (. 2224

وقد ينشأ عن ، وقراءة أي كتاب تتطلب فهم معنى المقروء والمعنى اإلجمالي لما كتب    
وأن إخفاق العديد . تعذر الفهمسهولة النص المكتوب يسر الفهم كما ينشأ عن صعوبته 

من الكبار والصغار في فهم ما يقرؤون بسبب تعقيد اللغة بين أيديهم وليس بسبب 
مما سبق يتضح أهمية  (.2221، أبو سكينة)القصور في قدرتهم على فهم ما يقرؤون 

حيث إن قراءة كلمة واحدة بشكل غير كامل يغير ، فهم المتعلمين المعنى الدقيق لكل كلمة
عندما ذكر ( 2221)ويؤكد ذلك زيتون  (.2221، أبو سكينة)القطعة أو المسألة كاملة 

أن المحتوى التدريسي المنتظم في الكتاب المدرسي يجب أن يكون قاباًل للقراءة بشكل 
التي أشارت ( 2221)وكذلك دراسة راشد . يمكن المتعلم من فهم المعاني المتضمنة فيه

التحقق من أن الكتب التي يقرأها التالميذ كافية لتحدي قدراتهم إلى أن المقروئية تفيد في 
وأنها في ذات الوقت ليست صعبة حتى ال تحبطهم وتعوقهم ، وتوفير التدريب المفيد لهم
 .  عن مواصلة القراءة والفهم

تمثــل المقروئيــة استكشــافًا للخصــائص الموجــودة لــدى القــارئ وفــي الــنص، والتــي تنــتج و    
وعنـــد  لـــذا يجـــب االهتمـــام المقروئيـــة عنـــد تصـــميم الكتـــب المدرســـية. حـــًا بينهمـــاارتباطـــًا ناج

الكتـــب المدرســـية للطـــالب داخـــل الفصـــول الدراســـية مواءمتهـــا ألهميتهـــا فـــي تحديـــد مناســـبة 
(Richardson, Morgan, & Fleener, 2012 ) وعلـى الـرغم مـن أهميـة القـراءة فـي فهـم

الرســــالة المتضــــمنة فــــي المحتــــوى العلمــــي إال أنهــــا تعتبــــر إحــــدى المشــــكالت التــــي تواجــــه 
؛ حيـــث أشـــارت (2221، أبـــو ســـكينة)المتعلمـــين فـــي مـــادة الرياضـــيات كمـــا أشـــارت دراســـة 

، والطحـاويعبـد المجيـد )نتائج الكثير من الدراسات إلى تدني مستوى مقروئيـة كتـب العلـوم 
ــــو صــــليط 2221 ؛ العواملــــه  Robyn, 2008؛Johnson, 2008؛  2221؛، ؛أب

وتــدني مســتوى المقرؤيــة (. 2232، ؛ الربعــي وعبــد المجيــد2232، والســويلميين وأبــو الشــيخ
حيـــث يجعــل الطـــالب يمارســون مســـتوى تفكيـــر ، يعــوق الطلبـــة عــن مواصـــلة القــراءة والفهـــم

كمـا يـرى جونسـون (. Robyn, 2008)بحـث العلمـي تجريدي غير قائم على االستقصاء وال
Johnson, 2008) )نتقـال بـين أن صـعوبة مقرؤيـة لغـة الكتـاب تقلـل مـن دافعيـة الطلبـة لال

لـذا أشـار ، لوجود فجوة بين لغة الكتاب و مستوى الطالب اللغـويمواضيع الكتاب المختلفة 
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التركيز على بعض القدرات العقلية التي تفيد المتعلم في حياته الدراسية والعامة  .1
حل المشكالت، ، والنتائجالربط بين األسباب ، التحليل، القدرة على التفكير: مثل
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وعقد ، ذلك باستخدام الوسائل واألنشطة التعليمية المختلفة مثل األفالم والرحالتو 
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وأال يتجاهل خبراته السابقة؛ فالتعلم الجيد يبدأ دائمًا بما لدى المتعلم ، واقع المتعلم

 ,Hailikari,Nevgi, Komulainen)ويعمل على تصحيحها واكتمالها ، ن خبرةم
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بيئات التعلم أو على المعلم بل تمتد لتشمل االستفادة من ، على الكتاب المدرسي
، (اإلنترنت وغيرها، البرمجيات)ومن مصادر التعلم اإللكتروني الحديثة ، المختلفة
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خراج النصوص، والتي تشمل عوامل الدافعية والميول، لها بنجاح ، وعوامل الطباعة وا 
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، أمبوسعيدي والعريمي)ها الطالب في فهمه لمضمونها النصوص العلمية التي يواجه
 (.2223، صبري والرافعي)وتعرف كذلك بأنها مدى قابلية الكتاب للقراءة والفهم (. 2224
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أن المحتوى التدريسي المنتظم في الكتاب المدرسي يجب أن يكون قاباًل للقراءة بشكل 
التي أشارت ( 2221)وكذلك دراسة راشد . يمكن المتعلم من فهم المعاني المتضمنة فيه

التحقق من أن الكتب التي يقرأها التالميذ كافية لتحدي قدراتهم إلى أن المقروئية تفيد في 
وأنها في ذات الوقت ليست صعبة حتى ال تحبطهم وتعوقهم ، وتوفير التدريب المفيد لهم
 .  عن مواصلة القراءة والفهم

تمثــل المقروئيــة استكشــافًا للخصــائص الموجــودة لــدى القــارئ وفــي الــنص، والتــي تنــتج و    
وعنـــد  لـــذا يجـــب االهتمـــام المقروئيـــة عنـــد تصـــميم الكتـــب المدرســـية. حـــًا بينهمـــاارتباطـــًا ناج

الكتـــب المدرســـية للطـــالب داخـــل الفصـــول الدراســـية مواءمتهـــا ألهميتهـــا فـــي تحديـــد مناســـبة 
(Richardson, Morgan, & Fleener, 2012 ) وعلـى الـرغم مـن أهميـة القـراءة فـي فهـم

الرســــالة المتضــــمنة فــــي المحتــــوى العلمــــي إال أنهــــا تعتبــــر إحــــدى المشــــكالت التــــي تواجــــه 
؛ حيـــث أشـــارت (2221، أبـــو ســـكينة)المتعلمـــين فـــي مـــادة الرياضـــيات كمـــا أشـــارت دراســـة 

، والطحـاويعبـد المجيـد )نتائج الكثير من الدراسات إلى تدني مستوى مقروئيـة كتـب العلـوم 
ــــو صــــليط 2221 ؛ العواملــــه  Robyn, 2008؛Johnson, 2008؛  2221؛، ؛أب

وتــدني مســتوى المقرؤيــة (. 2232، ؛ الربعــي وعبــد المجيــد2232، والســويلميين وأبــو الشــيخ
حيـــث يجعــل الطـــالب يمارســون مســـتوى تفكيـــر ، يعــوق الطلبـــة عــن مواصـــلة القــراءة والفهـــم

كمـا يـرى جونسـون (. Robyn, 2008)بحـث العلمـي تجريدي غير قائم على االستقصاء وال
Johnson, 2008) )نتقـال بـين أن صـعوبة مقرؤيـة لغـة الكتـاب تقلـل مـن دافعيـة الطلبـة لال

لـذا أشـار ، لوجود فجوة بين لغة الكتاب و مستوى الطالب اللغـويمواضيع الكتاب المختلفة 
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ة ومدى قابليتهـا للقـراءة إلى ضرورة المواءمة بين مضمون الكتب المدرسي( 2222)الناجي 
وأكـدت . ومدى إشراكها للمـتعلم، من حيث معرفة مدى صعوبة لغة مادتها وطبيعة عرضها

التـي أشـارت إلـى أن مسـتوى مقروئيـة الكتـب المقدمـة للمتعلمـين ( 2221)ذلك دراسـة راشـد 
وبهم وكذلك تزيد من قدرتهم اللغوية في تحسن أسـل، تزيد من اهتمامهم بقراءة الكتب وفهمها

التــي توصــلت الــى أنــه   (Robyn, 2008) وكــذلك دراســة روبــين. فــي الكتابــة والتعبيــر
عندأســتخدام صــيت مناســبة مــن النصــوص وقابلــة للقــراءة فإنــه ســوف نحقــق هــدف الكتــاب 

 . بموضوعية
أهمها مستوى ، وتتحدد قابلية المادة المقروءة للفهم واالستيعاب بالعديد من المتغيرات    

إال أن المقروئية المادة المطبوعة تعد محصلة ، (2221، طعيمة)غة اللغوية جودة الصيا
ويقاس هذا النجاح ، نهائية لعدد من العناصر التي تؤدي إلى نجاح القر اء في االتصال بها

، أبو سكينة)بمدى فهم القر اء لهذه المادة ومدى سرعة قراءتها فضال عن الميل نحوها 
ي تقريره عن ندوة األسس والمناهج والمنطلقات المنعقدة ف( 2221)وأكد عيسى (. 2221

في جامعة الملك سعود على ضرورة االهتمام بمستوى مقروئية الكتب المدرسية وتناغمها 
صبري )وحددت معايير مقروئية الكتاب بما يلي . مع مستويات المتعلمين

 (:2223،والرافعي
 .مناسبة البنط المستخدم لصف الكتاب .1
 . ة الكلمات في السطر الواحد وكثافة السطور في الصفحة الواحدةمناسبة كثاف  .2
 .وألوان مناسبة، إبراز العناوين الرئيسية والجانبية الفرعية بأحجام مختلفة .3
 .دقة وسالمة لغة الكتاب ومناسبة تلك اللغة لمن يقرأها .4
 .سالمة التعبيرات والتراكيب اللغوية في الكتاب ووضوحها .5
 .لغوية مألوفة ومفهومة للمتعلم في صياغة الكتاب االعتماد على مفردات .6
 .االلتزام بعالمات الوقف والترقيم في كتابة نص موضوعات الكتاب .7
 .قابلية الكتاب للفهم من قبل المتعلم .8

مكتب التربية )وفي دراسة تقويمية حديثة لكتب سلسلة ماجروهل المترجمة إلى العربية 
للعربية جاءت لغتها تالئم مستوى لغة الطالب  وجد أن الكتب المترجمة( 2232العربي، 

42 
 

من حيث تنوع مصطلحاتها وتكرارها واستخدامها بشكل سليم وصحيح وخاصة عندما تقدم 
 .من خاللها المفاهيم الرياضية

 المحتوى والخصائص العمرية للمتعلمين: المواصفة الثالثة
خالل االهتمام بما يلي يمكن للمناهج الدراسية مراعاة خصائص نمو المتعلمين من     

(Loucks-Horsely et al., 1990 ؛Hollins & Whitby, 1998؛ 2222، ؛ مصطفى
 (:Çubukcu, 2012؛ Felder, 2005؛ 2222، مكاوي
تحديد أهداف المنهج وصياغتها على نحو متسق مع خصائص المتعلمين في  .1

 .مراحلهم المختلفة
المتعلمين وميولهم وقدراتهم اختيار الخبرات التعليمية المناسبة لمستويات  .2

 .وتطويعها بحيث تيسر التعلم في كل المراحل التعليمية المختلفة
تحديد مجاالت النشاط المناسبة للمتعلمين والتنويع فيها، بما يتفق مع اهتماماتهم  .3

 .واستعداداتهم وقدراتهم في كل مرحلة تعليمية
ات المتعلمين وميولهم اختيار الوسائل التعليمية التي يمكن أن تثير اهتمام .4

 .ودوافعهم

 .إعداد واستخدام أساليب التقويم المناسبة لكل متعلم .5

اختيار المعارف والمواقف التعليمية التي تسهم في تحقيق النمو المتكامل للمتعلم،  .6
من النواحي الجسمية، والعقلية، والوجدانية، واالجتماعية، مع ضرورة ربط 

 .الحياةالمعارف بمواقف إيجابية من 

وخالصة هذا الفصل أن ترجمة اي كتب ومالئمتها ينبغي ألن تراعى فيها عدة أمور   
منها االتساق بين المكتب األصلية والكتب المترجمة من حيث مواصفاتها الفنية والتربوية 

 .وأساليب التناول والعرض وكذلك أن تكون متوائمة مع ثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين
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 الثالثالفصل 
 تصميم الدراسة وأدواتها

تحديــد مســتوى اتســاق كتــب الطالــب وأدلــة " لتحقيــق هــدف هــذه الدراســة والمتمثــل فــي      
المعلم للرياضيات مع المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض كما تظهر في منتجـات 

، المتوســــط والثــــاني، الثــــاني االبتــــدائي، والخــــامس االبتــــدائي: سلســــلة ماجروهيــــل للصــــفوف
؛ "واألول الثانوي، والتحقق من مدى مناسبة تلـك الكتـب للمجتمـع السـعودي وبيئـة المتعلمـين

المنهجيـــة :  يـــأتي هـــذا الفصـــل ليقـــدم وصـــفًا إلجـــراءات تحقيـــق هـــذا الهـــدف والـــذي يتضـــمن
وأدوات الدراســة ويتضــمن وصــفًا للخطــوات اإلجرائيــة ، المســتخدمة، ومجتمــع وعينــة الدراســة

جــراءات التحليــل، والتحقــق مــن صــدقها وثباتهــا، باعهــا فــي بنــاء هــذه األداواتالتــي تــم إت ، وا 
ـــات ، والتحقـــق مـــن ثباتـــه إضـــافة إلـــى األســـاليب اإلحصـــائية المســـتخدمة فـــي معالجـــة البيان

وتحليلها لإلجابة عن تساؤالتها،  والتي تتم في ضوء مجالين نظرًا لطبيعـة كـل سـؤال رئـيس 
تقــــويم مســــتوى اتســــاق المواصــــفات التربويــــة والفنيــــة " ول بحيــــث تجيــــب دراســــة المجــــال األ

: والتنــاول والعــرض لكتــب الطالــب وأدلــة المعلــم للرياضــيات مــع سلســة ماجروهيــل للصــفوف
عــن الســؤال الــرئيس األول، " الثــاني والخــامس االبتــدائي، والثــاني المتوســط، واألول الثــانوي

بة كتـب الرياضـيات للمجتمـع السـعودي تقويم مدى مناسـ" بينما تجيب دراسة المجال الثاني 
الثــاني االبتــدائي والخــامس االبتــدائي، والثــاني المتوســط، واألول : وبيئــة المتعلمــين للصــفوف

 :عن السؤال الرئيس الثاني وفيما يلي تفصيل ذلك" الثانوي
 :منهجية الدراسة  1-3

حصـول عليهـا؛ فقـد في ضوء طبيعة البيانات والمعلومات التي تسعى هذه الدراسة لل       
 ((Hsieh and Shannon, 2005)اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي؛ وعـرف هيسـة وشـانون 

أنـــه طريقـــة علميـــة تســـتخدم مجموعـــة مـــن ( Content Analysis)أســـلوب تحليـــل المحتـــوى 
، اتجاهـــات الظـــاهرة المـــراد تحليلهـــا المنظمـــة وفـــق أســـس منهجيـــة للكشـــف عـــن اإلجـــراءات

أن هـذا األسـلوب يسـاعد فـي ( George, 2009)وأضـاف جـورج ، والوقوف علـى خصائصـها
التوصل إلى استدالالت واستنتاجات علمية تساهم في تطوير أو تعديل  الظاهرة المدروسـة 

 .وتحسينها
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إلــى أن أســلوب تحليــل المحتــوى يأخــذ باتجــاهين متــرابطين ( Devi, 2009)وأشــار ديــف   
 :هما
تحليل كمي وهو أسـلوب إحصـائي يهـتم بوجـود الظـاهرة مـن حيـث تكرارهـا : االتجاه األول  

 .أو عدد مرات ظهورها
التحليــل الكيفــي وهــو أســـلوب وصــفي يهــتم بكيفيــة وجــود الظــاهرة ونوعهـــا : واالتجــاه الثــاني

   .باإلضافة إلى دراسة عدم وجودها
كمي لحســـاب عـــدد التكـــرارات والنســـب وُأســـتخدم  كـــال االتجـــاهين فـــي هـــذه الدراســـة فـــال    

المئوية لتوفر الشواهد من حيث وجودها في كتـب الطالـب وأدلـة المعلـم، فـي ضـوء وجودهـا 
في السلسلة األصل، أما االتجاه الكيفي تم استخدامه للحصول على بيانات وصفية لتحديـد 

كل شاهد مـن مستوى تحقق المؤشرات والمواصفات ونوع التحقق ومناسبة ذلك وفقا لطبيعة 
جهة ومتطلباته في المواد التعليميـة بحسـب النظـام التعليمـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية، 
والشـــواهد والمؤشـــرات التـــي لـــم تتحقـــق ودرجـــة تأثيرهـــا فـــي جـــودة هـــذه الكتـــب، هـــذا بالنســـبة 

 .لدراسة المجال األول والتي تجيب عن السؤال األول الرئيس
اســــتخدام االتجــــاه الكمــــي لحســــاب عــــدد التكــــرارات لتــــوفر  ولدراســــة المجــــال  الثــــاني تــــم   

الشواهد في كتـب الطالـب والتمـارين  للصـفوف المسـتهدفة، فـي ضـوء المؤشـرات المتضـمنة 
فــي األداة لكــل محلــل، ومــن ثــم حســاب المتوســطات والنســب المئويــة وفقــا لتقــديرات متباينــة  

أو الخصائص البيئية للطـالب  لعدد الشواهد لكل مؤشر في ضؤ طبيعة الظاهرة المجتمعية
وفقـــا لتحديـــد الخبـــراء فـــي الفريـــق البحثـــي، واالتجـــاه الكيفـــي للحصـــول علـــى بيانـــات وصـــفية 
لتحديـــــد مســـــتوى تحقـــــق المؤشـــــرات والمواصـــــفات ونـــــوع التحقـــــق ومناســـــبة ذلـــــك، والشـــــواهد 
والمؤشرات التي تحققت بدرجة متوسطة أو أقل ودرجة تأثيرهـا فـي هـذه الكتـب وتفسـير هـذه 

 .النتائج لإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني
تعـــد  هـــذه الدراســـة؛ دراســـة وصـــفية، اعتمـــدت أســـلوب تحليـــل المحتـــوى الكمـــي بالتـــالي      

والنـوعي، المتمثــل فــي تحليـل المضــمون لمحتــوى كتــب المشـروع فــي الرياضــيات، واســتخدام 
 .الدراسة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية؛ لإلجابة عن أسئلة

 :مجتمع وعينة الدراسة 1-2
 مجتمع وعينة دراسة المجال األول 1-2-3
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 الثالثالفصل 
 تصميم الدراسة وأدواتها

تحديــد مســتوى اتســاق كتــب الطالــب وأدلــة " لتحقيــق هــدف هــذه الدراســة والمتمثــل فــي      
المعلم للرياضيات مع المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض كما تظهر في منتجـات 

، المتوســــط والثــــاني، الثــــاني االبتــــدائي، والخــــامس االبتــــدائي: سلســــلة ماجروهيــــل للصــــفوف
؛ "واألول الثانوي، والتحقق من مدى مناسبة تلـك الكتـب للمجتمـع السـعودي وبيئـة المتعلمـين

المنهجيـــة :  يـــأتي هـــذا الفصـــل ليقـــدم وصـــفًا إلجـــراءات تحقيـــق هـــذا الهـــدف والـــذي يتضـــمن
وأدوات الدراســة ويتضــمن وصــفًا للخطــوات اإلجرائيــة ، المســتخدمة، ومجتمــع وعينــة الدراســة

جــراءات التحليــل، والتحقــق مــن صــدقها وثباتهــا، باعهــا فــي بنــاء هــذه األداواتالتــي تــم إت ، وا 
ـــات ، والتحقـــق مـــن ثباتـــه إضـــافة إلـــى األســـاليب اإلحصـــائية المســـتخدمة فـــي معالجـــة البيان

وتحليلها لإلجابة عن تساؤالتها،  والتي تتم في ضوء مجالين نظرًا لطبيعـة كـل سـؤال رئـيس 
تقــــويم مســــتوى اتســــاق المواصــــفات التربويــــة والفنيــــة " ول بحيــــث تجيــــب دراســــة المجــــال األ

: والتنــاول والعــرض لكتــب الطالــب وأدلــة المعلــم للرياضــيات مــع سلســة ماجروهيــل للصــفوف
عــن الســؤال الــرئيس األول، " الثــاني والخــامس االبتــدائي، والثــاني المتوســط، واألول الثــانوي

بة كتـب الرياضـيات للمجتمـع السـعودي تقويم مدى مناسـ" بينما تجيب دراسة المجال الثاني 
الثــاني االبتــدائي والخــامس االبتــدائي، والثــاني المتوســط، واألول : وبيئــة المتعلمــين للصــفوف

 :عن السؤال الرئيس الثاني وفيما يلي تفصيل ذلك" الثانوي
 :منهجية الدراسة  1-3

حصـول عليهـا؛ فقـد في ضوء طبيعة البيانات والمعلومات التي تسعى هذه الدراسة لل       
 ((Hsieh and Shannon, 2005)اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي؛ وعـرف هيسـة وشـانون 

أنـــه طريقـــة علميـــة تســـتخدم مجموعـــة مـــن ( Content Analysis)أســـلوب تحليـــل المحتـــوى 
، اتجاهـــات الظـــاهرة المـــراد تحليلهـــا المنظمـــة وفـــق أســـس منهجيـــة للكشـــف عـــن اإلجـــراءات

أن هـذا األسـلوب يسـاعد فـي ( George, 2009)وأضـاف جـورج ، والوقوف علـى خصائصـها
التوصل إلى استدالالت واستنتاجات علمية تساهم في تطوير أو تعديل  الظاهرة المدروسـة 

 .وتحسينها
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إلــى أن أســلوب تحليــل المحتــوى يأخــذ باتجــاهين متــرابطين ( Devi, 2009)وأشــار ديــف   
 :هما
تحليل كمي وهو أسـلوب إحصـائي يهـتم بوجـود الظـاهرة مـن حيـث تكرارهـا : االتجاه األول  

 .أو عدد مرات ظهورها
التحليــل الكيفــي وهــو أســـلوب وصــفي يهــتم بكيفيــة وجــود الظــاهرة ونوعهـــا : واالتجــاه الثــاني

   .باإلضافة إلى دراسة عدم وجودها
كمي لحســـاب عـــدد التكـــرارات والنســـب وُأســـتخدم  كـــال االتجـــاهين فـــي هـــذه الدراســـة فـــال    

المئوية لتوفر الشواهد من حيث وجودها في كتـب الطالـب وأدلـة المعلـم، فـي ضـوء وجودهـا 
في السلسلة األصل، أما االتجاه الكيفي تم استخدامه للحصول على بيانات وصفية لتحديـد 

كل شاهد مـن مستوى تحقق المؤشرات والمواصفات ونوع التحقق ومناسبة ذلك وفقا لطبيعة 
جهة ومتطلباته في المواد التعليميـة بحسـب النظـام التعليمـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية، 
والشـــواهد والمؤشـــرات التـــي لـــم تتحقـــق ودرجـــة تأثيرهـــا فـــي جـــودة هـــذه الكتـــب، هـــذا بالنســـبة 

 .لدراسة المجال األول والتي تجيب عن السؤال األول الرئيس
اســــتخدام االتجــــاه الكمــــي لحســــاب عــــدد التكــــرارات لتــــوفر  ولدراســــة المجــــال  الثــــاني تــــم   

الشواهد في كتـب الطالـب والتمـارين  للصـفوف المسـتهدفة، فـي ضـوء المؤشـرات المتضـمنة 
فــي األداة لكــل محلــل، ومــن ثــم حســاب المتوســطات والنســب المئويــة وفقــا لتقــديرات متباينــة  

أو الخصائص البيئية للطـالب  لعدد الشواهد لكل مؤشر في ضؤ طبيعة الظاهرة المجتمعية
وفقـــا لتحديـــد الخبـــراء فـــي الفريـــق البحثـــي، واالتجـــاه الكيفـــي للحصـــول علـــى بيانـــات وصـــفية 
لتحديـــــد مســـــتوى تحقـــــق المؤشـــــرات والمواصـــــفات ونـــــوع التحقـــــق ومناســـــبة ذلـــــك، والشـــــواهد 
والمؤشرات التي تحققت بدرجة متوسطة أو أقل ودرجة تأثيرهـا فـي هـذه الكتـب وتفسـير هـذه 

 .النتائج لإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني
تعـــد  هـــذه الدراســـة؛ دراســـة وصـــفية، اعتمـــدت أســـلوب تحليـــل المحتـــوى الكمـــي بالتـــالي      

والنـوعي، المتمثــل فــي تحليـل المضــمون لمحتــوى كتــب المشـروع فــي الرياضــيات، واســتخدام 
 .الدراسة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية؛ لإلجابة عن أسئلة

 :مجتمع وعينة الدراسة 1-2
 مجتمع وعينة دراسة المجال األول 1-2-3
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تقــــويم مســــتوى اتســــاق المواصــــفات التربويــــة " تكــــون مجتمــــع  دراســــة المجــــال األول       
ـــم للرياضـــيات مـــع سلســـة ماجروهيـــل  ـــة المعل والفنيـــة والتنـــاول والعـــرض لكتـــب الطالـــب وأدل

مــن جميــع كتــب ". الثــاني والخــامس االبتــدائي، والثــاني المتوســط، واألول الثــانوي: للصــفوف
مــــن منتجـــات شــــركة ماجروهيـــل األمريكيــــة ( 32-3)وف مـــن الطالـــب وأدلــــة المعلـــم للصــــف

(Macmillan/McGraw-Hill ) ـــــم مـــــن منتجـــــات ـــــة المعل للرياضـــــيات، وكتـــــب الطالـــــب وأدل
مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية النسخ المعدلة لمراحل التعلـيم العـام للرياضـيات 

 .هـ3411والمطبقة عام 
: كتــب رياضــيات للطالــب هــي( 1:  )لرياضــيات هــيعينــة دراســة المجــال األول ل         

كتــاب ( 3)و ، (Grade 2 Student Edition, Volume 1,2) كتـابين للصــف الثـاني( 2)
 Grade 8)،كتـاب للصـف الثـامن( 3)و ، (Grade 5 Student Edition)للصـف الخـامس

Student Edition)  ،(3 ) ،كتـاب للصـف العاشـر(Geometry Student Edition ، ( 1)و
 Grade 2دليل المعلم للصف الثـاني الجـزء األول والثـاني( 2:  )أدلة لمعلم الرياضيات هي

Teacher Edition, Volume1,2))دليــــل المعلــــم للصــــف الخــــامس الجــــزء األول ( 2)،و
دليــل المعلــم للصــف الثــامن ( 2)، و((Grade 5 Teacher Edition, Volume1,2والثــاني

مـــن منتجـــات شـــركة ( (Grade 8 Teacher Edition, Volume1,2الجــزء األول والثـــاني
دليـــــل المعلـــــم  ( 3)م، و2221طبعـــــة  (Macmillan/McGraw-Hill)ماجروهيـــــل األمريكيـــــة 

مـن منتجـات شـركة ماجروهيـل األمريكيـة  Geometry Teacher Edition)للصـف العاشـر، 
(Macmillan/McGraw-Hill)  م2232للمرحلة الثانوية، طبعة. 
أدلــة لمعلــم الرياضــيات مــن منتجــات مشــروع تطــوير ( 1)رياضــيات للطالــب، وكتـب ( 1)و 

م للصــفوف  الثــاني، 2232-هـــ 3411الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة النســخ المعدلــة طبعــة 
والخــــامس االبتــــدائي، والثــــاني المتوســــط، واألول الثــــانوي، بجزأيهــــا الفصــــل الدراســــي األول 

يصــف عينــة دراســة ( 3-1)والجــدول  صــف لكــل بكاملــة الكتــابوالفصــل الدراســي الثــاني 
 : المجال األول للرياضيات كما يلي
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تقــــويم مســــتوى اتســــاق المواصــــفات التربويــــة " تكــــون مجتمــــع  دراســــة المجــــال األول       
ـــم للرياضـــيات مـــع سلســـة ماجروهيـــل  ـــة المعل والفنيـــة والتنـــاول والعـــرض لكتـــب الطالـــب وأدل

مــن جميــع كتــب ". الثــاني والخــامس االبتــدائي، والثــاني المتوســط، واألول الثــانوي: للصــفوف
مــــن منتجـــات شــــركة ماجروهيـــل األمريكيــــة ( 32-3)وف مـــن الطالـــب وأدلــــة المعلـــم للصــــف

(Macmillan/McGraw-Hill ) ـــــم مـــــن منتجـــــات ـــــة المعل للرياضـــــيات، وكتـــــب الطالـــــب وأدل
مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية النسخ المعدلة لمراحل التعلـيم العـام للرياضـيات 

 .هـ3411والمطبقة عام 
: كتــب رياضــيات للطالــب هــي( 1:  )لرياضــيات هــيعينــة دراســة المجــال األول ل         

كتــاب ( 3)و ، (Grade 2 Student Edition, Volume 1,2) كتـابين للصــف الثـاني( 2)
 Grade 8)،كتـاب للصـف الثـامن( 3)و ، (Grade 5 Student Edition)للصـف الخـامس

Student Edition)  ،(3 ) ،كتـاب للصـف العاشـر(Geometry Student Edition ، ( 1)و
 Grade 2دليل المعلم للصف الثـاني الجـزء األول والثـاني( 2:  )أدلة لمعلم الرياضيات هي

Teacher Edition, Volume1,2))دليــــل المعلــــم للصــــف الخــــامس الجــــزء األول ( 2)،و
دليــل المعلــم للصــف الثــامن ( 2)، و((Grade 5 Teacher Edition, Volume1,2والثــاني

مـــن منتجـــات شـــركة ( (Grade 8 Teacher Edition, Volume1,2الجــزء األول والثـــاني
دليـــــل المعلـــــم  ( 3)م، و2221طبعـــــة  (Macmillan/McGraw-Hill)ماجروهيـــــل األمريكيـــــة 

مـن منتجـات شـركة ماجروهيـل األمريكيـة  Geometry Teacher Edition)للصـف العاشـر، 
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46 
 

 (3-1)الجدول رقم 
 عدد صفحات كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات 

 الصف المصدر
 عدد الصفحات في دليل المعلم عدد الصفحات في كتاب الطالب
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 األول

الفصل 
 الثاني

المجموع 
المجموع  الفصل الثاني الفصل األول (صفحة)

 (صفحة)

منتجات سلسلة 
 ماجروهيل

McGraw-
Hill 

 الثاني

11 
+ مقدمات

 +211 
محتوى 
+ الفصول
41 

 المالحق

+ مقدمات34
محتوى  232

 13+ الفصول
 المالحق

111 
محتوى  131+ مقدمات11

 المالحق 11+ الفصول
محتوى  111+ مقدمات13

 المالحق 11+ الفصول
332 

 الخامس
محتوى  111+مقدمات 21

 الفصول
 (11+1+22) المالحق+ 

112 
 +مقدمات  11

+ فصول 111
 (322+1+22)مالحق

 +مقدمات  11
+ فصول411

 (322+1+22)مالحق
3431 

 الثامن

محتوى  111+مقدمات 23
 الفصول

 (11+11+41) المالحق+ 
 

111 
+ فصول111+ مقدمات 31

 (11+11+34)المالحق

 +مقدمات 31
 +فصول 114

 (11+34+22+31)المالحق
3111 

 العاشر
محتوى  111+ مقدمات 24

المالحق + الفصول
(21+314 +1) 

3312 

 الفصول 3341+مقدمات 41
 14)المالحق +

+321) 
 

3111 

منتجات 
مشروع تطوير 
الرياضيات 
والعلوم 
 الطبيعية

الثاني 
 االبتدائي

 113 فصول213+مقدمات1 مالحق4+فصول213+مقدمات32 212 313 343

الخامس 
 االبتدائي

 111 فصول211+ مقدمات  1 فصول214+ مقدمات  31 112 311 311

الثاني 
 المتوسط

 121 فصول241+ مقدمات  1 فصول213+ مقدمات  31 111 312 311

األول 
 الثانوي

 111 فصول 121+ مقدمات 33 فصول 122+ مقدمات  21 421 211 211

 



46

47 
 

 :الثانيمجتمع وعينة دراسة المجال  1-2-2
تقـويم مـدى مناسـبة كتـب الرياضـيات للمجتمـع " تكـون مجتمـع  دراسـة المجـال الثـاني       

الثــــــاني االبتــــــدائي والخــــــامس االبتــــــدائي، والثــــــاني : الســـــعودي وبيئــــــة المتعلمــــــين للصــــــفوف
مــن ( 32-3)مــن جميــع كتــب الطالــب والتمــارين للصــفوف مــن ". المتوســط، واألول الثــانوي
الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة النســخ المعدلــة لمراحــل التعلــيم العــام  منتجــات مشــروع تطــوير

 .هـ3411للرياضيات والمطبقة عام 
كتـــب ( 1)كتـــب رياضـــيات للطالـــب، و( 1: )وعينـــة دراســـة المجـــال الثـــاني للرياضـــيات هـــي

التمــــارين للرياضــــيات مــــن منتجــــات مشــــروع تطــــوير الرياضــــيات والعلــــوم الطبيعيــــة النســــخ 
م للصفوف  الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثـاني 2232-هـ 3411المعدلة طبعة 

 الكتــابيهــا الفصــل الدراســي األول والفصــل الدراســي الثــاني المتوســط، واألول الثــانوي، بجزأ
 :يصف عينة دراسة المجال الثاني للرياضيات كما يلي( 2-1)والجدول  صف لكل بكاملة

 (2-1)والجدول 
 عدد صفحات كتب الطالب والتمارين للرياضيات

 الصف
 عدد الصفحات في كتاب التمارين عدد الصفحات في كتاب الطالب

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول المجموع الفصل الثاني ولالفصل األ 
الثاني 
 االبتدائي

343 313 212 14 11 332 

الخامس 
 االبتدائي

311 311 112 41 44 11 

الثاني 
 المتوسط

311 312 111 11 11 11 

األول 
 الثانوي

211 211 421 12 11 11 

 : أدوات الدراسة 4-4
لكون هذه الدراسة تجيب عن سؤالين رئيسين لكل منهما طبيعته الخاصة والذي يمثل    

جراءات  كل سؤال بشكل مستقل كما  دراسة قائمة بذاتها فإنه سيتم الحديث عن أدوات وا 
 :يلي
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 :   أدوات دراسةالمجال األول 4-4-4
واصفات للمرحلة ت مراجعة وتطوير قوائم الملإلجابة عن السؤال الرئيس األول تم   

،  قائمة للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكل كتاب( 24) األولى لتصبح
بطاقات تحليل لكتب الطالب وأدلة المعلم كما في الجدول ( 1)والتي ترجمت الحقا إلى 

 :التالي( 1-1)رقم 
 (1-1)الجدول رقم 

 أدوات دراسة المجال األول
 بطاقات التحليل  المواصفاتقوائم  نوع الكتاب الصف

 الثاني االبتدائي
 3 1 كتاب الطالب
 3 1 دليل المعلم

 الخامس االبتدائي
 3 1 كتاب الطالب
 3 1 دليل المعلم

 الثاني المتوسط
 3 1 كتاب الطالب
 3 1 دليل المعلم

 األول الثانوي
 3 1 كتاب الطالب
 3 1 دليل المعلم

 1 24 المجموع

 
 : وتم إعداد هذه األدوات وفق اإلجراءات التالية

 :التوصل إلى محددات للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض: أوالا 
تم  االتفاق على مجموعة من المحددات للمواصفات التربوية والفنية والتناول        

راستها والعرض المتضمنه في هذه األدوات من قبل أعضاء الفريق البحثي بعد د
تقرير )ومناقشتها وهي تلك المحددات التي تم التوصل إليها في دراسة المرحلة األولى 

، والتي تمثل الخطوط العريضة والعوامل المشتركة لكل (هـ3411، (3-3)الجزء األول 
، وتمثلت هذه والعرض والتناولفريق عند استخالص المواصفات التربوية والفنية 

 :المحددات فيما يلي
حيث تظهر هذه المواصفات في كتب السلسلة األصل بصفة مستمرة في : كرارالت

 .محتوى هذه الكتب
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 .تتخذ هذه المواصفات نمطا محددا متس ق مهما اختلفت موضوعات الدروس: الثبات
ال تتصل بموضوع معرفي معين فيكون ظهورها مرتبط به بل تصدق على : العمومية

 .لرياضياتجميع الموضوعات المتضمنة في كتب ا

 :  المواصفات مصادر تحديد:  ثانياا 
تم تحديد مصادر المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لمنتجات السلسلة       

األصل للصفوف الثاني االبتدائي والخامس والثامن، والعاشر، ومراجعة قوائم المعايير 
انتقاء بعض الدراسات التي ومواطن استهدافها بعد مسح األدب التربوي مجال الدراسة و 

من الممكن االستفادة منها في بناء األدوات والعمل على تحليلها ومناقشتها بين أعضاء 
 :  الفريق البحثي وقد ُأعتمد على المصادر التالية

ما ُنص  عليه في مقدمات كتب الطالب وأدلة المعلم واألنشطة بشكل واضح وصريح  -
 .لصفوففي منتجات سلسلة ماجروهيل لهذه ا

الفحص المتعمق للوحدات والفصول وعناصر الدروس لمنتجات السلسلة األصل  -
 .للوقوف على المواصفات من خالل تجسيدها في المنتج التعليمي

بشكل خاص الدراسات المتعلقة بمنتجات ماجروهيل التعليمية )مراجعة األدب التربوي  -
: للمساعدة في مالحظة المواصفات وتسهيل استخراجها وصياغتها ومنها( للرياضيات

 ,Apthorp et al, 2001)) ،(NCTM,2006) ،Clements, 2007)) ،(Mauch دراسة 

2007))، (Glencoe Mathematics,2010) ، (GlencoeMcGraw-Hill 2010)  ، 

Mathematics,2011) Glencoe) ،(IMPACT Mathematics,2011)، 

(Glencoe/McGraw-Hill, High school mathematics,2011)  ومعايير بعض ،
  (.ProQuest Report,2011)،  و(NCTM,2000: )المنظمات مثل

جمتها ومواءمتها من قبل التي تمت تر المواصفات التربوية والفنية لسلسة ماجروهيل  -
 (.2231)شركة العبيكان للتعليم 

التي تمت و  مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية التي اعتمدتها سلسة ماجروهيل -
 (.2231)ترجمتها ومواءمتها من قبل شركة العبيكان للتعليم 
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أدوات الدراسة التقويمية التي تم إعدادها في دراسة المرحلة األولى كما ظهرت في   -
هـ، والتي استهدفت الصفوف األول  3411-3412لعام ( 3-3)التقرير األول 

 .االبتدائي والرابع االبتدائي، واألول المتوسط

 المواصفات قوائم تطوير : ثالثاا 
بعــد أن تــم تحديــد مصــادر المواصــفات تمــت دراســة ومراجعــة هــذه المصــادر الســتخالص   

المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض وفق المحددات المذكورة أعاله لكتب السلسـلة 
  :  األصل للصفوف الثاني والخامس والثامن والعاشر وفق اإلجراءات التالية

ة والفنية التي تم التوصل إليها في دراسة المرحلة دراسة قوائم المواصفات التربوي -
المجموعات )هـ في ورشة عمل من نوع المجموعات المركزة 3412األولى لعام 

لفريق التحليل لكتب الصفوف األول والرابع االبتدائي، واألول المتوسط ودراسة ( البؤرية
والثاني المتوسط،  مدى إمكانية االستفادة منها للصفوف الثاني والخامس االبتدائي،

 .واألول الثانوي

دراسة مواصفات محور التناول والعرض من قبل الفريق البحثي والمؤشرات والشواهد  -
 .التي تندرج تحت كل مواصفة في ورشة عمل من نوع المجموعات المركزة

مسح مقدمات كتب الطالب وأدلة المعلم للصفوف الثاني والخامس االبتدائي، والثاني  -
واألول الثانوي؛ الستخراج المواصفات المنصوص عليها وربطها المتوسط، 

بالمواصفات التي تمت مناقشتها في ورش العمل السابقة من قبل الفريق البحثي في 
 .هـ3412دراسة المرحلة األولى لعام 

فحص كتب الطالب والمعلم للسلسلة األصل بشكل مترو ومتعمق وحصر المواصفات،  -
حتها، والشواهد من هذه الكتب التي تحققها وفق المحددات والمؤشرات التي تندرج ت

 .المذكوره أعاله للصفوف المستهدفة في هذه الدراسة

إعادة ترتيب المواصفات والمؤشرات والشواهد التي تندرج تحت كل مواصفة، من حيث  -
( 4)تصنيفها ضمن مجموعات تضم مواصفات متجانسة من قبل الفريق البحثي في 

 .، ومناقشتها(المجموعات البؤرية)ع المجموعات المركزة ورش عمل من نو 

تحديد مدى التقاطع والتكرار في تلك المواصفات والمؤشرات والشواهد التي تحققها  -
 .ودمجها وتحديدها بشكل دقيق ليسهل تتبعها في منتجات المشروع
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 .لرياضياتجميع الموضوعات المتضمنة في كتب ا

 :  المواصفات مصادر تحديد:  ثانياا 
تم تحديد مصادر المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لمنتجات السلسلة       

األصل للصفوف الثاني االبتدائي والخامس والثامن، والعاشر، ومراجعة قوائم المعايير 
انتقاء بعض الدراسات التي ومواطن استهدافها بعد مسح األدب التربوي مجال الدراسة و 

من الممكن االستفادة منها في بناء األدوات والعمل على تحليلها ومناقشتها بين أعضاء 
 :  الفريق البحثي وقد ُأعتمد على المصادر التالية

ما ُنص  عليه في مقدمات كتب الطالب وأدلة المعلم واألنشطة بشكل واضح وصريح  -
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 .للوقوف على المواصفات من خالل تجسيدها في المنتج التعليمي
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 ,Apthorp et al, 2001)) ،(NCTM,2006) ،Clements, 2007)) ،(Mauch دراسة 

2007))، (Glencoe Mathematics,2010) ، (GlencoeMcGraw-Hill 2010)  ، 

Mathematics,2011) Glencoe) ،(IMPACT Mathematics,2011)، 

(Glencoe/McGraw-Hill, High school mathematics,2011)  ومعايير بعض ،
  (.ProQuest Report,2011)،  و(NCTM,2000: )المنظمات مثل

جمتها ومواءمتها من قبل التي تمت تر المواصفات التربوية والفنية لسلسة ماجروهيل  -
 (.2231)شركة العبيكان للتعليم 
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أدوات الدراسة التقويمية التي تم إعدادها في دراسة المرحلة األولى كما ظهرت في   -
هـ، والتي استهدفت الصفوف األول  3411-3412لعام ( 3-3)التقرير األول 

 .االبتدائي والرابع االبتدائي، واألول المتوسط
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بعــد أن تــم تحديــد مصــادر المواصــفات تمــت دراســة ومراجعــة هــذه المصــادر الســتخالص   
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 .واألول الثانوي
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فحص كتب الطالب والمعلم للسلسلة األصل بشكل مترو ومتعمق وحصر المواصفات،  -
حتها، والشواهد من هذه الكتب التي تحققها وفق المحددات والمؤشرات التي تندرج ت

 .المذكوره أعاله للصفوف المستهدفة في هذه الدراسة

إعادة ترتيب المواصفات والمؤشرات والشواهد التي تندرج تحت كل مواصفة، من حيث  -
( 4)تصنيفها ضمن مجموعات تضم مواصفات متجانسة من قبل الفريق البحثي في 

 .، ومناقشتها(المجموعات البؤرية)ع المجموعات المركزة ورش عمل من نو 

تحديد مدى التقاطع والتكرار في تلك المواصفات والمؤشرات والشواهد التي تحققها  -
 .ودمجها وتحديدها بشكل دقيق ليسهل تتبعها في منتجات المشروع
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تبويب مواصفات كل منتج في قائمة من حيث كونها مواصفة تربوية أو مواصفة   -
ية، أومواصفة للتناول والعرض والمؤشرات التي تندرج تحت كل مواصفة والشواهد فن

 رقم ملحق)) صفقوائم لكل ( 1)قائمة، ( 24)التي تحققها، وبذلك تم  التوصل إلى 
1-3 ،1-2 ،1-1،1-4.) 

 والعرض والتناول والفنية التربوية المواصفات قوائم وثبات صدق من التحقق: رابعاا  -
للتحقق من الخصائص السيكومترية لقوائم المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض   

التي تم التوصل إليها من قبل الفريق البحثي، وفق اإلجراءات المذكوره أعاله، تم حساب 
الصدق والثبات لهذه القوائم، ولكون إجراءات حساب الثبات تمت قبل التحكيم الخارجي 

ات حساب الثبات، ومن ثم التطرق إلى إجراءات التحقق من الصدق فإنه تم عرض إجراء
 : لهذه القوائم كما يلي

 : Validityالصدق  - أ
، (2224أبو هاشم، " ) درجة دقة المقياس في تحديد ما وضع لقياسه"يمثل الصدق       

 :وللتحقق من صدق قوائم المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض تم مايلي
التحكيم الداخلي لهذه القوائم من قبل الفريق البحثي والذي يعرف بصدق المحكمين  -

(Trustees Validity )ومن ثم التعديل في ضوء نتائج هذا التحكيم. 

بعد إقرار التعديالت في ضوء نتائج التحكيم الداخلي لهذه القوائم : التحكيم الخارجي -
تم عرضها على عدد من المحكمين من قبل رئيس الفريق البحثي وأعضاء الفريق؛ 
يبين أسمائهم ووظائفهم، ( 4ملحق )من ذوي االختصاص في الجامعات السعودية 

 : وذلك من حيث

 .مدى وضوح صياغة المواصفات -
 .مدى ارتباط المؤشرات والشواهد بالمواصفات لكل محور -

 .مدى كفاية المواصفات والمؤشرات والشواهد لتحقيق أهداف الدراسة -
 .حذف أو إضافة ما يرونه مناسباً   -

،  وتم إجراء (٪ فما فوق12)وتم قبول المفردات التي حصلت على نسبة اتفاق    
التعديالت التي اتفق المحكمون على تعديلها، وعدلت صياغة بعض المفردات، وحذف 

 .بعضها لكونها ال تنتمي إلى المحاور أو عدم وضوحها وتكرارها
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 Reliability الثبات  - ب
 Isaac andيمثل الثبات مدى اتساق النتائج عند تكرار القياس مرات عدة      

Michael,1995:p34) ) ولحساب ثبات البناء لقوائم المواصفات التربوية والفنية التي تم
التوصل إليها في هذه الدراسة؛ تم استخدام معامل االتفاق بين المحللين، وهم الفريق 

تولى كل باحث رئيس و مساعد باحث بناء ومراجعة كل  البحثي في هذه المرحلة، حيث
قائمة من هذه القوائم وفق الصفوف المخصصة لكل صف، وتم حساب الثبات باستخدام 

-1)، ويبين الجدول  رقم (Holsti)معامل االتفاق بين المحللين باستخدام معادلة هولستي 
 :لتناول والعرض كمايليهذه المعامالت لقوائم المواصفات التربوية والفنية وا(  4

 (4-1) الجدول 
 معامالت الثبات لقوائم المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض

معامل الثبات  نوع الكتاب الصف
 للمواصفات التربوية

معامل الثبات 
 للمواصفات الفنية

 معامل الثبات
 لمواصفات التناول والعرض

 الثاني
 2.11 2.11 2.12 الطالب
 2.11 2.11 2.11 المعلم

 الخامس
 2.13 2.11 2.11 الطالب
 2.11 2.11 2.11 المعلم

 الثامن
 2.12 2.11 2.13 الطالب
 2.12 2.11 2.12 المعلم

 العاشر
 2.11 2.11 2.12 الطالب
 2.11 2.11 2.11 المعلم

   
مابين يتضح من الجدول أعاله أن معامالت االتفاق مرتفعة لهذه القوائم حيث تراوحت 

( 2.12)أن معامل الثبات يعد مرتفعًا إذا بلت ( 2224)، وأورد أبو هاشم (2.11-2.11)
 .فأكثر من وجهة نظر علماء التربية

 التطبيق االستطالعي 
تــم تطبيــق هــذه القــوائم اســتطالعيًا علــى الكتــب المســتهدفة مــن قبــل مســاعدي البــاحثين      

فات بالكتب؛ للتأكد مـن انطباقهـا وتمثيلهـا فـي لكل صف لمقابلة النسخة األولية من المواص
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هــــــذه الكتــــــب، وعــــــدم وجــــــود مواصــــــفات مفقــــــودة، أو مواصــــــفات افتراضــــــية قــــــد ال تــــــرتبط 
 .بالمنتجات

قائمة للمواصفات التربوية والفنية والتناول ( 24)وأصبحت هذه القوائم في صورتها النهائية 
، 2-1، 3-1ملحق) .والعاشروالعرض للرياضيات للصفوف الثاني والخامس والثامن، 

1-1 ،1-4) 
 

وبعد أن تم اعتماد قوائم المواصفات التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة اإلشرافية    
ما : "واالستشارية للمشروع البحثي، تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي األول

الطالب وأدلة المعلم المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض التي اعتمدتها كتب 
 "لسلسلة ماجروهيل؟( للصفوف الثاني والخامس، والثامن، والعاشر)للرياضيات 

 :التحليل بطاقات إعداد: خامساا 
قائمـــة للمواصـــفات التربويـــة والفنيـــة والتنـــاول ( 24)بعـــد حصـــول الفريـــق البحثـــي علـــى     

لكتـــب الرياضـــيات التـــي تـــم استخالصـــها مـــن السلســـلة  للمواصـــفات الســـتة عشـــر والعـــرض
األصل وفـق اإلجـراءات المـذكورة أعـاله والتـي مـن المفتـرض أن تلتـزم بهـا منتجـات مشـروع 
تطــوير الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة وفــق الشــروط الســابق ذكرهــا للصــفوف المســتهدفة، تــم 

لرياضــيات للصــفوف الثــاني بطاقــات لتحليــل كتــب الطالــب، وأدلــة المعلــم ل( 1)تبويبهــا فــي 
والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي، وتتخذ هـذه البطاقـات أسـلوب ليكـرت 

Likert Scale    مـنخفض، (3)متوسـط، (2)مرتفـع، (1)الرباعي من حيث مسـتوى التحقـق
 (4-1،1-1، 2- 1، 3-1 ملحـق)، والبطاقـات بصـورتها النهائيـة فـي (مـنخفض جـداً ( 2)

 :ون كل أداة من ثالثة محاور كما يليوتتك
      SpecificationsEducationalالمواصفات التربوية : المحور األول

وهي مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي    
من الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في 

المواصفات ( 1-1)منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم، ويبين الجدول 
للصفوف المستهدفة وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها  التربوية لكتب الطالب،

 :كما يلي
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 (  1-1) الجدول 
 المواصفات التربوية لكتب الطالب وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي المواصفات م
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

3 
يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع 

 .الطالب
4 1 1 32 1 1 1 33 

2 
يتسم المحتوى بالشمول والعمق 

 .والتوازن
1 33 4 31 4 31 1 21 

1 
يتسم المحتوى بالترابط المنطقي 

 .والتكامل
1 32 1 1 1 34 1 31 

 32 4 31 1 31 1 33 1 .المتعدد المداخل يشجع المحتوى التعلم  4
 31 2 1 2 32 2 1 2 .يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية 1

1 
يدعم المحتوى معايير العمليات 

 .الرياضية 
1 23 1 21 1 22 1 21 

1 
يزود المحتوى الطالب بمهمات 
 .ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي

2 1 1 32 4 32 4 33 

- - - - - -  1 2 .األسرةيعزز المحتوى الشراكة مع  1

1 
يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة 

 .ومستمرة للتقويم والمعالجة
1 31 1 31 1 21 1 22 

 4 2 4 2 1 2 2 3 .يوظف التقنية  لدعم تعلم الرياضيات 32
 311 11 331 11 331 43 323 11 المجموع

المواصفات التربوية ألدلة المعلم للصفوف المستهدفة ( 1-1)ويبين الجدول رقم  
 :والمؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي
 ( 1-1)الجدول 

 المواصفات التربوية ألدلة المعلم وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها
 األول الثانوي المتوسط الثاني الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي المواصفات م

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

3 
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول 

 .لجميع الطالب
1 23 1 22 1 31 1 31 

 1 1 31 4 34 4 31 4 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن 2

1 
يتسم المحتوى بالترابط المنطقي 

 .والتكامل
1 31 1 31 1 34 1 31 

4 
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو  

 المتعدد المداخل التعلم النوعي 
1 31 1 21 1 21 1 34 

1 
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل 

 .الطالب محورًا للعملية التعليمية
2 31 2 31 4 34 2 31 

 12 1 21 1 13 1 21 1يدعم المحتوى  المعلم في تحقيق معايير  1
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هــــــذه الكتــــــب، وعــــــدم وجــــــود مواصــــــفات مفقــــــودة، أو مواصــــــفات افتراضــــــية قــــــد ال تــــــرتبط 
 .بالمنتجات

قائمة للمواصفات التربوية والفنية والتناول ( 24)وأصبحت هذه القوائم في صورتها النهائية 
، 2-1، 3-1ملحق) .والعاشروالعرض للرياضيات للصفوف الثاني والخامس والثامن، 

1-1 ،1-4) 
 

وبعد أن تم اعتماد قوائم المواصفات التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة اإلشرافية    
ما : "واالستشارية للمشروع البحثي، تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي األول

الطالب وأدلة المعلم المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض التي اعتمدتها كتب 
 "لسلسلة ماجروهيل؟( للصفوف الثاني والخامس، والثامن، والعاشر)للرياضيات 

 :التحليل بطاقات إعداد: خامساا 
قائمـــة للمواصـــفات التربويـــة والفنيـــة والتنـــاول ( 24)بعـــد حصـــول الفريـــق البحثـــي علـــى     

لكتـــب الرياضـــيات التـــي تـــم استخالصـــها مـــن السلســـلة  للمواصـــفات الســـتة عشـــر والعـــرض
األصل وفـق اإلجـراءات المـذكورة أعـاله والتـي مـن المفتـرض أن تلتـزم بهـا منتجـات مشـروع 
تطــوير الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة وفــق الشــروط الســابق ذكرهــا للصــفوف المســتهدفة، تــم 

لرياضــيات للصــفوف الثــاني بطاقــات لتحليــل كتــب الطالــب، وأدلــة المعلــم ل( 1)تبويبهــا فــي 
والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي، وتتخذ هـذه البطاقـات أسـلوب ليكـرت 

Likert Scale    مـنخفض، (3)متوسـط، (2)مرتفـع، (1)الرباعي من حيث مسـتوى التحقـق
 (4-1،1-1، 2- 1، 3-1 ملحـق)، والبطاقـات بصـورتها النهائيـة فـي (مـنخفض جـداً ( 2)

 :ون كل أداة من ثالثة محاور كما يليوتتك
      SpecificationsEducationalالمواصفات التربوية : المحور األول

وهي مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي    
من الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في 

المواصفات ( 1-1)منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم، ويبين الجدول 
للصفوف المستهدفة وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها  التربوية لكتب الطالب،

 :كما يلي
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 (  1-1) الجدول 
 المواصفات التربوية لكتب الطالب وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي المواصفات م
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

3 
يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع 

 .الطالب
4 1 1 32 1 1 1 33 

2 
يتسم المحتوى بالشمول والعمق 

 .والتوازن
1 33 4 31 4 31 1 21 

1 
يتسم المحتوى بالترابط المنطقي 

 .والتكامل
1 32 1 1 1 34 1 31 

 32 4 31 1 31 1 33 1 .المتعدد المداخل يشجع المحتوى التعلم  4
 31 2 1 2 32 2 1 2 .يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية 1

1 
يدعم المحتوى معايير العمليات 

 .الرياضية 
1 23 1 21 1 22 1 21 

1 
يزود المحتوى الطالب بمهمات 
 .ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي

2 1 1 32 4 32 4 33 

- - - - - -  1 2 .األسرةيعزز المحتوى الشراكة مع  1

1 
يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة 

 .ومستمرة للتقويم والمعالجة
1 31 1 31 1 21 1 22 

 4 2 4 2 1 2 2 3 .يوظف التقنية  لدعم تعلم الرياضيات 32
 311 11 331 11 331 43 323 11 المجموع

المواصفات التربوية ألدلة المعلم للصفوف المستهدفة ( 1-1)ويبين الجدول رقم  
 :والمؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي
 ( 1-1)الجدول 

 المواصفات التربوية ألدلة المعلم وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها
 األول الثانوي المتوسط الثاني الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي المواصفات م

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

3 
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول 

 .لجميع الطالب
1 23 1 22 1 31 1 31 

 1 1 31 4 34 4 31 4 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن 2

1 
يتسم المحتوى بالترابط المنطقي 

 .والتكامل
1 31 1 31 1 34 1 31 

4 
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو  

 المتعدد المداخل التعلم النوعي 
1 31 1 21 1 21 1 34 

1 
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل 

 .الطالب محورًا للعملية التعليمية
2 31 2 31 4 34 2 31 

 12 1 21 1 13 1 21 1يدعم المحتوى  المعلم في تحقيق معايير  1
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 األول الثانوي المتوسط الثاني الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي المواصفات م
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 .لدى الطالبالعمليات الرياضية 

1 
     يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة

تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم 
 .الذاتي

2 33 1 34 4 34 4 31 

1 
يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، 

 .وطرائق تقديمها
4 23 4 24 4 22 4 21 

1 
يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب 

 .متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةتقويم 
1 12 1 11 1 12 1 11 

32 
يوظف التقنية  لدعم تعلم  وتعليم 

 .الرياضيات
2 1 1 32 1 1 1 31 

 313 43 311 44 223 41 311 11 المجموع

 
    Technical Specificationsالمواصفات الفنية : المحور الثاني

وهي مجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من     
الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، 
لكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب 

المواصفات الفنية لكتب الطالب، للصفوف ( 1-1) م، ويبين الجدول الطالب ودليل المعل
 :المستهدفة وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي

 (1-1)الجدول 
 المواصفات  الفنية لكتب الطالب وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

 المواصفات م
 األول الثانوي لمتوسطالثاني ا الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات
من حيث  يتسق الشكل الخارجي للكتاب  .3

 .جودة األغلفة

1 32 1 31 1 32 1 31 

تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث   .2
 .التصميم واإلخراج

1 21 1 21 1 24 1 22 

 1 2 1 2 1 2 1 2 .الكتابيتسق الترميز وعالمات الترقيم في   .1
 42 31 41 31 41 31 44 31 المجموع

المواصفات الفنية ألدلة المعلم للصفوف المستهدفة والمؤشرات ( 1-1)ويبين الجدول رقم  
 :والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي
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 (1-1)الجدول 
 تحتهاالمواصفات الفنية ألدلة المعلم وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج 

 المواصفات م
 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات
يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث   .3

 .جودة األغلفة

1 33 1 32 1 33 1 32 

تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث   .2
 .واإلخراجالتصميم 

1 21 1 21 1 21 1 21 

 1 2 1 2 1 2 1 2 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل  .1
 41 31 41 31 41 31 41 31 المجموع

 
 مواصفات التناول والعرض: المحور الثالث

وهي تلك الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من الناحية   
التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب 
ودليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس وأسلوب العرض،، 

مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب، للصفوف المستهدفة ( 1-1)ويبين الجدول 
 :وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي

 (1-1)الجدول 
 مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

 المواصفات م
 ول الثانوياأل  الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في   2
 .تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض

1 24 1 24 1 21 1 22 

1  
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في 
تصميم الفصول  التعليمية وأسلوب 

 .العرض

1 1 1 31 1 31 1 31 

االتساق والتركيز والتمايز في يظهر   4
 .تصميم الدروس وأسلوب العرض

1 34 1 21 1 21 1 21 

 11 31 11 31 11 31 41 34 المجموع

مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم للصفوف المستهدفة ( 32-1)ويبين الجدول رقم  
 :والمؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي
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 األول الثانوي المتوسط الثاني الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي المواصفات م
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 .لدى الطالبالعمليات الرياضية 

1 
     يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة

تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم 
 .الذاتي

2 33 1 34 4 34 4 31 

1 
يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، 

 .وطرائق تقديمها
4 23 4 24 4 22 4 21 

1 
يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب 

 .متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةتقويم 
1 12 1 11 1 12 1 11 

32 
يوظف التقنية  لدعم تعلم  وتعليم 

 .الرياضيات
2 1 1 32 1 1 1 31 

 313 43 311 44 223 41 311 11 المجموع

 
    Technical Specificationsالمواصفات الفنية : المحور الثاني

وهي مجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من     
الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، 
لكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب 

المواصفات الفنية لكتب الطالب، للصفوف ( 1-1) م، ويبين الجدول الطالب ودليل المعل
 :المستهدفة وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي

 (1-1)الجدول 
 المواصفات  الفنية لكتب الطالب وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

 المواصفات م
 األول الثانوي لمتوسطالثاني ا الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات
من حيث  يتسق الشكل الخارجي للكتاب  .3

 .جودة األغلفة

1 32 1 31 1 32 1 31 

تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث   .2
 .التصميم واإلخراج

1 21 1 21 1 24 1 22 

 1 2 1 2 1 2 1 2 .الكتابيتسق الترميز وعالمات الترقيم في   .1
 42 31 41 31 41 31 44 31 المجموع

المواصفات الفنية ألدلة المعلم للصفوف المستهدفة والمؤشرات ( 1-1)ويبين الجدول رقم  
 :والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي
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 (1-1)الجدول 
 تحتهاالمواصفات الفنية ألدلة المعلم وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج 

 المواصفات م
 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات
يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث   .3

 .جودة األغلفة

1 33 1 32 1 33 1 32 

تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث   .2
 .واإلخراجالتصميم 

1 21 1 21 1 21 1 21 

 1 2 1 2 1 2 1 2 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل  .1
 41 31 41 31 41 31 41 31 المجموع

 
 مواصفات التناول والعرض: المحور الثالث

وهي تلك الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من الناحية   
التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب 
ودليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس وأسلوب العرض،، 

مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب، للصفوف المستهدفة ( 1-1)ويبين الجدول 
 :وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي

 (1-1)الجدول 
 مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

 المواصفات م
 ول الثانوياأل  الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في   2
 .تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض

1 24 1 24 1 21 1 22 

1  
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في 
تصميم الفصول  التعليمية وأسلوب 

 .العرض

1 1 1 31 1 31 1 31 

االتساق والتركيز والتمايز في يظهر   4
 .تصميم الدروس وأسلوب العرض

1 34 1 21 1 21 1 21 

 11 31 11 31 11 31 41 34 المجموع

مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم للصفوف المستهدفة ( 32-1)ويبين الجدول رقم  
 :والمؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها كما يلي
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 (32-2)الجدول 
 التناول والعرض ألدلة المعلم وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتهامواصفات 

 المواصفات م
 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في   .3
 .وأسلوب العرضتصميم بنية الدليل 

1 21 1 21 1 21 1 24 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في   .2
تصميم الفصول  التعليمية وأسلوب 

 .العرض

1 32 1 31 1 31 4 22 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في   .1
 .تصميم الدروس وأسلوب العرض

1 31 1 22 1 23 1 23 

 11 31 11 31 11 31 13 34 المجموع

يتضح من الجـداول أعـاله أن عـدد المواصـفات التربويـة والفنيـة والتنـاول والعـرض لبطاقـات 
ـــــم للصـــــفوف المســـــتهدفة تراوحـــــت مـــــابين  ـــــة المعل ـــــب وادل (  22 -31)تحليـــــل كتـــــب الطال

مواصفة، ويندرج تحتها مجموعة من المؤشرات والشواهد التي تحققها لكـل صـف فـي ضـوء 
لكــل صــف واألدوات بصــورتها  وتركيزهــاه المواصـفات اتجـاه اســتهداف السلســلة األصــل لهــذ

 (.4-1،1-1، 2- 3،1-1 رقم ملحق)النهائية 
 األدوات لتطبيق أدلة إعداد: سابعاا 

 :تم إعداد أدلة لتطبيق هذه األدوات كما يلي
 .دليل لتطبيق أدوات كتب الرياضيات لصف الثاني االبتدائي (3

 .االبتدائي دليل لتطبيق أدوات كتب الرياضيات لصف الخامس (2

 .دليل لتطبيق أدوات كتب الرياضيات لصف الثاني المتوسط (1

 .دليل لتطبيق أدوات كتب الرياضيات لصف األول الثانوي (4

 :وتضمن  كل دليل مايلي
 .مقدمة الدليل تشرح الهدف من هذه الدراسة والنواتج المتوقعة بعد تطبيق هذه األدوات -

 .التحليل تعريف أبرز المصطلحات الواردة في  بطاقات -

 .التعريف ببطاقات التحليل -

 .تعريف محاور كل أداة -

 .فئات ووحدات التحليل لكل أداة -
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 .شرح مستويات التحقق وكيفية اتخاذ القرارات الموضوعية بشأنها -

 .شرح إجراءات التحليل والتقويم -

 .شرح كيفية تعبئة كل أداة -

م للصف المستهدف ملحق ويتضمن هذا الدليل بطاقات التحليل لكتب الطالب وأدلة المعل
 (2)رقم 

 : إجراءات التحليل 1-4
لتطبيق أدوات الدراسة والتي تمثل بطاقات تحليل كتب الطالـب وأدلـة المعلـم للرياضـيات    

؛ اتبعـت إجـراءات المــنهج الوصـفي بأسـلوب تحليــل المحتـوى وفـق اإلجــراءات التـي أقترحهــا 
 : كما يلي   (.Devi, 2009)كما جاءت عند ( Carley,1992)كارلي 

كتـب الطالـب، وأدلـة المعلـم )وهي عينة الدراسة السـابق ذكرهـا : تحديد المادة المراد تحليلها (1
للصــفوف الثــاني والخــامس االبتــدائي، والثــاني المتوســط، واألول الثــانوي النســخ المعدلــة 

ـــة لعـــام  ( م2232-هــــ3411مـــن منتجـــات مشـــروع تطـــوير الرياضـــيات والعلـــوم الطبيعي
 .وتم تطبيق هذه األدوات على كامل الكتاب لكل أداة للرياضيات

وتــم تحديــد فئــات التحليــل لهــذه الدراســة (: Coding)ترميــز الفئــات تحديــد فئــات التحليــل    (2
 .بالشواهد التي يتم تتبعها في الكتب

وتــم تحديــد وحــدات  التحليــل فـــي (: ترميــز المــادة المـــراد تحليلهــا)تحديــد وحــدة التحليــل  (3
نطاق استهدافها في الكتب، فقد تكون وحـدة التحليـل كامـل الكتـاب، أو ضوء  الشواهد و 

قد تكون وحـدة التحليـل هـي الوحـدة، أو الفصـل، أو الـدرس، أو الغـالف، أو الشـكل، أو 
إلــخ ، وهــي محــددة بالتفصــيل أمــام كــل شــاهد فــي دليــل ..... المقــدمات، أو المالحــق 
 . التطبيق لبطاقات التحليل

اتخاذ القرار  يكون الحكم على مستوى تحقق الشواهد وفق خطوات منهجية تم شرحها  (4
في دليل التطبيق لكل مجال وتبدأ بالقراءة المتأنية للمنتج المستهدف بالتحليل سواء 
كان كتاب الطالب أودليل المعلم، وتحديد مستوى تحقق الشواهد يكون في ضوء مقارنة 

السلسلة األصل من حيث الوجود والتكرار حيث يعد  محتوى الكتب بما هو موجود في
وجود هذه الشواهد في السلسلة األصل وتكراراها بمثابة العالمات المرجعية 



57

57 
 

 (32-2)الجدول 
 التناول والعرض ألدلة المعلم وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتهامواصفات 

 المواصفات م
 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في   .3
 .وأسلوب العرضتصميم بنية الدليل 

1 21 1 21 1 21 1 24 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في   .2
تصميم الفصول  التعليمية وأسلوب 

 .العرض

1 32 1 31 1 31 4 22 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في   .1
 .تصميم الدروس وأسلوب العرض

1 31 1 22 1 23 1 23 

 11 31 11 31 11 31 13 34 المجموع

يتضح من الجـداول أعـاله أن عـدد المواصـفات التربويـة والفنيـة والتنـاول والعـرض لبطاقـات 
ـــــم للصـــــفوف المســـــتهدفة تراوحـــــت مـــــابين  ـــــة المعل ـــــب وادل (  22 -31)تحليـــــل كتـــــب الطال

مواصفة، ويندرج تحتها مجموعة من المؤشرات والشواهد التي تحققها لكـل صـف فـي ضـوء 
لكــل صــف واألدوات بصــورتها  وتركيزهــاه المواصـفات اتجـاه اســتهداف السلســلة األصــل لهــذ

 (.4-1،1-1، 2- 3،1-1 رقم ملحق)النهائية 
 األدوات لتطبيق أدلة إعداد: سابعاا 

 :تم إعداد أدلة لتطبيق هذه األدوات كما يلي
 .دليل لتطبيق أدوات كتب الرياضيات لصف الثاني االبتدائي (3

 .االبتدائي دليل لتطبيق أدوات كتب الرياضيات لصف الخامس (2

 .دليل لتطبيق أدوات كتب الرياضيات لصف الثاني المتوسط (1

 .دليل لتطبيق أدوات كتب الرياضيات لصف األول الثانوي (4

 :وتضمن  كل دليل مايلي
 .مقدمة الدليل تشرح الهدف من هذه الدراسة والنواتج المتوقعة بعد تطبيق هذه األدوات -

 .التحليل تعريف أبرز المصطلحات الواردة في  بطاقات -

 .التعريف ببطاقات التحليل -

 .تعريف محاور كل أداة -

 .فئات ووحدات التحليل لكل أداة -
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 .شرح مستويات التحقق وكيفية اتخاذ القرارات الموضوعية بشأنها -

 .شرح إجراءات التحليل والتقويم -

 .شرح كيفية تعبئة كل أداة -

م للصف المستهدف ملحق ويتضمن هذا الدليل بطاقات التحليل لكتب الطالب وأدلة المعل
 (2)رقم 

 : إجراءات التحليل 1-4
لتطبيق أدوات الدراسة والتي تمثل بطاقات تحليل كتب الطالـب وأدلـة المعلـم للرياضـيات    

؛ اتبعـت إجـراءات المــنهج الوصـفي بأسـلوب تحليــل المحتـوى وفـق اإلجــراءات التـي أقترحهــا 
 : كما يلي   (.Devi, 2009)كما جاءت عند ( Carley,1992)كارلي 

كتـب الطالـب، وأدلـة المعلـم )وهي عينة الدراسة السـابق ذكرهـا : تحديد المادة المراد تحليلها (1
للصــفوف الثــاني والخــامس االبتــدائي، والثــاني المتوســط، واألول الثــانوي النســخ المعدلــة 

ـــة لعـــام  ( م2232-هــــ3411مـــن منتجـــات مشـــروع تطـــوير الرياضـــيات والعلـــوم الطبيعي
 .وتم تطبيق هذه األدوات على كامل الكتاب لكل أداة للرياضيات

وتــم تحديــد فئــات التحليــل لهــذه الدراســة (: Coding)ترميــز الفئــات تحديــد فئــات التحليــل    (2
 .بالشواهد التي يتم تتبعها في الكتب

وتــم تحديــد وحــدات  التحليــل فـــي (: ترميــز المــادة المـــراد تحليلهــا)تحديــد وحــدة التحليــل  (3
نطاق استهدافها في الكتب، فقد تكون وحـدة التحليـل كامـل الكتـاب، أو ضوء  الشواهد و 

قد تكون وحـدة التحليـل هـي الوحـدة، أو الفصـل، أو الـدرس، أو الغـالف، أو الشـكل، أو 
إلــخ ، وهــي محــددة بالتفصــيل أمــام كــل شــاهد فــي دليــل ..... المقــدمات، أو المالحــق 
 . التطبيق لبطاقات التحليل

اتخاذ القرار  يكون الحكم على مستوى تحقق الشواهد وفق خطوات منهجية تم شرحها  (4
في دليل التطبيق لكل مجال وتبدأ بالقراءة المتأنية للمنتج المستهدف بالتحليل سواء 
كان كتاب الطالب أودليل المعلم، وتحديد مستوى تحقق الشواهد يكون في ضوء مقارنة 

السلسلة األصل من حيث الوجود والتكرار حيث يعد  محتوى الكتب بما هو موجود في
وجود هذه الشواهد في السلسلة األصل وتكراراها بمثابة العالمات المرجعية 
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((Benchmarks  ،التخاذ القرار وذلك في بطاقات التحليل األولية للمحلل لكل أداة
 : ومستوى ودرجة اتخاذ القرار بشأن مستوى التحقق  يتم وفق مايلي

 بدرجة مرتفعة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل وبنسبة  متحقق
 (.٪322-٪11)تقع مابين 

   متحقق بدرجة متوسطة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل بنسبة
 (. ٪11أقل من -٪12)تقع مابين 

 نسبة متحقق بدرجة منخفضة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل ب
 ( ٪12أقل من  -21)تقع مابين 

  متحقق بدرجة منخفضة جدًا إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل
 .٪ 21بنسبة أقل من 

كما تم توجيه المحللين إلى تتبع الشواهد غير المتحققة إذا لم يتوفر مايقابل الشاهد في 
وتدوين ذلك في عمود مستقل  منتجات المشروع مقارنة بما هو موجود في السلسلة األصل

 .أمام كل شاهد

ويكون المحك إلصدار الحكم كيفية استهداف الشاهد في منتجات السلسلة األصل وعدد 
 :مرات التكرارباستعمال المعادلة التالية

عدد ÷ عدد مرات تحقق الشاهد في كتب المشروع = النسبة التي تمثل درجة التحقق 
 (.  للفصول المترجمة)السلسلة األصل مرات تحقق الشاهد في الكتب من 

 .وبعد تحديد مستوى التحقق يتم كتابة المبرر لهذا القرار في المكان المخصص لذلك 

 تطبيق بطاقات التحليل (5

 : لتطبيق  بطاقات التحليل تم مايلي 

اختيار المحللين لكل صف حيث يتولى أربعة محللين لتطبيق أدوات كل صف،  -
وبلت عدد المحللين لكتب الرياضيات للصفوف المستهدفة في دراسة هذا المحور 

62 
 

محلاًل من ذوي االختصاص في مجال الرياضيات وطرائق تدريسها، ( 31)
 . يبين أسمائهم ومؤهالتهم( 1-3)وملحق رقم 

ورش عمل تدريبية، ( 1)ي ألدوات الدراسة وتم ذلك بعقد التطبيق اإلستطالع -
للتعريف بأدوات التحليل وشرح ( 31/4/3414)حيث عقدت الورشة األولى في 

دليل تطبيق األدوات ومن ثم التطبيق االستطالعي لهذه األدوات في مجموعات 
د للتوصل إلى رؤية مشتركة حول اتخاذ القرارات، والفهم العميق لكل أداة، وبع

) أسابيع من الورشة األولى لكل فريق تم عقد ورشة العمل الثانية  في ( 1)
لمناقشة ماتم خالل تلك الفترة وتعديل بعض الفقرات وشرحها في ( هـ1/1/3414

ضوء مقترحات المحللين، وتم في ورشة العمل الثانية تسليم كل فريق األدلة 
 .وأدوات التحليل بصورتها النهائية للتطبيق الفردي

بدء عمليات التحليل الفعلية حيث يقوم كل محلل بتحليل الكتاب المسند إليه   -
أسابيع من عقد الورشة ( 1)بشكل مستقل على أن يتم تسليم التحليل األول بعد 

كامل الكتاب لكل أداة، وبعد أن اكتمل التحليل األول تم عقد ورشة  بتحليلالثانية 
اقشة النتائج التي تم التوصل إليها ونقاط لمن( هـ21/1/3414) العمل الثالثة في 

االتفاق واالختالف بين المحللين في ضوء وجودها في السلسلة األصل، ومن ثم 
 .تم تسليم األدوات بصورتها النهائية للتحليل الثاني للمحللين

 . إعادة التحليل من قبل كل محلل بعد شهر من تسليم التحليل األول لكل أداة -

قصود هنا ثبات النتائج حيث تم حساب معامل االتفاق باستخدام حساب الثبات والم
معادلة كوبر بين المحللين األربعة لكل محور من محاور األدوات للتحليل الثاني كما في 

 :التالي( 33-1)الجدول 
 (33-1) الجدول 

 معامالت االتفاق بين المحللين لكل محور من محاور األدوات
الثبات معامل  نوع الكتاب الصف

 للمواصفات التربوية
معامل الثبات 

 للمواصفات الفنية
 معامل الثبات

 لمواصفات التناول والعرض
 2.12 2.12 2.11 الطالب الثاني

 2.11 2.14 2.11 المعلم
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((Benchmarks  ،التخاذ القرار وذلك في بطاقات التحليل األولية للمحلل لكل أداة
 : ومستوى ودرجة اتخاذ القرار بشأن مستوى التحقق  يتم وفق مايلي

 بدرجة مرتفعة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل وبنسبة  متحقق
 (.٪322-٪11)تقع مابين 

   متحقق بدرجة متوسطة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل بنسبة
 (. ٪11أقل من -٪12)تقع مابين 

 نسبة متحقق بدرجة منخفضة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل ب
 ( ٪12أقل من  -21)تقع مابين 

  متحقق بدرجة منخفضة جدًا إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل
 .٪ 21بنسبة أقل من 

كما تم توجيه المحللين إلى تتبع الشواهد غير المتحققة إذا لم يتوفر مايقابل الشاهد في 
وتدوين ذلك في عمود مستقل  منتجات المشروع مقارنة بما هو موجود في السلسلة األصل
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 :مرات التكرارباستعمال المعادلة التالية

عدد ÷ عدد مرات تحقق الشاهد في كتب المشروع = النسبة التي تمثل درجة التحقق 
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 تطبيق بطاقات التحليل (5
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محلاًل من ذوي االختصاص في مجال الرياضيات وطرائق تدريسها، ( 31)
 . يبين أسمائهم ومؤهالتهم( 1-3)وملحق رقم 
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دليل تطبيق األدوات ومن ثم التطبيق االستطالعي لهذه األدوات في مجموعات 
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) أسابيع من الورشة األولى لكل فريق تم عقد ورشة العمل الثانية  في ( 1)
لمناقشة ماتم خالل تلك الفترة وتعديل بعض الفقرات وشرحها في ( هـ1/1/3414

ضوء مقترحات المحللين، وتم في ورشة العمل الثانية تسليم كل فريق األدلة 
 .وأدوات التحليل بصورتها النهائية للتطبيق الفردي

بدء عمليات التحليل الفعلية حيث يقوم كل محلل بتحليل الكتاب المسند إليه   -
أسابيع من عقد الورشة ( 1)بشكل مستقل على أن يتم تسليم التحليل األول بعد 

كامل الكتاب لكل أداة، وبعد أن اكتمل التحليل األول تم عقد ورشة  بتحليلالثانية 
اقشة النتائج التي تم التوصل إليها ونقاط لمن( هـ21/1/3414) العمل الثالثة في 

االتفاق واالختالف بين المحللين في ضوء وجودها في السلسلة األصل، ومن ثم 
 .تم تسليم األدوات بصورتها النهائية للتحليل الثاني للمحللين

 . إعادة التحليل من قبل كل محلل بعد شهر من تسليم التحليل األول لكل أداة -

قصود هنا ثبات النتائج حيث تم حساب معامل االتفاق باستخدام حساب الثبات والم
معادلة كوبر بين المحللين األربعة لكل محور من محاور األدوات للتحليل الثاني كما في 

 :التالي( 33-1)الجدول 
 (33-1) الجدول 

 معامالت االتفاق بين المحللين لكل محور من محاور األدوات
الثبات معامل  نوع الكتاب الصف

 للمواصفات التربوية
معامل الثبات 

 للمواصفات الفنية
 معامل الثبات

 لمواصفات التناول والعرض
 2.12 2.12 2.11 الطالب الثاني

 2.11 2.14 2.11 المعلم
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الثبات معامل  نوع الكتاب الصف
 للمواصفات التربوية

معامل الثبات 
 للمواصفات الفنية

 معامل الثبات
 لمواصفات التناول والعرض

 2.12 2.11 2.11 الطالب الخامس
 2.11 2.14 2.11 المعلم

 2.12 2.11 2.13 الطالب الثامن
 2.11 2.14 2.11 المعلم

 2.13 2.12 2.11 الطالب العاشر
 2.12 2.11 2.14 المعلم

يتضح من الجدول أعاله أن معامالت االتفاق مرتفعة لنتائج التحليل حيث تراوحت قيم 
مما يشير إلى أن ارتفاع معامالت ثبات للنتائج، ( 2.11-2.13)معامالت االتفاق مابين 

إلى أن معامل الثبات يعد ( 2233) ، والهاشمي، وعطية (2224)حيث أشار أبو هاشم 
 .فأكثر( 2.12)مرتفعًا إذا بلت 

 .تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها (6

بعد التحقق من ثبات التحليل تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي 
الموزون لكل مواصفة ومن ثم تم ترتيبها من حيث مدى التحقق، ثم مناقشتها وتفسيرها 

 . لكل كتاب بالتفصيل في الفصل الرابع من هذه الدراسة

 :أداة دراسة المجال الثاني 4.3
وفيما يلي إيضاح ، قة تحليل لمحتوى كتب الرياضياتتمثلت أداة الدراسة في بطا

 .وقياس صدقها وثباتها، إلجراءات تصميم أداة الدراسة ومكوناتها
 أداة الدراسةتعديل وتطوير إجراءات 

لدراسة   بطاقة تحليل محتوى كتب الرياضياتبعد الرجوع إلى أدبيات المجال تم تطوير 
مدى مناسبة كتب  التي هدفت إلى الكشف عنو ( هـ3411( 3-2)تقرير )المرحلة األولى 

وتشمل بطاقة التحليل على بيانات  الرياضيات لكل من ثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين
المحور األول عن مناسبة محتوى كتب الرياضيات :عامة للمحلل باإلضافة إلى محورين

لثقافة المجتمع السعودي ويتضمن ثالث مواصفات وكل مواصفة يندرج تحتها عدد من 
ين والمحور الثاني عن مناسبة محتوى الكتب لبيئة المتعلمين ويتضمن  مواصفت.المؤشرات

 .وكل مواصفة يندرج تحتها عدد من المؤشرات
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 :صدق األداة

، بعد تطوير أداة الدراسة في صورتها المبدئية، تم عرضها على الفريق البحثي
ومن ثم مجموعة من المحكمين داخل الفريق البحثي، ، واللجنة اإلشرافية على المشروع

في تدريس الرياضيات كما تم إرسال األداة إلى مجموعة من المحكمين المختصين 
ا يحقق أهداف وتم إجراء التعديالت المناسبة في ضوء مقترحاتهم وبم، ومستشاري الدراسة

  (.يبين بيانات المحكمين  4: ملحق)ملحق رقم )الدراسة 
 :ثبات األداة

لقياس ثبات أداة الدراسة تم تطبيقها على عينة من مجتمع الدراسة وتم حساب معامل    
مرتين ففي المرة األولى تم ايجاد معامل ( Holsti)دام معادلة هولستي االتفاق باستخ

االتفاق بين الباحث ونفسه حيث تم تحليل الكتاب  مرتين يفصل بينهما شهرا وفي المرة 
يبين  (  32-1)الثانية تم ايجاد معامل االتفاق بين الباحث وباحث آخر، والجدول  رقم 

 : قيم معامالت االتفاق
 (  32-1)الجدول رقم 

 يبين معامالت االتفاق بين المحللين
 المواصفة

معامل الثبات بين 
 المحلل ونفسه

معامل الثبات بين 
 محللين

 2.11 2.11 مراعاة الهوية اإلسالمية

 2.12 2.11 مراعاة الهوية الوطنية
 2.11 2.12 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية

 2.11 2.11 خبرات الطالبمالءمة المحتوى مع 

 2.11 2.11 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال

 2.11 3 مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة

 2.12 2.12 محور مناسبة   المحتوى لثقافة المجتمع السعودي

 2.11 2.11 محور مناسبة   المحتوى لبيئة المتعلمين

 2.12 2.11 األداة

 
مما ( 2.11–2.11)يتضح من الجدول أعاله أن جميع معامالت االتفاق تراوحت بين 

يدل على ثبات النتائج، وهذه النتيجة تمكن من تطبيق األداة، ألنها مقبولة في العلوم 
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يدل على ثبات النتائج، وهذه النتيجة تمكن من تطبيق األداة، ألنها مقبولة في العلوم 



62

63 
 

، مما يؤكد االتساق المرتفع لقائمة التحليل ( 2233الهاشمي، وعطية، )اإلنسانية 
 . المواصفات  والمؤشراتالمحاور الرئيسية و : بمكوناتها

 : بطاقة التحليل في صورتها النهائية 
بعد التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، خرجت بطاقة التحليل بصورتها 

كما هو موضح في الجدول ، النهائية من حيث عدد المحاور والمواصفات والمؤشرات
 .التالي

 (31-1)جدول 
 تحليل كتاب الرياضياتالمحاور  والمواصفات والمؤشرات لبطاقة 

 عدد المؤشرات المواصفة
 4 مراعاة الهوية اإلسالمية

 1 مراعاة الهوية الوطنية

 1 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية

 4 مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب

 1 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال

 4 مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة

 32 مجور مناسبة   المحتوى لثقافة المجتمع السعودي
 31 محور مناسبة   المحتوى لبيئة المتعلمين

 21 األداة

 
تم بعد ذلك تصميم بطاقة التحليل بشكلهما النهائي، وتم إضافة عمود خاص 

بهدف الوصول ألعلى درجات الدقة في عملية التحليل من ، بالشواهد لكل مؤشروتكراره
ودعم تفسير النتائج ومناقشتها ، خالل وضع شواهد تدعم الحكم على المؤشر من جانب

 .(1-1، 1-1، 1-1، 1-1 :ملحق)من جانب آخر 
 :إجراءات التحليل

تم تحليل الكتب ، واختيار عينة الدراسة، بعد التحقق من صدق األداة وثباتها
المستهدفة وفق آلية محددة للتحليل، من أجل سير إجراءات التحليل وفق خطة علمية 

سارت عملية التحليل وفق . واضحة ومحددة، ورغبة في الوصول إلى أفضل النتائج وأدقها
 :التاليةالمراحل 
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 :تحديد  فئة ووحدة التحليل-
يعبــر عــن فئــات التحليــل فــي هــذه األداة بالمؤشــرات التــي تنــدرج تحــت : فئــات التحليــل     

 .كل مواصفة، والمتضمنة في محاور األداة
تمثـ ل القضـايا ذات الصـلة ( Krippendorff, 2004)وحـدات موضـوعية : وحدات التحليل

ــــرات، أو بالمؤشــــرات المحــــددة فــــي األداة ســــ واء كــــان ظهورهــــا فــــي الكلمــــات، الجمــــل، الفق
 . الصور

 :تحديد إجراءات ومستويات التحقق
للحكــم علــى مســتوى تحقــق الشــواهد تــم عقــد ورشــة عمــل مــن نــوع المجموعــات البؤريــة ؛   

وكــل مجموعــة تتكـــون مــن أربعــة خبـــراء علــى األقـــل مــن أعضــاء الفريـــق البحثــي بمشـــاركة 
مـــع المحلـــالت لكتـــب مشـــروع  محـــددة آليـــة وفـــق عمـــل ورشـــة خـــاللرئـــيس الفريـــق و نائبـــه 

تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية بعد االنتهاء من مرحلة التحليل، وبعـد المناقشـة توصـل 
فريـــق العمـــل إلـــى عـــدد مـــن الشـــواهد لكـــل مؤشـــر التـــي إذا  تـــوفرت فـــي كتـــب الرياضـــيات 

ف  للصــف المســتهد( كتــاب الطالــب، التمــارين، دليــل المعلــم)الفصــل الدراســي األول والثــاني 
يتم في ضوء ها إصدار الحكم على درجة تحقق المؤشر  مع األخذ في الحسـبان مجموعـة 

 : من المحددات لهذا الحكم وهي
 .وحدة التحليل تكون الصفحة بجميع مكوناتها -

يكون الحكم على تحقق بعض المؤشرات بالنظر إلى الدرس كوحدة واحدة مثـل المؤشـر  -
31  ،21. 

إيجابية  أي   وجود الشاهد بشـكل (  1)ماعدا ( 33 -2) تكون الشواهد للمؤشرات من -
صريح وفي مواقف من الكتـاب قـد يكـون مثـال أو صـورة أو تـدريب أو توجيـه أو ضـمن 

 .مربعات الحوار أو شرح 

ســـلبية أي البحـــث عـــن مواضـــع   ( 21-32)ومـــن ( 1)و( 3)تكـــون الشـــواهد للمؤشـــرات  -
 .تتعارض مع  هذا المؤشر

إال فـــي  21-32فـــي المؤشـــرات مـــن  2.23بحيـــث ال تتعـــدى يـــتم تقلـــيص نســـبة الخطـــأ  -
لمراعـــاة معيــار العالميــة، والمؤشـــرات التــي تتـــأثر  22، 34أضــيق الحــدد مثـــل المؤشــر 

وذلــك نتيجـــة لخضـــوع منتجــات المشـــروع للمراجعـــة  21، 31،  4، 2بالموضــوعية مثـــل
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، مما يؤكد االتساق المرتفع لقائمة التحليل ( 2233الهاشمي، وعطية، )اإلنسانية 
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المعمـم والتدقيق ضمن مراحل تجريب المنتجات في مـدارس التجريـب ومـن ثـم التجريـب 
 . إلى أن وصلت إلى النسخ المعدلة التي يتم العمل عليها

حتــى ال تتعــارض مــع معيــار  22، 34زيــادة عــدد الشــواهد فــي بعــض المؤشــرات مثــل  -
 .مع مالحظة أن تزداد هذه الشواهد حسب المرحلة العمريةالعالمية 

، 31،  41، 2زيــادة عــدد الشــواهد للمؤشــرات التــي قــد تتــأثر بمعيــار الموضــوعية مثــل  -
21. 

 .يتم مراعاة المرحلة العمرية وكذلك نوع المحتوى من حيث إصدار الحكم -

كحـــد أدنـــى إلتخـــاذ القـــرار  حـــول كـــون هـــذا  ٪11يكـــون عـــدد  الشـــواهد المقتـــرح عنـــد  -
 . المؤشر تحقق بدرجة مرتفعة ويتم حساب باقي المستويات إحصائيًا وفق هذا العدد

٪ مــن عــدد الشــواهد متــوفر، ومتحقــق 11كــان يكــون المؤشــر متحقــق بدرجــة مرتفعــة إذا  -
مـــن عـــدد الشـــواهد متوفر،متحقـــق ( ٪ 75أقلللل ملللن  -٪51)بدرجـــة متوســـطة إذا كـــان 

من عدد الشواهد متـوفر، متحقـق بدرجـة (  ٪51أقل من-٪35)بدرجة منخفضةإذا كان
 من عدد الشواهد متوفر٪35أقل من منخفضة جدا إذا كان 

 :تعليمات التحليل

 :التحليل في ضوء المحددات اآلتيةتمت عملية 
القـــراءة المتأنيـــة لمنتجـــات مشـــروع كتـــب الرياضـــيات كتـــاب الطالـــب، والنشـــاط معـــًا  .3

 .للصف المستهدف ودليل المعلم عند الحاجة لذلك

تحديــد مــدى اســتهداف المؤشــرات فــي كتــب المشــروع، بحصــر تكــرار الشــواهد لكــل  .2
 . المحددة بأرقام الصفحات. مؤشر في كل فصل حصرًا كميًا 

الحكـــم علـــى درجـــة تحقـــق المؤشـــرات بنـــاء علـــى عـــدد الشـــواهد حكمـــًا كيفيـــًا جماعيـــًا  .1
 .للصف المستهدف( المحك)بالرجوع إلى بطاقة تحليل كتب الرياضيات 

وتــدون . تحســب عــدد الشــواهد لجميــع المؤشــرات علــى مســتوى كــل فصــل علــى حــده -
أرقـام الصـفحات للداللـة علـى في البطاقة مع تدوين أبرز الشواهد فيه موضحًا فيهـا 

التـــي يـــرى المحلـــل أهميتهـــا مــــع ( الشـــواهد المقترحــــة)تحقـــق المؤشـــر، والمالحظـــات
 . التبرير
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مسـاعد باحـث، )يقوم بتحليـل فصـول كـل كتـاب لكـل صـف مـن قبـل أربعـة محللـين   -
ويحســب التكــرار والنســبة . ، رغبــة فــي الوصــول إلــى نتــائج أكثــر دقــة(وثالثــة محللــين
توســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري  لنتـــائج تحليـــل المحللـــين األربعـــة المئويـــة والم

 .لكل مؤشر ثم لكل مواصفة في مرحلة التحليل الكمي

 :التهيئة لعملية التحليل

 :استعدادًا لعملية التحليل، تم إجراء الخطوات اآلتية 
جراءات التحليل  .1 اجتمع الباحث الرئيس ببقية المحللين، وتم االتفاق على خطوات وا 

التي سيلتزم كل محلل بها في عملية التحليل، وقد صيغت ( آلية التحليل)وقواعده 
هذه الخطوات والتعليمات بصورة كتابية أعطي لكل محلل صورة منها للرجوع إليها 

 .   عند الحاجة
الدروس بحضور المحللين األربعة كنموذج يحتذى به في تم تحليل محتوى أحد  .2

عملية التحليل، وليتضح لهم بشكل أكبر كيفية استخدام قائمة التحليل وفق قواعد 
جراءات موحدة متفق عليها بين المحللين جميعا  .وا 

بعد أن أقر  كل محلل بتفهم التعليمات والقواعد التي سيتم إتباعها في عملية  .3
ل منهم نسخة من أدوات الدراسة، والكتب عينة التحليل مع التحليل سلمت لك

التنبيه على قيام المحلل بالعمل مستقاًل عن اآلخرين، وتم االتفاق على موعد 
 .محدد لتسليم نتائج التحليل للباحث الرئيس

تم التأكيد على جميع المحللين أنه في حال عدم وضوح آلية التحليل أثناء ممارسة  .4
صعوبة معينة يجب التوقف فورا، والتواصل مع الباحث الرئيس  العمل أو مواجهة

 .لمناقشته، وذلك لضمان سير عملية التحليل وفقا لآللية المحددة لها

 :  تنفيذ عملية التحليل 

سارت عملية التحليل وفق الخطوات المخطط لها، حيث قام أربعة محللون بتحليل الكتب   
وبعد االنتهاء من عملية التحليل تم تفريت . ة،المحددة في كل صف من الصفوف االربع

 .لتحليلها( SPSS)البيانات واستخدام برنامج الحزم اإلحصائية في البحوث االجتماعية 

 :األساليب اإلحصائية   4-5
 :استخدمت األساليب اإلحصائية التالية
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معامل االتفاق بين المحلل ونفسه بعد مدة زمنية باستخدام معادلة هولستي  -
Holsti   بين التحليل األول والثاني لكل محلل، والتي تأخذ الصورة التالية كما

  (:(Isaac and Michael,1995جاءت عند 
2N1,2 
 G= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

M1 +M2 
 (. Holsti)هي معامل هولستي(  G) حيث       
 .هي عدد فئات االتفاق  عند المحللين(  N1,2) و      
 .هي عدد فئات التحليل عند المحلل األول(  M1) و     
 .هي عدد فئات التحليل عند المحلل االثاني( M2 (و      

 
الهاشمي، ) معامل االتفاق بين المحللين األربعة لكل كتاب، باستخدام معادلة كوبر -

 (:2233وعطية، 
 

NP 
 P= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

NP +NNP 
 :حيث

 Pمعامل االتفاق. 

 NP عدد الفقرات المتفق عليها بين المحللين األربعة.   
 NNP عدد الفقرات التي لم يتم يتفق عليها بين المحللين األربعة.   

  التكــراراتالتكــرارات والمتوســطات الحســابية  واالنحــراف المعيــاري والنســب المئويــة لهــذه 
 .التحليل لنتائج

  المتوســط الحســابي المــوزون والنســب المئويــة لنتــائج التحليــل التراكميــة لكــل مواصــفة أو
 . محور

 محكات اتخاذ القرار لمستوى تحقق الشواهد والمؤشرات والمواصفات هي : 
الشواهد والمؤشرات والمواصفات تم االعتماد على تقسيم  مستوى تحققللحكم على 

 الدرجات المتحققة للمتوسط الحسابي الى أربعة فئات بناء على حساب المدى بالمعادلة 
 (:2224العمر،)وفق ما أورده التالية لتحديد طول الفترة 
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بفترات من  وبالتالي يتم الحكم على مستوى تحقق كل مواصفة أو مؤشر أو شاهد  
النسب المئوية بقسمة المتوسط الحسابي لكل مؤشر أو مواصفة على عدد فقرات المقياس 

ومن ثم تقريبها إلى أقرب جزء من مائة وبذلك يكون المدى لمستوى تحقق  الشواهد ( 1)
 :والمؤشرات والمواصفات كما يلي

-2.21)بـين  درجة التحقق مرتفعة إذا وقعت قيمة المتوسط الحسابي في المدى مـا -
 (.٪322-٪11)، وكذلك النسب المئوية مابين (1.22

-3.1)درجة التحقق متوسطة إذا وقعـت قيمـة المتوسـط الحسـابي فـي المـدى مـابين  -
 (.٪11أقل من -٪12)، وكذلك النسب المئوية مابين (2.21أقل من 

أقـل مـن -2.11)درجة التحقق منخفضة إذا وقعـت قيمـة المتوسـط الحسـابي مـابين   -
 (.٪12أقل من -٪21)وكذلك النسب المئوية ما بين . (3.1

( 2.11أقــل مــن )درجــة التحقــق منخفضــة جــدًا إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي   -
 (.٪21أقل من )وكذلك النسب المئوية 

 :إجراءات الدراسة 4-6
 :وفقًا لطبيعة هذه الدراسة سارت الدراسة في اتجاهين وفق اإلجراءات العامة التالية

تقويم اتساق المواصفات التربوية والفنية والتناول "إجراءات دراسة المجال األول : أوال   
الثاني : والعرض لكتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات مع سلسة ماجروهيل للصفوف

 ".والخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، األول الثانوي
رض لمنتجات السلسلة األصل تحديد المواصفات التربوية والفنية والتناول والع .3

، ومراجعة "ماجروهيل"للصفوف الثاني والخامس والثامن والعاشرللسلسلة األصل 
قوائم المعايير، ومواطن استهدافها كما وردت في السلسلة لهذه الصفوف، وقد ُأعتمد 

 :على المصادر التالية
اضح ما ُنص  عليه في مقدمات كتب الطالب وأدلة المعلم واألنشطة بشكل و  -

 .وصريح في منتجات سلسلة ماجروهيل لهذه الصفوف
الفحص المتعمق للوحدات والفصول وعناصر الدرس لمنتجات السلسلة األصل  -

 .للوقوف على المواصفات من خالل تجسيدها في المنتج التعليمي
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بشكل خاص الدراسات المتعلقة بمنتجات ماجروهيل )مراجعة األدب التربوي  -
للمساعدة في مالحظة المواصفات وتسهيل استخراجها  (التعليمية للرياضيات

 .وصياغتها
التي تمت ترجمتها ومواءمتها من المواصفات التربوية والفنية لسلسة ماجروهيل  -

 (.2231)قبل شركة العبيكان للتعليم

التي تمت ترجمتها  معايير الرياضيات المدرسية التي اعتمدتهاسلسة ماجروهيل -
 (.2231)ان للتعليمومواءمتها من شركة العبيك

أدوات الدراسة التقويمية التي تم بناءها في دراسة المرحلة األولى كما ظهرت  -
هـ والتي استهدفت الصفوف األول 3411-3412في  التقرير األول لعام 

 .والرابع االبتدائي، واألول المتوسط

 :، وهيومرت عملية استخراج المواصفات بعدد من اإلجراءات أو الخطوات            

  مسح مقدمات أدلة المعلم الستخراج المواصفات المنصوص عليها لكل
 .صف

  فحص كتب الطالب وادلة المعلم بشكل مترو  ومتعمق، وحصر ما يبدو أنه
 .مواصفات وفق المحددات

  االستعانة بقوائم معد ة مسبقًا من األدب التربوي؛ لتعين في الصياغة واستخراج
 .المواصفات

المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكل صف وذلك بإعادة إعداد قوائم  .2
ترتيب المواصفات المستخرجة من حيث تصنيفها ضمن مجموعات تضم مواصفات 
متجانسة، وتحديد مدى التقاطع والتكرار في المواصفات، ودمجها أو تحديدها بشكل 

 .دقيق لتكون متميزة وغير متداخلة

ظيم ووضوح قوائم المواصفات لكتب الطالب وأدلة المعلم التحكيم الداخلي لمدى تن .1
 .لكل صف

تطبيق هذه القوائم استطالعيًا على الكتب المستهدفة من قبل مساعدي الباحثين لكل   .4
صف لمقابلة النسخة األولية من المواصفات بالكتب؛ للتأكد من انطباقها وتمثيلها في 
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اصفات افتراضية قد ال ترتبط هذه الكتب، وعدم وجود مواصفات مفقودة، أو مو 
 .بالمنتجات

تحكيم المواصفات والمؤشرات والشواهد التي تحققهامن قبل فريق خارجي من حيث  .1
مكانية وجودها في المنتجات المستهدفة ومدى مناسبتها لجمع  وضوحها، تمايزها، وا 

 .البيانات لإلجابة عن السؤال الرئيس األول من أسئلة هذه الدراسة

دخال التعديالت  تحليل نتائج .1 التحكيم لتحديد مدى االتساق بين المحكمين، وا 
 .المطلوبة

بناء أدوات التحليل وفقا للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب  -1 .1
 :الطالب وأدلة المعلم وهذه األدوات هي

 للرياضيات االبتدائي الثاني للصف الطالب كتاب تحليل بطاقة. 

 للرياضيات االبتدائي الثاني للصف لمعلما دليل تحليل بطاقة. 

 للرياضيات االبتدائي الخامس للصف الطالب كتاب تحليل بطاقة. 

 للرياضيات االبتدائي الخامس للصف المعلم دليل تحليل بطاقة. 

 للرياضيات المتوسط الثاني للصف الطالب كتاب تحليل بطاقة. 

 للرياضيات المتوسط الثاني للصف المعلم دليل تحليل بطاقة. 

 للرياضيات الثانوي األول للصف الطالب كتاب تحليل بطاقة . 

 للرياضيات الثانوي األول للصف المعلم دليل تحليل بطاقة. 
 

بناء أدلة لتطبيق أدوات الدراسة وفقا للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض  .1
ووحدات التحليل  لكتب الطالب وأدلة المعلم لكل أداة بشكل مستقل وتحديد فئات

 .فيها

وأدلة التطبيق من قبل  -بطاقات التحليل–اعتماد النسخ النهائية ألدوات الدراسة  .1
 .اللجنة اإلشرافية على الدراسة التقويمية للمشروع البحثي

تدريب فرق التحليل على استخدام بطاقات التحليل، وتنفيذ التطبيق التجريبي  .32
 .لألدوات بإشراف الفريق البحثي

 .تطبيق أدوات الدراسة من قبل أربع محللين لكل كتاب التحليل األول .33
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اصفات افتراضية قد ال ترتبط هذه الكتب، وعدم وجود مواصفات مفقودة، أو مو 
 .بالمنتجات
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 .اللجنة اإلشرافية على الدراسة التقويمية للمشروع البحثي

تدريب فرق التحليل على استخدام بطاقات التحليل، وتنفيذ التطبيق التجريبي  .32
 .لألدوات بإشراف الفريق البحثي

 .تطبيق أدوات الدراسة من قبل أربع محللين لكل كتاب التحليل األول .33
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 .تعديل أدوات الدراسة في ضوء التطبيق األول من قبل الفريق البحثي .32

تطبيق أدوات الدراسة من قبل أربع محللين لكل كتاب التحليل الثاني بعد أسبوعين  .31
 .من التحليل األول

ت المحلل ونفسه بحساب معامل ارتباط حساب ثبات التحليل بطريقتين األولى ثبا .34
بيرسن بين التحليل األول والثاني لكل محلل لكل أداة، والطريقة الثانية ثبات المحللين 

 . لكل أداة بحساب معامل ارتباط بيرسن بين تحليل المحللين األربعة للكتاب الواحد

 .تحليل النتائج وتفسيرها .31

 النتائج التي يتم التوصل إليهاتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء  .31

تقويم كتب الطالب للرياضيات  من حيث " إجراءات دراسة المجال الثاني :  ثانياً 
مناسبتها لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين في المملكة العربية السعودية للصفوف؛ 

 ".الثاني االبتدائي،  والخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، األول الثانوي
  المواصفات الواجب توافرها في المنتج التعليمي لتمثيل ثقافة المجتمع وبيئة تحديد

 :المتعلمين وقد ُأعتمد على المصادر التالية
 .وثيقة اهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية -

بشكل خاص الدراسات التي تناولت تقويم الكتب )مراجعة األدب التربوي  -
 .حظة المواصفات وتسهيل استخراجها وصياغتهاللمساعدة في مال( المدرسية

أدوات الدراسة التقويمية التي تم بناءها في دراسة المرحلة األولى كما ظهرت  -
في  التقرير األول الجزء الثاني لدراسة تقويم منتجات كتب الرياضيات والعلوم 

-3412الطبيعية مدى مناسبة محتواها لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين لعام 
هـ والتي استهدفت الصفوف األول االبتدائي والرابع االبتدائي، واألول 3411

 .المتوسط

 .إعداد قائمة بالمواصفات والمؤشرات وفقًا لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين .1

التطبيق االستطالعي لهذه القائمة على عينة من كتب الصفوف المستهدفة من قبل  .4
 .مساعدي الباحثين

تحليل كتب الرياضيات وفقا لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين في  بناء أداة .1
 .ضوء قائمة المواصفات والمؤشرات التي تحققها
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التحكيم الداخلي لهذه األداة من قبل الفريق البحثي وتعديلها بناًء على رأي  .1
 .المحكمين

الدليل في جمع بناء دليل تطبيق األداة؛ لشرح آلية التحليل وتحكيم مناسبة هذا  .1
 .البيانات المناسبة لإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني من أسئلة هذه الدراسة

تدريب فرق التحليل على استخدام أداة التحليل، وتنفيذ التطبيق التجريبي لهذه األداة  .1
 .بإشراف الفريق البحثي

ق تنفيذ التحليل وفق فرق مستقلة لكل صف دراسي، مع التواصل المستمر بين فر  .1
التحليل والفريق البحثي، وذلك بجمع جميع الشواهد من الكتب المستهدفة تمهيدًا 

 .لتبويبها في بطاقة التحليل

 .حساب الثبات في نتائج التحليل بين فرق التحليل بشكل مستقل .32

اتخاذ القرار الجماعي حول مستوى تحقق كل مؤشر من مؤشرات األداة من قبل  .33
 .الفريق البحثي والمحللين

 .يل النتائج وتفسيرهاتحل .32

 .تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها .31
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة وتفسيراتها

 
 (: 4-3)دراسة المجال األول  -أوالا 

 اإلجابة عن السؤال الرئيس األول. 

  ملخص النتائج ومناقشتها. 

 
 

 (: 3-3)دراسة المجال الثاني :  ثانياا 
 اإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني. 

 ملخص النتائج ومناقشتها. 
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 نتائج الدراسة وتفسيراتها
يعرض هذا الفصل ما توصلت إليه دراسة المرحلة الثانية للرياضيات لعام        
تقويم مستوى اتساق المواصفات التربوية "م من نتائج، وهي دراسة 2231-هـ 3414

الطالب وأدلة المعلم للرياضيات وسلسة ماجروهيل ومدى  والفنية والتناول والعرض لكتب
الثاني االبتدائي، الخامس  :مناسبتها لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين للصفوف

التقويمية ، والتي هي جزء من الدراسة "االبتدائي، الثاني المتوسط، األول الثانوي
، وذلك ملكة العربية السعوديةلمشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالم

باإلجابة عن أسئلة الدراسة الرئيسة ضمن مجالين الختالف طبيعة كل سؤال، بعد أن تم 
بطاقة تحليل؛ لإلجابة عن السؤال األول الرئيس ( 32)إلى قوائم تم تحويلها ( 1)إعداد 

ضمن نتائج دراسة المجال األول اتساق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض 
من منتجات شركة  المستهدفة للصفوف الرياضيات كتب اعتمدها التي الرياضيات لكتب

هما إلى بطاقتي قائمتين تم تحويل( 2)، و(Macmillan-McGraw-Hill)ماجروهيل 
تحليل؛ لإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني ضمن نتائج دراسة المجال الثاني، وبعد أن تم 

ومن  spssمحللين تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج ( 4)تحليل كل كتاب من قبل 
ثم تبويبها في جداول وتحليلها في ضوء اإلجابة عن األسئلة الفرعية، يعقبه مناقشة هذه 

 : نتائج في ضوء نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال وفيما يلي تفصيل ذلكال
 (: 4-3)نتائج دراسة المجال األول : أوالا 

تقويم مستوى اتساق المواصفات التربوية والفنية "لعرض نتائج دراسة المجال األول      
ة ماجروهيل ومواصفات التناول والعرض لكتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات وسلس

تتم " الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي: للصفوف
ما مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة "اإلجابة عن السؤال الرئيس األول الذي نص على 

المعلم للرياضيات مع المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض كما تظهر في 
والثاني ، الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي: ماجروهيل للصفوف منتجات سلسلة

وذلك باإلجابة عن األسئلة الفرعية لهذا السؤال التي تندرج " واألول الثانوي؟، المتوسط
 :تحت ثالثة محاور لكل كتاب كما يلي
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وذلك باإلجابة عن األسئلة الفرعية لهذا السؤال التي تندرج " واألول الثانوي؟، المتوسط
 :تحت ثالثة محاور لكل كتاب كما يلي
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 :اإلجابة عن السؤال الفرعي األول
التربوية والفنية والتناول والعرض ما المواصفات "ينص السؤال الفرعي األول على    

للصفوف الثاني والخامس، )التي اعتمدتها كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات 
وتمت اإلجابة عن هذا السؤال في الفصل الثالث  لسلسلة ماجروهيل؟( والثامن، والعاشر

اول قائمة للمواصفات التربوية والفنية والتن( 32)من هذه الدراسة حيث تم استخالص 
-Macmillan-McGraw)األمريكية " ماجروهيل"والعرض للرياضيات، من منتجات شركة 

Hill)،  م لكتاب 2232، وطبعة (الثاني، والخامس، والثامن)م، للصفوف 2221طبعة
الهندسة الصف العاشر، كتب الطالب، وأدلة المعلم لكل صف وفق اإلجراءات السابق 

ناء مجموعة من أدوات التحليل كتب الطالب وأدلة ذكرها في الفصل الثالث، ومن ثم تم ب
المعلم للرياضيات؛ للصفوف المستهدفة والتي تم في ضوءها تحليل هذه الكتب لتجيب 
عن أسئلة الدراسة الفرعية الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع المتفرعة 

 .من السؤال األول الرئيس لهذه الدراسة
 :سؤال الفرعي الثانياإلجابة عن ال

ما مستوى تحقق المواصفات التربوية في كتب "ينص السؤال الفرعي الثاني على  
الثاني، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول : الطالب للرياضيات للصفوف

 .الثانوي في المملكة العربية السعودية؟
محور المواصفات "ل التي تمثل لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور األو     

والتي تركز على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج "  التربوية
التعليمي، من الناحية التربوية التعليمية، لكافة عناصر المحتوى، وهي تلك المواصفات 

في  المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتب الطالب والتي تختلف من صف إلى آخر
ضوء طبيعة كل كتاب وهي تعكس األسس التربوية التي يجب أن تلتزم بها كتب الطالب 
للرياضيات للصفوف المستهدفة بجزأيها؛ الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني 
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية، ويتم تناول نتائج هذا المحور 

فة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات بتحليل نتائج كل مواص
صف ومن ثم عرض نتائج المواصفات للصفوف مجتمعة  لكلوترتيبها الكلي لهذا المحور 

 :كما يلي
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 : المواصفات التربوية: الصف الثاني االبتدائي المحور األول-4
لثاني االبتدائي، مواصفات للصف ا( 32)مؤشرًا، تندرج تحت ( 11)يتضمن هذا المحور 

تعكس المواصفات التربوية التي يجب أن يلتزم بها كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي 
من )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : م بجزأيه2231-هـ3411طبعة 

ويتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل ( منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
ج كل مواصفة في ضوء المؤشرات والشواهد، ومن ثم  عرض تلك المواصفات تدريجيًا نتائ

 :وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما يلي
 يقدم المحتوى دعماا لتعلم جميع الطالب: األولى المواصفة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 3-3-4)يوضح الجدول 
المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب التكرارات، والنسب 

 :وهي كما يلي، الطالب للصف الثاني االبتدائي

 ( 3-3-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 "يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب " 

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد 3ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع   المعياري

 (.الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

3-3 
تعتمد على  Get Ready يبدأ كل درس بأنشطة حركية في فقرة استعد 

 .اليدويات مزودة بصورة ترتبط بالنشاط المطلوب تنفيذه
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

3-2 

في ملحق الكتاب يتوفر فيه تدريبات   Student Handbookيقدم كتيب 
 Extra Practice ،Mixed Pro blem Solving ،Concept إضافية مثل 

and Skills  لدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 ت
   4 22. 222. 

 ن
   322 

3-1 

يوجه الطالب إلى مواد تعليمية مختلفة  على الروابط اإللكترونية حسب 
حاجاته مثل الكتب االضافية للمتأخرين دراسيًا سنة واحدة عن أقرانهم في 

، (Intervention Masters  and Study Guideكتيب )الصف المحدد 
كثر عن ومواد التدخل المكثف الخاص بالمتأخرين سنتين دراسيتين أو أ

 (.Math Triumph كتيب)مستوى الصف 

 ت

   4 
 ن .222 2.22

   322 

 2.22 3.22 متوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األولال

 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األول
11.11

٪ 

 

                                                 
يف العمود األول إىل أرقام تسلسل الشواهد حيث الرقم األول يشري إىل رقم املؤشر والرقم الثاني تسلسل الشواهد هلذا ( ش -م) يشري الرمز   1

 املؤشر
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد 3ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع   المعياري

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يراعي مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

2-3 

يراعي المحتوى التدرج في تقديم المفاهيم الرياضية باالنتقال من المحسوس 
باستعمال اليدويات في في األنشطة االستهاللية إلى المجرد بتقديم تدريبات 

  Extra Practiceتطبيقية وافية لكل مفهوم، ثم يقدم تدريبات إضافية  

 ت
 ن 2.22 2.22   4 
 322   

2-2 

يوجه الطالب إلى مصادر متنوعة على الرابط مثل الكتيب اإلثرائي 
Enrichment وكتيب إعادة التدريس ،Reteachو ،Problem- Solving 

Practice فوق المتوسط، ضمن )  والموجهه للطالب وفق مستوياتهم
 (.المتوسط، دون المتوسط

 ت
   4 

22. 222. 
 ن

   322 

 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

3.22 2.22 
11٪  

 ......(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يراعي تنوع أنماط الطالب في التعلم : المؤشر الثالث

1-3 

   Problem solving in Scienceتشجع تدريبات دروس مسائل العلوم 
 Problem solving in Social Studiesومسائل الدراسات  االجتماعية  

دروس ، و  Problem Solving in Health ومسائل في الصحة    
 تتنوع مهاما أدء Reading to Solve Problemsالقراءة لحل المشكلة 

 الطالب أنماط بتنوع

 ت
  3 1 

2.21 
 

122. 
 

 ن

  21 11 

1-2 

   وقت اللعب تتوفر دروسGame time    في كل فصل، تتضمن
  .سهلة  بطريقة اللعبة،  كيفية توضح  صور مع  مبسط شرح

 2.21   1 3 ت
2.12

   11 21 ن 2
 2.12 3.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 ٪42 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.31 3.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 3-3-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (3.21)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"األولى 

وبذلك تكون درجة ( 3.1أقل من -2.11)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.31)
 (٪11)ة تحققها ونسب، منخفضة تحقق هذه المواصفة 

، (3.21-3.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
وجاء المؤشر الثالث في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له 

، يليه في المرتبة الثانية المؤشران األول والثاني، بمتوسط حسابي (3.21)تساوي
 (.3.22)قيمته
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر ( 3-3)هذه النتيجة إلى تحقق الشاهد  وتعزى    

المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب المشروع كما هي في كتب السلسلة األصل، 

78 
 

بدرجة متوسطة نتيجة لقلة التدريبات اإلضافية في ( 2-1)، و(3-2)وتحقق الشاهدان 
 Extraوتوفرت التدريبات اإلضافية ، الجمع والطرح: على سبيل المثال،بعض المفاهيم

Practice تمثيل البيانات وقراءتها والقياس السعة والوزن، في حين : فقط  في فصلي
توفرت في الكتاب األصل ضمن كافة الفصول، وخلت كتب المشروع من هذا النوع من 

ت اللعب التدريبات والروابط التي توجه لهذه المواد التعليمية وكذلك تم اختزال دروس وق
Game time  1٪ تقريبًا في كتاب الطالب من منتجات المشروع وبواقع 12وبنسبة 

 322القيمة المنزلية حتى) وتتوفر في الفصول . فصل في األصل 32دروس من أصل 
( ، السعة والزمن 3222واألنماط، تمثيل البيانات وقراءتها، النقود والزمن، واألعداد حتى 

 .فقط
في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض، والمنخفض جدًا بسبب خلو     

إضافة إلى خلوه  Student Handbookالكتاب من منتجات المشروع من ملحق كتب 
من التوجيه إلى الروابط اإللكترونية الموجهة للمواد التعليمية، كذلك تم التركيز على 

عدد قليل من التدريبات لمسائل في القراءة والتاريخ المهارات في مسائل مباشرة واالكتفاء ب
 Pullوالحياة الفطرية بالمقارنة مع الكتاب األصل التي تقدم دروس كاملة تحت مسمى 

out Problem Solving Readers والتي يطبق فيها الطالب ما ، في نهاية كل فصل
سياقات حياتية تعلموه عن حل المسألة في الفصل المحدد من خالل مسائل تعرض في 

حيث ترتبط مواضيع المسائل بفروع العلوم األخرى كالفن والموسيقى والمواد االجتماعية 
والصحة والعلوم الطبيعية، وتتميز صفحات هذه الدروس بأن الطالب يقومون بفصلها عن 
الكتاب ويجعلون منها كتيبات صغيرة بحيث تصبح ملكًا لهم يفتخرون بها ويشاركون بها 

 .ئهممع زمال
 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: الثانية المواصفة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 2-4-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 الطالب للصف الثاني االبتدائي ، وهي كما يلي
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 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يراعي مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

2-3 
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2-2 
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 ( 2-3-4) جدول
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية

 "يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن "
 ش-م

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .NCTM3يشتمل على جميع معايير الرياضيات المدرسية وفق :المؤشر الرابع

4-3 

الخمسة   NCTMيقدم محتوى رياضي يغطي جميع معايير المحتوى للـ 
، Algebra ، الجبر Number and operationاألعداد والعمليات عليها )

 ، اإلحصاء واالحتماالتMeasurement ، القياسGeometny الهندسة

Date Analysis.) 

 ت

 ن 222 2.22   4 

 322   

4-2 

 Problem الخمسة حل المشكالت   NCTMتظهر معايير العمليات للـ 

Solving  ،الرياضي، والبرهان التربير Reasoning and Proof  والتواصل ،
، والتمثيل  Connections ، والترابط الرياضي Communication الرياضي
 في المحتوى  Representation الرياضي

 ت

 4   2.22 
222

 ن .

 322   

4-1 

على  تدريب  تستهدف  Standardized Teestsيقدم اختبارات معيارية 
بشكل معلن في مالحق الكتاب، مزود بنماذج لإلجابات  NCTM معايير

 . والمعايير المرتبطة بها

 ت

   4 
22. 

222
 ن .

   322 

 2.22 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  ٪44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 .للصف NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس

1-3 

للصف معلنة في مقدمات  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية 
 .الكتاب ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات الكتاب

 ت
   4 22. 

222
 ن .

   322 

1-2 
يتوفر محتوى رياضي يغطي جميع النقاط المحورية للصف الثاني االبتدائي 

 .بشكل واضح يظهر في عناوين وأفكار الدروس

 2.12   2 2 ت
111

   12 12 ن .

1-4 

في مقدمات الكتاب الطالب إلى  Scavenger hunt توجه أسئلة صفحة  
 تحديد مكان النقاط المحورية داخل المحتوى

 ت

   4 22. 
222

 ن .
   322 

 2.31 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس 

  ٪21.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس 

 يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية:. المؤشر السادس

1-3 
المتضمنه في كل فصل، يظهر التوازن بين الفصول من حيث عدد الدروس 

 .وعدد األنشطة والتدريبات والشرح الذي يغطي األفكار والمفردات في الدرس

 ت
2 2   2.12 

111
   12 12 ن .

 2.11 2.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

                                                 
2 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح: المؤشر السابع
 .الرياضية

1-3 

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الضمني والذي يكتشف فيه الطالب بأنفسهم كيفية 
تعاملهم مع المسائل وبنائهم للمفاهيم من خالل المناقشة وحل أسئلة 

إلى المفهوم  يليها تدريبات مكثفة لتطبيق  ليتوصلاالستكشاف الموجهه  
 .المفهوم والتوسع فيه

   3 1 ت
2.11 

122
. 

 ن

11 21   

1-2 

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الصريح بتقديم شرح مباشرا للمفاهيم أو المهارات 
الالزمة وفق خطوات محددة ضمن دروس استراتيجيات حل المشكلة تظهر في 
الصفحة األولى من الدرس داخل إطار عام لكل خطوة، يليها تدريبات تتطلب 

 .تطبيق هذه المهارات والخطوات ضمنيا

 ت
1 3   2.11 

122
 ن .

11 21   

1-1 
يقدم المعرفة الرياضية ضمنيًا في سياقات متنوعة من خالل مشكالت من واقع 

الحياة يكتشف الطالب المعرفة ضمنيًا من خاللها في دروس استقصاء حل 
 .المسألة

   2 2 ت
2.1 

111
 ن .

12 12   
 2.12 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  ٪11.1 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابعالنسبة 

 2.22 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪13 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-3-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (3.11)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"المواصفة الثانية 

وبذلك ( 2.21أقل من -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.22)معياري 
 (.٪13)بة تحققها ونس متوسطةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

، (2.11- 2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
وجاء المؤشر السابع في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، ويأتي (2.1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر السادس بمتوسط حسابي قيمته (2.1)
ويأتي في المرتبة ، (3.11)ابع في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته المؤشر الر 

 (2.11)األخيرة المؤشر الخامس بمتوسط حسابي قيمته 
بدرجة ( 2-1)، (3-1)، و(3-1)، (2-1)وتعزى هذه النتيجة إلى تحقق الشواهد    

ا جاء مرتفعة؛ مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب المشروع، بينم
في المستوى المتوسط وذلك لقلة المحتوى الذي يغطي مجال ( 1-1)و( 3-4)الشاهدان 

باإلضافة إلى اختزال عدد التدريبات في ، الجبر واإلحصاء عن الكتب في السلسلة األصل
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 (2.11)األخيرة المؤشر الخامس بمتوسط حسابي قيمته 
بدرجة ( 2-1)، (3-1)، و(3-1)، (2-1)وتعزى هذه النتيجة إلى تحقق الشواهد    
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باإلضافة إلى اختزال عدد التدريبات في ، الجبر واإلحصاء عن الكتب في السلسلة األصل
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الكتاب من منتجات المشروع نتيجة لعمليات الحذف والترحيل الذي تم لموائمة كتاب 
يوائم نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، وجاءت الشواهد الصف األول االبتدائي ل

 العلمياتاألخرى في المستوى المنخفض والمنخفض جدًا نتيجة الختزال بعض معايير 
باإلضافة إلى ، مثل البرهان واالستدالل مقارنة مع المحتوى في الكتب من السلسلة األصل

ونماذج اإلجابات   Standardized Testsخلو كتب المشروع من االختبارات المعيارية 
 NCTM Focalوعدم توفر النقاط المحورية ، في كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي

Point  لطالب وعدم اإلشارة إليها في مقدمات الفصول والفهارس أو في مقدمات كتاب ا
وكذلك وردت دروس استقصاء حل ، ربطها بالمحتوى في الفهارس وفي افتتاحية الفصل

المسألة في كتب المشروع للصف الثاني في أربعة فصول فقط؛ بينما توجد في جميع 
 .فصول كتب السلسلة األصل

 بالترابط المنطقي والتكامليتسم المحتوى  : الثالثة المواصفة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب ، التكرارات
 : وهي كما يلي، للصف الثاني االبتدائي

 ( 1-3-4)جدول 
 والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والمتوسطات الحسابية 

 "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل" 

 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع  المعياري

 جدا

 .الفصول والدروسيقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر :المؤشر الثامن 

1-3 
يشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على غالف الكتاب تحت 

 Math Connectsمسمى 

 4    ت
22. 222. 

 322    ن

1-2 
نوعًا من الترابط بين المفاهيم  Spiral Reviewتوفر فقرة المراجعة الحلزونية 

 .والمهارات الرياضية تربط بين الدروس داخل الفصل

 ت
   4 

 ن .222 .22
   322 

1-1 

على ربط المعرفة السابقة  Start Smartتعمل دروس الفصل التمهيدي 
للصف في سياق المشكالت   NCTMللطالب بمجاالت معايير المحتوى لـ 

 . من واقع الحياة

 ت
   4 

 ن .222 .22

   322 

1-4 
تدريبًا  Looking Ahead to grade 3   تقدم دروس فصل تعلم الحق

للطالب على مهارات رياضية لمعايير محددة في الصف تهيئهم لتعلم 
 .مهارات في صفوف الحقة

 ت
   4 

    ن .222 .22
32
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع  المعياري

 جدا

2 

 2.2 2.2 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 2.2 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 .  Life Relevant تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياةتقديم تطبيقات ومواقف رياضية : المؤشر التاسع

1-3 
بواقع  الفصلتتوفر صور في مقدمة الفصل ترتبط المحتوى الرياضي 

 .  الطالب

    4 ت

    322 ن 2 1

1-2 
في افتتاحية الفصل تربط موضوع الصورة  Exploreيقدم فقرة اكتشف 

 .بموضوع الفصل في سياق من واقع الحياة

    4 ت

    322 ن 2 1

1-1 
تتوفر أمثلة متنوعة تربط المعرفة الرياضية المستهدفة لكل درس بواقع الحياة 

 في صفحات حل المسائل   Real World Math في فقرة 

   1 3 ت

2.21 

2.12
   11 21 ن 2

 2.31 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 ٪13.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرىيبرز : المؤشر العاشر

32-3 

 يتضمن كل درس مشكالت لفظية تربط المعرفة الرياضية بالبيئة وبالمواد
األخرى تأخذ عنوان المجال الذي ترتبط به مثل الصحة والفن والعلوم 

 ...والجغرافيا

 ت
2 2   2.5 

.
   12 12 ن 2.11

 2.11 2.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 2.31 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (3.11)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"المواصفة الثالثة 

؛ حيث وقع هذا متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.31)معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  (21..2قل من أ – 3.1)المتوسط في المدى ما بين 

(12.1٪.) 
وجاء المؤشر (  2.11-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين    

، يليه المؤشر العاشر في (2.11)التاسع في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
لثامن في المرتبة األخيرة ثم المؤشر ا( 2.12)المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 

 (.2.22)بمتوسط حسابي قيمته 
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بدرجة ( 3-32)و ،(1-1)و ،(2-1) و ،(3-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهدان     
مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب المشروع،  بالرغم من عدم 

تحدد بعنوان للربط بالمواد األخرى  لم. اإلشارة إلى أمثلة من واقع الحياة في فقرة محددة
نما أشير إلى عنوان المجال في فروع الرياضيات  .وا 

بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدُا لكون غالف الكتاب لم يشر إلى 
، كما غابت صفحة Math Connectsالمعرفة الرياضية بشكل صريح تحت مسمى 

ي نهاية كل فصل في السلسلة األصل توفر نوعا من المراجعة الحلزونية والتي تتوفر ف
الترابط بين الدروس داخل الفصل، إضافة إلى غياب الفصل التمهيدي البداية الذكية 

Start Smartودروس التعلم الالحق وفصل مشاريع حل المشكالت ،. 
 يشجع المحتوى التعلم المتعدد المداخل  : الرابعة المواصفة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-3-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في كتاب 

 :الطالب للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي
 ( 4-3-4)جدول 

 رابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة ال
 "المتعدد المداخل  يشجع المحتوى التعلم" 

 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 جدا

 Cooperative Learning.    يقدم مهام تشجع التعلم التعاوني : المؤشر الحادي عشر

33-3 
الطالب  Game timeتوجه المهام المتضمنة في دروس وقت اللعب 
 .بالعمل في مجموعات كشرط من شروط اللعبة

 1.22    4 ن
2.22 

    322 ت

 2.22 1.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر 

 .للمعرفة الرياضيةScientific Inquiry يقدم مهام متنوعة تشجع االستقصاء العلمي: المؤشر االثاني عشر

32-3 
الطالب على البحث واكتشاف  Exploreتشجع أسئلة االستكشاف 

 .المفاهيم والمهارات الرياضية المتضمنة في الفصل

   4  ن

 ت 2 2
 322   

32-2 
تشجع المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت 

Problem Solving Investigation  الطالب على اختيار وتطبيق
 .االستراتيجية المناسبة للحل

   2 2 ن

2.1 2.11 
 ت

12 12   
 2.21 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 جدا

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .يشجع الطالب  على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية وتطبيقاتها: المؤشر الثالث عشر

31-3 

الطالب على  Practice Extraتوجه فقرة التدريبات اإلضافية 
التوسع في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في 

 .نهاية كل درس

 ن
  2 2 

2.1 2.11 
 ت

  12 12 

 2.11 2.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 ٪31 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 .تتطلب تطبيق المعرفة الرياضية بطرق متعددة Projectsيقدم مهام على هيئة مشروعات : المؤشر الرابع عشر

34-3 

تتوفر مهام في مالحق الكتاب تتطلب تنفيذ مشاريع لحل المشكالت 
Problem-Solving Projects  تشجع الطالب على تطبيق المعرفة

 .والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة

 ن
   4 

2 2 
 ت

   322 

34-2 

 Math atتشجع المهام المتضمنة في فقرة الرياضيات في المنزل 

Home Activity  الطالب على تنفيذ مشاريع ترتبط بموضوع
 .الدرس

   1 3 ن

2.21 2.1 
 ت

21 11   
 2.21 3.32 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر 

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الخامس عشر

31-3 

في درس حل  Try Itيوجه إلى التفكير بشكل صريح من خالل فقرة 
المشكالت تتضمن مجموعة من التساؤالت التي تشجع ماوراء 

 .المعرفة

 ن
 4   

   322  ت 2.22 2.22

31-2 
يوجه الطالب بشكل صريح في كل درس إلى التفكير ويؤكد على فهم 

   Checkالمفاهيم الرياضية المتضمنة من خالل فقرة تحقق 

    4 ن
    322 ت 2 1.22

31-1 
بشكل صريح تطوير التفكير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام 

   Thinking Mathالرياضي لدى الطالب في فقرة 

 ن
 4   

   322  ت 2.2.22 2.22

31-4 
تطوير مهارات التفكير الناقد   H.O.T.Problemsتستهدف مهام 

و  Find the Errorمن خالل مهام توجه الكتشاف الخطأ مثل  
Which One Doesn’t Belong?. 

 ن
 4   

2.22 2.22 
 ت

 322   

31-1 
تطوير مهارات التفكير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام 

ومهام التحدي   Open Endedاإلبداعي من خالل المهام المفتوحة 
Challenge  

   2 2 ن

   12 12 ت 2.11 2.1
 2.33 2.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 ٪11.11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 2.23 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 ٪13 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-3-4)يتضح من الجدول   
، (3.11)تساوي " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"المواصفة الرابعة 
؛ حيث متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.3)وبانحراف معياري 
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بدرجة ( 3-32)و ،(1-1)و ،(2-1) و ،(3-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهدان     
مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب المشروع،  بالرغم من عدم 

تحدد بعنوان للربط بالمواد األخرى  لم. اإلشارة إلى أمثلة من واقع الحياة في فقرة محددة
نما أشير إلى عنوان المجال في فروع الرياضيات  .وا 

بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدُا لكون غالف الكتاب لم يشر إلى 
، كما غابت صفحة Math Connectsالمعرفة الرياضية بشكل صريح تحت مسمى 

ي نهاية كل فصل في السلسلة األصل توفر نوعا من المراجعة الحلزونية والتي تتوفر ف
الترابط بين الدروس داخل الفصل، إضافة إلى غياب الفصل التمهيدي البداية الذكية 

Start Smartودروس التعلم الالحق وفصل مشاريع حل المشكالت ،. 
 يشجع المحتوى التعلم المتعدد المداخل  : الرابعة المواصفة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-3-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في كتاب 

 :الطالب للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي
 ( 4-3-4)جدول 

 رابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة ال
 "المتعدد المداخل  يشجع المحتوى التعلم" 

 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 جدا

 Cooperative Learning.    يقدم مهام تشجع التعلم التعاوني : المؤشر الحادي عشر

33-3 
الطالب  Game timeتوجه المهام المتضمنة في دروس وقت اللعب 
 .بالعمل في مجموعات كشرط من شروط اللعبة

 1.22    4 ن
2.22 

    322 ت

 2.22 1.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر 

 .للمعرفة الرياضيةScientific Inquiry يقدم مهام متنوعة تشجع االستقصاء العلمي: المؤشر االثاني عشر

32-3 
الطالب على البحث واكتشاف  Exploreتشجع أسئلة االستكشاف 

 .المفاهيم والمهارات الرياضية المتضمنة في الفصل

   4  ن

 ت 2 2
 322   

32-2 
تشجع المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت 

Problem Solving Investigation  الطالب على اختيار وتطبيق
 .االستراتيجية المناسبة للحل

   2 2 ن

2.1 2.11 
 ت

12 12   
 2.21 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 جدا

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .يشجع الطالب  على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية وتطبيقاتها: المؤشر الثالث عشر

31-3 

الطالب على  Practice Extraتوجه فقرة التدريبات اإلضافية 
التوسع في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في 

 .نهاية كل درس

 ن
  2 2 

2.1 2.11 
 ت

  12 12 

 2.11 2.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 ٪31 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 .تتطلب تطبيق المعرفة الرياضية بطرق متعددة Projectsيقدم مهام على هيئة مشروعات : المؤشر الرابع عشر

34-3 

تتوفر مهام في مالحق الكتاب تتطلب تنفيذ مشاريع لحل المشكالت 
Problem-Solving Projects  تشجع الطالب على تطبيق المعرفة

 .والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة

 ن
   4 

2 2 
 ت

   322 

34-2 

 Math atتشجع المهام المتضمنة في فقرة الرياضيات في المنزل 

Home Activity  الطالب على تنفيذ مشاريع ترتبط بموضوع
 .الدرس

   1 3 ن

2.21 2.1 
 ت

21 11   
 2.21 3.32 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر 

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الخامس عشر

31-3 

في درس حل  Try Itيوجه إلى التفكير بشكل صريح من خالل فقرة 
المشكالت تتضمن مجموعة من التساؤالت التي تشجع ماوراء 

 .المعرفة

 ن
 4   

   322  ت 2.22 2.22

31-2 
يوجه الطالب بشكل صريح في كل درس إلى التفكير ويؤكد على فهم 

   Checkالمفاهيم الرياضية المتضمنة من خالل فقرة تحقق 

    4 ن
    322 ت 2 1.22

31-1 
بشكل صريح تطوير التفكير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام 

   Thinking Mathالرياضي لدى الطالب في فقرة 

 ن
 4   

   322  ت 2.2.22 2.22

31-4 
تطوير مهارات التفكير الناقد   H.O.T.Problemsتستهدف مهام 

و  Find the Errorمن خالل مهام توجه الكتشاف الخطأ مثل  
Which One Doesn’t Belong?. 

 ن
 4   

2.22 2.22 
 ت

 322   

31-1 
تطوير مهارات التفكير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام 

ومهام التحدي   Open Endedاإلبداعي من خالل المهام المفتوحة 
Challenge  

   2 2 ن

   12 12 ت 2.11 2.1
 2.33 2.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 ٪11.11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 2.23 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 ٪13 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-3-4)يتضح من الجدول   
، (3.11)تساوي " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"المواصفة الرابعة 
؛ حيث متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.3)وبانحراف معياري 
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، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  –3.12)وقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (.٪13)المواصفة تساوي  

وتحققت ، (1.22- 2.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين    
المؤشرات الحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر 

يليه في المرتبة الثانية ، (1.22)الحادي عشر في المرتبة األولى  بمتوسط حسابي قيمته 
، يليه المؤشر الثاني عشر بمتوسط (2.1)المؤشر الخامس عشر بمتوسط حسابي قيمته 

، وفي المرتبة الرابعة جاء المؤشر الرابع عشر بمتوسط حسابي (2.21)حسابي قيمته 
وبذلك احتل ( 2.12)أما المؤشر الثالث عشر كان متوسطة الحسابي ( 3.32)قيمته 

 .خيرةالمرتبة األ
( 2-31)، و( 2-34)و، (2-32)و ، (3-33)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد 

بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب 
في ( 3-32)و، ( 4-31)و، ( 1-31)و، (3-31)بينما جاءت الشواهد . المشروع

في مدخل كل فصل بمسمى استكشف المستوى المتوسط وذلك ألنه اقتصر االستكشاف 
وألن أغلب هذه الشواهد  لم ترد في معظم دروس كتب المشروع كما هي في كتب 
السلسلة األصل، وجاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدا حيث خلت كتب 
المشروع للطالب من المالحق التي تتضمن مشاريع حل المشكالت والتدريبات اإلضافية 

Extra Practice فصل تمثيل البيانات وقراءتها، وفصل : التي توفرت في فصلين فقط
القياس السعة والوزن، في حين توفرت في كتب السلسلة األصل في جميع الفصول وكذلك 

 .المشاريع المتضمنة في صفحة الرياضيات في المنزل
 يجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية  :المواصفة الخامسة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)يوضح الجدول    
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في كتاب ، التكرارات

 :وهي كما يلي، الطالب للصف الثاني االبتدائي 
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 ( 1-3-4)جدول 
لمواصفة الخامسة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات ا

 "يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Independent Learning يشجع الطالب على التعلم الذاتي والمستقل: المؤشر السادس عشر

31-3 
معلنة في أفكار كل فصل وكل درس ( نواتج التعلم)يقدم  أهداف التعلم 

 . لتوجه الطالب نحو الهدف في كل مرحلة من مراحل التعلم

    4 ت
    322 ن 2 1

31-2 
 Are you forيقدم التساؤالت الذاتية في بداية كل فصل من خالل فقرة 

Chapter…  وفي كل مرحلة من مراحل الدرس مثل فقرةCheck    

    4 ت
    322 ن 2 1

31-1 
تكتب عبارات متكررة توجه إلى التعلم الذاتي عند حل المشكالت 

، وهي مشكلة Your Turn))ودورك ( Try It)اللفظية مثل جرب 
 .مطلوب حلها

   2 2 ت

2.1 2.11 
 ن

12 12   

31-4 
المتضمنة في كتيب  Extra Practiceتشجع فقرة التدريبات اإلضافية  

Student Handbook في ملحق الكتاب على التعلم الذاتي والمستقل. 

 ت
   4 

 322    ن 2 2

31-1 
 Concepts and Skills Bankتشجع فقرة بنك المفاهيم والمهارات 

في ملحق الكتاب على  Student Handbookالمتضمنة في كتيب 
 .التعلم الذاتي  والمستقل

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

31-1 
يوجه الطالب إلى محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق قدراته لكل 

 . مرحلة من مراحل التعلم في كل صفحة على رابط الشركة

 4    ت

 322    ن 2 2

 2.211 3.43 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 41.22 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 .للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها يقدم مهام ترتبط بالخبرة السابقة: المؤشر السابع عشر 

31-3 

 Are you forتوجه الطالب صفحة  التهيئة في بداية كل فصل 

Chapter…  إلى مراجعة الخبرة السابقة لدية قبل البدء بعملية التعلم
من خالل تدريبات في الكتاب  وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة 

 .مماثلة

   2 2 ت

2.1 2.11 

 ن

12 12   

31-2 
تساعد األنشطة االستهاللية للدرس الطالب في ربط الخبرة السابقة لديه 

 .والمهارات والمفاهيم المراد تعلمها Get readyمن خالل فقرة 
    4 ت

    322 ن 2 1

31-1 

الطالب بشكل صريح إلى  start smartتوجه صفحة البداية الذكية 
مراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها لدراسة محتوى 

قائمة بأبرز  يسرد" دعنا نراجع " الكتاب في كل درس في فقرة  
 ..المعلومات والمهارات المقصودة للمراجعة

 ت
   4 

2 2 

 ن

   322 

 2.31 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 ٪13.33 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 1.44 4.63 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 ٪51 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
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، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  –3.12)وقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (.٪13)المواصفة تساوي  

وتحققت ، (1.22- 2.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين    
المؤشرات الحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر 

يليه في المرتبة الثانية ، (1.22)الحادي عشر في المرتبة األولى  بمتوسط حسابي قيمته 
، يليه المؤشر الثاني عشر بمتوسط (2.1)المؤشر الخامس عشر بمتوسط حسابي قيمته 

، وفي المرتبة الرابعة جاء المؤشر الرابع عشر بمتوسط حسابي (2.21)حسابي قيمته 
وبذلك احتل ( 2.12)أما المؤشر الثالث عشر كان متوسطة الحسابي ( 3.32)قيمته 

 .خيرةالمرتبة األ
( 2-31)، و( 2-34)و، (2-32)و ، (3-33)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد 

بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب 
في ( 3-32)و، ( 4-31)و، ( 1-31)و، (3-31)بينما جاءت الشواهد . المشروع

في مدخل كل فصل بمسمى استكشف المستوى المتوسط وذلك ألنه اقتصر االستكشاف 
وألن أغلب هذه الشواهد  لم ترد في معظم دروس كتب المشروع كما هي في كتب 
السلسلة األصل، وجاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدا حيث خلت كتب 
المشروع للطالب من المالحق التي تتضمن مشاريع حل المشكالت والتدريبات اإلضافية 

Extra Practice فصل تمثيل البيانات وقراءتها، وفصل : التي توفرت في فصلين فقط
القياس السعة والوزن، في حين توفرت في كتب السلسلة األصل في جميع الفصول وكذلك 

 .المشاريع المتضمنة في صفحة الرياضيات في المنزل
 يجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية  :المواصفة الخامسة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)يوضح الجدول    
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في كتاب ، التكرارات

 :وهي كما يلي، الطالب للصف الثاني االبتدائي 
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 ( 1-3-4)جدول 
لمواصفة الخامسة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات ا

 "يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Independent Learning يشجع الطالب على التعلم الذاتي والمستقل: المؤشر السادس عشر

31-3 
معلنة في أفكار كل فصل وكل درس ( نواتج التعلم)يقدم  أهداف التعلم 

 . لتوجه الطالب نحو الهدف في كل مرحلة من مراحل التعلم

    4 ت
    322 ن 2 1

31-2 
 Are you forيقدم التساؤالت الذاتية في بداية كل فصل من خالل فقرة 

Chapter…  وفي كل مرحلة من مراحل الدرس مثل فقرةCheck    

    4 ت
    322 ن 2 1

31-1 
تكتب عبارات متكررة توجه إلى التعلم الذاتي عند حل المشكالت 

، وهي مشكلة Your Turn))ودورك ( Try It)اللفظية مثل جرب 
 .مطلوب حلها

   2 2 ت

2.1 2.11 
 ن

12 12   

31-4 
المتضمنة في كتيب  Extra Practiceتشجع فقرة التدريبات اإلضافية  

Student Handbook في ملحق الكتاب على التعلم الذاتي والمستقل. 

 ت
   4 

 322    ن 2 2

31-1 
 Concepts and Skills Bankتشجع فقرة بنك المفاهيم والمهارات 

في ملحق الكتاب على  Student Handbookالمتضمنة في كتيب 
 .التعلم الذاتي  والمستقل

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

31-1 
يوجه الطالب إلى محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق قدراته لكل 

 . مرحلة من مراحل التعلم في كل صفحة على رابط الشركة

 4    ت

 322    ن 2 2

 2.211 3.43 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 41.22 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 .للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها يقدم مهام ترتبط بالخبرة السابقة: المؤشر السابع عشر 

31-3 

 Are you forتوجه الطالب صفحة  التهيئة في بداية كل فصل 

Chapter…  إلى مراجعة الخبرة السابقة لدية قبل البدء بعملية التعلم
من خالل تدريبات في الكتاب  وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة 

 .مماثلة

   2 2 ت

2.1 2.11 

 ن

12 12   

31-2 
تساعد األنشطة االستهاللية للدرس الطالب في ربط الخبرة السابقة لديه 

 .والمهارات والمفاهيم المراد تعلمها Get readyمن خالل فقرة 
    4 ت

    322 ن 2 1

31-1 

الطالب بشكل صريح إلى  start smartتوجه صفحة البداية الذكية 
مراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها لدراسة محتوى 

قائمة بأبرز  يسرد" دعنا نراجع " الكتاب في كل درس في فقرة  
 ..المعلومات والمهارات المقصودة للمراجعة

 ت
   4 

2 2 

 ن

   322 

 2.31 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 ٪13.33 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 1.44 4.63 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 ٪51 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-3-4)يتضح من الجدول    
وبانحراف معياري ، (3.12)تساوي " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة ( 2.31)
 (.٪14)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (2.21أقل من-312)في المدى ما بين 

، (3.11 – 3.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة

  في حين تحقق المؤشر السادس عشر بدرجة منخفضة، واحتل المرتبة األولى، (3.11)
 . واحتل المرتبة الثانية( 3.42)بمتوسط حسابي قيمته 

، (3-31)و، (1-31)و ، ( 2-31)و، (3-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في ( 2-31)و

 .كتب المشروع

المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى     
الفقرات والمصادر التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل فقرة بنك المفاهيم 

 Startوالفصل التمهيدي البداية الذكية ، Student Handbookوكتيب ، والمهارات

Smart ،إال أنه ورد رابط شركة العبيكان التعليمية على غالف الكتاب دون تحديد 
 .محتويات الرابط أو الهدف منه

  يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية:  المواصفة السادسة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في كتاب 
 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الثاني االبتدائي

 ( 1-3-4)جدول 
" شواهد ومؤشرات المواصفة السادسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل

 "يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع ت المعياري

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر

31-3 
 Problem-Solvingتوجه فكرة درس استراتيجيات حل المشكلة 

Strategies and Skills  إلى التدرب على استراتيجية محددة من
   2 2 ت

   12 12 ن 2.11 2.1

88 
 

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع ت المعياري

حل مسألة ابسط، البحث عن نمط، )استراتيجيات حل المشكالت 
 ....(.الحل عكسياً 

31-2 
أمثلة استراتيجيات حل المشكالت تدريبًا مباشرًا على تقدم  

، Understand افهم )استخدام الخطوات األربع لحل المشكالت 
 ( Check ، تحقق Solve ، حل Plan خطط 

    4 ت

1 2 
   322 ن

 

31-1 
مهام متنوعة في درس استراتيجيات حل المشكلة  تتوفر 

Problem-Solving Investigation   تتطلب تطبيق الخطة
 .المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال

    4 ت

1 2 
   322 ن

 

 2.31 2.11 سابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر المتوسط الح

 ٪14.44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر التاسع عشر

31-3 

 Problem-Solving يتضمن درس حل المشكالت

Investigation  توجيه للطالب باختيار االستراتيجية المناسبة
 . للحل

    4 ت

1 2 
    322 ن

31-2 
 Mixed problem solvingتتوفر مهام متعددة في دروس  

 . تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة للحل
 4    ت

2 2 
 322    ن

31-1 

تشجع  Problem solvingتتوفر مهام في كل درس في فقرة  
وفي فقرة ملف ,الطالب على اختيار استراتيجيات حل المشكالت 

معلومات  فيها، يعرض Real –World Data Filesالبيانات 
وبيانات من واقع الحياة ويتم حلها بناًء على قراءة تلك البيانات 

 .وفهمها

    4 ت

1 

2 

    322 ن

 

31-4 

ناول مسائل العلوم يقدم في نهاية كل فصل  صفحات تت
Problem solving in Science     ومسائل الدراسات

   Problem solving in Social Studiesاالجتماعية  
،  Problem Solving in Health ومسائل في الصحة  

  Reading to Solve Problemsدروس القراءة لحل المشكلة و 

 4    ت

2 2 

 322    ن

 لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشرالمتوسط الحسابي 
3.1 2.22 

 ٪ 12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر العشرون

22-3 
تتضمن حلول األمثلة تبرير لكل خطوة،  والتي تمثل تدريبًا مكثفًا 
على  طريقة االستدالل الرياضي والمبني على معرفة المقدمات 

 . وفهم البيانات، ثم تحديد المطلوب و الوصول للنتائج 

  ت
4   

  ن 2 2
322   

22-2 
يتضمن كل درس أسئلة تتطلب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها  

 .الطالب للوصول إلى الحل

   2 2 ت
   12 12 ن 2.11 2.1

22-1 
إلى التبرير الرياضي بشكل   Writing in Mathتوجه فقرة 

 .صريح لتنفيذ المهمة في الدرس

    4 ت

    322 ن 2 1
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-3-4)يتضح من الجدول    
وبانحراف معياري ، (3.12)تساوي " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة ( 2.31)
 (.٪14)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (2.21أقل من-312)في المدى ما بين 

، (3.11 – 3.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة

  في حين تحقق المؤشر السادس عشر بدرجة منخفضة، واحتل المرتبة األولى، (3.11)
 . واحتل المرتبة الثانية( 3.42)بمتوسط حسابي قيمته 

، (3-31)و، (1-31)و ، ( 2-31)و، (3-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في ( 2-31)و

 .كتب المشروع

المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى     
الفقرات والمصادر التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل فقرة بنك المفاهيم 

 Startوالفصل التمهيدي البداية الذكية ، Student Handbookوكتيب ، والمهارات

Smart ،إال أنه ورد رابط شركة العبيكان التعليمية على غالف الكتاب دون تحديد 
 .محتويات الرابط أو الهدف منه

  يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية:  المواصفة السادسة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في كتاب 
 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الثاني االبتدائي

 ( 1-3-4)جدول 
" شواهد ومؤشرات المواصفة السادسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل

 "يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع ت المعياري

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر

31-3 
 Problem-Solvingتوجه فكرة درس استراتيجيات حل المشكلة 

Strategies and Skills  إلى التدرب على استراتيجية محددة من
   2 2 ت

   12 12 ن 2.11 2.1

88 
 

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع ت المعياري

حل مسألة ابسط، البحث عن نمط، )استراتيجيات حل المشكالت 
 ....(.الحل عكسياً 

31-2 
أمثلة استراتيجيات حل المشكالت تدريبًا مباشرًا على تقدم  

، Understand افهم )استخدام الخطوات األربع لحل المشكالت 
 ( Check ، تحقق Solve ، حل Plan خطط 

    4 ت

1 2 
   322 ن

 

31-1 
مهام متنوعة في درس استراتيجيات حل المشكلة  تتوفر 

Problem-Solving Investigation   تتطلب تطبيق الخطة
 .المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال

    4 ت

1 2 
   322 ن

 

 2.31 2.11 سابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر المتوسط الح

 ٪14.44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر التاسع عشر

31-3 

 Problem-Solving يتضمن درس حل المشكالت

Investigation  توجيه للطالب باختيار االستراتيجية المناسبة
 . للحل

    4 ت

1 2 
    322 ن

31-2 
 Mixed problem solvingتتوفر مهام متعددة في دروس  

 . تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة للحل
 4    ت

2 2 
 322    ن

31-1 

تشجع  Problem solvingتتوفر مهام في كل درس في فقرة  
وفي فقرة ملف ,الطالب على اختيار استراتيجيات حل المشكالت 

معلومات  فيها، يعرض Real –World Data Filesالبيانات 
وبيانات من واقع الحياة ويتم حلها بناًء على قراءة تلك البيانات 

 .وفهمها

    4 ت

1 

2 

    322 ن

 

31-4 

ناول مسائل العلوم يقدم في نهاية كل فصل  صفحات تت
Problem solving in Science     ومسائل الدراسات

   Problem solving in Social Studiesاالجتماعية  
،  Problem Solving in Health ومسائل في الصحة  

  Reading to Solve Problemsدروس القراءة لحل المشكلة و 

 4    ت

2 2 

 322    ن

 لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشرالمتوسط الحسابي 
3.1 2.22 

 ٪ 12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر العشرون

22-3 
تتضمن حلول األمثلة تبرير لكل خطوة،  والتي تمثل تدريبًا مكثفًا 
على  طريقة االستدالل الرياضي والمبني على معرفة المقدمات 

 . وفهم البيانات، ثم تحديد المطلوب و الوصول للنتائج 

  ت
4   

  ن 2 2
322   

22-2 
يتضمن كل درس أسئلة تتطلب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها  

 .الطالب للوصول إلى الحل

   2 2 ت
   12 12 ن 2.11 2.1

22-1 
إلى التبرير الرياضي بشكل   Writing in Mathتوجه فقرة 

 .صريح لتنفيذ المهمة في الدرس

    4 ت

    322 ن 2 1
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع ت المعياري

 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
2.1 2.31 

 ٪ 11.11 العشرون النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة في الرياضيات: المؤشر الواحد والعشرون

23-3 
إلى القراءة  في الرياضيات  Books to Readتوجه فقرة  

والتوسع فيها  بتقديم مقترحات لكتب وقصص ترتبط بمحتوى 
 .الدرس

  ت
  4 

2 2 
  ن

  322 

23-2 
في بداية كل درس وتمثيالتها توفر المفردات بشكل معلن 

 المتعددة فرصًا لتنمية مهارات القراءة الرياضية

    4 ت

    322 ن 222 1.22

23-1 
 Math Onlineيوجه الطالب إلى القراءة من الموقع في فقرة   
 .وحل األسئلة اإللكترونية الموجهة في هذه الفقرة

  ت
  4 

 322    ن 2 2

 لمستوى تحقق المؤشر الواحد والعشرونالمتوسط الحسابي 
3.22 2.22 

 ٪11.11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر  الواحد والعشرون

 يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الثاني والعشرون

22-3 
يقدم أنشطة متنوعة لتنمية الكتابة بشكل صريح في كل 

 .Writing in Mathدرس تحت مسمى 

    4  ت

 ن 2 2
 322    

22-2 
تدعم مسائل مهارات التفكير العليا الكتابة الرياضية من 
 .خالل تشجيع الطالب على شرح وتفسير خطوات الحل

    4  ت

 ن 2 2
 322    

 2 2 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر  الثاني والعشرون

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون

 ..يقدم أنشطة متنوعة لتنمية مهارات التحدث لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون

21-3 
يقدم أنشطة متنوعة لتنمية مهارات التحدث بشكل 

 Talk About itصريح في كل درس تحت مسمى 

 2 2 2  4 ت

 2 2 2  322 ن 2 1

 2 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون

 ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون

  .يشجع الطالب على استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم: المؤشر الرابع والعشرون

24-3 
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة 

 . الرياضية من نماذج، ورسوم، ورموز

   4   ت

 ن 2 2
 

 322   

24-2 
يقدم المفاهيم الرياضية في الدرس بتمثيالت متعددة  
لفظية، ورمزية، ورسوم توضيحية وصور من الواقع 

 .لتمثيل المفردات

   2  2 ت

2.1 2.11 
 ن

12 
 

12   
 2.21 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون

92 
 

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع ت المعياري

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون

21-3 
يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء 

المخططات والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية التي تبرز 
 . في حل المشكالت اللفظية

   2 2 ت

2.1 2.11 
 ن

12 12   

21-2 
يربط المعرفة الرياضية بصور من الواقع تظهر في فصل البداية 

 .في نهاية كل درس Start smart الذكية

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

21-1 
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تحليل وتفسير التمثيالت البصرية 

 . التي تبرز في حل المشكالت اللفظية
 

   3 1 ت

2.11 2.1 
 ن

11 21   
 2.11 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشرون

 ٪11.11 لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشرونالنسبة المئوية  

 1.40 3.44 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 ٪71.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-3-4)يتضح من الجدول     
وبانحراف معياري ، (2.33)تساوي " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"السادسة 

، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ حيث يقع هذا المتوسط (2.31)
ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (2.21أقل من  -3.1)في المدى ما بين 

(12.4٪.) 
، وتحقق (1 – 3.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين 

، (1)حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، المؤشر الثالث والعشرون بدرجة مرتفعة
وسط حسابي قيمته وتحقق المؤشر الثامن عشر بدرجة مرتفعة بمت، واحتل المرتبة األولى

واحتل المؤشر العشرون المرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة ، واحتل المرتبة الثانية( 2.111)
وأيضا المؤشر الرابع والعشرون تحقق بدرجة مرتفعة بمتوسط ( 2.1)وبمتوسط حسابي 

ويليه المؤشر الثاني والعشرون تحقق بدرجة ، وحصل على المرتبة الرابعة( 2.21)حسابي 
والمؤشر الخامس والعشرون درجة ، واحتل المرتبة الخامسة( 2)بمتوسط حسابي  متوسطة

وتحقق المؤشر التاسع ، (3.11)تحققه متوسطة و في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي 
أما في ، واحتل بذلك المرتبة السابعة( 3.1)عشر بدرجة متوسطة أيضا وبمتوسط حسابي 

 (2.11)والعشرون بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي المرتبة االخيرة جاء المؤشر الواحد 
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع ت المعياري

 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
2.1 2.31 
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والتوسع فيها  بتقديم مقترحات لكتب وقصص ترتبط بمحتوى 
 .الدرس

  ت
  4 

2 2 
  ن

  322 

23-2 
في بداية كل درس وتمثيالتها توفر المفردات بشكل معلن 

 المتعددة فرصًا لتنمية مهارات القراءة الرياضية

    4 ت

    322 ن 222 1.22

23-1 
 Math Onlineيوجه الطالب إلى القراءة من الموقع في فقرة   
 .وحل األسئلة اإللكترونية الموجهة في هذه الفقرة

  ت
  4 

 322    ن 2 2
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 ن 2 2
 322    

22-2 
تدعم مسائل مهارات التفكير العليا الكتابة الرياضية من 
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 ن 2 2
 322    
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2.1 2.11 
 ن

12 
 

12   
 2.21 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون
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-31)و، (1-31)و، (2-31)و، (3-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
، (3-21)و، (2-24)و، (3-21)و، (2-23)و،(1-22)و، (2-22)و، (1-31)و،(3
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في ( 1-21)و

 .مشروعكتب ال
بدرجة ( 3-24)، و(1-22)و، (2-22)و ،(3-22)و، (3-22)وتحققت الشواهد   

فبعض الدروس ، متوسطة حيث توفرت هذه المفردة في بعض المواضع في كتب المشروع
وجاءت  الشواهد ، لم يرد فيها تبريرًا لكل خطوة يقوم بها الطالب للوصول إلى الحل

جة لغياب  العديد من الفقرات التي تحقق هذه األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتي
والتي تتطلب اختيار االستراتيجية   Mixed problem solvingدروس  : الشواهد مثل

 Problemفي نهاية كل فصل  صفحات تتناول مسائل العلوم  يقدمالمناسبة للحل، 

solving in Science     ومسائل الدراسات  االجتماعيةProblem solving in Social 

Studies     ومسائل في الصحة Problem Solving in Health  دروس القراءة ، و
 Books to، و توجه ال توجد فقرة  Reading to Solve Problemsلحل المشكلة 

Read   مقترحات لكتب  بتقديمالتي توجه إلى القراءة  في الرياضيات والتوسع فيها
وحل  Math Onlineفقرة القراءة من الموقع  غيابوقصص ترتبط بمحتوى الدرس، 

 .األسئلة اإللكترونية الموجهة في هذه الفقرة
 للمذاكرة والتنظيم الذاتي يزودالمحتوى الطالب بمهمات ومهارات : المواصفة السابعة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)يوضح الجدول    
ئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في كتاب والنسب الم، التكرارات

 الطالب للصف الثاني االبتدائي كما يلي
 ( 1-3-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة
 "يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي" 

 والشواهد المؤشرات 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .يستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر: المؤشر السادس والعشرون

 2 2 4    تالطالب  إلى  How to use your math bookتوجه صفحة   21-3
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 والشواهد المؤشرات 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 المناسبة لدراسة الرياضيات باستخدام محتوى الكتابالطريقة 
 322    ن

21-2 
 Spiralتدعم المهام المتضمنة في صفحة المراجعة الحلزونية 

Review  تحسين الفهم والتذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح المفردات
 .بأرقام الصفحات، واسئلة اختبارية على المفردات

 4    ت

 322    ن 2 2

21-1 
 Capter Reviewتدعم فقرة صفحة المراجعة في نهاية كل فصل 

مهارات الدراسة بتقديم األفكار الرئيسة للدروس مدعمة باألمثلة بشكل 
 . مبسط يسهل تذكرها

    4 ت

    322 ن 2 1

 2.22 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السابع والعشرون

21-3 

التي ترتبط  Standardized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية 
بالمعرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل فصل توجيهًا صريحًا 

 .للتدرب على مهارات محددة

    4 ت

    322 ن 2 1.22

21-2 
 Preparingتتوفر إرشادات للتدرب على نماذج االختبارات المعيارية 

for standardized tests  في الصفحات الختامية لكتاب الطالب
 (.اليومية، واالسبوعية، والشهرية )مزودة بحلولها 

 4    ت

 322    ن 2 2

21-1 
قبل )إرشادات عامة لتحقيق النجاح  في Tips for successفقرة  توفر

 .في الصفحات الختامية لكتاب الطالب( وفي أثناء االختبار
 4    ت

 322    ن 2 2

 2 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر ا السابع والعشرون

 1.1 4.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 ٪44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)الجدول يتضح من     
" يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي"المواصفة السابعة 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2.2)، وبانحراف معياري (3.22)تساوي 
، ونسبة تحقق هذه (3.1أقل من -11)منخفضة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى 

 (.٪11)المواصفة تساوي 
وتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة منخفضة جدًا، وتراوحت قيم المتوسطات   

، وجاء المؤشر السادس والعشرون (3.22-2)الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين 
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    4 ت

    322 ن 2 1.22

21-2 
 Preparingتتوفر إرشادات للتدرب على نماذج االختبارات المعيارية 

for standardized tests  في الصفحات الختامية لكتاب الطالب
 (.اليومية، واالسبوعية، والشهرية )مزودة بحلولها 

 4    ت

 322    ن 2 2

21-1 
قبل )إرشادات عامة لتحقيق النجاح  في Tips for successفقرة  توفر

 .في الصفحات الختامية لكتاب الطالب( وفي أثناء االختبار
 4    ت

 322    ن 2 2

 2 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر ا السابع والعشرون

 1.1 4.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 ٪44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)الجدول يتضح من     
" يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي"المواصفة السابعة 
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، ونسبة تحقق هذه (3.1أقل من -11)منخفضة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى 

 (.٪11)المواصفة تساوي 
وتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة منخفضة جدًا، وتراوحت قيم المتوسطات   

، وجاء المؤشر السادس والعشرون (3.22-2)الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين 
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يأتي المؤشر  ،و في المرتبة الثانية(3.22)في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2)السابع والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

بدرجة مرتفعة في حين جاءت جميع ( 1-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهد    
الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدًا، مما يدل على عدم توفر تلك الفقرات التي تحققها 

، How to use your math bookمثل صفحة  هذه الشواهد في كتب المشروع
 Tips for success، وفقرة Reparing for standardized testواالختبارات المعيارية 

في الصفحات الختامية ( قبل وفي أثناء االختبار)التي تقدم إرشادات عامة لتحقيق النجاح 
التي تسهم في  Spiral Reviewلكتاب الطالب، وكذلك صفحة المراجعة الحلزونية 

تذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح المفردات بأرقام الصفحات، واسئلة تحسين الفهم وال
 .اختبارية على المفردات

 يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة: المواصفة الثامنة  

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)يوضح الجدول    
شرات المواصفة الثامنة في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤ 

 : الطالب الصف الثاني االبتدائي كما يلي
 ( 1-3-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة
 "يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة" 

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع   المعياري

 جدا
 يقدم رسائل موجهة لألسرة لمساعدة أبنائها في تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن والعشرون

21-3 

لتوجه األسرة إلى مواقع    For Parentsاألهل إلىتتوفر فقرة 
 . إلكترونية لمساعدة أبنائهم في تعلم الرياضيات على غالف الكتاب

 ت

   4 

2 2 
 ن

   322 

21-2 
 Dearيقدم رسالة في بداية كل فصل في فقرة أسرتي العزيزة 

Family,  مزودة بروابط على الموقع لالستزادة في صفحة رسالة ،
 ..Family Letterاألسرة 

   4  ت

2 2 
 ن

 322   

 2.222 3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون

 ٪ 11.1 والعشرونالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن 

 .يقدم مواد تعليمية متنوعة تعين األسرة على تقديم المساعدة ألبنائها في تعلم الرياضيات:. المؤشر التاسع والعشرون
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع   المعياري

 جدا

21-3 

يزود األسرة بمواد تعليمية مقترحة متنوعة تعينهم في مساعدة أبنائها 
في  Books to Readلتعلم الرياضيات في بداية كل فصل في فقرة 

 Math at homeالرياضيات في المنزل  صفحة 

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

21-2 
في بداية كل تمثيالت  Key Vocabular  المفرداتتقدم فقرة  

 متعددة للمفردات المتضمنة في الفصل

 4    ت

 322    ن 2 2

21-1 
يقدم  انشطة متنوعة لألهل يمكنهم مساعدة أبنائهم من خاللها في 

 Mathفي صفحة الرياضيات في المنزل  Activityالمنزل في فقرة 

at home في كل فصل. 

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

21-4 
يقدم انشطة متنوعة لألهل يمكنهم مساعدة أبنائهم من خاللها في 

 .في كل درس Math al homeفي فقرة  Activityالمنزل في فقرة 

 ت
  4  

  322   ن 2 3
 2 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون

 ٪1.11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر ا التاسع والعشرون

 1.11 1.64 الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنةالمتوسط 

 ٪31.0 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)يتضح من الجدول     
، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة" المواصفة الثامنة

حيث جاء هذا المتوسط ، ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا (2.22)
 (.٪22.1)حقق هذه المواصفة تساوي ، ونسبة ت(2.11أقل من )في المدى 

، وجاء المؤشر (3-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين 
ودرجته متوسطة، وجاء ( 3)الثامن والعشرون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

ته منخفضة ودرج( 2)المؤشر التاسع والعشرون في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 
 .جداً 
في حين تحققت الشواهد ، بدرجة متوسطة( 2-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهد    

األخرى بدرجة منخفضة جدًا مما يدل على عدم توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه 
التي   Math at homeالشواهد في كتب المشروع ال سيما صفحة الرياضيات في المنزل 

عة ينفذها الطالب مع أفراد أسرته في المنزل باللغتين اإلنجليزية تقدم أنشطة متنو 
واألسبانية، وكذلك تمثيالت متعددة للمفردات وتقديم مقترحات لكتب تساعد األسرة 

 .والطالب في فهم المحتوى الرياضي للدرس
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 متعددة للمفردات المتضمنة في الفصل
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يقدم  انشطة متنوعة لألهل يمكنهم مساعدة أبنائهم من خاللها في 

 Mathفي صفحة الرياضيات في المنزل  Activityالمنزل في فقرة 

at home في كل فصل. 
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21-4 
يقدم انشطة متنوعة لألهل يمكنهم مساعدة أبنائهم من خاللها في 

 .في كل درس Math al homeفي فقرة  Activityالمنزل في فقرة 

 ت
  4  

  322   ن 2 3
 2 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون
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 ٪31.0 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)يتضح من الجدول     
، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة" المواصفة الثامنة

حيث جاء هذا المتوسط ، ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا (2.22)
 (.٪22.1)حقق هذه المواصفة تساوي ، ونسبة ت(2.11أقل من )في المدى 

، وجاء المؤشر (3-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين 
ودرجته متوسطة، وجاء ( 3)الثامن والعشرون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

ته منخفضة ودرج( 2)المؤشر التاسع والعشرون في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 
 .جداً 
في حين تحققت الشواهد ، بدرجة متوسطة( 2-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهد    

األخرى بدرجة منخفضة جدًا مما يدل على عدم توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه 
التي   Math at homeالشواهد في كتب المشروع ال سيما صفحة الرياضيات في المنزل 

عة ينفذها الطالب مع أفراد أسرته في المنزل باللغتين اإلنجليزية تقدم أنشطة متنو 
واألسبانية، وكذلك تمثيالت متعددة للمفردات وتقديم مقترحات لكتب تساعد األسرة 

 .والطالب في فهم المحتوى الرياضي للدرس
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 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة: المواصفة التاسعة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)ح الجدول يوض
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في كتاب 

 :الطالب الصف الثاني االبتدائي كما يلي
 ( 1-3-4)جدول 

 المواصفة التاسعة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات
 "يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة " 

 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر الثالثون

12-3 
تتوفر تدريبات متنوعة في  جميع مراحل الدرس تستهدف مفردات الدرس 

 .بشكل مباشر

    4 ن
    322 ت 2 1

 2 1 :المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثون

 ٪322 :النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالثون

 Assessment .Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر واحد وثالثون

13-3 
 Are you ready for chapterفي بداية كل فصل  يقدم اختبار التهيئة

 .لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة الرياضية المستهدفة

    4 ت

1 2 
    322 ن

13-2 
يوجه الطالب إلى خيار إلكتروني للتقويم التشخيصي على الرابط في بداية 

 .كل فصل

   1 3 ت
   11 21 ن 2.1 2.21

13-1 
تهدف إلى تشخيص المكتسبات   Get Ready يقدم أنشطة استهاللية 

 .السابقة للدرس وتعمل على ربطها بمحتوى الدرس الحالي

    4 ت

    322 ن 2 1
 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر واحد وثالثون

2.11 2.31 

 ٪13.1  النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر واحد وثالثون

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر الثاني والثالثون

12-3 
يزود الطالب بمهمات للتقويم التكويني في كل درس تتمثل في تدريبات 

تأكد، وفقرة أكتب، وفقرة تعلم الحق ومهارات التفكير العليا تتضمن 
 . مشكالت لفظية ومهام كتابية متنوعة تكشف عن مستوى التقدم

    4 ت

1 2.22 
 ن

322    

12-2 
-Mid رات منتصف الفصليزود الطالب بفقرة اختبار معياري واختبا

Chapter Check/Spiral Review  للكشف عن مستوى التقدم في
 .الفصل

 ت
  1 3 

2.11 2.1 
 ن

  11 21 

12-1 
يوجه الطالب إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام متنوعة للتقويم 

 . Math on lineالتكويني في فقرة 

 4    ت

 322    ن 2 2
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 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون
3.21 2.32 

 ٪43.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون

 Summative Assessment. يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر الثالث والثالثون

11-3 
في كل فصل يتمثل في مراجعة يزود الطالب بمهمات للتقويم الختامي 

 .Chapter Review/Testواختبار الفصل و

   3 1 ت
   21 11 ن 2.1 2.11

11-2 
التراكمي  االختباريزود الطالب بمهمات للتقويم الختامي في كل فصل ب

Test Practice  للتأكد من تحقق النواتج التعليمية لدى الطالب في
 .الفصل

 ت
 4   

2.22 2.22 
 ن

 322   

11-1 
يوجه الطالب إلى روابط يتوفر فيها مهام للتقويم الختامي في صفحات 

 .المراجعة واختبار الفصل

 ت
   4 

 322    ن 2 2

11-4 

يوجه الطالب إلى اختبارات متنوعة في الصفحات الختامية للكتاب مابين 
، واختبارات تتطلب إجابات  standardized testsاختبارات معيارية 

 واختبارات اإلجابة القصيرة  Extended -Response Practiceمطولة 

Short-Response Practice. 

 ت

   4 

2 2 

 ن

   322 

 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون
3.21 2.321 

 ٪43.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون

 يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر الرابع والثالثون

14-3 
الراجعة يوجه الطالب للتدرب على اختبارات إلكترونية تقدم له التغذية 

 .الفورية في صفحات اختبارات التهيئة، واختبار الفصل

 ت
4    

    322 ن 2.22 1.22

14-2 
يستخدم عبارات توجه الطالب للتقويم الذاتي في صفحات االختبارات بشكل 

 .عام وتوفر تغذية راجعة فورية

 4    ت

 322    ت 2 2

14-1 
يقدم اختبارات معيارية في الصفحات الختامية مزودة بمفاتيح لإلجابة تشجع 

 .الطالب على التقويم الذاتي

 4    ت

 322    ن 2 2
 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون

2.12 2.31 

 ٪31.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر الخامس والثالثون

11-3 
شرح لفكرة األسئلة   Multible-Choice Questionsيقدم في فقرة  

وطريقة تحديد االجابة باإلضافة إلى أساليب متعددة لإلجابة عنها مثل إزالة 
 .بعض الخيارات،الحل العكسي لإلجابات

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

11-2 
شرح لفكرة اإلجابة  Gridded-Response Questionsيقدم في فقرة  

عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى شروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة 
  .عنها

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 
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 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة: المواصفة التاسعة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-3-4)ح الجدول يوض
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في كتاب 

 :الطالب الصف الثاني االبتدائي كما يلي
 ( 1-3-4)جدول 

 المواصفة التاسعة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات
 "يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة " 

 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر الثالثون

12-3 
تتوفر تدريبات متنوعة في  جميع مراحل الدرس تستهدف مفردات الدرس 

 .بشكل مباشر

    4 ن
    322 ت 2 1

 2 1 :المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثون

 ٪322 :النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالثون

 Assessment .Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر واحد وثالثون

13-3 
 Are you ready for chapterفي بداية كل فصل  يقدم اختبار التهيئة

 .لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة الرياضية المستهدفة

    4 ت

1 2 
    322 ن

13-2 
يوجه الطالب إلى خيار إلكتروني للتقويم التشخيصي على الرابط في بداية 

 .كل فصل

   1 3 ت
   11 21 ن 2.1 2.21

13-1 
تهدف إلى تشخيص المكتسبات   Get Ready يقدم أنشطة استهاللية 

 .السابقة للدرس وتعمل على ربطها بمحتوى الدرس الحالي

    4 ت

    322 ن 2 1
 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر واحد وثالثون

2.11 2.31 

 ٪13.1  النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر واحد وثالثون

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر الثاني والثالثون

12-3 
يزود الطالب بمهمات للتقويم التكويني في كل درس تتمثل في تدريبات 

تأكد، وفقرة أكتب، وفقرة تعلم الحق ومهارات التفكير العليا تتضمن 
 . مشكالت لفظية ومهام كتابية متنوعة تكشف عن مستوى التقدم

    4 ت

1 2.22 
 ن

322    

12-2 
-Mid رات منتصف الفصليزود الطالب بفقرة اختبار معياري واختبا

Chapter Check/Spiral Review  للكشف عن مستوى التقدم في
 .الفصل

 ت
  1 3 

2.11 2.1 
 ن

  11 21 

12-1 
يوجه الطالب إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام متنوعة للتقويم 

 . Math on lineالتكويني في فقرة 

 4    ت

 322    ن 2 2

96 
 

 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون
3.21 2.32 

 ٪43.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون

 Summative Assessment. يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر الثالث والثالثون

11-3 
في كل فصل يتمثل في مراجعة يزود الطالب بمهمات للتقويم الختامي 

 .Chapter Review/Testواختبار الفصل و

   3 1 ت
   21 11 ن 2.1 2.11

11-2 
التراكمي  االختباريزود الطالب بمهمات للتقويم الختامي في كل فصل ب

Test Practice  للتأكد من تحقق النواتج التعليمية لدى الطالب في
 .الفصل

 ت
 4   

2.22 2.22 
 ن

 322   

11-1 
يوجه الطالب إلى روابط يتوفر فيها مهام للتقويم الختامي في صفحات 

 .المراجعة واختبار الفصل

 ت
   4 

 322    ن 2 2

11-4 

يوجه الطالب إلى اختبارات متنوعة في الصفحات الختامية للكتاب مابين 
، واختبارات تتطلب إجابات  standardized testsاختبارات معيارية 

 واختبارات اإلجابة القصيرة  Extended -Response Practiceمطولة 

Short-Response Practice. 

 ت

   4 

2 2 

 ن

   322 

 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون
3.21 2.321 

 ٪43.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون

 يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر الرابع والثالثون

14-3 
الراجعة يوجه الطالب للتدرب على اختبارات إلكترونية تقدم له التغذية 

 .الفورية في صفحات اختبارات التهيئة، واختبار الفصل

 ت
4    

    322 ن 2.22 1.22

14-2 
يستخدم عبارات توجه الطالب للتقويم الذاتي في صفحات االختبارات بشكل 

 .عام وتوفر تغذية راجعة فورية

 4    ت

 322    ت 2 2

14-1 
يقدم اختبارات معيارية في الصفحات الختامية مزودة بمفاتيح لإلجابة تشجع 

 .الطالب على التقويم الذاتي

 4    ت

 322    ن 2 2
 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون

2.12 2.31 

 ٪31.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر الخامس والثالثون

11-3 
شرح لفكرة األسئلة   Multible-Choice Questionsيقدم في فقرة  

وطريقة تحديد االجابة باإلضافة إلى أساليب متعددة لإلجابة عنها مثل إزالة 
 .بعض الخيارات،الحل العكسي لإلجابات

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

11-2 
شرح لفكرة اإلجابة  Gridded-Response Questionsيقدم في فقرة  

عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى شروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة 
  .عنها

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 
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 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

11-1 
تتوفر مخططات في صفحات االختبارات المعيارية توجه الطالب إلى 

 .الدروس المرتبطة بكل سؤال في حالة إخفاقة

 ت
   4 

 322    ن 2 2

 2 2 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون

 2 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون

 1.10 4.5 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

 ٪51 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)يتضح من الجدول         
" يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة" المواصفة التاسعة

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)، وبانحراف معياري (3.1)تساوي 
، ونسبة تحقق (2.21أقل من -3.1)مدى ما بين ؛ حيث جاء هذا المتوسط في المتوسطة

 (.٪12)هذه المواصفة تساوي 
، وجاء المؤشر (1 -2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين

، يليه المؤشر الواحد والثالثون في (1)الثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
يليه المؤشرالثاني والثالثون والثالث ( 2.11)ي قيمته المرتبة الثانية بمتوسط حساب

، وجاء المؤشر الرابع والثالثون (3.21)والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 
وجاء ( 2.12)في المستوى المنخفض في المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

، (2.22)بمتوسط حسابي قيمته  المؤشر الخامس والثالثون في المستوى المنخفض جداً 
 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة

، (3-11)، و(1-13)، و(3-13)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب 

 .المشروع
خامس والثالثون باإلضافة إلى الشواهد أما جميع شواهد المؤشر الرابع والثالثون وال     

تحققت بدرجة منخفضة جدًا ( 4-11)و، (1-11)و، (2-11)و، (1-12)و، (12-2)
وذلك لعدم توفر الفقرات التي تحققها في كتب المشروع مثل التوجيه إلى روابط الكترونية، 

 المتضمنةوالصفحات الختامية  Mid chapter checkواختبارات منتصف الفصل 
، واختبارات تتطلب إجابات Standardized testsبارات مابين اختبارات معيارية اخت

98 
 

-Shortواختبارات اإلجابة القصيرة  Extended -Response Practiceمطولة 

Response Practice ،واختبار المنتصف في كافة فصول الكتاب. 
 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات: المواصفة العاشرة 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-3-4)الجدول يوضح 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في كتاب 

 :الطالب الصف الثاني االبتدائي كما يلي
 ( 32-3-4)جدول 

 المواصفة العاشرة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات
 "يوظف التقنية  لدعم تعلم الرياضيات" 

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 يزود الطالب بروابط إلكترونية تدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السادس والثالثون   

11-3 
يوجه الطالب إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من الكتاب في 

 على األنترنت   eBook,Macmiianmh.comفقرة 
  3 1  ت

  21 11  ن 2.1 3.11

11-2 
يوجه الطالب إلى رابط الصفحة على االنترنت في كل درس تتضمن 

 .محتوى رياضي متنوع يرتبط بمحتوى الصفحة

 4    ت

 322    ن 2 2

 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون

 ٪12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون

 1.35 1.00 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

 ٪41 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-3-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.11)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"المواصفة العاشرة  

؛ حيث جاء هذا  منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)معياري 
سبة تحقق هذه المواصفة تساوي ، ون(3.1أقل من -2.11)المتوسط في المدى مابين 

(12٪.) 
بدرجة متوسطة لكون الكتاب من ( 3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق شاهد واحد    

منتجات المشروع يتضمن رابط دون التوجيه إليه، وجاءت الشواهد األخرى في المستوى 
في المنخفض جدًا نتيجة لغياب جميع مصادر التقنية من كتب المشروع ولم ترد روابط 

مزود   Math onlineبداية كل فصل التي توجه إلى محتوى رياضي متنوع في فقرة   
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 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

11-1 
تتوفر مخططات في صفحات االختبارات المعيارية توجه الطالب إلى 

 .الدروس المرتبطة بكل سؤال في حالة إخفاقة

 ت
   4 

 322    ن 2 2

 2 2 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون

 2 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون

 1.10 4.5 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

 ٪51 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)يتضح من الجدول         
" يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة" المواصفة التاسعة

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)، وبانحراف معياري (3.1)تساوي 
، ونسبة تحقق (2.21أقل من -3.1)مدى ما بين ؛ حيث جاء هذا المتوسط في المتوسطة

 (.٪12)هذه المواصفة تساوي 
، وجاء المؤشر (1 -2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين

، يليه المؤشر الواحد والثالثون في (1)الثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
يليه المؤشرالثاني والثالثون والثالث ( 2.11)ي قيمته المرتبة الثانية بمتوسط حساب

، وجاء المؤشر الرابع والثالثون (3.21)والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 
وجاء ( 2.12)في المستوى المنخفض في المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

، (2.22)بمتوسط حسابي قيمته  المؤشر الخامس والثالثون في المستوى المنخفض جداً 
 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة

، (3-11)، و(1-13)، و(3-13)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب 

 .المشروع
خامس والثالثون باإلضافة إلى الشواهد أما جميع شواهد المؤشر الرابع والثالثون وال     

تحققت بدرجة منخفضة جدًا ( 4-11)و، (1-11)و، (2-11)و، (1-12)و، (12-2)
وذلك لعدم توفر الفقرات التي تحققها في كتب المشروع مثل التوجيه إلى روابط الكترونية، 

 المتضمنةوالصفحات الختامية  Mid chapter checkواختبارات منتصف الفصل 
، واختبارات تتطلب إجابات Standardized testsبارات مابين اختبارات معيارية اخت
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-Shortواختبارات اإلجابة القصيرة  Extended -Response Practiceمطولة 

Response Practice ،واختبار المنتصف في كافة فصول الكتاب. 
 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات: المواصفة العاشرة 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-3-4)الجدول يوضح 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في كتاب 

 :الطالب الصف الثاني االبتدائي كما يلي
 ( 32-3-4)جدول 

 المواصفة العاشرة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات
 "يوظف التقنية  لدعم تعلم الرياضيات" 

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 يزود الطالب بروابط إلكترونية تدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السادس والثالثون   

11-3 
يوجه الطالب إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من الكتاب في 

 على األنترنت   eBook,Macmiianmh.comفقرة 
  3 1  ت

  21 11  ن 2.1 3.11

11-2 
يوجه الطالب إلى رابط الصفحة على االنترنت في كل درس تتضمن 

 .محتوى رياضي متنوع يرتبط بمحتوى الصفحة

 4    ت

 322    ن 2 2

 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون

 ٪12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون

 1.35 1.00 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

 ٪41 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-3-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.11)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"المواصفة العاشرة  

؛ حيث جاء هذا  منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)معياري 
سبة تحقق هذه المواصفة تساوي ، ون(3.1أقل من -2.11)المتوسط في المدى مابين 

(12٪.) 
بدرجة متوسطة لكون الكتاب من ( 3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق شاهد واحد    

منتجات المشروع يتضمن رابط دون التوجيه إليه، وجاءت الشواهد األخرى في المستوى 
في المنخفض جدًا نتيجة لغياب جميع مصادر التقنية من كتب المشروع ولم ترد روابط 

مزود   Math onlineبداية كل فصل التي توجه إلى محتوى رياضي متنوع في فقرة   
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تحقق أهداف تعلم الفصل، بينما احتوى  Student Study Toolsبرابط تحت مسمى  
الكتاب على رابط وحيد لموقع شركة العبيكان دون تحديد محتواه أو الهدف من زيارته عند 

 .التوجيه إليه

 :المحور األول كتاب الطالب الصف الثاني االبتدائي خالصة نتائج 
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور السابق ذكرها وتحليلها،     

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 11)مواصفات، تضمنت ( 32)والبالت عددها 
لمستوى تحققها، ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 33-3-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي

 (33-3-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية كتاب الطالب 

 الصف الثاني االبتدائي
 المواصفات رقم المواصفة

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 منخفض ٪11 .24 3.21 يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب .3
 2 متوسط ٪13 .22 3.11 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن .2
 1 متوسط ٪12.1 2.31 3.11 يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل .1
 2 متوسط ٪13 2.23 3.11 يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل .4

 4 متوسط ٪14 2.31 3.12 يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية .1

 3 متوسط ٪12.4 2.31 2.33 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية .1

 3.22 والتنظيم الذاتييزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة  .1
 

2.222 
 

 1 منخفض 11٪

 2.11 يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة .1
 

2.22 
 

22.1٪ 
منخفض 

 جدا
32 

 3.1 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة .1
 

2.21 
 

 1 متوسط 12٪

 1 منخفض ٪12 2.31 2.11 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات .32

  متوسط ٪13 2.33 3.11 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 33-3-4)يتضح من الجدول     
، (2.233)، وبانحراف معياري (3.11)األول للصف الثاني االبتدائي الكلي تساوي 

( من منتجات المشروع)درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي  وبذلك تكون

122 
 

( من منتجات السلسلة األصل)بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب 
، (2.21أقل من  -3.12)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين متوسطة

تحقق هذه المواصفات جاءت وُيعزى ذلك إلى أن درجة (. ٪13)ونسبة التحقق تساوي 
متفاوتة، مما انعكس على نتائج هذا المحور حيث وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

، وتحققت ست مواصفات بدرجة (2.33-11)لمستوى تحقق المواصفات ما بين 
يدعم المحتوى معايير العمليات "متوسطة، وجاءت في المرتبة األولى المواصفة السادسة 

يتسم " ، وفي المرتبة الثانية  المواصفة الثانية ( 2.33)سط حسابي بمتو " الرياضية
يدعم المحتوى معايير العمليات " ، والمواصفة الرابعة "المحتوى بالشمول والعمق والتوازن

يجعل الطالب " ، ثم تأتي المواصفة الخامسة(3.11)بمتوسط حسابي قيمته " الرياضية
تليها المواصفة الثالثة بمتوسط ( 3.12)سابي قيمته بمتوسط ح" محورًا للعملية التعليمية 

يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة " ، تليها المواصفة التاسعة (3.11)حسابي قيمته 
 (.3.12)بمتوسط حسابي قيمته " ومستمرة للتقويم والمعالجة

يقدم المحتوى " وتحققت مواصفتين بدرجة منخفضة، حيث جاءت المواصفة األولى    
، تليها في المرتبة الثامنة (3.21)بمتوسط حسابي قيمته "مًا لتعلم جميع الطالب دع

في "يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي "المواصفة السابعة 
يوظف التقنية لدعم " ويليها المواصفة العاشرة ( 3.22)المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي 

 (.2.11)سط حسابي قيمته تعلم الرياضيات بمتو 
في المستوى المنخفض جدًا " يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة"وجاءت المواصفة الثامنة 

 (.2.11)واحتلت بذلك المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
 : المواصفات التربوية: الصف الخامس االبتدائي المحور األول-2

مواصفات للصف الخامس ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 11)يتضمن هذا المحور     
االبتدائي، تعكس المواصفات التربوية التي يجب أن يلتزم بها كتاب الطالب للصف 

من منتجات )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : الخامس االبتدائي بجزأيه
ويتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج ( عيةمشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبي

كل مواصفة في ضوء المؤشرات والشواهد، ومن ثم  عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق 
 :مستوى تحققها لهذا المحور كما يلي
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تحقق أهداف تعلم الفصل، بينما احتوى  Student Study Toolsبرابط تحت مسمى  
الكتاب على رابط وحيد لموقع شركة العبيكان دون تحديد محتواه أو الهدف من زيارته عند 

 .التوجيه إليه

 :المحور األول كتاب الطالب الصف الثاني االبتدائي خالصة نتائج 
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور السابق ذكرها وتحليلها،     

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 11)مواصفات، تضمنت ( 32)والبالت عددها 
لمستوى تحققها، ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 33-3-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي

 (33-3-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية كتاب الطالب 

 الصف الثاني االبتدائي
 المواصفات رقم المواصفة

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 منخفض ٪11 .24 3.21 يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب .3
 2 متوسط ٪13 .22 3.11 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن .2
 1 متوسط ٪12.1 2.31 3.11 يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل .1
 2 متوسط ٪13 2.23 3.11 يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل .4

 4 متوسط ٪14 2.31 3.12 يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية .1

 3 متوسط ٪12.4 2.31 2.33 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية .1

 3.22 والتنظيم الذاتييزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة  .1
 

2.222 
 

 1 منخفض 11٪

 2.11 يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة .1
 

2.22 
 

22.1٪ 
منخفض 

 جدا
32 

 3.1 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة .1
 

2.21 
 

 1 متوسط 12٪

 1 منخفض ٪12 2.31 2.11 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات .32

  متوسط ٪13 2.33 3.11 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 33-3-4)يتضح من الجدول     
، (2.233)، وبانحراف معياري (3.11)األول للصف الثاني االبتدائي الكلي تساوي 

( من منتجات المشروع)درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي  وبذلك تكون

122 
 

( من منتجات السلسلة األصل)بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب 
، (2.21أقل من  -3.12)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين متوسطة

تحقق هذه المواصفات جاءت وُيعزى ذلك إلى أن درجة (. ٪13)ونسبة التحقق تساوي 
متفاوتة، مما انعكس على نتائج هذا المحور حيث وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

، وتحققت ست مواصفات بدرجة (2.33-11)لمستوى تحقق المواصفات ما بين 
يدعم المحتوى معايير العمليات "متوسطة، وجاءت في المرتبة األولى المواصفة السادسة 

يتسم " ، وفي المرتبة الثانية  المواصفة الثانية ( 2.33)سط حسابي بمتو " الرياضية
يدعم المحتوى معايير العمليات " ، والمواصفة الرابعة "المحتوى بالشمول والعمق والتوازن

يجعل الطالب " ، ثم تأتي المواصفة الخامسة(3.11)بمتوسط حسابي قيمته " الرياضية
تليها المواصفة الثالثة بمتوسط ( 3.12)سابي قيمته بمتوسط ح" محورًا للعملية التعليمية 

يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة " ، تليها المواصفة التاسعة (3.11)حسابي قيمته 
 (.3.12)بمتوسط حسابي قيمته " ومستمرة للتقويم والمعالجة

يقدم المحتوى " وتحققت مواصفتين بدرجة منخفضة، حيث جاءت المواصفة األولى    
، تليها في المرتبة الثامنة (3.21)بمتوسط حسابي قيمته "مًا لتعلم جميع الطالب دع

في "يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي "المواصفة السابعة 
يوظف التقنية لدعم " ويليها المواصفة العاشرة ( 3.22)المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي 

 (.2.11)سط حسابي قيمته تعلم الرياضيات بمتو 
في المستوى المنخفض جدًا " يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة"وجاءت المواصفة الثامنة 

 (.2.11)واحتلت بذلك المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
 : المواصفات التربوية: الصف الخامس االبتدائي المحور األول-2

مواصفات للصف الخامس ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 11)يتضمن هذا المحور     
االبتدائي، تعكس المواصفات التربوية التي يجب أن يلتزم بها كتاب الطالب للصف 

من منتجات )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : الخامس االبتدائي بجزأيه
ويتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج ( عيةمشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبي

كل مواصفة في ضوء المؤشرات والشواهد، ومن ثم  عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق 
 :مستوى تحققها لهذا المحور كما يلي
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 يقدم المحتوى دعماا لتعلم جميع الطالب :المواصفة األولى
بي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات والمتوسط الحسا( 3-2-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 
 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الخامس االبتدائي

 ( 3-2-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مرتفع
 

 متوسط
 

 منخفض
 

+ منخفض جداا 
 غير متحقق

  

 (.بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط  إلكترونية في بداية كل وحدة، وكل  3-3
يتوفر  Math Onlineفصل وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة 

 Extra Examples ،Personalمثل ) فيها محتوى رياضي متنوع 

Tutor ،Self-Check Quiz  )ت وفق حاجتهملتعلم الرياضيا. 

 1 3   ت
2.21 2.12 

 11 21   ن
في ملحق الكتاب يتوفر فيها   Student Handbookيقدم كتيب  3-2

 Extra Practice ،Mixed Problem تدريبات إضافية مثل 

Solving ،Concept and Skills )لدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت
2.22 2.22 

  322    ن

إلى معلوات يحتاجها أثناء   Data fileيوجه الطالب   في صفحات  3-1
 وتتطلب مهام متنوعة في كل فصل  دراسة الرياضيات

  3  1 ت
2.12 2.11 

  21  ٪11 ن
 2.43 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

2.121 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األول
٪ 

 

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يراعي مستويات اإلنجاز الفردية للطالب  :المؤشر الثاني

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل  وكل  2-3
يتوفر فيها محتوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

-Extra Examples ،Personal Tutor ،Self مثل ) رياضي متنوع 

Check Quiz )لتعلم الرياضيات وفق مستويات اإلنجاز. 

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

يوجه الطالب إلى مصادر متنوعة على الرابط مثل الكتيب اإلثرائي  2-2
Enrichment وكتيب إعادة التدريس،Reteachو ،Problem- 

Solving Practice فوق المتوسط، )  والموجهه للطالب وفق مستوياتهم
 (.ضمن المتوسط، دون المتوسط

 2.12 2.21 1 3   ت

   ن
21 11 

يراعي المحتوى التدرج في تقديم المفاهيم الرياضية الجديدة  باالنتقال من  2-1
المحسوس باستعمال اليدويات في دروس االستكشاف واألنشطة 
 .  االستهاللية إلى المجرد بتقديم تدريبات تطبيقية وافية لكل مفهوم

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

122 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مرتفع
 

 متوسط
 

 منخفض
 

+ منخفض جداا 
 غير متحقق

  

 -Problem تدرب وحل المسائليقدم تدريبات متكافئة  في فقرة  2-4
Solving Practice  صممت بحيث تتاح للطالب فرصة حل التدريبات

. الفردية وفي حالة عدم االتقان يرجع إلى التدريبات الزوجية لدعم تعلمه
   متكافئة بصورة تدريبات نظمت

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.21 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يراعي تنوع أنماط الطالب في التعلم : المؤشر الثالث

يقدم مهام متنوعة تربط مواضيع المحتوى الرياضي بفروع العلم األخرى  1-3
حركية، )كالفن والمواد االجتماعية والعلوم الطبيعية، وتتخذ أشكال مختلفة 

 ...(. فردية، ثنائية، جماعية... اجتماعية، مكانية، بصرية، منطقية،

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

في كل فصل، تتضمن شرح    Game timeوقت اللعب تتوفر دروس  1-2
 .مبسط  مع صور  توضح كيفية  اللعبة، بطريقة  سهلة

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 Problem solving inتشجع تدريبات في دروس مسائل العلوم  1-1

Science     ومسائل الدراسات  االجتماعيةProblem solving in 

Social Studies     ومسائل في الصحة Problem Solving in 

Health  ودروس القراءة لحل المشكلة ،Reading to Solve 

Problems متنوعة امهام أدء. 

    4 

2.22 2.22 
    322 

 22.21 3.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  ٪12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.21 3.11 الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى المتوسط
 ٪41 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-2-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (3.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"المواصفة األولى 

وبذلك تكون ( 3.1أقل من -2.11)، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (2.21)معياري 
 (.٪41)ة تحققها ونسب منخفضةدرجة تحقق هذه المواصفة 

، (3.11-2.13)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين    
وجاء المؤشر الثاني في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، ويأتي (3.1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الثالث، بمتوسط حسابي قيمته (3.11)
 (.2.13)ول في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته المؤشر األ



101

121 
 

 يقدم المحتوى دعماا لتعلم جميع الطالب :المواصفة األولى
بي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات والمتوسط الحسا( 3-2-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 
 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الخامس االبتدائي

 ( 3-2-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مرتفع
 

 متوسط
 

 منخفض
 

+ منخفض جداا 
 غير متحقق

  

 (.بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط  إلكترونية في بداية كل وحدة، وكل  3-3
يتوفر  Math Onlineفصل وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة 

 Extra Examples ،Personalمثل ) فيها محتوى رياضي متنوع 

Tutor ،Self-Check Quiz  )ت وفق حاجتهملتعلم الرياضيا. 

 1 3   ت
2.21 2.12 

 11 21   ن
في ملحق الكتاب يتوفر فيها   Student Handbookيقدم كتيب  3-2

 Extra Practice ،Mixed Problem تدريبات إضافية مثل 
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 4    ت
2.22 2.22 

  322    ن
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 وتتطلب مهام متنوعة في كل فصل  دراسة الرياضيات

  3  1 ت
2.12 2.11 

  21  ٪11 ن
 2.43 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

2.121 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األول
٪ 

 

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يراعي مستويات اإلنجاز الفردية للطالب  :المؤشر الثاني

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل  وكل  2-3
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 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

يوجه الطالب إلى مصادر متنوعة على الرابط مثل الكتيب اإلثرائي  2-2
Enrichment وكتيب إعادة التدريس،Reteachو ،Problem- 
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 2.12 2.21 1 3   ت

   ن
21 11 

يراعي المحتوى التدرج في تقديم المفاهيم الرياضية الجديدة  باالنتقال من  2-1
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مرتفع
 

 متوسط
 

 منخفض
 

+ منخفض جداا 
 غير متحقق
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    322 ن

 2.21 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 ...(. فردية، ثنائية، جماعية... اجتماعية، مكانية، بصرية، منطقية،

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

في كل فصل، تتضمن شرح    Game timeوقت اللعب تتوفر دروس  1-2
 .مبسط  مع صور  توضح كيفية  اللعبة، بطريقة  سهلة
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   322  ن
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Science     ومسائل الدراسات  االجتماعيةProblem solving in 

Social Studies     ومسائل في الصحة Problem Solving in 

Health  ودروس القراءة لحل المشكلة ،Reading to Solve 

Problems متنوعة امهام أدء. 

    4 

2.22 2.22 
    322 

 22.21 3.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  ٪12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.21 3.11 الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى المتوسط
 ٪41 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-2-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (3.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"المواصفة األولى 

وبذلك تكون ( 3.1أقل من -2.11)، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (2.21)معياري 
 (.٪41)ة تحققها ونسب منخفضةدرجة تحقق هذه المواصفة 

، (3.11-2.13)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين    
وجاء المؤشر الثاني في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، ويأتي (3.1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الثالث، بمتوسط حسابي قيمته (3.11)
 (.2.13)ول في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته المؤشر األ
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، بدرجة مرتفعة (4-2)، و(1-2)، و(1-3)وتعزى هذه  النتيجة إلى تحقق الشواهد    
مما يدل على توفر المفردات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، وتحقق الشاهدان 

لتدريبات والمسائل التي بدرجة متوسطة حيث تم اختزال العديد من ا(  2-1)، و(1-3)
 Gameتربط العلوم بالرياضيات في كتب المشروع، وكذلك تم اختزال دروس وقت اللعب 

time  من .. 334، ص 12، ص 11في كتب المشروع في ستة فصول فقط  مثال ص
 .فصل، بينما تتوفر في كل فصل من فصول الكتاب من السلسلة األصلية 32أصل 

ألخرى في المستوى المنخفض جدًا؛ نتيجة لغياب العديد من في حين جاءت الشواهد ا   
التي يتوفر  Math Onlineالفقرات في كتب المشروع التي تحقق هذه الشواهد مثل فقرة  

 Extra Examples ،Tutor ،Self-Check مثل ) فيها محتوى رياضي متنوع 

Quizzes ،Math in Motion،Review Vocabulary )الرياضيات وفق  لتعلم
في ملحق الكتاب   Student Handbookحاجاتهم وأنماط تعلمهم، وكذلك عدم توفر 

، Key Concepts ،Photo Credits،Glossary)الذي يتضمن مجموعة مراجع مثل 
Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) باإلضافة إلى غياب مشاريع

التقنية التي تلبي حاجات الطالب وتراعي تنوع  الوحدات والروابط اإللكترونية، والبدائل 
 Problemدروس مسائل العلوم باإلضافة إلى عدم توفر ( وغيرها....أنماط تعلمهم ،

solving in Science     ومسائل الدراسات  االجتماعيةProblem solving in Social 

Studies     ومسائل في الصحة Problem Solving in Health  القراءة دروس ، و
 .  في كتب المشروع Reading to Solve Problems لحل المشكلة 

 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 2-2-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي

124 
 

 (2-2-4)جدول 
 اهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشو 

 "  يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن" 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  NCTM 4يشتمل على معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
  NCTMيقدم محتوى رياضي يغطي جميع معايير المحتوى للـ  4-3

 Number and operationاألعداد والعمليات عليها )الخمسة 
 ، القياسGeometny ، الهندسةAlgebra ، الجبر

Measurementاإلحصاء واالحتماالت ، Date Analysis.) 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 الخمسة حل المشكالت   NCTMتظهر معايير العمليات للـ  4-2

Problem Solving  ،الرياضي، والبرهان التربير 

Reasoning and Proof والتواصل الرياضي ، 

Communication والترابط الرياضي ، Connections  ،
 في المحتوى  Representation والتمثيل الرياضي

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

  تستهدف  Standardized Teestsيقدم اختبارات معيارية  4-1

بشكل معلن في مالحق الكتاب،  NCTM التدريب على معايير
 . مزود بنماذج لإلجابات والمعايير المرتبطة بها

 2.12 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

 2.31 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  ٪11.1 لمستوى تحقق المؤشر الرابعالنسبة المئوية  

 للصف  NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس

للصف معلنة  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية  1-3
في مقدمات الكتاب ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في 

 .صفحات الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يتوفر محتوى رياضي يغطي جميع النقاط المحورية للصف  1-2
الخامس االبتدائي  بشكل واضح يظهر في عناوين وأفكار 

 .الدروس

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يربط كل درس بالنقاط المحورية في الفهارس وفي افتتاحية  1-1
 .الفصل

 2.22 22.22 4    ت

 322    ن

في مقدمات الكتاب  Treasure Huntتوجه أسئلة صفحة   1-4
 . الطالب إلى تحديد مكان النقاط المحورية داخل المحتوى

 2. 22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
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، بدرجة مرتفعة (4-2)، و(1-2)، و(1-3)وتعزى هذه  النتيجة إلى تحقق الشواهد    
مما يدل على توفر المفردات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، وتحقق الشاهدان 

لتدريبات والمسائل التي بدرجة متوسطة حيث تم اختزال العديد من ا(  2-1)، و(1-3)
 Gameتربط العلوم بالرياضيات في كتب المشروع، وكذلك تم اختزال دروس وقت اللعب 

time  من .. 334، ص 12، ص 11في كتب المشروع في ستة فصول فقط  مثال ص
 .فصل، بينما تتوفر في كل فصل من فصول الكتاب من السلسلة األصلية 32أصل 

ألخرى في المستوى المنخفض جدًا؛ نتيجة لغياب العديد من في حين جاءت الشواهد ا   
التي يتوفر  Math Onlineالفقرات في كتب المشروع التي تحقق هذه الشواهد مثل فقرة  

 Extra Examples ،Tutor ،Self-Check مثل ) فيها محتوى رياضي متنوع 

Quizzes ،Math in Motion،Review Vocabulary )الرياضيات وفق  لتعلم
في ملحق الكتاب   Student Handbookحاجاتهم وأنماط تعلمهم، وكذلك عدم توفر 

، Key Concepts ،Photo Credits،Glossary)الذي يتضمن مجموعة مراجع مثل 
Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) باإلضافة إلى غياب مشاريع

التقنية التي تلبي حاجات الطالب وتراعي تنوع  الوحدات والروابط اإللكترونية، والبدائل 
 Problemدروس مسائل العلوم باإلضافة إلى عدم توفر ( وغيرها....أنماط تعلمهم ،

solving in Science     ومسائل الدراسات  االجتماعيةProblem solving in Social 

Studies     ومسائل في الصحة Problem Solving in Health  القراءة دروس ، و
 .  في كتب المشروع Reading to Solve Problems لحل المشكلة 

 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن :المواصفة الثانية
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 "  يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن" 
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المتوسط  مستوى التحقق
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 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  NCTM 4يشتمل على معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
  NCTMيقدم محتوى رياضي يغطي جميع معايير المحتوى للـ  4-3
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 ، القياسGeometny ، الهندسةAlgebra ، الجبر
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 الخمسة حل المشكالت   NCTMتظهر معايير العمليات للـ  4-2

Problem Solving  ،الرياضي، والبرهان التربير 
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 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

  تستهدف  Standardized Teestsيقدم اختبارات معيارية  4-1
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للصف معلنة  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية  1-3
في مقدمات الكتاب ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  ٪21 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 .يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية: المؤشر السادس

يقدم المفاهيم الرياضية  الجديدة بطريقة حلزونية متوازنه  تبدأ  1-3
بتقديم المفهوم في دروس استكشاف، ومن ثم التدريس، والتطبيق 

 .ضمن دروس الفصل، ثم التوسع  فيها ضمن دروس التوسع

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يظهر التوازن بين الفصول من حيث عدد الدروس المتضمنه  1-2
في كل فصل، وعدد األنشطة والتدريبات والشرح الذي يغطي 

 .األفكار والمفردات في الدرس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.122 2.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  ٪11 لمستوى تحقق المؤشر السادسالنسبة المئوية  

في تقديم المعرفة  Balancing Implicit and Explicit Learning يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح : المؤشر السابع
 .والمهارات الرياضية

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الضمني والذي يكتشف فيه الطالب  1-3
المسائل وبنائهم للمفاهيم من خالل  بأنفسهم كيفية تعاملهم مع

المناقشة وحل أسئلة االستكشاف الموجهه  ليتوصل إلى المفهوم  
 .يليها تدريبات مكثفة لتطبيق المفهوم والتوسع فيه

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الصريح بتقديم شرح مباشر للمفاهيم أو  1-2
خطوات محددة ضمن دروس  المهارات الالزمة وفق

استراتيجيات حل المشكلة تظهر في الصفحة األولى من الدرس 
داخل إطار عام لكل خطوة، يليها تدريبات تتطلب تطبيق هذه 

 .المهارات والخطوات ضمنيا

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يقدم المعرفة الرياضية ضمنيًا في سياقات متنوعة من خالل  1-1
واقع الحياة يكتشف الطالب المعرفة ضمنيًا من مشكالت من 

 .خاللها في دروس استقصاء حل المسألة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يظهر التوازن في تعليم وتعلم المهارات والمعرفة  الرياضية  1-4
المستهدفة في الصف تبدأ بدروس الستكشاف المفاهيم 
والمهارات المطلوبة باستخدام اليدويات  ثم يتم تقديمها بشكل 
مباشر وصريح في الدرس ومن ثم التوسع في تطبيقها من 

 .  خالل دروس الحقة أو في دروس التوسع 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.321 2.14 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 2.23 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

126 
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-2-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.21)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"المواصفة الثانية 

وبذلك تكون درجة ( 1-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (2.23)معياري 
 (.٪11) ونسبة تحققها مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

، (2.14-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين    
وجاء المؤشر السابع في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، وفي (2.1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر السادس، بمتوسط حسابي قيمته (2.14)
بينما يحتل المؤشر ( 2.21)المؤشر الرابع بمتوسط حسابي قيمته  المرتبة الثالثة يأتي

 (.2.11)الخامس المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
وتعزى هذه  النتيجة إلى تحقق جميع شواهد المؤشر السادس بدرجة مرتفعة باإلضافة إلى 

بدرجة ( 4-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(2-4)، (3-4)الشواهد 
رتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب المشروع، بينما جاء الشاهد م
في المستوى المتوسط الختزال دروس استقصاء حل المسألة، باإلضافة إلى ( 4-2)

كتب المشروع، في حين جاءت الشواهد األخرى  منالعديد من التدريبات التي تحقق ذلك 
جدًا لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد  في المستوى المنخفض والمنخفض

 التتوفر مالحق في نهاية الكتاب تحتوي اختبارات معيارية، واليقدم النقاط المحورية : مثل

NCTM Focal Points  للصف معلنة في مقدمات الكتاب واليشير إلى المحتوى الذي
 .لفهارس في كتب المشروعيرتبط بها في صفحات الكتاب من كل درس أو في صفحات ا

 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل  :المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-2-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب ، التكرارات
 : ي كما يليوه، للصف الخامس االبتدائي
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  ٪21 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 .يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية: المؤشر السادس

يقدم المفاهيم الرياضية  الجديدة بطريقة حلزونية متوازنه  تبدأ  1-3
بتقديم المفهوم في دروس استكشاف، ومن ثم التدريس، والتطبيق 

 .ضمن دروس الفصل، ثم التوسع  فيها ضمن دروس التوسع

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يظهر التوازن بين الفصول من حيث عدد الدروس المتضمنه  1-2
في كل فصل، وعدد األنشطة والتدريبات والشرح الذي يغطي 

 .األفكار والمفردات في الدرس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.122 2.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  ٪11 لمستوى تحقق المؤشر السادسالنسبة المئوية  

في تقديم المعرفة  Balancing Implicit and Explicit Learning يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح : المؤشر السابع
 .والمهارات الرياضية

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الضمني والذي يكتشف فيه الطالب  1-3
المسائل وبنائهم للمفاهيم من خالل  بأنفسهم كيفية تعاملهم مع

المناقشة وحل أسئلة االستكشاف الموجهه  ليتوصل إلى المفهوم  
 .يليها تدريبات مكثفة لتطبيق المفهوم والتوسع فيه

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الصريح بتقديم شرح مباشر للمفاهيم أو  1-2
خطوات محددة ضمن دروس  المهارات الالزمة وفق

استراتيجيات حل المشكلة تظهر في الصفحة األولى من الدرس 
داخل إطار عام لكل خطوة، يليها تدريبات تتطلب تطبيق هذه 

 .المهارات والخطوات ضمنيا

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يقدم المعرفة الرياضية ضمنيًا في سياقات متنوعة من خالل  1-1
واقع الحياة يكتشف الطالب المعرفة ضمنيًا من مشكالت من 

 .خاللها في دروس استقصاء حل المسألة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يظهر التوازن في تعليم وتعلم المهارات والمعرفة  الرياضية  1-4
المستهدفة في الصف تبدأ بدروس الستكشاف المفاهيم 
والمهارات المطلوبة باستخدام اليدويات  ثم يتم تقديمها بشكل 
مباشر وصريح في الدرس ومن ثم التوسع في تطبيقها من 

 .  خالل دروس الحقة أو في دروس التوسع 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.321 2.14 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 2.23 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

126 
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-2-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.21)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"المواصفة الثانية 

وبذلك تكون درجة ( 1-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (2.23)معياري 
 (.٪11) ونسبة تحققها مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

، (2.14-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين    
وجاء المؤشر السابع في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، وفي (2.1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر السادس، بمتوسط حسابي قيمته (2.14)
بينما يحتل المؤشر ( 2.21)المؤشر الرابع بمتوسط حسابي قيمته  المرتبة الثالثة يأتي

 (.2.11)الخامس المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
وتعزى هذه  النتيجة إلى تحقق جميع شواهد المؤشر السادس بدرجة مرتفعة باإلضافة إلى 

بدرجة ( 4-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(2-4)، (3-4)الشواهد 
رتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب المشروع، بينما جاء الشاهد م
في المستوى المتوسط الختزال دروس استقصاء حل المسألة، باإلضافة إلى ( 4-2)

كتب المشروع، في حين جاءت الشواهد األخرى  منالعديد من التدريبات التي تحقق ذلك 
جدًا لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد  في المستوى المنخفض والمنخفض

 التتوفر مالحق في نهاية الكتاب تحتوي اختبارات معيارية، واليقدم النقاط المحورية : مثل

NCTM Focal Points  للصف معلنة في مقدمات الكتاب واليشير إلى المحتوى الذي
 .لفهارس في كتب المشروعيرتبط بها في صفحات الكتاب من كل درس أو في صفحات ا

 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل  :المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-2-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب ، التكرارات
 : ي كما يليوه، للصف الخامس االبتدائي
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 ( 1-2-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل " 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الفصول والدروس : المؤشر الثامن

1-3 
يشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على غالف 

 Skills Trace Verticalالكتاب تحت مسمى الترابط الرأسي  
Alignment 

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

1-2 
يقدم مهاما محددة في كل درس تركز على ترابط الرياضيات تأخذ  

الحس العددي، الجبر ، الهندسة، : عنوان المجال المستهدف مثل
 .القياس، ، تحليل البيانات واالحتماالت

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

1-1 
نوعًا من الترابط بين  Spiral Reviewتوفر فقرة المراجعة الحلزونية 

المفاهيم والمهارات الرياضية في كل درس تربط بين الدروس داخل 
 .الفصل 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

1-4 
على ربط المعرفة  Start Smartتعمل دروس الفصل التمهيدي 

للصف في   NCTMالسابقة للطالب بمجاالت معايير المحتوى لـ 
 . سياق المشكالت من واقع الحياة

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

1-1 
تدريبًا للطالب  Looking Aheadتقدم دروس فصل تعلم الحق 

على مهارات رياضية لمعايير محددة في الصف تهيئهم لتعلم مهارات 
 .في صفوف الحقة

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
 2.22 3.22 لمستوى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي 

  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن
 .  Life Relevant تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياة يقدم تطبيقات ومواقف رياضية:  المؤشر التاسع

1-3 
تتوفر صور في مقدمة الفصل تربط المحتوى الرياضي للفصل بواقع 

 .  الطالب
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

1-2 
تتوفر أمثلة متنوعة تربط المعرفة الرياضية المستهدفة لكل درس 

 .Real World Example بواقع الحياة في فقرة 
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

1-1 
 Real. وتدريبات تحت مسمى أنشطة من واقع الحياةتتوفر أمثلة 

World  Activity  تربط المعرفة الرياضية للدرس بواقع الحياة. 
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

 2.22 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  ٪11.11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى يبرز: المؤشر العاشر
يتضم ن كل درس مشكالت لفظية تربط المعرفة الرياضية بالبيئة  32-3

وبالمواد األخرى تأخذ عنوان المجال الذي ترتبط به مثل الصحة 
... والفن والعلوم والجغرافيا  

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 2.22 1.22 تحقق المؤشر العاشرالمتوسط الحسابي لمستوى 
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 ٪14 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-2-4)يتضح من الجدول     
، وبانحراف (2.22)تساوي " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"المواصفة الثالثة 

؛ حيث وقع هذا متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  (2.21قل من أ – 3.1)المتوسط في المدى ما بين 

(14٪.) 
، وجاء المؤشر (1.22-3.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين     

ودرجة تحققه مرتفعة، يليه ( 1.22)العاشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته
، ويحتل المؤشر الثامن (2.11)المؤشر التاسع في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 

 (.3.22)المرتبة األخيرة  بمتوسط حسابي قيمته
بدرجة مرتفعة 3-32)، (1-1)، و(3- 1)، و(2-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد  

 الشاهدان تحقق حين فيمما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب المشروع، 
تشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة غالف التوجد عبارة صريحة ( 2-1)و ،(1-3)

بدرجة  Skills Trace Vertical Alignmentالكتاب تحت مسمى الترابط الرأسي
  Real Worldمتوسطة نتيجة لتوفر تدريبات تحت مسمى أنشطة من واقع الحياة،

Activity   وفقرة الربط بالواقعReal World Link  والتي تقدم معلومات تربط المحتوى
الرياضي بمعلومات واقعية إال أنها غير موثقة في كتب المشروع في حين أن هذه الفقرات 
توجه إلى القراءة من مصادر متعددة في كتب السلسلة األصل بإدراج اسم المصدر ورابط 
الوصول إليه، باإلضافة إلى أن عدد هذه التدريبات في كتب المشروع يقل عن عددها في 

 .كتب السلسلة األصل

، (1-1)، و(1-1)، و(1-1)، و(1-1)، و(4-1)، و(3-1)بينما تحققت الشواهد    
بدرجة منخفضة جدُا نتيجة لعدم توفر صفحة النقاط المحورية ولغياب فقرة المراجعة 

 Get Readyفي جميع الدروس، وفقرة استعد للدرس الالحق  Spiral Reviewالحلزونية

for the Next Lesson لفصل التمهيدي وكذلك غياب دروس اStart Smart  ودروس
 .من كتب المشروع Looking Aheadفصل تعلم الحق 
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 ( 1-2-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل " 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الفصول والدروس : المؤشر الثامن

1-3 
يشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على غالف 

 Skills Trace Verticalالكتاب تحت مسمى الترابط الرأسي  
Alignment 

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

1-2 
يقدم مهاما محددة في كل درس تركز على ترابط الرياضيات تأخذ  

الحس العددي، الجبر ، الهندسة، : عنوان المجال المستهدف مثل
 .القياس، ، تحليل البيانات واالحتماالت

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

1-1 
نوعًا من الترابط بين  Spiral Reviewتوفر فقرة المراجعة الحلزونية 

المفاهيم والمهارات الرياضية في كل درس تربط بين الدروس داخل 
 .الفصل 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

1-4 
على ربط المعرفة  Start Smartتعمل دروس الفصل التمهيدي 

للصف في   NCTMالسابقة للطالب بمجاالت معايير المحتوى لـ 
 . سياق المشكالت من واقع الحياة

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

1-1 
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على مهارات رياضية لمعايير محددة في الصف تهيئهم لتعلم مهارات 
 .في صفوف الحقة

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
 2.22 3.22 لمستوى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي 
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1-3 
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    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

1-2 
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 .Real World Example بواقع الحياة في فقرة 
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

1-1 
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World  Activity  تربط المعرفة الرياضية للدرس بواقع الحياة. 
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن
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    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 2.22 1.22 تحقق المؤشر العاشرالمتوسط الحسابي لمستوى 
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 ٪14 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

128 
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-2-4)يتضح من الجدول     
، وبانحراف (2.22)تساوي " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"المواصفة الثالثة 

؛ حيث وقع هذا متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  (2.21قل من أ – 3.1)المتوسط في المدى ما بين 

(14٪.) 
، وجاء المؤشر (1.22-3.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين     

ودرجة تحققه مرتفعة، يليه ( 1.22)العاشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته
، ويحتل المؤشر الثامن (2.11)المؤشر التاسع في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 

 (.3.22)المرتبة األخيرة  بمتوسط حسابي قيمته
بدرجة مرتفعة 3-32)، (1-1)، و(3- 1)، و(2-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد  

 الشاهدان تحقق حين فيمما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب المشروع، 
تشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة غالف التوجد عبارة صريحة ( 2-1)و ،(1-3)

بدرجة  Skills Trace Vertical Alignmentالكتاب تحت مسمى الترابط الرأسي
  Real Worldمتوسطة نتيجة لتوفر تدريبات تحت مسمى أنشطة من واقع الحياة،

Activity   وفقرة الربط بالواقعReal World Link  والتي تقدم معلومات تربط المحتوى
الرياضي بمعلومات واقعية إال أنها غير موثقة في كتب المشروع في حين أن هذه الفقرات 
توجه إلى القراءة من مصادر متعددة في كتب السلسلة األصل بإدراج اسم المصدر ورابط 
الوصول إليه، باإلضافة إلى أن عدد هذه التدريبات في كتب المشروع يقل عن عددها في 

 .كتب السلسلة األصل

، (1-1)، و(1-1)، و(1-1)، و(1-1)، و(4-1)، و(3-1)بينما تحققت الشواهد    
بدرجة منخفضة جدُا نتيجة لعدم توفر صفحة النقاط المحورية ولغياب فقرة المراجعة 

 Get Readyفي جميع الدروس، وفقرة استعد للدرس الالحق  Spiral Reviewالحلزونية

for the Next Lesson لفصل التمهيدي وكذلك غياب دروس اStart Smart  ودروس
 .من كتب المشروع Looking Aheadفصل تعلم الحق 
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  يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل  :المواصفة الرابعة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-2-4)يوضح الجدول

ؤشرات المواصفة الرابعة في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد وم
 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي

 (4-2-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة

  "النوعي المتعدد المداخل يشجع المحتوى التعلم" 
 لنسبةا المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Cooperative Learning.    يقدم مهام تشجع التعلم التعاوني : المؤشر الحادي عشر

الطالب  Game timeتوجه المهام المتضمنة في دروس وقت اللعب  33-3
 بالعمل في مجموعات كشرط من شروط اللعبة

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

إلى حل المسائل  P.S.I Team  + توجه فقرة في إطار حل المشكلة   33-2
مع المجموعة بشكل صريح في دروس استقصاء حل المسألة 

Problem-Solving Investigation 

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

إلى العمل في مجموعات الكتشاف  Exploreتوجه دروس االستكشاف  33-1
المفاهيم والمهارات الرياضية بإبراز صورة تعكس العمل التعاوني بين 

 الطالب

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  ٪11.1 الحادي عشر النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر

 .للمعرفة الرياضية Scientific Inquiry يقدم مهام متنوعة تشجع االستقصاء العلمي: المؤشر الثاني عشر
الطالب على البحث واكتشاف  Exploreتشجع أسئلة درس االستكشاف  32-3

 .المفاهيم والمهارات الرياضية
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 Problemتشجع المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت  32-2

Solving Investigation  الطالب على اختيار وتطبيق االستراتيجية
 .المناسبة للحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  ٪322 الثاني عشرالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 .يشجع الطالب على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية وتطبيقاتها: المؤشر الثالث عشر
على تطبيق المعرفة الرياضية  Extendتشجع أسئلة درس التوسع   31-3

 .  وتوسيعها باستخدام التقنية أو تطبيقها في سياقات متعددة
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Get ready for the next تشجع تدريبات فقرة استعد للدرس الالحق  31-2

Lesson  الطالب على توسيع المفاهيم والمهارات الرياضية التي اكتسبها
 في الدرس

 3 1   ت
 11   ن 2.122 2.11

 
21 

الطالب على التوسع  Practice Extraتوجه فقرة التدريبات اإلضافية  31-1
في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في نهاية كل درس 

 .بالرجوع إلى مالحق الكتاب

    4 
2.22 2.22     322 
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 لنسبةا المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.31 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  ٪1.11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 .تتطلب تطبيق المعرفة الرياضية بطرق متعددة Projectsيقدم مهام على هيئة مشروعات : المؤشر الرابع عشر
تتوفر مهام في مالحق الكتاب تتطلب تنفيذ مشاريع لحل المشكالت  34-3

Problem-Solving Projects  تشجع الطالب على تطبيق المعرفة
 والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  ٪2.22 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

 .التفكير بأنواعه لدى الطالبيستهدف تنمية مهارات : المؤشر الخامس عشر

، وفي Think About Itيوجه إلى التفكير بشكل صريح من خالل فقرة  31-3
في درس االستكشاف تتضمن مجموعة  Analyze the Resultsفقرة  

 .من التساؤالت التي تشجع ماوراء المعرفة

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

يوجه الطالب بشكل صريح في كل درس إلى التفكير ويؤكد على فهم  31-2
 Checkالمفاهيم الرياضية المتضمنة في فقرة تحقق من مدى تقدمك 

your progress  وفقرة تحقق من فهمكCheck your 
understanding 

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

بشكل صريح تطوير المرونة في   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-1
   Number Sense التعامل مع األعداد من خالل فقرة الحس العددي

    4 ت
    322 ن 2.22 1.22

تطوير مهارات التفكير الناقد من   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-4
وأي مما يلي  Find the Errorخالل مهام توجه الكتشاف الخطأ مثل  

 .Which One Doesn’t Belongمختلف 

    4 ت

    322 ن 2.22 1.22

تطوير مهارات التفكير اإلبداعي   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-1
 Challengeومهام التحدي   Open Endedمن خالل المهام المفتوحة 

    4 ت

    322 ن 2.22 1.22

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
 2.1 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-2-4)يتضح من الجدول   
، (3.11)تساوي " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"المواصفة الرابعة 
؛ حيث متوسطه، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  – 3.12) وقع هذا المتوسط في المدى ما بين
 (.٪11)المواصفة تساوي  



109

129 
 

  يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل  :المواصفة الرابعة
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؛ حيث متوسطه، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  – 3.12) وقع هذا المتوسط في المدى ما بين
 (.٪11)المواصفة تساوي  
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وتحقق المؤشران ، (1.22-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين   
، يليه المؤشر (1.22)الثاني عشر والخامس عشر بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي قيمته 

تبة الثالثة المؤشر الثالث عشر ، وفي المر (2.22)الحادي عشر بمتوسط حسابي قيمته 
وفي المرتبة األخيرة يأتي المؤشر الرابع ( 2.21)بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 

 (.2.22)عشر بمتوسط حسابي قيمته 
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشرين الثاني عشر والخامس عشر بدرجة    

، بدرجة مرتفعة مما يدل على (3-32)، و(1-33)، و(3-33)مرتفعة، باإلضافة إلى
توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع، بالرغم من أنه تم اختزال 
العديد من التدريبات حيث أن عدد التدريبات في كتب المشروع تقل عنها في كتب 

في ( 3-34)، و(1-31)، و(2-31)، (2-33)السلسلة األصل، بينما جاءت الشواهد 
ستوى المنخفض جدا وذلك نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد الم

التي توجه إلى حل المسائل مع المجموعة بشكل صريح، وفقرة استعد  P.S.I Teamمثل 
من كتب المشروع، وكذلك فقرة   extendللدرس الالحق، وتم حذف دروس التوسع 

تساعد الطالب على التوسع في تطبيق  التي Practice Extraالتدريبات اإلضافية 
المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في نهاية كل درس بالرجوع إلى مالحق 

 Problem-Solving Projectsالكتاب، وكذلك وغياب مهام مشاريع لحل المشكالت 
حيث تتوفر مهام في مالحق الكتاب من السلسلة األصل تتطلب تنفيذ مشاريع لحل 

تشجع الطالب على تطبيق المعرفة والمهارات  Problem-Solving Projects المشكالت
وتم حذفها وجميع المالحق من  P2-P8الرياضية المكتسبة في واقع الحياة  مثال ص 

كتب المشروع والتي تشجع الطالب على تطبيق المعرفة والمهارات الرياضية المكتسبة في 
 .واقع الحياة

 يجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية  :المواصفة الخامسة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-2-4)يوضح الجدول 

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في كتاب ، التكرارات
 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الخامس االبتدائي
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 (1-2-4)الجدول 
 ات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسةالتكرار 

 " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية " 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
منخفض  منخفض

 جداا 

 Independent Learning الطالب على التعلم الذاتي والمستقليشجع : المؤشر السادس عشر

معلنة في أفكار كل فصل وكل ( نواتج التعلم)يقدم أهداف التعلم  31-3
درس لتوجه الطالب نحو الهدف في كل مرحلة من مراحل التعلم  

. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Areيقدم التساؤالت الذاتية في بداية كل فصل من خالل فقرة  31-2

you for Chapter…  وفي كل مرحلة من مراحل الدرس مثل
في بداية كل  Get Ready to learnفقرة هل أنت مستعد للتعلم 

، Check What You Knowدرس، وفقرة تأكد مما تعرف 
وتحقق من   Check Your Progressوتحقق من تعلمك 

والتي تشير إلى رقم  Check your understanding فهمك
 ......المثال المرتبط بها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

المتضمنة في فقرة  االستكشاف درس فيتوجه التساؤالت الذاتية  31-1
Activity  إلى التعلم الذاتي بشكل صريح. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

المتضمنة في  Extra Practiceتشجع فقرة التدريبات اإلضافية   31-4
في ملحق الكتاب على التعلم  Student Handbookكتيب 

 .الذاتي والمستقل

 4    ت
2.22 

2.22 

 322    ن
 Concepts and Skillsتشجع فقرة بنك المفاهيم والمهارات  31-1

Bank  المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في ملحق
 .الكتاب على التعلم الذاتي  والمستقل

 4    ت
2.22 

2.22 

    ن
322 

يوجه الطالب إلى محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق  31-1
 Reading in theقدراته لكل مرحلة من مراحل التعلم في فقرة

Content Area  على رابطMath online . 

 4    ت
2.22 

2.22 

 322    ن

 2.22 3.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  ٪12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 ..يقدم مهام ترتبط بالخبرة السابقة للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها:  المؤشرالسابع عشر
الطالب إلى  …Get ready for Chapterتوجه صفحة التهيئة  31-3

مراجعة الخبرة السابقة لدية قبل البدء بعملية التعلم من خالل 
تدريبات في الكتاب وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة 

 .مماثلة

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.22 1.22    4 تتساعد األنشطة االستهاللية للدرس الطالب في ربط الخبرة  31-2
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

منخفض 
 جداا 

والمهارات  to learn   Get readyالسابقة لديه من خالل فقرة 
 .والمفاهيم المراد تعلمها

    322 ن

الطالب بشكل صريح  start smartتوجه صفحة البداية الذكية  31-1
إلى مراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها لدراسة 

 يسرد" دعنا نراجع " محتوى الكتاب في كل درس في فقرة  
 .قائمة بأبرز المعلومات والمهارات المقصودة للمراجعة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 3.12 عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع 
  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 2.21 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-2-4)يتضح من الجدول     
وبانحراف معياري ، (3.12)تساوي " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (2.21أقل من-3.12)في المدى ما بين 

، (3.13 – 3.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة وحصل على المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

 (. 3.1)يليه المؤشر السادس عشر بمتوسط حسابي قيمته ( 3.12)قيمته 
، (3-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)تعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد و    
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في ( 2-31)و

 .كتب المشروع

بينما جاءت  الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا، نتيجة لغياب  العديد من      
 Extraي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل الفقرات والمصادر الت

Practice،Problem Solving Handbook  ،Mixed Problem Solving ) ،
، Key Concepts ،Photo Credits،Glossaryمثل )وكذلك المراجع اإلضافية 

Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) وفقرة بنك المفاهيم والمهارات
Concepts and Skills Bank  المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في ملحق

الكتاب والتي تشجع التعلم الذاتي والمستقل، وغياب المحتوى اإللكتروني الذي يدعم التعلم 
 Reading in theالمستقل وفق قدرات الطالب لكل مرحلة من مراحل التعلم في فقرة

114 
 

Content Area  على رابطMath online ية الذكية وفصل  البداstart smart  الذي
الطالب بشكل صريح إلى مراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها لدراسة 

قائمة بأبرز المعلومات والمهارات  يسرد"دعنا نراجع " محتوى الكتاب في كل درس في فقرة
 .المقصودة للمراجعة
 ضيةيدعم المحتوى معايير العمليات الريا :المواصفة السادسة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-2-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في كتاب 

 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الخامس االبتدائي
 ( 1-2-4)الجدول 

ة لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوي
 " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .لحل المشكلةيستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة : المؤشر الثامن عشر
 Problem-Solvingتوجه فكرة درساستراتيجيات حل المشكلة  31-3

Strategies and Skills  إلى التدرب على استراتيجية محددة من
حل مسألة ابسط، البحث عن نمط، )استراتيجيات حل المشكالت 

 ....(.الحل عكسياً 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تقدم  أمثلة استراتيجيات حل المشكالت تدريبًا مباشرًا على  31-2
، Understand افهم )استخدام الخطوات األربع لحل المشكالت 

 (Check ، تحقق Solve ، حل Plan خطط 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تتوفر مهام متنوعة في درس استراتيجيات حل المشكلة   31-1
Problem-Solving Investigation   تتطلب تطبيق الخطة

 .المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 .على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلةيستهدف تدريب الطالب : المؤشر التاسع عشر
 Problem-Solving يتضمن درس حل المشكالت 31-3

Investigation  توجيه للطالب باختيار االستراتيجية المناسبة
 .للحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Mixed problem solvingتتوفر مهام متعددة في دروس   31-2
 .تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة للحل

 2.11 2.22  2  2 ت

  12  12 ن

 2.22 1.22    4 ت Practice and problemتتوفر مهام في كل درس في فقرة   31-1
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  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 2.21 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-2-4)يتضح من الجدول     
وبانحراف معياري ، (3.12)تساوي " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (2.21أقل من-3.12)في المدى ما بين 

، (3.13 – 3.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
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 (. 3.1)يليه المؤشر السادس عشر بمتوسط حسابي قيمته ( 3.12)قيمته 
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، Key Concepts ،Photo Credits،Glossaryمثل )وكذلك المراجع اإلضافية 
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 Reading in theالمستقل وفق قدرات الطالب لكل مرحلة من مراحل التعلم في فقرة
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Content Area  على رابطMath online ية الذكية وفصل  البداstart smart  الذي
الطالب بشكل صريح إلى مراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها لدراسة 

قائمة بأبرز المعلومات والمهارات  يسرد"دعنا نراجع " محتوى الكتاب في كل درس في فقرة
 .المقصودة للمراجعة
 ضيةيدعم المحتوى معايير العمليات الريا :المواصفة السادسة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-2-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في كتاب 

 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الخامس االبتدائي
 ( 1-2-4)الجدول 

ة لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوي
 " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .لحل المشكلةيستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة : المؤشر الثامن عشر
 Problem-Solvingتوجه فكرة درساستراتيجيات حل المشكلة  31-3

Strategies and Skills  إلى التدرب على استراتيجية محددة من
حل مسألة ابسط، البحث عن نمط، )استراتيجيات حل المشكالت 

 ....(.الحل عكسياً 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تقدم  أمثلة استراتيجيات حل المشكالت تدريبًا مباشرًا على  31-2
، Understand افهم )استخدام الخطوات األربع لحل المشكالت 

 (Check ، تحقق Solve ، حل Plan خطط 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تتوفر مهام متنوعة في درس استراتيجيات حل المشكلة   31-1
Problem-Solving Investigation   تتطلب تطبيق الخطة

 .المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 .على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلةيستهدف تدريب الطالب : المؤشر التاسع عشر
 Problem-Solving يتضمن درس حل المشكالت 31-3

Investigation  توجيه للطالب باختيار االستراتيجية المناسبة
 .للحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Mixed problem solvingتتوفر مهام متعددة في دروس   31-2
 .تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة للحل

 2.11 2.22  2  2 ت

  12  12 ن

 2.22 1.22    4 ت Practice and problemتتوفر مهام في كل درس في فقرة   31-1
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

solving  تشجع الطالب على اختيار استراتيجيات حل
 .المشكالت

    322 ن

 2.21 2.11 التاسع عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 يستهدف تطوير مهارات البرهان الرياضي لدى الطالب: المؤشر  العشرون
تتضمن حلول األمثلة تبرير لكل خطوة،  والتي تمثل تدريبًا مكثفًا  22-3

المقدمات على  طريقة االستدالل الرياضي والمبني على معرفة 
 .وفهم البيانات، ثم تحديد المطلوب و الوصول للنتائج 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يتضمن كل درس أسئلة تتطلب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها   22-2
 .الطالب للوصول إلى الحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 المنطقي التبرير استراتيجية على يعتمد مشكالت لحل دروس يقدم 22-1
 .المشكالت لحل كاستراتيجية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

إلى التبرير الرياضي بشكل   Writing in Mathتوجه فقرة  22-4
فسر ، ) من خالل عبارات . صريح لتنفيذ المهمة في الدرس

 (أشرح

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 العشرونالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة في الرياضيات: المؤشر الحادي والعشرون
بشكل صريح من  Reading Mathتوجه فقرة قراءة الرياضيات  23-3

خالل مربعات الحوار في داخل الدرس إلى القراءة في 
 .الرياضيات

 2.122 2.11  3 1    ت

 21 11    ن

إلى القراءة والتوسع فيها   Real- World Linkتوجه فقرة   23-2
 . بإدراج رابط أو اسم المصدر لمزيد من القراءة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Readingيدعم مهارات القراءة  لدى الطالب من خالل صفحة  23-1
to solve Problems 

 2.122 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

توفر المفردات بشكل معلن في بداية كل درس والشرح المصاحب  23-4
 لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة الرياضية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Reading in theيوجه الطالب إلى القراءة من الموقع في فقرة    23-1

Content Area   على الرابطMath Online  وحل األسئلة
 اإللكترونية الموجهة في هذه الفقرة

 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 .2.1 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون
  ٪13.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون

 .الرياضيات يستهدف تنمية مهارات الكتابة في: المؤشر الثاني والعشرون
 2.22 1.22    4 تيقدم أنشطة متنوعة لتنمية الكتابة بشكل صريح في كل درس  22-3
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

    322 ن .Writing in Mathتحت مسمى 

تدعم مسائل مهارات التفكير العليا الكتابة الرياضية من خالل  22-2
 .تشجيع الطالب على شرح وتفسير خطوات الحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .تشجع المطويات على الكتابة في الرياضيات 22-1
    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون
  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون

 .مهارات التحدث لدى الطالب يقدم أنشطة متنوعة لتنمية : المؤشر الثالث والعشرون
يقدم أنشطة متنوعة لتنمية مهارات التحدث بشكل صريح في كل  21-3

 Talk About itدرس تحت مسمى 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون
  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون

 .لدى الطالب  الترابطيستهدف تنمية مهارات : المؤشر الرابع والعشرون
يقدم مهام متنوعة داخل كل درس تشجع الربط بين أجزاء المعرفة  24-3

 ... الرياضية كالجبر واإلحصاء والقياس
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يوجد في كل درس مهام رياضية تتخذ عنوان مستقل يربط  24-2
الرياضيات بسياقات  متعددة تشجع على ربط المعرفة الرياضية 
بهذه السياقات وتأخذ عنوان مادة دراسية مثل جغرافيا، تاريخ، فلك 

 .......... أو من واقع الحياة مثل طعام، صحة، بيئة ....... 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يقدم في كل درس أمثلة  وتدريبات من واقع الحياة توجة الطالب  24-1
 إلى ربط المعرفة الرياضية بشكل صريح  بالواقع

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.31 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون

 ..يشجع الطالب على استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم:  المؤشر الخامس والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة الرياضية من  21-3

 . نماذج، ورسوم، ورموز
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
الدرس بتمثيالت متعددة  لفظية، يقدم المفاهيم الرياضية في  21-2

 ورمزية، ورسوم توضيحية داخل إطار المفاهيم في الدرس

Concept Summary أوKey Concept d Decimals. 

 2.12 2.11 3   1 ت

 21   11 ن

 2.41 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشرون
  ٪11.1 الخامس والعشرونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 ..يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب:  المؤشر السادس والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء  21-3

المخططات المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية التي 
 . تبرز في حل المشكالت اللفظية

 2.122 2.11    3 1 ت
   21 11 ن

 2.122 2.21 1 3   يربط المعرفة الرياضية بصور من الواقع تظهر في فصل البداية  21-2
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المخططات المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية التي 
 . تبرز في حل المشكالت اللفظية

 2.122 2.11    3 1 ت
   21 11 ن

 2.122 2.21 1 3   يربط المعرفة الرياضية بصور من الواقع تظهر في فصل البداية  21-2
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 211 21    .في نهاية كل درس Start smart الذكية
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تحليل وتفسير التمثيالت البصرية التي  21-1

 . تبرز في حل المشكالت اللفظية
1 3    2.11 2.122 

11 21    
يوفر أسئلة وأفكارًا توضيحية تساعد على االستخدام الفعال  21-4

 للنماذج والتمثيالت البصرية تتمثل في دروس االستكشاف
4     1.22 2.22 

322     
 2.11 2.31 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون

12.13 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون
٪ 

 

 2.24 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
 ٪11.4 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-2-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (2.11)تساوي " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"السادسة 

يقع هذا المتوسط في  ؛ حيثمرتفعة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.24)
 (.٪11.4)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (1-2.21)المدى ما بين 

، وجاء (1 – 2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
المتوسط الحسابي للمؤشرات الثامن عشر، والعشرون، والثاني والعشرون والثالث 

يليها المؤشر الرابع والعشرون ، حتلت بذلك المرتبة األولىوا( 1.22)والعشرونيساوي 
في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة يليه المؤشر ( 2.131)بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر الخامس والعشرون بمتوسط (2.11)التاسع عشر بمتوسط حسابي قيمته 
، (2.31)بمتوسط حسابي قيمته ، يليه المؤشر السادس والعشرون (2.121)حسابي قيمته 

 (.  2.11)واحتل المؤشر الحادي والعشرون المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر الثامن عشر، والعشرون، والثاني       

 والعشرون، والثالث والعشرون والرابع والعشرون بدرجة مرتفعة، وكذلك تحققت الشواهد
بدرجة ( 1-21)، و(3-21)، و(2-21)، و(1-23)، و(4-23)، (1-31)، و(31-3)

مرتفعة أيضًا، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب 
بدرجة متوسطة حيث توفرت ( 2-23)، و(3-23)المشروع، بينما تحقق الشاهدان 

 Readingقراءة الرياضيات  المفردات في بعض المواضع في كتب المشروع مثل فقرة

Math  والتي توجه بشكل صريح من خالل مربعات الحوار في داخل الدرس إلى القراءة
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يتم  ولمبالرغم من وجودها في جميع الدروس في كتب السلسلة األصل . في الرياضيات
 .إدراج المصدر للتوسع في كتب المشروع

في المستوى المنخفض ( 2-21)، و(1-23)، و(1-23)، و(2-31)وجاءت  الشواهد 
جدًا نتيجة لغياب  العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل مهام 

والتي تتطلب اختيار االستراتيجية   Mixed problem solvingمتعددة في دروس  
واليوجد توجيه للقراءة أو اسم المصدر للمزيد من القراءة وال تتوفر . المناسبة للحل

في كتب المشروع، وال تتوفر فقرة    Reading to solve Problemsحات صف
Reading in the Content Area على الرابط. 

للمذاكرة والتنظيم     يزودالمحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة :المواصفة السابعة
 .الذاتي

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-2-4)يوضح الجدول
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في كتاب ، التكرارات

 : الطالب للصف الخامس االبتدائي كما يلي
 (1-2-4)الجدول

 رات المواصفة السابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤش
 " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي"

المتوسط  مستوى التحقق النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع التكرار المعياري

 مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكريستهدف تدريب الطالب على : المؤشر السابع والعشرون 

 How to use your math bookتوجــه صــفحة  21-3
الطالـــــب  إلـــــى  الطريقـــــة المناســـــبة لدراســـــة الرياضـــــيات 

 باستخدام محتوى الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تدعم المهام المتضمنة في دليل الدراسة والمراجعة   21-2
Study Guide and Review   في  نهاية كل فصل

تحسين الفهم والتذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح 
المفردات بأرقام الصفحات، واسئلة اختبارية على 

 .المفردات

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

المتضمنة  Lesson-by-Lesson Reviewتدعم فقرة  21-1
في دليل الدراسة والمراجعة مهارات الدراسة بتقديم 

األفكار الرئيسة للدروس مدعمة باألمثلة بشكل مبسط 
 . يسهل تذكرها

 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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الطالـــــب  إلـــــى  الطريقـــــة المناســـــبة لدراســـــة الرياضـــــيات 

 باستخدام محتوى الكتاب
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 322    ن
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المتوسط  مستوى التحقق النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع التكرار المعياري

 2.22 3 والعشرون السابع المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪11.1 والعشرونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع  

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر الثامن والعشرون
في كل Test Practiceتقدم فقرة االختبار المعياري  21-3

 .درس تدريب على هذا النوع من االختبارات
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 Standardized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية  21-2

التي ترتبط بالمعرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل 
فصل توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة تظهر 

 في مستطيل أعلى الصفحة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

تتوفر إرشادات للتدرب على نماذج االختبارات المعيارية  21-1
Preparing for standardized tests  في الصفحات

اليومية، )الختامية لكتاب الطالب مزودة بحلولها 
 (.واالسبوعية، والشهرية 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

في إرشادات عامة  Tips for successتوفر فقرة  21-4
في الصفحات ( قبل وفي أثناء االختبار)لتحقيق النجاح 

 الختامية لكتاب الطالب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون

 2.22 ٪2.22 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون

 .يقدم إرشادات ومخططات متنوعة  لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: التاسع  والعشرونالمؤشر 
في صفحة  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3

Reading to solve Problems  توجيهات صريحة
للطالب بتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية في 

 .مخططات تساعد في التذكر والدراسة

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 Concept يوفر إطار المفاهيم الرياضية  21-2

Summary أوKey Concept  في كل درس
استراتيجيات لتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية تساعد 

 الطالب في التذكر والفهم

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 3.12 والعشرونالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع  
  ٪12 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر الثالثون
تساعد فقرة المطويات الطالب في تلخيص أفكاره  12-3

 وتنظيمها
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثون 

  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالثون 
 22 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 ٪41.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

122 
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-2-4)يتضح من الجدول 
تساوي " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة للمذاكرة والتنظيم الذاتي"السابعة 

؛ منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)، وبانحراف معياري (3.11)
، ونسبة تحقق هذه (3.1اقل من  – 2.11)المدى ما بين حيث جاء هذا المتوسط في 

 (.٪41.1)المواصفة تساوي 
، وجاء (1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، يليه المؤشر التاسع (1)المؤشر الثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
ومن ثم المؤشر السابع ( 3.12)بمتوسط حسابي قيمته  والعشرون في المرتبة الثانية

، وجاء المؤشر الثامن والعشرون (3.22)والعشرون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.22)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

، بدرجة مرتفعة مما يدل على (3-12)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهدان   
 .فر تلك الفقرات التي تحققهما في كتب المشروعتو 
وتحققت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدًا، نتيجة لعدم توفر العديد من الفقرات من   

في    Study Guide and Reviewالمهام المتضمنة في دليل الدراسة  : كتب المشروع مثل
طالب بتقديم مفتاح المفردات نهاية كل فصل والتي تساعد في تحسين الفهم والتذكر لدى ال

رشادات لكيفية تنظيم المطوية وماذا  بأرقام الصفحات، واسئلة اختبارية على المفردات وا 
المتضمنة في دليل الدراسة والتي  Lesson-by-Lesson Reviewيضمن فيها، وكذلك فقرة 

بشكل مبسط  تدعم مراجعة مهارات الدراسة بتقديم األفكار الرئيسة للدروس مدعمة باألمثلة
في كل درس والذي يوفر Test Practice يسهل تذكرها، وغياب فقرة االختبار المعياري 

واليتوفر توجيه صريح للتدرب على المهارات في  ،تدريب على هذا النوع من االختبارات
التي  Standardized Testاختبار نهاية كل فصل، وعدم توفر نماذج االختبارات المعيارية 

معرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل فصل وتقدم توجيه صريح للتدرب على ترتبط بال
مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى الصفحة كذلك غابت جميع الخيارات اإللكترونية 

 Standarized Test لتقديم االختبارات وتدوين االجابات في لنماذج المخصصمة من خالل 

Practice, Recording Sheet  لرابط على اMath On Line . عدم توفر إرشادات
في  Preparing for standardized testsللتدرب على نماذج االختبارات المعيارية 

 .الصفحات الختامية لكتب المشروع
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المتوسط  مستوى التحقق النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع التكرار المعياري

 2.22 3 والعشرون السابع المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪11.1 والعشرونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع  

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر الثامن والعشرون
في كل Test Practiceتقدم فقرة االختبار المعياري  21-3

 .درس تدريب على هذا النوع من االختبارات
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 Standardized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية  21-2

التي ترتبط بالمعرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل 
فصل توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة تظهر 

 في مستطيل أعلى الصفحة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

تتوفر إرشادات للتدرب على نماذج االختبارات المعيارية  21-1
Preparing for standardized tests  في الصفحات

اليومية، )الختامية لكتاب الطالب مزودة بحلولها 
 (.واالسبوعية، والشهرية 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

في إرشادات عامة  Tips for successتوفر فقرة  21-4
في الصفحات ( قبل وفي أثناء االختبار)لتحقيق النجاح 

 الختامية لكتاب الطالب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون

 2.22 ٪2.22 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون

 .يقدم إرشادات ومخططات متنوعة  لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: التاسع  والعشرونالمؤشر 
في صفحة  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3

Reading to solve Problems  توجيهات صريحة
للطالب بتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية في 

 .مخططات تساعد في التذكر والدراسة

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 Concept يوفر إطار المفاهيم الرياضية  21-2

Summary أوKey Concept  في كل درس
استراتيجيات لتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية تساعد 

 الطالب في التذكر والفهم

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 3.12 والعشرونالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع  
  ٪12 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر الثالثون
تساعد فقرة المطويات الطالب في تلخيص أفكاره  12-3

 وتنظيمها
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثون 

  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالثون 
 22 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 ٪41.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-2-4)يتضح من الجدول 
تساوي " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة للمذاكرة والتنظيم الذاتي"السابعة 

؛ منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)، وبانحراف معياري (3.11)
، ونسبة تحقق هذه (3.1اقل من  – 2.11)المدى ما بين حيث جاء هذا المتوسط في 

 (.٪41.1)المواصفة تساوي 
، وجاء (1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، يليه المؤشر التاسع (1)المؤشر الثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
ومن ثم المؤشر السابع ( 3.12)بمتوسط حسابي قيمته  والعشرون في المرتبة الثانية

، وجاء المؤشر الثامن والعشرون (3.22)والعشرون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.22)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

، بدرجة مرتفعة مما يدل على (3-12)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهدان   
 .فر تلك الفقرات التي تحققهما في كتب المشروعتو 
وتحققت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدًا، نتيجة لعدم توفر العديد من الفقرات من   

في    Study Guide and Reviewالمهام المتضمنة في دليل الدراسة  : كتب المشروع مثل
طالب بتقديم مفتاح المفردات نهاية كل فصل والتي تساعد في تحسين الفهم والتذكر لدى ال

رشادات لكيفية تنظيم المطوية وماذا  بأرقام الصفحات، واسئلة اختبارية على المفردات وا 
المتضمنة في دليل الدراسة والتي  Lesson-by-Lesson Reviewيضمن فيها، وكذلك فقرة 

بشكل مبسط  تدعم مراجعة مهارات الدراسة بتقديم األفكار الرئيسة للدروس مدعمة باألمثلة
في كل درس والذي يوفر Test Practice يسهل تذكرها، وغياب فقرة االختبار المعياري 

واليتوفر توجيه صريح للتدرب على المهارات في  ،تدريب على هذا النوع من االختبارات
التي  Standardized Testاختبار نهاية كل فصل، وعدم توفر نماذج االختبارات المعيارية 

معرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل فصل وتقدم توجيه صريح للتدرب على ترتبط بال
مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى الصفحة كذلك غابت جميع الخيارات اإللكترونية 

 Standarized Test لتقديم االختبارات وتدوين االجابات في لنماذج المخصصمة من خالل 

Practice, Recording Sheet  لرابط على اMath On Line . عدم توفر إرشادات
في  Preparing for standardized testsللتدرب على نماذج االختبارات المعيارية 

 .الصفحات الختامية لكتب المشروع
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 .يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةالمواصفة الثامنة 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-2-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنةفي كتاب 

 : الطالب الصف الخامس االبتدائي كما يلي
 (1-2-4)جدول 

 اصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المو 
 " يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .بالمحتوى في جميع مراحلهترتبط أساليب التقويم والمعالجة : المؤشر الحادي والثالثون
تتوفر تدريبات متنوعة في جميع مراحل الدرس تستهدف مفردات  13-3

 .الدرس بشكل مباشر
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي  والثالثون
  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالثون

 Assessment .Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر الثاني  والثالثون

 Get ready forفي بداية كل فصل  يقدم اختبار التهيئة 12-3

chapter  لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة الرياضية
 .المستهدفة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه الطالب إلى خيار إلكتروني للتقويم التشخيصي على الرابط  12-2
 .في بداية كل فصل

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

تهدف إلى   Get Ready for Leassonيقدم أنشطة استهاللية  12-1
تشخيص المكتسبات السابقة للدرس وتعمل على ربطها بمحتوى 

 .الدرس الحالي

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 .31 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون
  ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر  الثاني  والثالثون

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المشر الثالث و الثالثون

يزود الطالب بمهمات للتقويم التكويني في كل درس تتمثل في  11-3
تدريبات تأكد، وفقرة أكتب، ومهارات التفكير العليا تتضمن 

 . مشكالت لفظية ومهام كتابية متنوعة تكشف عن مستوى التقدم

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 يزود الطالب بفقرة اختبار معياري واختبارات منتصف الفصل 11-2

Mid-Chapter Quiz للكشف عن مستوى التقدم في الفصل. 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب لبناء وتوثيق التقدم باستخدام المطويات ضمن  12-1
 .التقويم التكويني

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Study Guide and Review يوفر دليل المراجعة والدراسة 11-4
 .مهام متنوعة من خيارات التقويم التكويني

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام  11-1
 . Math on lineمتنوعة للتقويم التكويني في فقرة 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.3 3.21 والثالثونالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث  
  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون

 Summative Assessment. يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر الرابع والثالثون

يزود الطالب بمهمات للتقويم الختامي في كل فصل يتمثل في  14-3
التراكمي للتأكد من تحقق النواتج اختبار الفصل واالختبار 

 .التعليمية لدى الطالب في الفصل

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
يوجه الطالب لبناء وتوثيق التقدم باستخدام المطويات ضمن  14-2

 .التقويم الختامي
 2.122 3.21  1 3  ت

  11 21  ن
للتقويم الختامي في يوجه الطالب إلى روابط يتوفر فيها مهام  14-1

 .صفحات اختبار الفصل
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يوجه الطالب إلى اختبارات متنوعة في الصفحات الختامية  14-4

،  standardized testsللكتاب مابين اختبارات معيارية 
 Extended -Responseواختبارات تتطلب إجابات مطولة 

Practice  واختبارات اإلجابة القصيرة Short-Response 

Practice. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.21 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون
  ٪11.11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون

 .الذاتي لدى الطالبيعزز مهام التقويم : المؤشر الخامس والثالثون
يوجه الطالب للتدرب على اختبارات إلكترونية تقدم له التغذية  11-3

الراجعة الفورية في صفحات اختبارات التهيئة، واختبارات 
 .منتصف الفصل، واختبار الفصل

 2.122 3.21  1 3  ت

  11 21  ن

يوجه الطالب إلى اختبارات ذاتية على الموقع من خالل فقرة  11-2
Self-Check Quiz في كل درس. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يستخدم عبارات توجه الطالب للتقويم الذاتي في صفحات  11-1
 .االختبارات بشكل عام وتوفر تغذية راجعة فورية

 2.222 3.22  4   ت

  322   ن

اختبارات معيارية في الصفحات الختامية مزودة بمفاتيح  يقدم 11-4
 .لإلجابة تشجع الطالب على التقويم الذاتي

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون

  ٪31.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون
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 .يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةالمواصفة الثامنة 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-2-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنةفي كتاب 

 : الطالب الصف الخامس االبتدائي كما يلي
 (1-2-4)جدول 

 اصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المو 
 " يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .بالمحتوى في جميع مراحلهترتبط أساليب التقويم والمعالجة : المؤشر الحادي والثالثون
تتوفر تدريبات متنوعة في جميع مراحل الدرس تستهدف مفردات  13-3

 .الدرس بشكل مباشر
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي  والثالثون
  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالثون

 Assessment .Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر الثاني  والثالثون

 Get ready forفي بداية كل فصل  يقدم اختبار التهيئة 12-3

chapter  لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة الرياضية
 .المستهدفة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه الطالب إلى خيار إلكتروني للتقويم التشخيصي على الرابط  12-2
 .في بداية كل فصل

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

تهدف إلى   Get Ready for Leassonيقدم أنشطة استهاللية  12-1
تشخيص المكتسبات السابقة للدرس وتعمل على ربطها بمحتوى 

 .الدرس الحالي

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 .31 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون
  ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر  الثاني  والثالثون

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المشر الثالث و الثالثون

يزود الطالب بمهمات للتقويم التكويني في كل درس تتمثل في  11-3
تدريبات تأكد، وفقرة أكتب، ومهارات التفكير العليا تتضمن 

 . مشكالت لفظية ومهام كتابية متنوعة تكشف عن مستوى التقدم

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 يزود الطالب بفقرة اختبار معياري واختبارات منتصف الفصل 11-2

Mid-Chapter Quiz للكشف عن مستوى التقدم في الفصل. 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب لبناء وتوثيق التقدم باستخدام المطويات ضمن  12-1
 .التقويم التكويني

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Study Guide and Review يوفر دليل المراجعة والدراسة 11-4
 .مهام متنوعة من خيارات التقويم التكويني

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام  11-1
 . Math on lineمتنوعة للتقويم التكويني في فقرة 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.3 3.21 والثالثونالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث  
  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون

 Summative Assessment. يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر الرابع والثالثون

يزود الطالب بمهمات للتقويم الختامي في كل فصل يتمثل في  14-3
التراكمي للتأكد من تحقق النواتج اختبار الفصل واالختبار 

 .التعليمية لدى الطالب في الفصل

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
يوجه الطالب لبناء وتوثيق التقدم باستخدام المطويات ضمن  14-2

 .التقويم الختامي
 2.122 3.21  1 3  ت

  11 21  ن
للتقويم الختامي في يوجه الطالب إلى روابط يتوفر فيها مهام  14-1

 .صفحات اختبار الفصل
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يوجه الطالب إلى اختبارات متنوعة في الصفحات الختامية  14-4

،  standardized testsللكتاب مابين اختبارات معيارية 
 Extended -Responseواختبارات تتطلب إجابات مطولة 

Practice  واختبارات اإلجابة القصيرة Short-Response 

Practice. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.21 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون
  ٪11.11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون

 .الذاتي لدى الطالبيعزز مهام التقويم : المؤشر الخامس والثالثون
يوجه الطالب للتدرب على اختبارات إلكترونية تقدم له التغذية  11-3

الراجعة الفورية في صفحات اختبارات التهيئة، واختبارات 
 .منتصف الفصل، واختبار الفصل

 2.122 3.21  1 3  ت

  11 21  ن

يوجه الطالب إلى اختبارات ذاتية على الموقع من خالل فقرة  11-2
Self-Check Quiz في كل درس. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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 .االختبارات بشكل عام وتوفر تغذية راجعة فورية

 2.222 3.22  4   ت

  322   ن

اختبارات معيارية في الصفحات الختامية مزودة بمفاتيح  يقدم 11-4
 .لإلجابة تشجع الطالب على التقويم الذاتي

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون

  ٪31.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: السادس والثالثونالمؤشر 

 ، وCheck your progressالطالب في تدريبات    يزود 11-3

Check your understanding  إلى األمثلة المرتبطه بها
 .ليسهل مراجعتها

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يربط كل تدريب   Home work helpيزود الطالب بجدول    11-2
 Practice and Problemمن تدريبات تدرب وحل المسائل 

Solving بالمثال المناسب له. 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
شرح لفكرة   Multible-Choice Questionsيقدم في فقرة   11-1

األسئلة وطريقة تحديد االجابة باإلضافة إلى أساليب متعددة 
لإلجابة عليها مثل إزالة بعض الخيارات،الحل العكسي 

 .لإلجابات

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

شرح لفكرة  Gridded-Response Questionsيقدم في فقرة   11-4
اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى شروط متعددة 

 .لطريقة تحديد اإلجابة عنها

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

تتوفر مخططات في صفحات االختبارات المعيارية توجه الطالب  11-1
 .إلى الدروس المرتبطة بكل سؤال في حالة إخفاقة

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون
  ٪13 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون

 2.31 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

 ٪13 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-2-4)يتضح من الجدول 
، (3.11)تساوي " يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة" الثامنة

؛ حيث متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.231)وبانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (2.21أقل من  –3.1)بين  جاء هذا المتوسط في المدى ما

 (.٪13)تساوي 
، وجاء (1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   

، يليه المؤشر (1)المؤشر الحادي والثالثون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
يليه المؤشر الثالث (  2.12)سط حسابي قيمته الثاني والثالثون في المرتبة الثانية بمتو 

يليه المؤشر الرابع والثالثون بمتوسط حسابي ( 3.21)والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 
، (2.11)، ومن ثم السادس والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته (3)قيمته 
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واحتل بذلك المرتبة ( 2.11)وجاء المؤشر الخامس والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 
 .األخيرة

، (1-12)، و(2-12)، و(3-12)، و(3-13)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي ( 2-11)، و(3-14)، و(3-11)و

 .تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
وسطة نتيجة لتوفر هذه بدرجة مت( 1-11)، و(4-12)، (2-13)وتحققت الشواهد     

المفردات التي تحقق هذه الشواهد ولكن تختلف في بعض المواضع  في كتب المشروع 
مثل يوجد رابط خيار إلكتروني للتقويم التشخيصي في بداية كل فصل ولكن ال يوجد 
توجيه صريح للطالب لحل هذا االختبار باإلضافة إلى عدم توفر هذا االختبار على 

ال توجد فقرة التعلم الالحق في جميع الدروس كما في كتب السلسلة الرابط، وكذلك 
 .األصل

بينما جاءت  الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لعدم توفر العديد من    
عدم توفر فقرة اختبار معياري واختبارات منتصف : الفقرات التي تحقق هذه الشواهد مثل

لكشف عن مستوى التقدم في كتب المشروع والتي وذلك ل Mid-Chapter Quiz الفصل
توجد في كل فصل من فصول الكتاب من السلسلة األصل، عدم توفر دليل المراجعة 

الذي يتضمن مهام متنوعة من خيارات التقويم  Study Guide and Review والدراسة
-Multibleمن كل درس، وعدم توفر فقرة   Self-Check Quizالتكويني، وكذلك غياب 

Choice Questions   التي تقدم شرح لفكرة األسئلة وطريقة تحديد االجابة باإلضافة إلى
.  أساليب متعددة لإلجابة عنها مثل إزالة بعض الخيارات،الحل العكسي لإلجابات

باإلضافة إلى صفحات االختبارات المعيارية ونماذج اإلجابة مابين اختبارات معيارية 
Standardized tests واختبارات تتطلب إجابات مطولة ،Extended -Response 

Practice  واختبارات اإلجابة القصيرة Short-Response Practice  ،في كتب المشروع
بينما تتوفر هذه االختبارات في كتب السلسلة األصل ويتم توجيه الطالب إليها مثال 

األسئلة التي توفر التغذية  ، وفي مالحق الكتاب وكذلك غياب مفاتيح اإلجابة عن 11ص
الراجعة للطالب وتساعد في التقويم الذاتي من كتب المشروع، وكذلك  اليوجد اشارات 
للطالب في صفحات التقويم للتوثيق في المطويات النها تتوفر في كتب السلسلة األصل 
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في صفحات دليل الدراسة والمراجعة وهذه الصفحات غير موجودة في كتب المشروع، 
قبل وفي أثناء )في إرشادات عامة لتحقيق النجاح  Tips for successتوفر فقرة عدم

في الصفحات الختامية لكتاب الطالب في نسخة المشروع، وتوفرها في كتب ( االختبار
 . R43السلسلة األصل مثال ص 

 .يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات  المواصفة التاسعة

ات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرار ( 1-2-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في كتاب 

 : الطالب الصف الخامس االبتدائي كما يلي
 (1-2-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة
 " التقنية لدعم تعلم الرياضيات يوظف" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 يزود الطالب بروابط إلكترونية تدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والثالثون
يوجه الطالب إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من  11-3

على    eBook,Macmiianmh.comالكتاب في فقرة 
 األنترنت

 2.122 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

يوجه الطالب إلى روابط في بداية كل درس تتضمن محتوى  11-2
يتوفر فيها أمثلة   Math onlineرياضي متنوع في فقرة  

، ومهام Extra Examplesإضافية للدرس من خالل فقرة 
 .Personal Tutor  و Self-Check Quizللتقويم الذاتي 

 2.12 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

 2.122 2.12 السابع والثالثون المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر
  ٪31.1 والثالثونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع 

 يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر الثامن والثالثون
على استخدام التقنية للتوسع  Extendتشجع دروس التوسع  11-3

في تطبيقات المعرفة الرياضية كإنشاء الجداول اإللكترونية 
 .الرسوم بأنواعها أو تطبيق الحاسبات البيانية وغيرها

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن  والثالثون
  ٪2.22 المؤشر الثامن والثالثون النسبة المئوية لمستوى تحقق

 2.21 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
 ٪1.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

126 
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-2-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.21)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"التاسعة 

؛ حيث جاء هذا المتوسط منخفضة جداً ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)
 (.٪1.1)قق هذه المواصفة تساوي ، ونسبة تح(2.11)في المدى األقل من 

، (2.12-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
، (2.12)وتحقق المؤشر السابع والثالثون بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيمته 

 .(.2.2)وكذلك المؤشر السادس والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 
في حين جاءت ( 3-11)جة لتحقق شاهد واحد فقط بدرجة منخفضة وتعزى هذه النتي   

الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب جميع مصادر التقنية من كتب 
المشروع والتي تضمنت فقط رابط شركة العبيكان والذي يخلو من الفقرات التي تحقق هذه 

 Personalوالمعلم الشخصي االلكتروني    eBook,Macmiianmh.comفقرة : الشواهد مثل

Tutor-  واألمثلة اإلضافيةExtra Examples-  واالختبارات القصيرة الذاتيةSelf-

Check Quizzes - و مساعد الواجب المنزليHomework Help-  والمعلم الشخصي
 .م12/1/2231 تاريخ حتى. Graphing Technology Personal Tutorالبياني 

بعد عرض نتائج  لمحور األول لكتاب الطالب الصف الخامس االبتدائي خالصة نتائج ا
( 1)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،والبالت عددها 

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط ( 11)مواصفات، تضمنت 
تحققها، وترتيبها، ويوضح  الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة ( 32-2-4) الجدول رقم 
 :كما يلي

 (32-2-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لكتاب الطالب 

 الصف الخامس االبتدائي 
رقم 

 المواصفة
سط المتو  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

 1 متوسط ٪41 2.21 3.11 يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب .3
 2 مرتفع ٪11 2.23 2.21 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن .2
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في صفحات دليل الدراسة والمراجعة وهذه الصفحات غير موجودة في كتب المشروع، 
قبل وفي أثناء )في إرشادات عامة لتحقيق النجاح  Tips for successتوفر فقرة عدم

في الصفحات الختامية لكتاب الطالب في نسخة المشروع، وتوفرها في كتب ( االختبار
 . R43السلسلة األصل مثال ص 

 .يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات  المواصفة التاسعة

ات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرار ( 1-2-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في كتاب 

 : الطالب الصف الخامس االبتدائي كما يلي
 (1-2-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة
 " التقنية لدعم تعلم الرياضيات يوظف" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 يزود الطالب بروابط إلكترونية تدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والثالثون
يوجه الطالب إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من  11-3

على    eBook,Macmiianmh.comالكتاب في فقرة 
 األنترنت

 2.122 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

يوجه الطالب إلى روابط في بداية كل درس تتضمن محتوى  11-2
يتوفر فيها أمثلة   Math onlineرياضي متنوع في فقرة  

، ومهام Extra Examplesإضافية للدرس من خالل فقرة 
 .Personal Tutor  و Self-Check Quizللتقويم الذاتي 

 2.12 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

 2.122 2.12 السابع والثالثون المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر
  ٪31.1 والثالثونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع 

 يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر الثامن والثالثون
على استخدام التقنية للتوسع  Extendتشجع دروس التوسع  11-3

في تطبيقات المعرفة الرياضية كإنشاء الجداول اإللكترونية 
 .الرسوم بأنواعها أو تطبيق الحاسبات البيانية وغيرها

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن  والثالثون
  ٪2.22 المؤشر الثامن والثالثون النسبة المئوية لمستوى تحقق

 2.21 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
 ٪1.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-2-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.21)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"التاسعة 

؛ حيث جاء هذا المتوسط منخفضة جداً ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)
 (.٪1.1)قق هذه المواصفة تساوي ، ونسبة تح(2.11)في المدى األقل من 

، (2.12-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
، (2.12)وتحقق المؤشر السابع والثالثون بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيمته 

 .(.2.2)وكذلك المؤشر السادس والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 
في حين جاءت ( 3-11)جة لتحقق شاهد واحد فقط بدرجة منخفضة وتعزى هذه النتي   

الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب جميع مصادر التقنية من كتب 
المشروع والتي تضمنت فقط رابط شركة العبيكان والذي يخلو من الفقرات التي تحقق هذه 

 Personalوالمعلم الشخصي االلكتروني    eBook,Macmiianmh.comفقرة : الشواهد مثل

Tutor-  واألمثلة اإلضافيةExtra Examples-  واالختبارات القصيرة الذاتيةSelf-

Check Quizzes - و مساعد الواجب المنزليHomework Help-  والمعلم الشخصي
 .م12/1/2231 تاريخ حتى. Graphing Technology Personal Tutorالبياني 

بعد عرض نتائج  لمحور األول لكتاب الطالب الصف الخامس االبتدائي خالصة نتائج ا
( 1)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،والبالت عددها 

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط ( 11)مواصفات، تضمنت 
تحققها، وترتيبها، ويوضح  الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة ( 32-2-4) الجدول رقم 
 :كما يلي

 (32-2-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لكتاب الطالب 

 الصف الخامس االبتدائي 
رقم 

 المواصفة
سط المتو  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

 1 متوسط ٪41 2.21 3.11 يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب .3
 2 مرتفع ٪11 2.23 2.21 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن .2
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رقم 
سط المتو  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

 1 مرتفع ٪14 2.22 2.22 يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل .1
 1 متوسط ٪11 2.34 3.11 .المتعدد المداخل  يشجع المحتوى التعلم النوعي .4
 4 متوسط ٪11 2.21 3.13 يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية .1
 3 مرتفع ٪11.4 2.211 2.11 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية .1
 1 منخفض ٪41.1 22 3.11 والتنظيم الذاتييزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة  .1
 1 متوسط ٪13 2.31 3.11 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة .1
 منخفض ٪1.1 2.21 2.21 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات .1

 جدا  
1 

  متوسط ٪11 1.47 4.66 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات (  32-2-4)يتضح من الجدول  
درجة  ، وبذلك تكون(2.31)، وبانحراف معياري (3.11)للمحور األول الكلي تساوي 

بالمواصفات ( من منتجات المشروع)التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 
؛ حيث تقع متوسطة( لسلسلة األصلمن منتجات ا)التربوية كما تظهر في كتاب الطالب 

، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من -3.1)قيمة هذا المتوسط في المدى مابين 
(11٪.) 

-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات مابين 
يدعم " ، وتحققت مواصفتان بدرجة مرتفعة حيث حصلت المواصفة السادسة(2.11

واحتلت المرتبة ( 2.11)على متوسط حسابي قيمته " العمليات الرياضيةالمحتوى معايير 
بمتوسط حسابي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"األولى، تليها المواصفة الثانية 

 (.2.21)قيمته 
يتسم المحتوى "وتحققت أربع مواصفات بدرجة متوسطة، وجاءت المواصفة الثالثة  

، تليها (2.22)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته " لبالترابط المنطقي والتكام
بمتوسط حسابي قيمته " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"المواصفة الخامسة 

في " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"، وجاءت المواصفة الرابعة (3.11)
يستخدم " المواصفة الثامنة  ، جاءت(3.11)المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قيمته 
في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قيمته " أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة

بمتوسط " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية" ، تليها المواصفة الخامسة(3.11)

128 
 

 يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد"، وجاءت المواصفة الرابعة (3.11)حسابي قيمته 
 (.3.11)في المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي قيمته " المداخل

يقدم المحتوى دعمًا " المواصفة األولى: وتحققت مواصفتان بدرجة منخفضة هما 
تليها المواصفة ( 3.11)في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي قيمته " لتعلم جميع الطالب

في " للمذاكرة والتنظيم الذاتييزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة "السابعة 
، في حين تحققت مواصفة واحدة بدرجة (3.11)المرتبة السابعة بمتوسط حسابي قيمته 
وبذلك تكون " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"منخفضة جدا وهي المواصفة التاسعة 

 (.2.21)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 
 : المواصفات التربوية: الصف الثاني المتوسط المحور األول-4
مواصفات للصف الثاني المتوسط، ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 11)يتضمن هذا المحور   

تعكس المواصفات التربوية التي يجب أن يلتزم بها كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط 
من منتجات مشروع تطوير )اني الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الث: بجزأيه

ويتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ( الرياضيات والعلوم الطبيعية
ضوء الشواهد والمؤشرات، ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات، وترتيبها الكلي لهذا 

 :المحور كما يلي
 يقدم المحتوى دعماا لتعلم جميع الطالب :المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 3-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الثاني المتوسط

 ( 3-1-4)جدول 
 اهد ومؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشو 

 " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 (.العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا  الموهوبين، سريعي التعلم،)يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط  إلكترونية في بداية كل وحدة، وكل  3-3
 2.22 2.22 4    تيتوفر  Math Onlineفصل وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة 
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رقم 
سط المتو  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

 1 مرتفع ٪14 2.22 2.22 يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل .1
 1 متوسط ٪11 2.34 3.11 .المتعدد المداخل  يشجع المحتوى التعلم النوعي .4
 4 متوسط ٪11 2.21 3.13 يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية .1
 3 مرتفع ٪11.4 2.211 2.11 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية .1
 1 منخفض ٪41.1 22 3.11 والتنظيم الذاتييزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة  .1
 1 متوسط ٪13 2.31 3.11 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة .1
 منخفض ٪1.1 2.21 2.21 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات .1

 جدا  
1 

  متوسط ٪11 1.47 4.66 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات (  32-2-4)يتضح من الجدول  
درجة  ، وبذلك تكون(2.31)، وبانحراف معياري (3.11)للمحور األول الكلي تساوي 

بالمواصفات ( من منتجات المشروع)التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 
؛ حيث تقع متوسطة( لسلسلة األصلمن منتجات ا)التربوية كما تظهر في كتاب الطالب 

، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من -3.1)قيمة هذا المتوسط في المدى مابين 
(11٪.) 

-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات مابين 
يدعم " ، وتحققت مواصفتان بدرجة مرتفعة حيث حصلت المواصفة السادسة(2.11

واحتلت المرتبة ( 2.11)على متوسط حسابي قيمته " العمليات الرياضيةالمحتوى معايير 
بمتوسط حسابي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"األولى، تليها المواصفة الثانية 

 (.2.21)قيمته 
يتسم المحتوى "وتحققت أربع مواصفات بدرجة متوسطة، وجاءت المواصفة الثالثة  

، تليها (2.22)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته " لبالترابط المنطقي والتكام
بمتوسط حسابي قيمته " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"المواصفة الخامسة 

في " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"، وجاءت المواصفة الرابعة (3.11)
يستخدم " المواصفة الثامنة  ، جاءت(3.11)المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قيمته 
في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قيمته " أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة

بمتوسط " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية" ، تليها المواصفة الخامسة(3.11)
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 يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد"، وجاءت المواصفة الرابعة (3.11)حسابي قيمته 
 (.3.11)في المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي قيمته " المداخل

يقدم المحتوى دعمًا " المواصفة األولى: وتحققت مواصفتان بدرجة منخفضة هما 
تليها المواصفة ( 3.11)في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي قيمته " لتعلم جميع الطالب

في " للمذاكرة والتنظيم الذاتييزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة "السابعة 
، في حين تحققت مواصفة واحدة بدرجة (3.11)المرتبة السابعة بمتوسط حسابي قيمته 
وبذلك تكون " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"منخفضة جدا وهي المواصفة التاسعة 

 (.2.21)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 
 : المواصفات التربوية: الصف الثاني المتوسط المحور األول-4
مواصفات للصف الثاني المتوسط، ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 11)يتضمن هذا المحور   

تعكس المواصفات التربوية التي يجب أن يلتزم بها كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط 
من منتجات مشروع تطوير )اني الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الث: بجزأيه

ويتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ( الرياضيات والعلوم الطبيعية
ضوء الشواهد والمؤشرات، ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات، وترتيبها الكلي لهذا 

 :المحور كما يلي
 يقدم المحتوى دعماا لتعلم جميع الطالب :المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 3-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   وهي كما يلي، الطالب للصف الثاني المتوسط

 ( 3-1-4)جدول 
 اهد ومؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشو 

 " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 (.العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا  الموهوبين، سريعي التعلم،)يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط  إلكترونية في بداية كل وحدة، وكل  3-3
 2.22 2.22 4    تيتوفر  Math Onlineفصل وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Extra Examples ،Personalمثل ) فيها محتوى رياضي متنوع 

Tutor ،Self-Check Quiz  )لتعلم الرياضيات وفق حاجتهم. 
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في ملحق الكتاب يتوفر فيها   Student Handbookيقدم كتيب  3-2
 Extra Practice ،Mixed Problem تدريبات إضافية مثل 

Solving ،Concept and Skills )لدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت
2.22 2.22 

  322    ن

يوجه الطالب إلى مواد تعليمية مختلفة  على الروابط إلكترونية حسب  3-1
حاجاته مثل الكتب االضافية للمتأخرين دراسيًا سنة واحدة عن أقرانهم في 

 Intervention Masters  and Studyكتيب )الصف المحدد 

Guide) ومواد التدخل المكثف الخاص بالمتأخرين سنتين دراسيتين أو ،
 (.Math Triumphكتيب )أكثر عن مستوى الصف 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

إلى معلوات يحتاجها أثناء   Data fileيوجه الطالب   في صفحات  3-4
 .دراسة الرياضيات

 2.22 2.22 4    ت

 2.22 2.22 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

 2.22 2.22 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األول

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يراعي مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل وحدة، وكل  2-3
يتوفر  Math Onlineفصل  وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

 Extra Examples ،Personal مثل ) فيها محتوى رياضي متنوع 

Tutor ،Self-Check Quiz )لتعلم الرياضيات وفق مستويات اإلنجاز. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Home work يقدم دليل لمساعدة الطالب على حل الواجبات  في فقرة  2-2
help    

 2.22 2.22    4 ت

    322 ن

يراعي المحتوى التدرج في تقديم المفاهيم الرياضية الجديدة  باالنتقال من  2-1
 Exploreالمحسوس باستعمال اليدويات في دروس االستكشاف

إلى المجرد بتقديم تدريبات تطبيقية  Mini labواألنشطة االستهاللية 
 .  وافية لكل مفهوم

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Problem- Solvingيقدم تدريبات متكافئة في فقرة  تدرب وحل المسائل 2-4

Practice   صممت بحيث تتاح للطالب فرصة حل التدريبات الفردية
 نظمت. وفي حالة عدم االتقان يرجع إلى التدريبات الزوجية لدعم تعلمه

   متكافئة بصورة تدريبات

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 .31 2.31 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ٪11 المؤشر الثانيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق 

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يراعي تنوع أنماط الطالب في التعلم : المؤشر الثالث

يقدم مهام متنوعة تربط مواضيع المحتوى الرياضي بفروع العلم األخرى  1-3
حركية، )كالفن والمواد االجتماعية والعلوم الطبيعية، وتتخذ أشكال مختلفة 

 ...(. فردية، ثنائية، جماعية... اجتماعية، مكانية، بصرية، منطقية،

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تتطلب أداء مهام  Unit projectيقدم مشروعات في بداية كل وحدة  1-2
 متنوعة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 .21 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 ٪41.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 .31 3.33 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-1-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (3.33)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"المواصفة األولى 

وبذلك ( 3.1أقل من  -2.11)، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (2.31)معياري 
 (.٪11)تحققها ونسبة  منخفضةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

، (2.31-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين    
وجاء المؤشر الثاني في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، ويأتي (3.11)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الثالث، بمتوسط حسابي قيمته (2.31)
 (.2.22)ل في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته المؤشر األو 

بدرجة مرتفعة مما ( 3-1)، و(4-2)، و(1-2)وتعزى هذه  النتيجة لتحقق الشواهد    
يدل على توفر المفردات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع بالرغم من أن توفر 

في كتب المشروع Home work help فقرة دليل مساعدة الطالب على حل الواجبات    
 منإال أنه يختلف ارتباط األمثلة بالتدريبات وتصنيفها عن األصل الختالف التدريبات 

كتب المشروع، فمثاًل يوجد نقص في هذا النوع من التدريبات في دروس كتب المشروع 
عن دروس كتب السلسلة األصل أو تغيير في مسمى المجال العلمي على سبيل المثال 

، وغيرها........ 6/608-11=  1/311- ،131 /10-2=  44/ 1-3 اتالتدريبغياب 
=  1/14-2: وقد التتوفر اطالقا في دروس أخرى بالرغم من وجودها في األصل مثل

3-5/1632-1 /11  =3-6/1691 – 4 /313 =6-4/321 1-1/22  =7-4/ 369 
هذه الفقرة كما في باإلضافة إلى أنه اليتوفر مايقابلها من شروح على الموقع ل...وغيرها

الشواهد األخرى جاءت في المستوى المنخفض  الكتاب من السلسلة األصل، في حين أن
جدًا؛ نتيجة لغياب العديد من الفقرات في كتب المشروع التي تحقق هذه الشواهد مثل فقرة  
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Math Online  مثل)التي يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع : Extra Examples ،
Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in Motion،Review Vocabulary ) لتعلم

في   Student Handbookالرياضيات وفق حاجاتهم وأنماط تعلمهم، وكذلك عدم توفر 
 Key Concepts ،Photo)ملحق الكتاب الذي يتضمن مجموعة مراجع مثل 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) باإلضافة
لى غياب مشاريع الوحدات والروابط اإللكترونية، والبدائل التقنية التي تلبي حاجات إ

 (. وغيرها....الطالب وتراعي تنوع أنماط تعلمهم ،
 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 2-1-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
 (2-1-4)جدول 

 ومؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد
 " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .NCTMيشتمل على معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
 يقدم محتوى رياضي يغطي  النقاط المحورية للصف وفق معايير 4-3

NCTM  للمرحلة للمرحلة المتوسطة. 
 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 الخمسة حل المشكالت   NCTMتظهر معايير العمليات للـ  4-2

Problem Solving  ،الرياضي، والبرهان التربير Reasoning 

and Proof والتواصل الرياضي ، Communication  والترابط ،
 Representation ، والتمثيل الرياضي Connections الرياضي

 في المحتوى 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

  NCTM التدريب على معايير  يقدم اختبارات معيارية تستهدف 4-1
 Standardizedبشكل معلن في كل درس وكل فصل في فقرة 

Test Practice  . 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 للصف  NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

للصف معلنة في  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية  1-3
مقدمات الكتاب ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات 

 .الكتاب

 2. 22 2.22 4    ت

 322    ن

يتوفر محتوى رياضي يغطي جميع النقاط المحورية للصف الثاني  1-2
 .متوسط بشكل واضح يظهر في عناوين وأفكار الدروس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يربط كل درس بالنقاط المحورية في الفهارس وفي افتتاحية الوحدة  1-1
 .والفصل

 2. 22 2.22 4    ت

 322    ن

يتوفر محتوى رياضي داخل كل درس ييعكس النقاط المحورية  1-4
 للصف

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

في مقدمات الكتاب  Scavenger hunt توجه أسئلة صفحة   1-1
 .الطالب إلى تحديد مكان النقاط المحورية داخل المحتوى

 2. 22 2.22 4    ت

 322    ن

 .21 3.3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

   .التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية يراعي: المؤشر السادس

يقدم المفاهيم الرياضية  الجديدة بطريقة حلزونية متوازنه  تبدأ بتقديم  1-3
المفهوم في دروس استكشاف، ومن ثم التدريس، والتطبيق ضمن 

 .دروس الفصل، ثم التوسع  فيها ضمن دروس التوسع

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يظهر التوازن بين الفصول من حيث عدد الدروس المتضمنه في  1-2
كل فصل، وعدد األنشطة والتدريبات والشرح الذي يغطي األفكار 

 .والمفردات في الدرس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.31 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  ٪11.1 تحقق المؤشر السادسالنسبة المئوية  لمستوى 

في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح : المؤشر السابع
 .الرياضية

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الضمني والذي يكتشف فيه الطالب بأنفسهم  1-3
المسائل وبنائهم للمفاهيم من خالل المناقشة وحل كيفية تعاملهم مع 

أسئلة االستكشاف الموجهه  ليتوصل إلى المفهوم  يليها تدريبات 
 .مكثفة لتطبيق المفهوم والتوسع فيه

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الصريح بتقديم شرح مباشر للمفاهيم أو  1-2
المهارات الالزمة وفق خطوات محددة ضمن دروس استراتيجيات 

حل المشكلة تظهر في الصفحة األولى من الدرس داخل إطار عام 
لكل خطوة، يليها تدريبات تتطلب تطبيق هذه المهارات والخطوات 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن



131

131 
 

Math Online  مثل)التي يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع : Extra Examples ،
Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in Motion،Review Vocabulary ) لتعلم

في   Student Handbookالرياضيات وفق حاجاتهم وأنماط تعلمهم، وكذلك عدم توفر 
 Key Concepts ،Photo)ملحق الكتاب الذي يتضمن مجموعة مراجع مثل 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) باإلضافة
لى غياب مشاريع الوحدات والروابط اإللكترونية، والبدائل التقنية التي تلبي حاجات إ

 (. وغيرها....الطالب وتراعي تنوع أنماط تعلمهم ،
 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 2-1-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
 (2-1-4)جدول 

 ومؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد
 " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .NCTMيشتمل على معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
 يقدم محتوى رياضي يغطي  النقاط المحورية للصف وفق معايير 4-3

NCTM  للمرحلة للمرحلة المتوسطة. 
 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 الخمسة حل المشكالت   NCTMتظهر معايير العمليات للـ  4-2

Problem Solving  ،الرياضي، والبرهان التربير Reasoning 

and Proof والتواصل الرياضي ، Communication  والترابط ،
 Representation ، والتمثيل الرياضي Connections الرياضي

 في المحتوى 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

  NCTM التدريب على معايير  يقدم اختبارات معيارية تستهدف 4-1
 Standardizedبشكل معلن في كل درس وكل فصل في فقرة 

Test Practice  . 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 للصف  NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

للصف معلنة في  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية  1-3
مقدمات الكتاب ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات 

 .الكتاب

 2. 22 2.22 4    ت

 322    ن

يتوفر محتوى رياضي يغطي جميع النقاط المحورية للصف الثاني  1-2
 .متوسط بشكل واضح يظهر في عناوين وأفكار الدروس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يربط كل درس بالنقاط المحورية في الفهارس وفي افتتاحية الوحدة  1-1
 .والفصل

 2. 22 2.22 4    ت

 322    ن

يتوفر محتوى رياضي داخل كل درس ييعكس النقاط المحورية  1-4
 للصف

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

في مقدمات الكتاب  Scavenger hunt توجه أسئلة صفحة   1-1
 .الطالب إلى تحديد مكان النقاط المحورية داخل المحتوى

 2. 22 2.22 4    ت

 322    ن

 .21 3.3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

   .التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية يراعي: المؤشر السادس

يقدم المفاهيم الرياضية  الجديدة بطريقة حلزونية متوازنه  تبدأ بتقديم  1-3
المفهوم في دروس استكشاف، ومن ثم التدريس، والتطبيق ضمن 

 .دروس الفصل، ثم التوسع  فيها ضمن دروس التوسع

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يظهر التوازن بين الفصول من حيث عدد الدروس المتضمنه في  1-2
كل فصل، وعدد األنشطة والتدريبات والشرح الذي يغطي األفكار 

 .والمفردات في الدرس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.31 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  ٪11.1 تحقق المؤشر السادسالنسبة المئوية  لمستوى 

في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح : المؤشر السابع
 .الرياضية

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الضمني والذي يكتشف فيه الطالب بأنفسهم  1-3
المسائل وبنائهم للمفاهيم من خالل المناقشة وحل كيفية تعاملهم مع 

أسئلة االستكشاف الموجهه  ليتوصل إلى المفهوم  يليها تدريبات 
 .مكثفة لتطبيق المفهوم والتوسع فيه

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الصريح بتقديم شرح مباشر للمفاهيم أو  1-2
المهارات الالزمة وفق خطوات محددة ضمن دروس استراتيجيات 

حل المشكلة تظهر في الصفحة األولى من الدرس داخل إطار عام 
لكل خطوة، يليها تدريبات تتطلب تطبيق هذه المهارات والخطوات 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .ضمنيا

يقدم المعرفة الرياضية ضمنيًا في سياقات متنوعة من خالل  1-1
مشكالت من واقع الحياة يكتشف الطالب المعرفة ضمنيًا من خاللها 

 .في دروس استقصاء حل المسألة

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يظهر التوازن في تعليم وتعلم المهارات والمعرفة  الرياضية  1-4
المستهدفة في الصف تبدأ بدروس الستكشاف المفاهيم والمهارات 
المطلوبة باستخدام اليدويات  ثم يتم تقديمها بشكل مباشر وصريح 
في الدرس ومن ثم التوسع في تطبيقها من خالل دروس الحقة أو 

 .  في دروس التوسع 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 .12 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  ٪11.11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 2.31 2.3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪12 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-1-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.3)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"المواصفة الثانية 

وبذلك ( 2.21أقل من -3.12)، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (2.31)معياري 
 (.٪12)بة تحققها ونس متوسطةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

، (2.11-3.3)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين 
وجاء المؤشر السادس في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، وفي (2.13)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر السابع بمتوسط حسابي قيمته (2.11)
بينما يحتل المؤشر ( 3.11)يأتي المؤشر الرابع بمتوسط حسابي قيمته  المرتبة الثالثة

 (.3.3)الخامس المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
، (2-1)، و(3-1)، و(3-1)، و(2-1)، (3-4)وتعزى هذه  النتيجة إلى تحقق الشواهد 

في كتب  بدرجة مرتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها( 4-1)، و(1-1)و
في المستوى المتوسط وذلك نتيجة لعدم ( 2-1)، و(2-4)المشروع، بينما جاء الشاهدان 

وجود إشارة صريحة للبرهان الرياضي، وكذلك اختالف عدد الدروس في الفصول نتيجة 
-1)، و(1-4)لحذف العديد من الدروس من كتب المشروع، في حين تحققت الشواهد 

فضة جدًا لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه بدرجة منخ( 4-1، و(1-1)، و(3
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التتوفر مالحق في نهاية الكتاب تحتوي اختبارات معيارية، غياب صفحة  : الشواهد مثل
إلى  يشيرللصف من مقدمات الكتاب وال NCTM Focal Points النقاط المحورية 

في كتب  المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات الكتاب من كل درس أو في الفهارس
 .المشروع

 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل  :المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول 

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب للصف ، التكرارات
 : وهي كما يلي، الثاني المتوسط

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات  ( 1-1-4)الجدول 
 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل "  المواصفة الثالثة

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الوحدات والفصول والدروس : المؤشر الثامن
يشير إلـى المعرفـة الرياضـية المترابطـة بشـكل صـريح علـى غـالف الكتـاب  1-3

 .Math Connectsتحت مسمى 
 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

ـــى تـــرابط الرياضـــيات تأخـــذ   1-2 يقـــدم مهامـــا محـــددة فـــي كـــل درس تركـــز عل
ـــــل ـــــر ، الهندســـــة، : عنـــــوان المجـــــال المســـــتهدف مث الحـــــس العـــــددي، الجب

 .القياس، ، تحليل البيانات واالحتماالت

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

نوعـــًا مـــن التـــرابط بـــين محتـــوى  Study tipتـــوفر فقـــرة مهـــارات الدراســـة  1-1
 .الدرس الحالي والخبرات السابقة للطالب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
نوعــًا مـــن التــرابط بـــين  Spiral Reviewتــوفر فقــرة المراجعـــة الحلزونيــة  1-4

المفــــاهيم والمهــــارات الرياضــــية فــــي كــــل درس تــــربط بــــين الــــدروس داخــــل 
 .الوحدة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Get Ready for the Next Lessonتـوفر فقـرة اسـتعد للـدرس الالحـق  1-1
فــي الــدروس العامــة نوعــًا مــن التــرابط الرأســي للمفــاهيم الحاليــة والمهــارات 

 .المستقبلية لدروس الحقة

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

نوعــًا مـــن التــرابط بـــين  Spiral Reviewتــوفر فقــرة المراجعـــة الحلزونيــة  1-1
المفــــاهيم والمهــــارات الرياضــــية فــــي كــــل درس تــــربط بــــين الــــدروس داخــــل 

 .الوحدة

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

علـى ربـط المعرفـة السـابقة  Start Smartتعمـل دروس الفصـل التمهيـدي  1-1
للصــــف فــــي ســــياق   NCTMللطالــــب بمجــــاالت معــــايير المحتــــوى لـــــ 

 .المشكالت من واقع الحياة

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

تــدريبًا للطــالب علــى  Looking Aheadتقــدم دروس فصــل تعلــم الحــق  1-1
مهـــارات رياضـــية لمعـــايير محـــددة فـــي الصـــف تهيـــئهم لـــتعلم مهـــارات فـــي 

 .صفوف الحقة

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .ضمنيا

يقدم المعرفة الرياضية ضمنيًا في سياقات متنوعة من خالل  1-1
مشكالت من واقع الحياة يكتشف الطالب المعرفة ضمنيًا من خاللها 

 .في دروس استقصاء حل المسألة

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يظهر التوازن في تعليم وتعلم المهارات والمعرفة  الرياضية  1-4
المستهدفة في الصف تبدأ بدروس الستكشاف المفاهيم والمهارات 
المطلوبة باستخدام اليدويات  ثم يتم تقديمها بشكل مباشر وصريح 
في الدرس ومن ثم التوسع في تطبيقها من خالل دروس الحقة أو 

 .  في دروس التوسع 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 .12 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  ٪11.11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 2.31 2.3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪12 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-1-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.3)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"المواصفة الثانية 

وبذلك ( 2.21أقل من -3.12)، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (2.31)معياري 
 (.٪12)بة تحققها ونس متوسطةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

، (2.11-3.3)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين 
وجاء المؤشر السادس في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، وفي (2.13)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر السابع بمتوسط حسابي قيمته (2.11)
بينما يحتل المؤشر ( 3.11)يأتي المؤشر الرابع بمتوسط حسابي قيمته  المرتبة الثالثة

 (.3.3)الخامس المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
، (2-1)، و(3-1)، و(3-1)، و(2-1)، (3-4)وتعزى هذه  النتيجة إلى تحقق الشواهد 

في كتب  بدرجة مرتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها( 4-1)، و(1-1)و
في المستوى المتوسط وذلك نتيجة لعدم ( 2-1)، و(2-4)المشروع، بينما جاء الشاهدان 

وجود إشارة صريحة للبرهان الرياضي، وكذلك اختالف عدد الدروس في الفصول نتيجة 
-1)، و(1-4)لحذف العديد من الدروس من كتب المشروع، في حين تحققت الشواهد 

فضة جدًا لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه بدرجة منخ( 4-1، و(1-1)، و(3
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التتوفر مالحق في نهاية الكتاب تحتوي اختبارات معيارية، غياب صفحة  : الشواهد مثل
إلى  يشيرللصف من مقدمات الكتاب وال NCTM Focal Points النقاط المحورية 

في كتب  المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات الكتاب من كل درس أو في الفهارس
 .المشروع

 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل  :المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول 

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب للصف ، التكرارات
 : وهي كما يلي، الثاني المتوسط

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات  ( 1-1-4)الجدول 
 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل "  المواصفة الثالثة

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري
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 .Math Connectsتحت مسمى 
 2.22 2.22 4    ت
 322    ن
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    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.22    2.11 لمستوى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي 
  ٪21 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 .  Life Relevant تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياة يقيم تطبيقات ومواقف رياضية:  المؤشر التاسع
تتوفر صور في مقدمة الفصل تربط المحتوى الرياضي للفصل بواقع  1-3

 .  الطالب
 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

تتوفر أمثلة متنوعة تربط المعرفة الرياضية المستهدفة لكل درس بواقع  1-2
 .Real World Example الحياة في فقرة 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Real World. وتدريبات تحت مسمى أنشطة من واقع الحياةتتوفر أمثلة  1-1

 Activity  تربط المعرفة الرياضية للدرس بواقع الحياة. 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
معلومات تربط المحتوى  Real World Linkتقدم فقرة الربط بالواقع   1-4

 .الرياضي بمعلومات واقعية موثقة
 2.22 2.22   4  ت
   322  ن

 .31  2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى يبرز: المؤشر العاشر
يتضم ن كل درس مشكالت لفظية تربط المعرفة الرياضية بالبيئة المحلية  32-3

الصحة والفن الرياضة : تأخذ عنوان المجال الذي ترتبط به مثلللطالب 
...الجبال، المحميات   

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

يتضم ن كل درس مشكالت لفظية تربط المعرفة الرياضية بالمواد األخرى  32-2
 ...العلوم والجغرافيا: تأخذ عنوان المجال الذي ترتبط به مثل

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 2.122 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  ٪13.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 2.223 2.3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 ٪12 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول     
، وبانحراف (2.3)تساوي " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"المواصفة الثالثة 

؛ حيث وقع هذا متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.223)معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  (2.21قل من أ – 3.1)المتوسط في المدى ما بين 

(12٪.) 
، وجاء المؤشر (2.11-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين     

ودرجة تحققه مرتفعة، يليه ( 2.11)العاشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته
، ويحتل المؤشر الثامن (2.11)المؤشر التاسع في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 

 (.2.11)المرتبة األخيرة  بمتوسط حسابي قيمته
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، (1-1)، (2-1)، (3- 1)، و(1-1)، و(2-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد  
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب ( 2-32)، و(32-3)

متوسطة نتيجة لتوفر تدريبات تحت  بدرجة( 4-1)المشروع، في حين تحقق الشاهد 
 Realوفقرة الربط بالواقع   Real World  Activity، مسمى أنشطة من واقع الحياة

World Link  والتي تقدم معلومات تربط المحتوى الرياضي بمعلومات واقعية  إال أنها
غير موثقة في كتب المشروع في حين أن هذه الفقرات توجه إلى القراءة من مصادر 

 .متعددة في كتب السلسلة األصل بإدراج اسم المصدر ورابط الوصول إليه

بينما تحققت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدُا نتيجة لغياب فقرة المراجعة    
 Get Readyفي جميع الدروس، وفقرة استعد للدرس الالحق  Spiral Reviewالحلزونية

for the  Next Lesson  التمهيدي وكذلك غياب دروس الفصلStart Smart  ودروس
 .من كتب المشروع Looking Aheadفصل تعلم الحق 
  يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل  :المواصفة الرابعة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-1-4)يوضح الجدول

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في كتاب 
 :   الطالب للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي

 (4-1-4)الجدول 
 د ومؤشرات المواصفة الرابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواه

  "النوعي المتعدد المداخل يشجع المحتوى التعلم" 
 لنسبةا المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Cooperative Learning.    يقدم مهام تشجع التعلم التعاوني : المؤشر الحادي عشر

إلى حل  P.S.I Team  + توجه فقرة في إطار حل المشكلة   33-3
 .المسائل مع المجموعة بشكل صريح

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

إلى العمل في مجموعات  Exploreتوجه دروس االستكشاف  33-2
الكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية بإبراز صورة تعكس العمل 

 .التعاوني بين الطالب

 2.22 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 2.22   3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  ٪41.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 .للمعرفة الرياضية Scientific Inquiry يقدم مهام متنوعة تشجع االستقصاء العلمي: الثاني عشرالمؤشر 
الطالب على البحث  Exploreتشجع أسئلة درس االستكشاف  32-3

 .واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن
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 لنسبةا المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

أسئلة موجهة الستكشاف  Mini labتقدم فقرة المختبر الصغير  32-2
 .المفاهيم الرياضية الجديدة في الدرس تتضمن أمثلة توضيحية

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

تشجع المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت  32-1
Problem Solving Investigation  الطالب على اختيار

 .وتطبيق االستراتيجية المناسبة للحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.31 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  ٪11.2 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .يشجع الطالب على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية وتطبيقاتها: المؤشر الثالث عشر
على تطبيق المعرفة  Extendتشجع أسئلة درس التوسع  31-3

الرياضية وتوسيعها باستخدام التقنية أو تطبيقها في سياقات 
 .   متعددة

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 Get ready for the تشجع تدريبات فقرة استعد للدرس الالحق  31-2

next Lesson  الطالب على توسيع المفاهيم والمهارات الرياضية
 .التي اكتسبها في الدرس

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

الطالب على  Practice Extraتوجه فقرة التدريبات اإلضافية  31-1
التوسع في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في 

 .نهاية كل درس بالرجوع إلى مالحق الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.11 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 .تتطلب تطبيق المعرفة الرياضية بطرق متعددة Projectsيقدم مهام على هيئة مشروعات : المؤشر الرابع عشر
الطالب إلى أداء مهام  Unit projectيوجه مشروع الوحدة  34-3

لتطبيق المعرفة الرياضية في سياقات متعددة تعتمد على عمليات 
 .البحث العلمي

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

تتوفر مهام في مالحق الكتاب تتطلب تنفيذ مشاريع لحل  34-2
تشجع الطالب على  Problem-Solving Projectsالمشكالت 

 .تطبيق المعرفة والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22  2.22   المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  ٪2.22 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الخامس عشر

 Think Aboutيوجه إلى التفكير بشكل صريح من خالل فقرة  31-3

It  وفي فقرة ،Analyze the Results  في درس االستكشاف
 .تتضمن مجموعة من التساؤالت التي تشجع ماوراء المعرفة

 2.11 2.1   2 2 ت

   12 12 ن

يوجه الطالب بشكل صريح في كل درس إلى التفكير ويؤكد على  31-2
فهم المفاهيم الرياضية المتضمنة في فقرة تحقق من مدى تقدمك 

Check your progress  وفقرة تحقق من فهمكCheck your 
understanding 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 لنسبةا المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

بشكل صريح تطوير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-1
 المرونة في التعامل مع األعداد من خالل فقرة الحس العددي

Number Sense   

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تطوير مهارات التفكير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-4
 Find theالناقد من خالل مهام توجه الكتشاف الخطأ مثل  

Error  وأي مما يلي مختلفWhich One Doesn’t 

Belong. 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تطوير مهارات التفكير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-1
ومهام  Open Endedاإلبداعي من خالل المهام المفتوحة 

 Challengeالتحدي  

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 .22 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 2.33 3.12 تحقق المواصفة الرابعةالمتوسط الحسابي لمستوى 
 ٪14 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-1-4)يتضح من الجدول 
، (3.12)تساوي " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"المواصفة الرابعة 
؛ حيث متوسطه، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.33)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  – 3.12)وقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (.٪14)المواصفة تساوي  

المؤشرالثاني عشر ، (2.12-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين   
، يليه المؤشر الخامس عشر بمتوسط (2.12)بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي قيمته 

دي عشر بمتوسط حسابي قيمته ، وفي المرتبة الثالثة المؤشر الحا(2.13)حسابي قيمته 
في حين تحقق المؤشر الثالث عشر بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته ( 3.11)
( 2.22)وفي المرتبة األخيرة يأتي المؤشر الرابع عشر بمتوسط حسابي قيمته ( 2.12)

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة
الخامس عشر بدرجة وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر الثاني عشر و    

الذان تحققا بدرجة مرتفعة مما يدل على ( 3-31)، و(2-33)مرتفعة، باإلضافة إلى 
 .توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
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 لنسبةا المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

أسئلة موجهة الستكشاف  Mini labتقدم فقرة المختبر الصغير  32-2
 .المفاهيم الرياضية الجديدة في الدرس تتضمن أمثلة توضيحية

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

تشجع المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت  32-1
Problem Solving Investigation  الطالب على اختيار

 .وتطبيق االستراتيجية المناسبة للحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.31 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  ٪11.2 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .يشجع الطالب على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية وتطبيقاتها: المؤشر الثالث عشر
على تطبيق المعرفة  Extendتشجع أسئلة درس التوسع  31-3

الرياضية وتوسيعها باستخدام التقنية أو تطبيقها في سياقات 
 .   متعددة

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 Get ready for the تشجع تدريبات فقرة استعد للدرس الالحق  31-2

next Lesson  الطالب على توسيع المفاهيم والمهارات الرياضية
 .التي اكتسبها في الدرس

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

الطالب على  Practice Extraتوجه فقرة التدريبات اإلضافية  31-1
التوسع في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في 

 .نهاية كل درس بالرجوع إلى مالحق الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.11 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 .تتطلب تطبيق المعرفة الرياضية بطرق متعددة Projectsيقدم مهام على هيئة مشروعات : المؤشر الرابع عشر
الطالب إلى أداء مهام  Unit projectيوجه مشروع الوحدة  34-3

لتطبيق المعرفة الرياضية في سياقات متعددة تعتمد على عمليات 
 .البحث العلمي

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

تتوفر مهام في مالحق الكتاب تتطلب تنفيذ مشاريع لحل  34-2
تشجع الطالب على  Problem-Solving Projectsالمشكالت 

 .تطبيق المعرفة والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22  2.22   المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  ٪2.22 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الخامس عشر

 Think Aboutيوجه إلى التفكير بشكل صريح من خالل فقرة  31-3

It  وفي فقرة ،Analyze the Results  في درس االستكشاف
 .تتضمن مجموعة من التساؤالت التي تشجع ماوراء المعرفة

 2.11 2.1   2 2 ت

   12 12 ن

يوجه الطالب بشكل صريح في كل درس إلى التفكير ويؤكد على  31-2
فهم المفاهيم الرياضية المتضمنة في فقرة تحقق من مدى تقدمك 

Check your progress  وفقرة تحقق من فهمكCheck your 
understanding 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 لنسبةا المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

بشكل صريح تطوير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-1
 المرونة في التعامل مع األعداد من خالل فقرة الحس العددي

Number Sense   

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تطوير مهارات التفكير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-4
 Find theالناقد من خالل مهام توجه الكتشاف الخطأ مثل  

Error  وأي مما يلي مختلفWhich One Doesn’t 

Belong. 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تطوير مهارات التفكير   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-1
ومهام  Open Endedاإلبداعي من خالل المهام المفتوحة 

 Challengeالتحدي  

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 .22 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 2.33 3.12 تحقق المواصفة الرابعةالمتوسط الحسابي لمستوى 
 ٪14 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-1-4)يتضح من الجدول 
، (3.12)تساوي " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"المواصفة الرابعة 
؛ حيث متوسطه، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.33)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  – 3.12)وقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (.٪14)المواصفة تساوي  

المؤشرالثاني عشر ، (2.12-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين   
، يليه المؤشر الخامس عشر بمتوسط (2.12)بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي قيمته 

دي عشر بمتوسط حسابي قيمته ، وفي المرتبة الثالثة المؤشر الحا(2.13)حسابي قيمته 
في حين تحقق المؤشر الثالث عشر بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته ( 3.11)
( 2.22)وفي المرتبة األخيرة يأتي المؤشر الرابع عشر بمتوسط حسابي قيمته ( 2.12)

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة
الخامس عشر بدرجة وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر الثاني عشر و    

الذان تحققا بدرجة مرتفعة مما يدل على ( 3-31)، و(2-33)مرتفعة، باإلضافة إلى 
 .توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
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في ( 2-34)و( 3-34)، و(1-31)، و(2-31)، (3-33)بينما جاءت الشواهد    
د من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد مثل المستوى المنخفض جدا وذلك نتيجة لغياب العدي

P.S.I Team  التي توجه إلى حل المسائل مع المجموعة بشكل صريح، وفقرة استعد للدرس
التي تساعد الطالب على التوسع في  Practice Extraالالحق  وفقرة التدريبات اإلضافية 

تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في نهاية كل درس بالرجوع إلى مالحق 
الكتاب، وكذلك اليوجد مشروع وحدة لعدم وجود تصنيف محتوى كتب المشروع كوحدات 

 Problem-Solvingوغياب مهام مشاريع لحل المشكالت كما في األصل،  دراسية

Projects  من مالحق  كتب المشروع والتي تشجع الطالب على تطبيق المعرفة والمهارات
 .الرياضية المكتسبة في واقع الحياة

 يجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية  :المواصفة الخامسة
، التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول 

ئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في كتاب الطالب للصف والنسب الم
 :   وهي كما يلي، الثاني المتوسط

 (1-1-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة

 " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية " 
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 Independent Learning يشجع الطالب على التعلم الذاتي والمستقل: المؤشر السادس عشر

معلنة في أفكار كل فصل وكل ( نواتج التعلم)يقدم أهداف التعلم  31-3
درس لتوجه الطالب نحو الهدف في كل مرحلة من مراحل التعلم 

 .في الفصل أو الدرس المحدد. Main Ideaمن خالل فقرة 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Getيقدم التساؤالت الذاتية في بداية كل فصل من خالل فقرة  31-2

Ready for Chapter…  وفي كل مرحلة من مراحل الدرس مثل
وتحقق من  Check Your Progressفقرة تحقق من تعلمك 

 ...Check your understandingفهمك 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
توجه التساؤالت الذاتية في درس االستكشاف المتضمنة في فقرة  31-1

Activity  إلى التعلم الذاتي بشكل صريح. 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Extra Practice،Problemمثل )تشجع التدريبات اإلضافية  31-4

Solving Handbook  ،Mixed Problem Solving )
في ملحق الكتاب  Student Handbookالمتضمنة في كتيب 

 .على التعلم الذاتي والمستقل

 2.122 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

142 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 Key Concepts ،Photoمثل )تشجع المراجع اإلضافية  31-1

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas ) المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في

 .ملحق الكتاب على التعلم الذاتي والمستقل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Concepts and Skillsتشجع فقرة بنك المفاهيم والمهارات  31-1

Bank  المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في ملحق
 .الكتاب على التعلم الذاتي والمستقل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب إلى محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق  31-1
 Reading in theالتعلم في فقرةقدراته لكل مرحلة من مراحل 

Content Area  على رابطMath online. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 .21 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  ٪44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

ا ترتبط بالخبرة السابقة: المؤشرالسابع عشر  .للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها يقدم مهاما
الطالب إلى  …Get ready for Chapterتوجه صفحة التهيئة  31-3

مراجعة الخبرة السابقة لدية قبل البدء بعملية التعلم من خالل 
تدريبات في الكتاب وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة 

 .مماثلة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تساعد األنشطة االستهاللية للدرس الطالب في ربط الخبرة السابقة  31-2
وفقرة المختبر  to learn   Get readyلديه من خالل فقرة 

 .والمهارات والمفاهيم المراد تعلمها Mini labالصغير 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

الطالب بشكل صريح  start smartتوجه صفحة البداية الذكية  31-1
إلى مراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها لدراسة 

قائمة  يسرد" دعنا نراجع " محتوى الكتاب في كل درس في فقرة  
 .بأبرز المعلومات والمهارات المقصودة للمراجعة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22   2 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر المتوسط
  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 2.21 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (3.11)تساوي " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (2.21أقل من-312)في المدى ما بين 
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في ( 2-34)و( 3-34)، و(1-31)، و(2-31)، (3-33)بينما جاءت الشواهد    
د من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد مثل المستوى المنخفض جدا وذلك نتيجة لغياب العدي

P.S.I Team  التي توجه إلى حل المسائل مع المجموعة بشكل صريح، وفقرة استعد للدرس
التي تساعد الطالب على التوسع في  Practice Extraالالحق  وفقرة التدريبات اإلضافية 

تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في نهاية كل درس بالرجوع إلى مالحق 
الكتاب، وكذلك اليوجد مشروع وحدة لعدم وجود تصنيف محتوى كتب المشروع كوحدات 

 Problem-Solvingوغياب مهام مشاريع لحل المشكالت كما في األصل،  دراسية

Projects  من مالحق  كتب المشروع والتي تشجع الطالب على تطبيق المعرفة والمهارات
 .الرياضية المكتسبة في واقع الحياة

 يجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية  :المواصفة الخامسة
، التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول 

ئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في كتاب الطالب للصف والنسب الم
 :   وهي كما يلي، الثاني المتوسط

 (1-1-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة

 " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية " 
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 Independent Learning يشجع الطالب على التعلم الذاتي والمستقل: المؤشر السادس عشر

معلنة في أفكار كل فصل وكل ( نواتج التعلم)يقدم أهداف التعلم  31-3
درس لتوجه الطالب نحو الهدف في كل مرحلة من مراحل التعلم 

 .في الفصل أو الدرس المحدد. Main Ideaمن خالل فقرة 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Getيقدم التساؤالت الذاتية في بداية كل فصل من خالل فقرة  31-2

Ready for Chapter…  وفي كل مرحلة من مراحل الدرس مثل
وتحقق من  Check Your Progressفقرة تحقق من تعلمك 

 ...Check your understandingفهمك 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
توجه التساؤالت الذاتية في درس االستكشاف المتضمنة في فقرة  31-1

Activity  إلى التعلم الذاتي بشكل صريح. 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Extra Practice،Problemمثل )تشجع التدريبات اإلضافية  31-4

Solving Handbook  ،Mixed Problem Solving )
في ملحق الكتاب  Student Handbookالمتضمنة في كتيب 

 .على التعلم الذاتي والمستقل

 2.122 2.21 1 3   ت

 11 21   ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 Key Concepts ،Photoمثل )تشجع المراجع اإلضافية  31-1

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas ) المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في

 .ملحق الكتاب على التعلم الذاتي والمستقل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Concepts and Skillsتشجع فقرة بنك المفاهيم والمهارات  31-1

Bank  المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في ملحق
 .الكتاب على التعلم الذاتي والمستقل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب إلى محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق  31-1
 Reading in theالتعلم في فقرةقدراته لكل مرحلة من مراحل 

Content Area  على رابطMath online. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 .21 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  ٪44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

ا ترتبط بالخبرة السابقة: المؤشرالسابع عشر  .للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها يقدم مهاما
الطالب إلى  …Get ready for Chapterتوجه صفحة التهيئة  31-3

مراجعة الخبرة السابقة لدية قبل البدء بعملية التعلم من خالل 
تدريبات في الكتاب وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة 

 .مماثلة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تساعد األنشطة االستهاللية للدرس الطالب في ربط الخبرة السابقة  31-2
وفقرة المختبر  to learn   Get readyلديه من خالل فقرة 

 .والمهارات والمفاهيم المراد تعلمها Mini labالصغير 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

الطالب بشكل صريح  start smartتوجه صفحة البداية الذكية  31-1
إلى مراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها لدراسة 

قائمة  يسرد" دعنا نراجع " محتوى الكتاب في كل درس في فقرة  
 .بأبرز المعلومات والمهارات المقصودة للمراجعة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22   2 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر المتوسط
  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 2.21 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (3.11)تساوي " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (2.21أقل من-312)في المدى ما بين 
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، (2.22 – 3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة وحصل على المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

 (. 3.12)يليه المؤشر السادس عشر بمتوسط حسابي قيمته ( 2.22)قيمته 
، (4-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)ى هذه النتيجة لتحقق الشواهد وتعز 

بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 2-31)، و(3-31)و
 .الشواهد في كتب المشروع

في المستوى ( 1-31)، و(1-31)، و(1-31)، و(1-31)بينما جاءت  الشواهد  
عديد من الفقرات والمصادر التي تحقق هذه الشواهد من المنخفض جدًا نتيجة لغياب  ال

 Extra Practice،Problem Solving Handbook  ،Mixedكتب المشروع مثل 

Problem Solving ) مثل )، وكذلك المراجع اإلضافيةKey Concepts ،Photo 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) وفقرة بنك
 Studentالمتضمنة في كتيب  Concepts and Skills Bankوالمهارات  المفاهيم

Handbook  في ملحق الكتاب والتي تشجع التعلم الذاتي والمستقل، وغياب المحتوى
اإللكتروني الذي يدعم التعلم المستقل وفق قدرات الطالب لكل مرحلة من مراحل التعلم في 

 .Math online على رابط Reading in the Content Areaفقرة
 .يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"  :المواصفة السادسة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في كتاب 

 :   يليوهي كما ، الطالب للصف الثاني المتوسط
 ( 1-1-4)الجدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 
 " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية "

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 متوسط
 

 منخفض
 

 جداا  منخفض
 

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر
 Problem-Solvingتوجه فكرة درس حل المشكلة   31-3

Investigation  إلى التدرب على استراتيجية محددة من
حل مسألة ابسط، البحث عن نمط، )استراتيجيات حل المشكالت 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 متوسط
 

 منخفض
 

 جداا  منخفض
 

 ....(.الحل عكسياً 
إلى  Analyze The Strategyتوجه األسئلة المتضمنة في فقرة   31-2

 .تحليل المشكلة أبعاد الخطة المستهدفة 
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تقدم  أمثلة دروس حل المشكالت تدريبًا مباشرًا على استخدام  31-1
 ، خطط Understand افهم )الخطوات األربع لحل المشكالت 

Plan حل ، Solve تحقق ، Check) 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

-Problemتتوفر مهام متنوعة في درس استقصاءحل المشكلة   31-4

Solving Investigation   تتطلب تطبيق الخطة المستهدفة بشكل
 .مباشر يشير إليها رأس السؤال

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر التاسع عشر
 Problem-Solving Investigation يتضمن درس حل المشكالت 31-3

 .توجيه للطالب باختيار االستراتيجية المناسبة للحل
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Mixed problem solvingتتوفر مهام متعددة في دروس   31-2
 .تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة للحل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Practice and problemتتوفر مهام في كل درس في فقرة   31-1

solving تشجع الطالب على اختيار استراتيجيات حل المشكالت. 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22   2 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 الرياضي لدى الطالبيستهدف تطوير مهارات البرهان : المؤشر  العشرون
تتضمن حلول األمثلة تبرير لكل خطوة،  والتي تمثل تدريبًا مكثفًا  22-3

على  طريقة االستدالل الرياضي والمبني على معرفة المقدمات وفهم 
 .البيانات، ثم تحديد المطلوب و الوصول للنتائج 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تبريرًا لكل خطوة يقوم بها  الطالب يتضمن كل درس أسئلة تتطلب  22-2
 .للوصول إلى الحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تشير بشكل صريح إلى  Reasoningيقدم مهام في فقرة التبرير  22-1
 Check for االستدالل والبرهان الرياضي، وفقرة التبرير 

Reasonableness 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
دروس لحل مشكالت يعتمد على استراتيجية التبرير المنطقي يقدم  22-4

 .كاستراتيجية لحل المشكالت
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
إلى التبرير الرياضي بشكل صريح   Writing in Mathتوجه فقرة  22-1

 .لتنفيذ المهمة في الدرس
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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، (2.22 – 3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة وحصل على المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

 (. 3.12)يليه المؤشر السادس عشر بمتوسط حسابي قيمته ( 2.22)قيمته 
، (4-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)ى هذه النتيجة لتحقق الشواهد وتعز 

بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 2-31)، و(3-31)و
 .الشواهد في كتب المشروع

في المستوى ( 1-31)، و(1-31)، و(1-31)، و(1-31)بينما جاءت  الشواهد  
عديد من الفقرات والمصادر التي تحقق هذه الشواهد من المنخفض جدًا نتيجة لغياب  ال

 Extra Practice،Problem Solving Handbook  ،Mixedكتب المشروع مثل 

Problem Solving ) مثل )، وكذلك المراجع اإلضافيةKey Concepts ،Photo 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) وفقرة بنك
 Studentالمتضمنة في كتيب  Concepts and Skills Bankوالمهارات  المفاهيم

Handbook  في ملحق الكتاب والتي تشجع التعلم الذاتي والمستقل، وغياب المحتوى
اإللكتروني الذي يدعم التعلم المستقل وفق قدرات الطالب لكل مرحلة من مراحل التعلم في 

 .Math online على رابط Reading in the Content Areaفقرة
 .يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"  :المواصفة السادسة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في كتاب 

 :   يليوهي كما ، الطالب للصف الثاني المتوسط
 ( 1-1-4)الجدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 
 " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية "

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 متوسط
 

 منخفض
 

 جداا  منخفض
 

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر
 Problem-Solvingتوجه فكرة درس حل المشكلة   31-3

Investigation  إلى التدرب على استراتيجية محددة من
حل مسألة ابسط، البحث عن نمط، )استراتيجيات حل المشكالت 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 متوسط
 

 منخفض
 

 جداا  منخفض
 

 ....(.الحل عكسياً 
إلى  Analyze The Strategyتوجه األسئلة المتضمنة في فقرة   31-2

 .تحليل المشكلة أبعاد الخطة المستهدفة 
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تقدم  أمثلة دروس حل المشكالت تدريبًا مباشرًا على استخدام  31-1
 ، خطط Understand افهم )الخطوات األربع لحل المشكالت 

Plan حل ، Solve تحقق ، Check) 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

-Problemتتوفر مهام متنوعة في درس استقصاءحل المشكلة   31-4

Solving Investigation   تتطلب تطبيق الخطة المستهدفة بشكل
 .مباشر يشير إليها رأس السؤال

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر التاسع عشر
 Problem-Solving Investigation يتضمن درس حل المشكالت 31-3

 .توجيه للطالب باختيار االستراتيجية المناسبة للحل
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Mixed problem solvingتتوفر مهام متعددة في دروس   31-2
 .تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة للحل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Practice and problemتتوفر مهام في كل درس في فقرة   31-1

solving تشجع الطالب على اختيار استراتيجيات حل المشكالت. 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22   2 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 الرياضي لدى الطالبيستهدف تطوير مهارات البرهان : المؤشر  العشرون
تتضمن حلول األمثلة تبرير لكل خطوة،  والتي تمثل تدريبًا مكثفًا  22-3

على  طريقة االستدالل الرياضي والمبني على معرفة المقدمات وفهم 
 .البيانات، ثم تحديد المطلوب و الوصول للنتائج 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تبريرًا لكل خطوة يقوم بها  الطالب يتضمن كل درس أسئلة تتطلب  22-2
 .للوصول إلى الحل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تشير بشكل صريح إلى  Reasoningيقدم مهام في فقرة التبرير  22-1
 Check for االستدالل والبرهان الرياضي، وفقرة التبرير 

Reasonableness 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
دروس لحل مشكالت يعتمد على استراتيجية التبرير المنطقي يقدم  22-4

 .كاستراتيجية لحل المشكالت
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
إلى التبرير الرياضي بشكل صريح   Writing in Mathتوجه فقرة  22-1

 .لتنفيذ المهمة في الدرس
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 متوسط
 

 منخفض
 

 جداا  منخفض
 

 2.22 1 المؤشر العشرون المتوسط الحسابي لمستوى تحقق
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة في الرياضيات: المؤشر الحادي والعشرون
بشكل صريح من  Reading Mathتوجه فقرة قراءة الرياضيات  23-3

 .خالل مربعات الحوار في داخل الدرس إلى القراءة في الرياضيات
 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج  Real- World Linkتوجه فقرة   23-2
 . رابط أو اسم المصدر لمزيد من القراءة

 2.122 3.11  3 1  ت

  21 11  ن
 Reading toيدعم مهارات القراءة  لدى الطالب من خالل صفحة  23-1

solve Problems 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
بشكل معلن في بداية كل درس  New vocabularyتوفر المفردات  23-4

وكل فصل والشرح المصاحب لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة 
 .الرياضية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Reading in theيوجه الطالب إلى القراءة من الموقع في فقرة    23-1

Content Area   على الرابطMath Online  وحل األسئلة
 .اإللكترونية الموجهة في هذه الفقرة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 .3 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون
  ٪41 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون

 .تنمية مهارات الكتابة في الرياضياتيستهدف : المؤشر الثاني والعشرون
يقدم أنشطة متنوعة لتنمية الكتابة بشكل صريح في كل درس تحت  22-3

 .Writing in Mathمسمى 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
تدعم مسائل مهارات التفكير العليا الكتابة الرياضية من خالل  22-2

 .تشجيع الطالب على شرح وتفسير خطوات الحل
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .على الكتابة في الرياضيات Foldablesتشجع المطويات  22-1

    322 ن
 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون

  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون
 .يستهدف تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى الطالب: والعشرونالمؤشر الثالث 

يقدم مهام متنوعة داخل كل درس تشجع الربط بين أجزاء المعرفة  21-3
 ... الرياضية كالجبر واإلحصاء واالحتماالت والقياس

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 يوجد في كل درس مهام رياضية تتخذ عنوان مستقل يربط 21-2
الرياضيات بسياقات  متعددة تشجع على ربط المعرفة الرياضية بهذه 

أو ... السياقات وتأخذ عنوان مادة دراسية مثل جغرافيا، تاريخ، علوم
 ...من واقع الحياة مثل طعام، صحة، بيئة

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

الطالب إلى يقدم في كل درس أمثلة  وتدريبات من واقع الحياة توجة  21-1
 ربط المعرفة الرياضية بشكل صريح  بالواقع

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 متوسط
 

 منخفض
 

 جداا  منخفض
 

 2.22 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون
  ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون

 .تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهميشجع الطالب على استخدام : المؤشر الرابع والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة الرياضية من  24-3

 . نماذج، ورسوم، ورموز
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن
    322 ن

يقدم المفاهيم الرياضية في الدرس بتمثيالت متعددة  لفظية، ورمزية،  24-2
 Concept وجدول،ورسوم توضيحية داخل إطار المفاهيم في الدرس

Summary  أوKey Concept وفي أجزاء محتلفة من الدرس. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون
  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات  21-3

المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية التي تبرز في حل 
 .المشكالت اللفظية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يربط المعرفة الرياضية بصور من الواقع تظهر في فصل البداية  21-2
 .في نهاية كل درس Start smart الذكية

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تحليل وتفسير التمثيالت البصرية التي  21-1

 . تبرز في حل المشكالت اللفظية
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يوفر أسئلة وأفكارًا توضيحية تساعد على االستخدام الفعال للنماذج  21-4
 .والتمثيالت البصرية تتمثل في دروس االستكشاف

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشرون
  ٪11 االخامس والعشرونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 2.23 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (2.11)تساوي " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"السادسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط في مرتفعة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.23)
 (.٪11)هذه المواصفة تساوي   ونسبة تحقق، (1-2.21)المدى ما بين 

، وجاء (1 – 3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
المتوسط الحسابي للمؤشرات الثامن عشر، والعشرون، والثاني والعشرون والرابع والعشرون 

بمتوسط يليها المؤشرالثالث والعشرون ، واحتلت بذلك المرتبة األولى( 1.22)يساوي 
في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر الخامس ( 2.12)حسابي قيمته 
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 2.22 1 المؤشر العشرون المتوسط الحسابي لمستوى تحقق
  ٪322 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة في الرياضيات: المؤشر الحادي والعشرون
بشكل صريح من  Reading Mathتوجه فقرة قراءة الرياضيات  23-3

 .خالل مربعات الحوار في داخل الدرس إلى القراءة في الرياضيات
 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج  Real- World Linkتوجه فقرة   23-2
 . رابط أو اسم المصدر لمزيد من القراءة

 2.122 3.11  3 1  ت

  21 11  ن
 Reading toيدعم مهارات القراءة  لدى الطالب من خالل صفحة  23-1

solve Problems 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
بشكل معلن في بداية كل درس  New vocabularyتوفر المفردات  23-4

وكل فصل والشرح المصاحب لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة 
 .الرياضية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Reading in theيوجه الطالب إلى القراءة من الموقع في فقرة    23-1

Content Area   على الرابطMath Online  وحل األسئلة
 .اإللكترونية الموجهة في هذه الفقرة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 .3 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون
  ٪41 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون

 .تنمية مهارات الكتابة في الرياضياتيستهدف : المؤشر الثاني والعشرون
يقدم أنشطة متنوعة لتنمية الكتابة بشكل صريح في كل درس تحت  22-3

 .Writing in Mathمسمى 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
تدعم مسائل مهارات التفكير العليا الكتابة الرياضية من خالل  22-2

 .تشجيع الطالب على شرح وتفسير خطوات الحل
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .على الكتابة في الرياضيات Foldablesتشجع المطويات  22-1

    322 ن
 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون

  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون
 .يستهدف تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى الطالب: والعشرونالمؤشر الثالث 

يقدم مهام متنوعة داخل كل درس تشجع الربط بين أجزاء المعرفة  21-3
 ... الرياضية كالجبر واإلحصاء واالحتماالت والقياس

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 يوجد في كل درس مهام رياضية تتخذ عنوان مستقل يربط 21-2
الرياضيات بسياقات  متعددة تشجع على ربط المعرفة الرياضية بهذه 

أو ... السياقات وتأخذ عنوان مادة دراسية مثل جغرافيا، تاريخ، علوم
 ...من واقع الحياة مثل طعام، صحة، بيئة

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

الطالب إلى يقدم في كل درس أمثلة  وتدريبات من واقع الحياة توجة  21-1
 ربط المعرفة الرياضية بشكل صريح  بالواقع

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 متوسط
 

 منخفض
 

 جداا  منخفض
 

 2.22 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون
  ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون

 .تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهميشجع الطالب على استخدام : المؤشر الرابع والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة الرياضية من  24-3

 . نماذج، ورسوم، ورموز
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن
    322 ن

يقدم المفاهيم الرياضية في الدرس بتمثيالت متعددة  لفظية، ورمزية،  24-2
 Concept وجدول،ورسوم توضيحية داخل إطار المفاهيم في الدرس

Summary  أوKey Concept وفي أجزاء محتلفة من الدرس. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون
  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات  21-3

المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية التي تبرز في حل 
 .المشكالت اللفظية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يربط المعرفة الرياضية بصور من الواقع تظهر في فصل البداية  21-2
 .في نهاية كل درس Start smart الذكية

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تحليل وتفسير التمثيالت البصرية التي  21-1

 . تبرز في حل المشكالت اللفظية
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يوفر أسئلة وأفكارًا توضيحية تساعد على االستخدام الفعال للنماذج  21-4
 .والتمثيالت البصرية تتمثل في دروس االستكشاف

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشرون
  ٪11 االخامس والعشرونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 2.23 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (2.11)تساوي " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"السادسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط في مرتفعة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.23)
 (.٪11)هذه المواصفة تساوي   ونسبة تحقق، (1-2.21)المدى ما بين 

، وجاء (1 – 3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
المتوسط الحسابي للمؤشرات الثامن عشر، والعشرون، والثاني والعشرون والرابع والعشرون 

بمتوسط يليها المؤشرالثالث والعشرون ، واحتلت بذلك المرتبة األولى( 1.22)يساوي 
في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر الخامس ( 2.12)حسابي قيمته 
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، يليه المؤشر التاسع عشر بمتوسط حسابي (2.21)والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 
، واحتل المؤشر الحادي والعشرون المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته (2)قيمته 

(3.11  .) 
النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر الثامن عشر، والعشرون، والثاني  وتعزى هذه      

-31)، و(3-31)والعشرون، والرابع والعشرون بدرجة مرتفعة، وكذلك تحققت الشواهد 
بدرجة مرتفعة أيضًا، مما ( 4-21)، و(1-21)، و(3-21)، و(1-31)، و(23-4)، (1

بينما تحقق .في كتب المشروع،  يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد
بدرجة متوسطة حيث توفرت المفردات في بعض ( 2-23)، و(3-23)الشاهدان 

والتي توجه  Reading Mathالمواضع في كتب المشروع مثل فقرة قراءة الرياضيات 
. بشكل صريح من خالل مربعات الحوار في داخل الدرس إلى القراءة في الرياضيات

 .جميع الدروس في كتب السلسلة األصل بالرغم من وجودها في
في المستوى المنخفض ( 2-21)، و(1-23)، و(1-23)، و(2-31)وجاءت الشواهد 

جدًا نتيجة لغياب  العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل مهام 
والتي تتطلب اختيار االستراتيجية   Mixed problem solvingمتعددة في دروس  

يوجد توجيه للقراءة أو اسم المصدر للمزيد من القراءة والتوسع   الكما . لمناسبة للحلا
صفحة / 2-، 1-2= 34صفحة /  3- 3تقريبا في جميع فقرات الربط بالحياة كما في 

 Reading to solve، وال تتوفر صفحات .وغيرها =  23صفحة / 1-23-2، و=  31

Problems ر فقرة في كتب المشروع، و ال تتوفReading in the Content Area 
 على الرابط

للمذاكرة والتنظيم     يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة :المواصفة السابعة
 .الذاتي

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في كتاب ، التكرارات

 : الطالب للصف الثاني المتوسط كما يلي
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 (1-1-4)الجدول
 ومؤشرات المواصفة السابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد 

 " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر يستهدف تدريب الطالب على: المؤشر السادس والعشرون 

 How to use your math bookتوجــه صـــفحة  21-3
الطالـــــــب  إلـــــــى  الطريقــــــــة المناســـــــبة لدراســـــــة الرياضــــــــيات 

 باستخدام محتوى الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Studyتدعم المهام المتضمنة في دليل الدراسة والمراجعة   21-2

Guide and Review   في  نهاية كل فصل تحسين الفهم
والتذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح المفردات بأرقام 

 .الصفحات، واسئلة اختبارية على المفردات

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

المتضمنة في  Lesson-by-Lesson Reviewتدعم فقرة  21-1
دليل الدراسة والمراجعة مهارات الدراسة بتقديم األفكار 
الرئيسة للدروس مدعمة باألمثلة بشكل مبسط يسهل 

 . تذكرها

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون
  ٪11.1 والعشرونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السابع والعشرون
 Standarized Testتقدم فقرة االختبار المعياري  21-3

Practice  في كل درس تدريب على هذا النوع من
 .االختبارات

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Standarized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية  21-2

Practice  التي ترتبط بالمعرفة والمهارات المطلوبة في
نهاية كل فصل توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة 

 .تظهر في مستطيل أعلى الصفحة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

تتوفر إرشادات للتدرب على نماذج االختبارات المعيارية  21-1
Preparing for standardized tests  في الصفحات

اليومية، )الختامية لكتاب الطالب مزودة بحلولها 
 (.واالسبوعية، والشهرية 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

في إرشادات عامة لتحقيق  Tips for successتوفر فقرة  21-4
في الصفحات الختامية ( قبل وفي أثناء االختبار)النجاح 

 .لكتاب الطالب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون

 2.22 ٪2.22 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون
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، يليه المؤشر التاسع عشر بمتوسط حسابي (2.21)والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 
، واحتل المؤشر الحادي والعشرون المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته (2)قيمته 

(3.11  .) 
النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر الثامن عشر، والعشرون، والثاني  وتعزى هذه      

-31)، و(3-31)والعشرون، والرابع والعشرون بدرجة مرتفعة، وكذلك تحققت الشواهد 
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 .الذاتي
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 (1-1-4)الجدول
 ومؤشرات المواصفة السابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد 

 " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر يستهدف تدريب الطالب على: المؤشر السادس والعشرون 

 How to use your math bookتوجــه صـــفحة  21-3
الطالـــــــب  إلـــــــى  الطريقــــــــة المناســـــــبة لدراســـــــة الرياضــــــــيات 

 باستخدام محتوى الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Studyتدعم المهام المتضمنة في دليل الدراسة والمراجعة   21-2

Guide and Review   في  نهاية كل فصل تحسين الفهم
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 . تذكرها
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 322    ن
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  ٪11.1 والعشرونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السابع والعشرون
 Standarized Testتقدم فقرة االختبار المعياري  21-3
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 .االختبارات
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 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون

 2.22 ٪2.22 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .قدم إرشادات ومخططات متنوعة  لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: الثامن والعشرونالمؤشر 
 Readingفي صفحة  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3

to solve Problems  توجيهات صريحة للطالب بتنظيم
المهارات والمعرفة الرياضية في مخططات تساعد في 

 .التذكر والدراسة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

أو Concept Summary يوفر إطار المفاهيم الرياضية  21-2
Key Concept  في كل درس استراتيجيات لتنظيم

المهارات والمعرفة الرياضية تساعد الطالب في التذكر 
 والفهم

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 3.1 والعشرونالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن 
  ٪12 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر التاسع  والعشرون
 2.22 1.22    4 ت تساعد فقرة المطويات الطالب في تلخيص أفكاره وتنظيمها 21-3

    322 ن
 2.22 1 تحقق المؤشر التاسع والعشرونالمتوسط الحسابي لمستوى 

  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون
 2.22 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

  ٪41.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
تساوي " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة للمذاكرة والتنظيم الذاتي"السابعة 

؛ منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)، وبانحراف معياري (3.11)
، ونسبة تحقق هذه (3.1أقل من  – 2.11)ى ما بين حيث جاء هذا المتوسط في المد

 (.٪41.1)المواصفة تساوي 
، وجاء (1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، يليه المؤشر (1)المؤشر التاسع والعشرون في المرتبة األولى،بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة الثالثة (3.1)الثامن والعشرون في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 

، وجاء المؤشر السابع (3.22)ون بمتوسط حسابي قيمته المؤشر السادس والعشر 
 (.2.22)والعشرون في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

، بدرجة مرتفعة (3-21)، و(2-21)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
 .مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
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ميع شواهد المؤشر السابع والعشرون بدرجة منخفضة جدًا، باإلضافة إلى وتحققت ج  
: ، نتيجة لعدم توفر لغياب العديد من الفقرات من كتب المشروع مثل(1-21)، و(21-2)

في  نهاية كل فصل   Study Guide and Reviewالمهام المتضمنة في دليل الدراسة  
لطالب بتقديم مفتاح المفردات بأرقام والتي تساعد في تحسين الفهم والتذكر لدى ا

 Lesson-by-Lesson Reviewالصفحات، واسئلة اختبارية على المفردات، وكذلك فقرة 
المتضمنة في دليل الدراسة والتي تدعم مراجعة مهارات الدراسة بتقديم األفكار الرئيسة 

 Testلمعياري للدروس مدعمة باألمثلة بشكل مبسط يسهل تذكرها، وغياب فقرة االختبار ا

Practice في كل درس والذي يوفر تدريب على هذا النوع من االختبارات، و اليتوفر
توجيه صريح للتدرب على المهارات في اختبار نهاية كل فصل، وعدم توفر نماذج 

التي ترتبط بالمعرفة والمهارات المطلوبة في  Standardized Testاالختبارات المعيارية 
م توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى نهاية كل فصل وتقد

خيارات الكترونية لتقديم االختبارات المعيارية وتدوين االجابات في النماذج .الصفحة
على   Standarized Test Practice, Recording Sheet المخصصة من خالل 

 .من كتب المشروع. Math On Lineالرابط 
 .ستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةيالمواصفة الثامنة 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في كتاب 

 : الطالب الصف الثاني المتوسط كما يلي
 (1-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنة
 " يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر الثالثون
تتوفر تدريبات متنوعة في جميع مراحل الدرس تستهدف  12-3

 .أفكار ومفردات الدرس بشكل مباشر
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثون

  ٪322 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالثونالنسبة 
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 الصفحة عنوان الجدول جدول رقم
لدليل المعلم للصف المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني المواصفات الفنية  4-8-15

 .األول الثانوي
499 

 521 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األول 4-5-15
 526 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-5-16
 528 .والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والمتوسطات الحسابية  4-5-17
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث مواصفات التناول والعرض لدليل المعلم  4-5-18

 .للصف الثاني االبتدائي
512 

 512 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األول 4-7-16
 516 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية 4-7-17
 519 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 4-7-18
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ولكن ال يوجد توجيه صريح للطالب لحل هذا االختبار باإلضافة إلى عدم توفر هذا 
كذلك ال توجد فقرة التعلم الالحق في جميع الدروس كما في كتب االختبار على الرابط، و 

 .السلسلة األصل
، (4-12)، و(2-12)بينما جاءت  جميع شواهد المؤشر الرابع والثالثون، والشواهد   
في المستوى ( 1-11)، و(3-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(1-12)و

عدم : رات التي تحقق هذه الشواهد مثلالمنخفض جدًا نتيجة لعدم توفر العديد من الفق
وذلك  Mid-Chapter Quiz توفر فقرة اختبار معياري واختبارات منتصف الفصل

للكشف عن مستوى التقدم في كتب المشروع والتي توجد في كل فصل من فصول الكتاب 
 Study Guide and Review من السلسلة األصل، عدم توفر دليل المراجعة والدراسة

 Self-Checkالذي يتضمن مهام متنوعة من خيارات التقويم التكويني،  وكذلك غياب 

Quiz  من كل درس، وعدم توفر فقرةMultible-Choice Questions  التي تقدم شرح
أساليب متعددة لإلجابة عنها مثل إزالة  إلى باإلضافةلفكرة األسئلة وطريقة تحديد االجابة 

باإلضافة إلى صفحات االختبارات المعيارية .  لإلجابات بعض الخيارات، الحل العكسي
ونماذج اإلجابة من مالحق الكتاب وكذلك غياب مفاتيح اإلجابة عن األسئلة التي توفر 
التغذية الراجعة للطالب وتساعد في التقويم الذاتي من كتب المشروع، وكذلك اليوجد 

ت النها تتوفر في األصل في اشارات للطالب في صفحات التقويم للتوثيق في المطويا
  .صفحات دليل الدراسة والمراجعة وهذه الصفحات غير موجودة في كتب المشروع

 .يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضياتالمواصفة التاسعة 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول    
قق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح
 : الطالب الصف الثاني المتوسط كما يلي
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 (1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة

 " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات" 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق التكرار
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 يزود الطالب بروابط إلكترونية تدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السادس والثالثون
يوجه الطالب إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من الكتاب  11-3

 على األنترنت   eBook,Macmiianmh.comفي فقرة 
 2.12 3.21  1 3  ت
  11 21  ن

يوجه الطالب إلى روابط في بداية كل وحده إلى محتوى رياضي  11-2
 .يحقق أهداف الوحدة Math onlineمتنوع في فقرة  

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب إلى روابط في بداية كل درس تتضمن محتوى رياضي  11-1
يتوفر فيها أمثلة إضافية للدرس من   Math onlineمتنوع في فقرة  

 Self-Check، ومهام للتقويم الذاتي Extra Examplesخالل فقرة 

Quiz و  Personal Tutor. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 2.42 السادس والثالثون المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر
  ٪ 31.1 السادس والثالثونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر السابع والثالثون
على استخدام التقنية للتوسع في  Extendتشجع دروس التوسع  11-3

تطبيقات المعرفة الرياضية كإنشاء الجداول اإللكترونية الرسوم 
 .بأنواعها أو تطبيق الحاسبات البيانية وغيرها

 2.22 3.22  4   ت

  322   ن

 2.22 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع  والثالثون
  ٪11.1 المؤشر السابع والثالثون النسبة المئوية لمستوى تحقق

 2.21 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
 ٪24 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.13)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"التاسعة 

؛ حيث جاء هذا المتوسط منخفضة جداً ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)
 (.٪24)قق هذه المواصفة تساوي ، ونسبة تح(2.11)في المدى األقل من 

، (3-2.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
، في حين (3)وتحقق المؤشر السابع والثالثون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 

جاء المؤشر السادس والثالثون في المستوى المنخفض جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
(2.42.) 
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في حين جاءت ( 3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق شاهد واحد فقط بدرجة متوسطة    
الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب جميع مصادر التقنية من كتب 
المشروع والتي تضمنت فقط رابط شركة العبيكان والذي يخلو من الفقرات التي تحقق هذه 

 Personalوالمعلم الشخصي االلكتروني    eBook,Macmiianmh.comفقرة : الشواهد مثل

Tutor-  واألمثلة اإلضافيةExtra Examples-  واالختبارات القصيرة الذاتيةSelf-

Check Quizzes - و مساعد الواجب المنزليHomework Help-  والمعلم الشخصي
 .م12/1/2231 تاريخ حتى. Graphing Technology Personal Tutorالبياني 

 خالصة نتائج المحور األول لكتاب الطالب الصف الثاني المتوسط
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،والبالت  

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء ( 11)مواصفات، تضمنت ( 1)عددها 
ئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب الم

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات ( 32-1-4) ويوضح الجدول رقم 
 :مرتبة كما يلي

 (32-1-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لكتاب الطالب 

 الصف الثاني المتوسط 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 منخفض ٪11 2.31 3.31 يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب .3
 2 متوسط ٪12 2.31 2.3 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن .2
 1 متوسط ٪12 2.23 2.3 يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل .1
 1 متوسط ٪14 2.33 3.12 .المتعدد المداخل يشجع المحتوى التعلم النوعي .4
 4 متوسط ٪11 2.21 3.11 يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية .1
 3 مرتفع ٪11 2.23 2.11 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية .1
للمذاكرة يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات  .1

 والتنظيم الذاتي
 1 منخفض 41.1٪ 2.22 3.11

يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم  .1
 والمعالجة

 1 متوسط 12.1٪ 2.21 3.13

 1 منخفض ٪24 2.21 2.13 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات .1
  متوسط ٪12 2.21 3.11 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي



153

153 
 

 (1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة

 " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات" 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق التكرار
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 يزود الطالب بروابط إلكترونية تدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السادس والثالثون
يوجه الطالب إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من الكتاب  11-3

 على األنترنت   eBook,Macmiianmh.comفي فقرة 
 2.12 3.21  1 3  ت
  11 21  ن

يوجه الطالب إلى روابط في بداية كل وحده إلى محتوى رياضي  11-2
 .يحقق أهداف الوحدة Math onlineمتنوع في فقرة  

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب إلى روابط في بداية كل درس تتضمن محتوى رياضي  11-1
يتوفر فيها أمثلة إضافية للدرس من   Math onlineمتنوع في فقرة  

 Self-Check، ومهام للتقويم الذاتي Extra Examplesخالل فقرة 

Quiz و  Personal Tutor. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 2.42 السادس والثالثون المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر
  ٪ 31.1 السادس والثالثونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر السابع والثالثون
على استخدام التقنية للتوسع في  Extendتشجع دروس التوسع  11-3

تطبيقات المعرفة الرياضية كإنشاء الجداول اإللكترونية الرسوم 
 .بأنواعها أو تطبيق الحاسبات البيانية وغيرها

 2.22 3.22  4   ت

  322   ن

 2.22 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع  والثالثون
  ٪11.1 المؤشر السابع والثالثون النسبة المئوية لمستوى تحقق

 2.21 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
 ٪24 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.13)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"التاسعة 

؛ حيث جاء هذا المتوسط منخفضة جداً ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)
 (.٪24)قق هذه المواصفة تساوي ، ونسبة تح(2.11)في المدى األقل من 

، (3-2.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
، في حين (3)وتحقق المؤشر السابع والثالثون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 

جاء المؤشر السادس والثالثون في المستوى المنخفض جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
(2.42.) 
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في حين جاءت ( 3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق شاهد واحد فقط بدرجة متوسطة    
الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب جميع مصادر التقنية من كتب 
المشروع والتي تضمنت فقط رابط شركة العبيكان والذي يخلو من الفقرات التي تحقق هذه 

 Personalوالمعلم الشخصي االلكتروني    eBook,Macmiianmh.comفقرة : الشواهد مثل

Tutor-  واألمثلة اإلضافيةExtra Examples-  واالختبارات القصيرة الذاتيةSelf-

Check Quizzes - و مساعد الواجب المنزليHomework Help-  والمعلم الشخصي
 .م12/1/2231 تاريخ حتى. Graphing Technology Personal Tutorالبياني 

 خالصة نتائج المحور األول لكتاب الطالب الصف الثاني المتوسط
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،والبالت  

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء ( 11)مواصفات، تضمنت ( 1)عددها 
ئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب الم

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات ( 32-1-4) ويوضح الجدول رقم 
 :مرتبة كما يلي

 (32-1-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لكتاب الطالب 

 الصف الثاني المتوسط 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 منخفض ٪11 2.31 3.31 يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب .3
 2 متوسط ٪12 2.31 2.3 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن .2
 1 متوسط ٪12 2.23 2.3 يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل .1
 1 متوسط ٪14 2.33 3.12 .المتعدد المداخل يشجع المحتوى التعلم النوعي .4
 4 متوسط ٪11 2.21 3.11 يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية .1
 3 مرتفع ٪11 2.23 2.11 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية .1
للمذاكرة يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات  .1

 والتنظيم الذاتي
 1 منخفض 41.1٪ 2.22 3.11

يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم  .1
 والمعالجة

 1 متوسط 12.1٪ 2.21 3.13

 1 منخفض ٪24 2.21 2.13 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات .1
  متوسط ٪12 2.21 3.11 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للمحور (  32-1-4)يتضح من الجدول    
درجة التزام كتاب  ، وبذلك تكون(2.21)، وبانحراف معياري (3.11)األول الكلي تساوي 

بالمواصفات التربوية كما تظهر ( من منتجات المشروع)الطالب للصف الثاني المتوسط 
؛ حيث تقع قيمة متوسطةا ( من منتجات السلسلة األصل)الثامن  في كتاب الطالب للصف

 (. ٪12)، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من -3.1)هذا المتوسط في المدى مابين 
-2.13)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات مابين      
، وتحققت مواصفة واحدة بدرجة مرتفعة وهي المواصفة السادسة وبمتوسط حسابي (2.11
 .واحتلت المرتبة األولى( 2.11)قيمته 

يتسم "وتحققت خمس مواصفات بدرجة متوسطة، وجاءت المواصفة الثانية  
، تليها المواصفة الثالثة (2.3)بمتوسط حسابي قيمته " بالشمول والعمق والتوازنالمحتوى 

( 2.3)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"
( 2.31)وبالرغم من تساوي المتوسطات لهما إال أن االنحراف المعياري للمواصفة الثانية 

وعليه تكون المواصفة ( 2.23)اف المعياري للمواصفة الثالثة يساوي في حين أن االنحر 
يجعل الطالب "اثانية في المرتبة الثانية، تليها وفي المرتبة الرابعة المواصفة الخامسة 

يشجع "، وجاءت المواصفة الرابعة (3.11)بمتوسط حسابي قيمته " محورًا للعملية التعليمية
في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قيمته " المداخل المحتوى التعلم النوعي المتعدد

في " يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة"، تليها المواصفة الثامنة (3.12)
، وفي المرتبة السابعة جاءت المواصفة (3.13)المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قيمته 

 (.3.11)حسابي قيمته  بمتوسط" يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية" الخامسة
يزود المحتوى "وتحققت مواصفتين بدرجة منخفضة وجاءت المواصفة السابعة  

في المرتبة السابعة بمتوسط " الطالب بمهمات ومهارات مهمة للمذاكرة والتنظيم الذاتي
" يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب" ، تليها المواصفة األولى(3.11)حسابي قيمته 

، في حين تحققت مواصفة واحدة بدرجة (3.31)بة الثامنة بمتوسط حسابي قيمته في المرت
وبذلك تكون " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"منخفضة جدا وهي المواصفة التاسعة 

 (.2.13)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 
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 : المواصفات التربوية: الصف األول الثانوي المحور األول-1
مواصفات، تعكس المواصفات ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 11)ريتضمن هذا المحو    

الفصل : التربوية التي يجب أن يلتزم بها كتاب الطالب للصف األول الثانوي بجزأيه
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم )الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني 

ور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات ويتم تناول نتائج هذا المح( الطبيعية
والشواهد، ومن ثم عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما 

 :يلي
 يقدم المحتوى دعماا لتعلم جميع الطالب: المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 3-4-4)يوضح الجدول    
رارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب التك

 :   وهي كما يلي، الطالب للصف األول الثانوي
 ( 4-1-1)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"

 النسبة والشواهدالمؤشرات  م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 (.الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل   3-3
يتوفر  Math Onlineوكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

، Extra Examples ،Tutor مثل ) فيها محتوى رياضي متنوع 
Self-Check Quizzes ،Math in Motion،Review 

Vocabulary )لتعلم الرياضيات وفق حاجاتهم. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

في ملحق الكتاب يتضمن   Student Handbookيقدم كتيب  3-2
 Key Concepts ،Photo)مجموعة مراجع مثل 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas )تدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت

2.22 2.22 
  322    ن

في ملحق الكتاب يتضمن   Student Handbookيقدم كتيب  3-1
 Key Concepts ،Photo)مجموعة مراجع مثل 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas )تدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

 22. 2.22 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األولالنسبة 
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للمحور (  32-1-4)يتضح من الجدول    
درجة التزام كتاب  ، وبذلك تكون(2.21)، وبانحراف معياري (3.11)األول الكلي تساوي 

بالمواصفات التربوية كما تظهر ( من منتجات المشروع)الطالب للصف الثاني المتوسط 
؛ حيث تقع قيمة متوسطةا ( من منتجات السلسلة األصل)الثامن  في كتاب الطالب للصف

 (. ٪12)، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من -3.1)هذا المتوسط في المدى مابين 
-2.13)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات مابين      
، وتحققت مواصفة واحدة بدرجة مرتفعة وهي المواصفة السادسة وبمتوسط حسابي (2.11
 .واحتلت المرتبة األولى( 2.11)قيمته 

يتسم "وتحققت خمس مواصفات بدرجة متوسطة، وجاءت المواصفة الثانية  
، تليها المواصفة الثالثة (2.3)بمتوسط حسابي قيمته " بالشمول والعمق والتوازنالمحتوى 

( 2.3)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"
( 2.31)وبالرغم من تساوي المتوسطات لهما إال أن االنحراف المعياري للمواصفة الثانية 

وعليه تكون المواصفة ( 2.23)اف المعياري للمواصفة الثالثة يساوي في حين أن االنحر 
يجعل الطالب "اثانية في المرتبة الثانية، تليها وفي المرتبة الرابعة المواصفة الخامسة 

يشجع "، وجاءت المواصفة الرابعة (3.11)بمتوسط حسابي قيمته " محورًا للعملية التعليمية
في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قيمته " المداخل المحتوى التعلم النوعي المتعدد

في " يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة"، تليها المواصفة الثامنة (3.12)
، وفي المرتبة السابعة جاءت المواصفة (3.13)المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قيمته 

 (.3.11)حسابي قيمته  بمتوسط" يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية" الخامسة
يزود المحتوى "وتحققت مواصفتين بدرجة منخفضة وجاءت المواصفة السابعة  

في المرتبة السابعة بمتوسط " الطالب بمهمات ومهارات مهمة للمذاكرة والتنظيم الذاتي
" يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب" ، تليها المواصفة األولى(3.11)حسابي قيمته 

، في حين تحققت مواصفة واحدة بدرجة (3.31)بة الثامنة بمتوسط حسابي قيمته في المرت
وبذلك تكون " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"منخفضة جدا وهي المواصفة التاسعة 

 (.2.13)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 
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 : المواصفات التربوية: الصف األول الثانوي المحور األول-1
مواصفات، تعكس المواصفات ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 11)ريتضمن هذا المحو    

الفصل : التربوية التي يجب أن يلتزم بها كتاب الطالب للصف األول الثانوي بجزأيه
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم )الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني 

ور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات ويتم تناول نتائج هذا المح( الطبيعية
والشواهد، ومن ثم عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما 

 :يلي
 يقدم المحتوى دعماا لتعلم جميع الطالب: المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 3-4-4)يوضح الجدول    
رارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب التك

 :   وهي كما يلي، الطالب للصف األول الثانوي
 ( 4-1-1)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"

 النسبة والشواهدالمؤشرات  م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 (.الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل   3-3
يتوفر  Math Onlineوكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

، Extra Examples ،Tutor مثل ) فيها محتوى رياضي متنوع 
Self-Check Quizzes ،Math in Motion،Review 

Vocabulary )لتعلم الرياضيات وفق حاجاتهم. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

في ملحق الكتاب يتضمن   Student Handbookيقدم كتيب  3-2
 Key Concepts ،Photo)مجموعة مراجع مثل 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas )تدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت

2.22 2.22 
  322    ن

في ملحق الكتاب يتضمن   Student Handbookيقدم كتيب  3-1
 Key Concepts ،Photo)مجموعة مراجع مثل 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas )تدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2.22 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

 22. 2.22 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األولالنسبة 
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 النسبة والشواهدالمؤشرات  م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يراعي مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل  2-3
يتوفر  Math Onlineوكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

، Self- Check Quizzes مثل )فيها محتوى رياضي متنوع 
Extra Examples،Graphing Technology Personal 

Tutor ،Personal Tutor ،EGlossary ،Review 

Vocabulary )لتعلم الرياضيات وفق مستويات اإلنجاز. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Home يقدم دليل لمساعدة الطالب على حل الواجبات في فقرة  2-2
work help    

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يراعي المحتوى التدرج في تقديم المفاهيم الرياضية الجديدة باالنتقال  2-1
المحسوس إلى المجرد بتقديم تدريبات تطبيقية وافية في المعامل من 

(Graphing Technology Lab  ، Hands on  Lab ،
Spreadsheet Lab،(Geometry Lab 

 2.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

 Practice andيقدم تدريبات متنوعة في فقرة تدرب وحل المسائل  2-4

Problem Solving  مع تقديم حلول مفصلة لبعض التمارين ،
(Step-by-Step Solutions )   وتدريبات إضافية(Extra 

practice )في مالحق الكتاب. 

 2.122 3.21  1 3  ت

  11 21  ن

 2.13 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يراعي تنوع أنماط الطالب في التعلم : المؤشر الثالث

الرياضي بفروع العلم ُيقدم مهام متنوعة تربط مواضيع المحتوى  1-3
األخرى كالمواد االجتماعية والعلوم الطبيعية والفن، وتتخذ أشكال 

فردية، ... مكانية، بصرية، منطقية، حركية، اجتماعية،)مختلفة 
 ...(.ثنائية، جماعية

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

يمثل المفهوم الرياضي بأكثر من شكل في فقرة التمثيالت المتعددة  1-2
Multiple Representations. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 Math in مثل )يقدم بدائال تقنية تراعي تنوع أنماط التعلم  1-1

Motion  ،Video Quizzes،.)... 
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 (Graphing Technology Labيقدم تدريبات عملية في المعامل  1-4

 ، Hands on  Lab ،Spreadsheet Lab،(Geometry   تتطلب
 .  أداء مهام متنوعة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 2.344 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  ٪13.3 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-4-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"المواصفة األولى 

وبذلك تكون ( 3.1أقل من -2.11)ويقع هذا المتوسط في المدى مابين ( 2.21)معياري 
 (.٪13)تحققها  ونسبة منخفضةدرجة تحقق هذه المواصفة 

-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين 
، وجاء المؤشر الثالث في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له (3.11

، (2.12)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الثاني، بمتوسط حسابي قيمته (3.11)تساوي 
 (.2.22)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته ويأتي المؤشر األول 

بدرجة مرتفعة مما يدل ( 2-1)، و(3-1)وتعزى هذه  النتيجة إلى أنه تحقق شاهدان 
( 1-2)على توفر المفردات التي تحقق هذان الشاهدان في كتب المشروع، وتحقق الشاهد 

-The Geometr's Sketchpad ,  TI بدرجة متوسطة نتيجة لتوفر بعض المعامل مثل

Nspire graphing  .calculatorTI-83/84 graphing calculato    في كتب
حيث يتضمن الفصل  ٪14المشروع إال أنها أقل من السلسلة األصل فنسبة وجودها 

األول في الكتاب من منتجات المشروع معمل مقابل معملين في السلسلة األصل، وفي 
( 4-2)إلخ، وكذلك جاء الشاهد ..السلسلة األصل الفصل الثاني معملين مقابل ثالثة في

في المستوى المنخفض نتيجة لكون عدد التدريبات أقل منها في السلسلة األصل وال توجد 
جميع شواهد  في مالحق كتب المشروع، في حين أن  Extra practiceتدريبات إضافية  

( 2-2)، و(3-2)المؤشر األول جاءت في المستوى المنخفض جدًا، وكذلك الشاهدان 
من شواهد المؤشر الثالث في المستوى ( 1-1)من شواهد المؤشر الثاني، والشاهد

المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات في كتب المشروع التي تحقق هذه الشواهد 
 Extra مثل )التي يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع  Math Onlineمثل فقرة  

Examples ،Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in Motion،Review 

Vocabulary )الرياضيات وفق حاجاتهم وأنماط تعلمهم، وكذلك عدم  لتعلم
 Key)في ملحق الكتاب الذي يتضمن مجموعة مراجع مثل   Student Handbookتوفر

Concepts ،Photo Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas ) باإلضافة إلى غياب الروابط اإللكترونية، والبدائل  التقنية التي تلبي حاجات
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 النسبة والشواهدالمؤشرات  م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يراعي مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل  2-3
يتوفر  Math Onlineوكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

، Self- Check Quizzes مثل )فيها محتوى رياضي متنوع 
Extra Examples،Graphing Technology Personal 

Tutor ،Personal Tutor ،EGlossary ،Review 

Vocabulary )لتعلم الرياضيات وفق مستويات اإلنجاز. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Home يقدم دليل لمساعدة الطالب على حل الواجبات في فقرة  2-2
work help    

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يراعي المحتوى التدرج في تقديم المفاهيم الرياضية الجديدة باالنتقال  2-1
المحسوس إلى المجرد بتقديم تدريبات تطبيقية وافية في المعامل من 

(Graphing Technology Lab  ، Hands on  Lab ،
Spreadsheet Lab،(Geometry Lab 

 2.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

 Practice andيقدم تدريبات متنوعة في فقرة تدرب وحل المسائل  2-4

Problem Solving  مع تقديم حلول مفصلة لبعض التمارين ،
(Step-by-Step Solutions )   وتدريبات إضافية(Extra 

practice )في مالحق الكتاب. 

 2.122 3.21  1 3  ت

  11 21  ن

 2.13 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يراعي تنوع أنماط الطالب في التعلم : المؤشر الثالث

الرياضي بفروع العلم ُيقدم مهام متنوعة تربط مواضيع المحتوى  1-3
األخرى كالمواد االجتماعية والعلوم الطبيعية والفن، وتتخذ أشكال 

فردية، ... مكانية، بصرية، منطقية، حركية، اجتماعية،)مختلفة 
 ...(.ثنائية، جماعية

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

يمثل المفهوم الرياضي بأكثر من شكل في فقرة التمثيالت المتعددة  1-2
Multiple Representations. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 Math in مثل )يقدم بدائال تقنية تراعي تنوع أنماط التعلم  1-1

Motion  ،Video Quizzes،.)... 
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 (Graphing Technology Labيقدم تدريبات عملية في المعامل  1-4

 ، Hands on  Lab ،Spreadsheet Lab،(Geometry   تتطلب
 .  أداء مهام متنوعة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 2.344 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  ٪13.3 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-4-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب"المواصفة األولى 

وبذلك تكون ( 3.1أقل من -2.11)ويقع هذا المتوسط في المدى مابين ( 2.21)معياري 
 (.٪13)تحققها  ونسبة منخفضةدرجة تحقق هذه المواصفة 

-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين 
، وجاء المؤشر الثالث في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له (3.11

، (2.12)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الثاني، بمتوسط حسابي قيمته (3.11)تساوي 
 (.2.22)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته ويأتي المؤشر األول 

بدرجة مرتفعة مما يدل ( 2-1)، و(3-1)وتعزى هذه  النتيجة إلى أنه تحقق شاهدان 
( 1-2)على توفر المفردات التي تحقق هذان الشاهدان في كتب المشروع، وتحقق الشاهد 

-The Geometr's Sketchpad ,  TI بدرجة متوسطة نتيجة لتوفر بعض المعامل مثل

Nspire graphing  .calculatorTI-83/84 graphing calculato    في كتب
حيث يتضمن الفصل  ٪14المشروع إال أنها أقل من السلسلة األصل فنسبة وجودها 

األول في الكتاب من منتجات المشروع معمل مقابل معملين في السلسلة األصل، وفي 
( 4-2)إلخ، وكذلك جاء الشاهد ..السلسلة األصل الفصل الثاني معملين مقابل ثالثة في

في المستوى المنخفض نتيجة لكون عدد التدريبات أقل منها في السلسلة األصل وال توجد 
جميع شواهد  في مالحق كتب المشروع، في حين أن  Extra practiceتدريبات إضافية  

( 2-2)، و(3-2)المؤشر األول جاءت في المستوى المنخفض جدًا، وكذلك الشاهدان 
من شواهد المؤشر الثالث في المستوى ( 1-1)من شواهد المؤشر الثاني، والشاهد

المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات في كتب المشروع التي تحقق هذه الشواهد 
 Extra مثل )التي يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع  Math Onlineمثل فقرة  

Examples ،Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in Motion،Review 

Vocabulary )الرياضيات وفق حاجاتهم وأنماط تعلمهم، وكذلك عدم  لتعلم
 Key)في ملحق الكتاب الذي يتضمن مجموعة مراجع مثل   Student Handbookتوفر

Concepts ،Photo Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas ) باإلضافة إلى غياب الروابط اإللكترونية، والبدائل  التقنية التي تلبي حاجات
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 Math in Motion  ،Video مثل )الطالب وتراعي تنوع أنماط التعلم 

Quizzes،....وغيرها .) 
 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن :المواصفة الثانية

ابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات والمتوسط الحس( 2-4-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (2-4-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
 " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن " 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .American Diploma Projectو   College Board و  للمرحلة الثانوية  NCTM1يشتمل على معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
يقدم محتوى رياضي يغطي معايير الهندسة للمرحلة الثانوية وفق  4-3

َو   College Boardللمرحلة الثانوية َو   NCTM معايير
American Diploma Project. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 الخمسة حل المشكالت   NCTMتظهر معايير العمليات للـ  4-2

Problem Solving  ،الرياضي، والبرهان التربير Reasoning 

and Proof والتواصل الرياضي ، Communication  والترابط ،
 Representation ، والتمثيل الرياضي Connections الرياضي

 في المحتوى 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

  NCTM التدريب على معايير  تستهدفيقدم اختبارات معيارية  4-1
 Standardized Testبشكل معلن في كل درس وكل فصل في فقرة 

Practice  . 

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 2.222 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 . يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية: المؤشر الخامس

يقدم المفاهيم الرياضية  الجديدة بطريقة حلزونية متوازنة  تبدأ بتقديم  1-3
المفهوم في دروس استكشاف، ومن ثم التدريس، والتطبيق ضمن 

 .دروس الفصل، ثم التوسع  فيها ضمن دروس التوسع

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يظهر التوازن بين الفصول من حيث عدد الدروس المتضمنة في كل  1-2
فصل، وعدد األنشطة والتدريبات والشرح الذي يغطي األفكار 

 .والمفردات في الدرس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

                                                 
4 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

، Geometry Labيراعي التوازن بين دروس معمل الهندسة  1-1
، Geometry Software Labودروس البرمجيات الهندسية 

،  Spread Sheet Labودروس معمل برنامج البيانات المجدولة  
 .Graphing Technology Labودروس المعمل التقني للرسم 

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 2.131 2.42 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  ٪12.1 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامسالنسبة 

في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح: المؤشر السادس
 .الرياضية

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الضمني والذي يكتشف فيه الطالب بأنفسهم  1-3
تعاملهم مع المسائل وبنائهم للمفاهيم من خالل المناقشة وحل كيفية 

أسئلة االستكشاف الموجهه  ليتوصل إلى المفهوم  يليها تدريبات 
 .مكثفة لتطبيق المفهوم والتوسع فيه

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

يوفر فرًصا وفيرة للتعلم الصريح بتقديم شرح مباشرا للبرهان الرياضي  1-2
 .يعقبه تدريبات متعددة تتطلب البرهان الرياضي ضمنياً 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Step by stepيوفر فرًصا وفيرة للتعلم الصريح من خالل فقرة  1-1

solutions   في فقرةPractice and Problem solving  في كل
 .درس

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

الرياضية ضمنيًا في سياقات متنوعة من خالل يقدم المعرفة  1-4
 .مشكالت من واقع الحياة يكتشف الطالب المعرفة ضمنيًا من خاللها

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.321 3.14 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 2.343 2.12 لمستوى تحقق المواصفة الثانيةالمتوسط الحسابي 

  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-4-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.12)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"المواصفة الثانية 

وبذلك تكون درجة ( 1-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (2.34)معياري 
 (.٪11.1) ونسبة تحققها مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

-3.14)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة مابين 
، وجاء المؤشر الرابع في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له (2.11
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 Math in Motion  ،Video مثل )الطالب وتراعي تنوع أنماط التعلم 

Quizzes،....وغيرها .) 
 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن :المواصفة الثانية

ابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات والمتوسط الحس( 2-4-4)يوضح الجدول
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (2-4-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
 " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن " 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .American Diploma Projectو   College Board و  للمرحلة الثانوية  NCTM1يشتمل على معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
يقدم محتوى رياضي يغطي معايير الهندسة للمرحلة الثانوية وفق  4-3

َو   College Boardللمرحلة الثانوية َو   NCTM معايير
American Diploma Project. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 الخمسة حل المشكالت   NCTMتظهر معايير العمليات للـ  4-2

Problem Solving  ،الرياضي، والبرهان التربير Reasoning 

and Proof والتواصل الرياضي ، Communication  والترابط ،
 Representation ، والتمثيل الرياضي Connections الرياضي

 في المحتوى 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

  NCTM التدريب على معايير  تستهدفيقدم اختبارات معيارية  4-1
 Standardized Testبشكل معلن في كل درس وكل فصل في فقرة 

Practice  . 

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 2.222 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع
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 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يظهر التوازن بين الفصول من حيث عدد الدروس المتضمنة في كل  1-2
فصل، وعدد األنشطة والتدريبات والشرح الذي يغطي األفكار 
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 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
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، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الخامس، بمتوسط حسابي قيمته (2.11)تساوي 
 (.3.14)لمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته ، ويأتي المؤشر السادس في ا(2.42)

، (1-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(2-4)، (3-4)وتعزى هذه  النتيجة إلى تحقق الشواهد 
بدرجة مرتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في كتب ( 4-1)، و(2-1)و

جة لغياب الفقرة في المستوى المنخفض فقط وذلك نتي( 1-1)المشروع، بينما جاء الشاهد 
Step by step solutions   في فقرةPractice and Problem solving   من كل درس

في كتب المشروع ويرجع ذلك الختزال العديد من دروس حل المشكالت والتي تتوفر فيها 
 .تلك الفقرة

 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل  :المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-4-4)يوضح الجدول 

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب ، التكرارات
 : وهي كما يلي، للصف األول الثانوي

 ( 1-4-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل" 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الوحدات والفصول والدروس : المؤشر السابع
في بداية كل فصل وكل درس   Then َو   Nowتوضح فقرتي  1-3

 .الفصول والدروسعبر  معرفة الرياضيةالترابط الرأسي لل
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يقدم مهاما محددة في كل درس تركز على ترابط الرياضيات تأخذ   1-2
الجبر، االحتماالت، االستدالل : عنوان المجال المستهدف مثل

 .الرياضي، التمثيل المتعدد، الكتابة في الرياضيات

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
في كل درس نوعًا من   Skills Reviewتوفر فقرة مراجعة المهارات   1-1

الترابط الرأسي للمحتوى الرياضي من خالل مراجعة الخبرات السابقة 
  . للطالب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

نوعًا من الترابط بين محتوى  Study tipتوفر فقرة مهارات الدراسة  1-4
 .الدرس الحالي والخبرات السابقة للطالب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
نوعًا من الترابط بين  Spiral Reviewتوفر فقرة المراجعة الحلزونية  1-1

المفاهيم والمهارات الرياضية في كل درس تربط بين الدروس داخل 
 .الوحدة

 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

على إعداد الطالب  Chapter Zero تعمل دروس الفصل الصفري  1-1
لدراسة  الهندسة بتقديم األساسيات التي يحتاجون إليها لدراسة فصول 

 .الكتاب

 2.222 2.22 4    ت
   322    ن

 2.21 2.42 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 .  Life Relevant تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياةيقديم تطبيقات ومواقف رياضية : المؤشر الثامن
تتوفر صور في مقدمة الفصل تربط المحتوى الرياضي للفصل بواقع  1-3

 .  الطالب
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

في مقدمة كل فصل وكل درس مثال من واقع الحياة  Whyتقدم فقرة  1-2
يوضح أهمية دراسة المواضيع الرياضية المحددة، والصورة في هذه 

 .الصفحة ترتبط بهذه الفقرة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
تتوفر أمثلة متنوعة تربط المعرفة الرياضية المستهدفة لكل درس بواقع  1-1

 .Real World Example الحياة في فقرة 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
  Real World. تتوفر تدريبات تحت مسمى أنشطة من واقع الحياة 1-4

Activity  تربط المعرفة الرياضية للدرس بواقع الحياة. 
 2.222 2.22   4  ت
   322  ن

معلومات تربط المحتوى  Real World Linkتقدم فقرة الربط بالواقع   1-1
 .الرياضي بمعلومات واقعية موثقة

 222 2.22   4  ت
   322  ن

 222 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  ٪1121 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرىيبرز : المؤشر التاسع
 2.122 2.11   3 1 ت يقدم تدريبات متنوعة تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة 1-3

   21 11 ن
يتضم ن كل درس مشكالت لفظية تربط المعرفة الرياضية بالبيئة  1-2

وبالمواد األخرى تأخذ عنوان المجال الذي ترتبط به مثل الصحة والفن 
 ...والعلوم والجغرافيا

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 2.122 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  ٪13.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 2.32 2.14 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  ٪14.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.14)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"الثالثة 

؛ حيث وقع هذا المتوسط مرتفعة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.32)
 (.٪14.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي   ،(1 – 2.21)في المدى ما بين 
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   322    ن

 2.21 2.42 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  ٪12.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 .  Life Relevant تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياةيقديم تطبيقات ومواقف رياضية : المؤشر الثامن
تتوفر صور في مقدمة الفصل تربط المحتوى الرياضي للفصل بواقع  1-3

 .  الطالب
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

في مقدمة كل فصل وكل درس مثال من واقع الحياة  Whyتقدم فقرة  1-2
يوضح أهمية دراسة المواضيع الرياضية المحددة، والصورة في هذه 

 .الصفحة ترتبط بهذه الفقرة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
تتوفر أمثلة متنوعة تربط المعرفة الرياضية المستهدفة لكل درس بواقع  1-1

 .Real World Example الحياة في فقرة 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
  Real World. تتوفر تدريبات تحت مسمى أنشطة من واقع الحياة 1-4

Activity  تربط المعرفة الرياضية للدرس بواقع الحياة. 
 2.222 2.22   4  ت
   322  ن

معلومات تربط المحتوى  Real World Linkتقدم فقرة الربط بالواقع   1-1
 .الرياضي بمعلومات واقعية موثقة

 222 2.22   4  ت
   322  ن

 222 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  ٪1121 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرىيبرز : المؤشر التاسع
 2.122 2.11   3 1 ت يقدم تدريبات متنوعة تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة 1-3

   21 11 ن
يتضم ن كل درس مشكالت لفظية تربط المعرفة الرياضية بالبيئة  1-2

وبالمواد األخرى تأخذ عنوان المجال الذي ترتبط به مثل الصحة والفن 
 ...والعلوم والجغرافيا

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 2.122 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  ٪13.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 2.32 2.14 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  ٪14.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.14)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"الثالثة 

؛ حيث وقع هذا المتوسط مرتفعة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.32)
 (.٪14.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي   ،(1 – 2.21)في المدى ما بين 
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، وتحققت جميع (2.11-2.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين     
مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر التاسع في المرتبة األولى بمتوسط 

ثم المؤشر ( 2.12)، يليه المؤشر الثامن بمتوسط حسابي قيمته (2.11)حسابي قيمته 
 (.2.42)السابع بمتوسط حسابي قيمته 

، (1-1)، و(4-1)، و(1-1)، و(2-1)، و(3-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد  
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك ( 2-1)، (3-21، و(1-1)، (2-1)، و(3-1)و

( 1-1)، و(4-1)الفقرات التي تحققها في كتب المشروع، في حين تحقق الشاهدان 
 Real. بدرجة متوسطة نتيجة لتوفر تتوفر تدريبات تحت مسمى أنشطة من واقع الحياة

World  Activity  في كتب المشروع إال . تربط المعرفة الرياضية للدرس بواقع الحياة
٪ تقريبًا مقارنة بالسلسلة األصل، وكذلك تتوفر فقرة الربط 12أن عددها يتوفر بنسبة 

والتي تقدم معلومات تربط المحتوى الرياضي بمعلومات  Real World Linkبالواقع 
 .واقعية  إال أنها غير موثقة في كتب المشروع

في المستوى المنخفض جدُا نتيجة لغياب دروس الفصل ( 1-1)بينما جاء الشاهد    
من كتب المشروع حيث لم تتم ترجمة هذا الفصل والذي يساعد  Chapter Zero الصفري

طالب لدراسة  الهندسة بتقديم األساسيات التي يحتاجون إليها لدراسة فصول في إعداد ال
 .الكتاب

   المتعدد المداخل  يشجع المحتوى التعلم النوعي :المواصفة الرابعة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-4-4)يوضح الجدول

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في كتاب 
 :   الطالب للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (4-4-4)الجدول 

 ومؤشرات المواصفة الرابعة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد
 " النوعي المتعدد المداخل يشجع المحتوى التعلم" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .للمعرفة الرياضية Scientific Inquiry يقدم مهام متنوعة تشجع االستقصاء العلمي: المؤشر العاشر
الطالب على البحث  Exploreتشجع أسئلة درس االستكشاف  32-3

 .واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية
 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

، ومعمل البرمجيات Geometry Labمعمل الهندسة  فيتقدم فقرة  32-2
، ومعمل برنامج البيانات Geometry Software Labالهندسية 

 Graphing، والمعمل التقني للرسم  Spread Sheet Labالمجدولة  

Technology Lab   أسئلة موجهة الستكشاف المفاهيم الرياضية
 .تتضمن أمثلة توضيحية

 2.122 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.12 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  ٪11.1 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر النسبة

 .يشجع الطالب على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية وتطبيقاتها: المؤشر الحادي عشر
على تطبيق المعرفة الرياضية  Extendتشجع أسئلة درس التوسع  33-3

 .   وتوسيعها باستخدام التقنية أو تطبيقها في سياقات متعددة
 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

الطالب على التوسع  Practice Extraتوجه فقرة التدريبات اإلضافية  33-2
في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في نهاية كل 

 .درس بالرجوع إلى مالحق الكتاب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.11 2.12 الحادي عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 .يستهدف تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الثاني عشر
.يقدم مهاًما رياضية توجه الطالب إلى عمليات البحث العلمي 32-3  2.11 2.12 2 2   ت 

 12 12   ن
يوفر في مالحق الكتاب بعض المصادر الالزمة لعملية البحث مثل  32-2

Photo Credits ،Glossary ،Formulas   ،Symbols and 

Measures.  

 2.122 2.21 1 3   ت
 11 21   ن

 2.14 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  ٪32.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الثالث عشر

يوجه الطالب بشكل صريح في كل درس إلى التفكير ويؤكد على فهم  31-3
فقرة تحقق من مدى تقدمك  خالل منالمفاهيم الرياضية المتضمنة 

Check your progress  وفقرة تحقق من فهمكCheck your 
understanding 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه الطالب إلى التفكير الرياضي من خالل تنمية مهارات البرهان  31-2
،   Make a Conjecture ،Reasoningالرياضي لديه في فقرات  

Proof. 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

تطوير مهارات التفكير الناقد من   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-1
، أو لتحليل Find the Errorخالل مهام توجه الكتشاف الخطأ مثل  

 . Make a Model and Analyzeَو  Analyzeاإلجابة مثل 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
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، وتحققت جميع (2.11-2.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين     
مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر التاسع في المرتبة األولى بمتوسط 

ثم المؤشر ( 2.12)، يليه المؤشر الثامن بمتوسط حسابي قيمته (2.11)حسابي قيمته 
 (.2.42)السابع بمتوسط حسابي قيمته 

، (1-1)، و(4-1)، و(1-1)، و(2-1)، و(3-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد  
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك ( 2-1)، (3-21، و(1-1)، (2-1)، و(3-1)و

( 1-1)، و(4-1)الفقرات التي تحققها في كتب المشروع، في حين تحقق الشاهدان 
 Real. بدرجة متوسطة نتيجة لتوفر تتوفر تدريبات تحت مسمى أنشطة من واقع الحياة

World  Activity  في كتب المشروع إال . تربط المعرفة الرياضية للدرس بواقع الحياة
٪ تقريبًا مقارنة بالسلسلة األصل، وكذلك تتوفر فقرة الربط 12أن عددها يتوفر بنسبة 

والتي تقدم معلومات تربط المحتوى الرياضي بمعلومات  Real World Linkبالواقع 
 .واقعية  إال أنها غير موثقة في كتب المشروع

في المستوى المنخفض جدُا نتيجة لغياب دروس الفصل ( 1-1)بينما جاء الشاهد    
من كتب المشروع حيث لم تتم ترجمة هذا الفصل والذي يساعد  Chapter Zero الصفري

طالب لدراسة  الهندسة بتقديم األساسيات التي يحتاجون إليها لدراسة فصول في إعداد ال
 .الكتاب

   المتعدد المداخل  يشجع المحتوى التعلم النوعي :المواصفة الرابعة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-4-4)يوضح الجدول

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في كتاب 
 :   الطالب للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (4-4-4)الجدول 

 ومؤشرات المواصفة الرابعة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد
 " النوعي المتعدد المداخل يشجع المحتوى التعلم" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .للمعرفة الرياضية Scientific Inquiry يقدم مهام متنوعة تشجع االستقصاء العلمي: المؤشر العاشر
الطالب على البحث  Exploreتشجع أسئلة درس االستكشاف  32-3

 .واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية
 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

، ومعمل البرمجيات Geometry Labمعمل الهندسة  فيتقدم فقرة  32-2
، ومعمل برنامج البيانات Geometry Software Labالهندسية 

 Graphing، والمعمل التقني للرسم  Spread Sheet Labالمجدولة  

Technology Lab   أسئلة موجهة الستكشاف المفاهيم الرياضية
 .تتضمن أمثلة توضيحية

 2.122 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.12 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  ٪11.1 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر النسبة

 .يشجع الطالب على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية وتطبيقاتها: المؤشر الحادي عشر
على تطبيق المعرفة الرياضية  Extendتشجع أسئلة درس التوسع  33-3

 .   وتوسيعها باستخدام التقنية أو تطبيقها في سياقات متعددة
 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

الطالب على التوسع  Practice Extraتوجه فقرة التدريبات اإلضافية  33-2
في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في نهاية كل 

 .درس بالرجوع إلى مالحق الكتاب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.11 2.12 الحادي عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 .يستهدف تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الثاني عشر
.يقدم مهاًما رياضية توجه الطالب إلى عمليات البحث العلمي 32-3  2.11 2.12 2 2   ت 

 12 12   ن
يوفر في مالحق الكتاب بعض المصادر الالزمة لعملية البحث مثل  32-2

Photo Credits ،Glossary ،Formulas   ،Symbols and 

Measures.  

 2.122 2.21 1 3   ت
 11 21   ن

 2.14 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  ٪32.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الثالث عشر

يوجه الطالب بشكل صريح في كل درس إلى التفكير ويؤكد على فهم  31-3
فقرة تحقق من مدى تقدمك  خالل منالمفاهيم الرياضية المتضمنة 

Check your progress  وفقرة تحقق من فهمكCheck your 
understanding 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه الطالب إلى التفكير الرياضي من خالل تنمية مهارات البرهان  31-2
،   Make a Conjecture ،Reasoningالرياضي لديه في فقرات  

Proof. 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

تطوير مهارات التفكير الناقد من   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-1
، أو لتحليل Find the Errorخالل مهام توجه الكتشاف الخطأ مثل  

 . Make a Model and Analyzeَو  Analyzeاإلجابة مثل 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تطوير مهارات التفكير اإلبداعي   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-4
ومهام التحدي  Open Ended من خالل المهام المفتوحة 

Challenge   

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
 2.41 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 2.43 3.12 لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمتوسط الحسابي 
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-4-4)يتضح من الجدول 
، (3.12)تساوي " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"المواصفة الرابعة 
؛ حيث متوسطه، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.43)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  – 3.12)وقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (.٪11.1)المواصفة تساوي  

وتحققت ثالثة ، (2.11-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين   
مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشران العاشر والثالث عشر في المرتبة األولى  بمتوسط 

، في (2.12)بمتوسط حسابي قيمته  عشر الحادي، يليهما المؤشر (2.11)حسابي قيمته 
( 2.11)حين تحقق المؤشر الثاني عشر بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة
-32)، و(3-32)وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر العاشر والثالث عشر 

-33)فعة وكذلك الشاهدبدرجة مرت( 4-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)، و(2
تحقق بدرجة مرتفعة أيضًا مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 3

 .الشواهدفي كتب المشروع
في المستوى المنخفض جدا وذلك ( 2-32)، و(3-32)، (2-33)بينما جاءت الشواهد  

على التوسع التي تساعد الطالب  Practice Extraنتيجة لغياب فقرة التدريبات اإلضافية 
في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في نهاية كل درس بالرجوع إلى 

، Photo Creditsمالحق الكتاب، وكذلك غياب  المصادر الالزمة لعملية البحث مثل 
Glossary ،Formulas   ،Symbols and Measures.  المتوفرة  في مالحق الكتاب

 .من كتب المشروع
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 يجعل المتعلم محوراا للعملية التعليمية  :الخامسةالمواصفة 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-4-4)يوضح الجدول

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في كتاب ، التكرارات
 :   وهي كما يلي، الطالب للصف األول الثانوي

 (1-4-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة

 " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية " 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 اا منخفض جد منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Independent Learning الطالب على التعلم الذاتي والمستقلشجع : المؤشر الرابع عشر

معلنة في أفكار كل فصل وكل درس ( نواتج التعلم)يقدم أهداف التعلم  34-3
لتوجه الطالب نحو الهدف في كل مرحلة من مراحل التعلم من خالل 

 .في الفصل أو الدرس المحدد Nowفقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه الطالب في مقدمة الكتاب إلى االستفادة من الكتاب االلكتروني  34-2
ebook  وما يوفره من مصادر وأدوات دراسية مقروءة ومسموعة يمكن

 .  الوصول إليها من خالل روابط الكترونية على نفس الصفحة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 Get Readyيقدم التساؤالت الذاتية في بداية كل فصل من خالل فقرة  34-1

for Chapter…  وفي كل مرحلة من مراحل الدرس مثل فقرة تحقق
 Checkوتحقق من فهمك  Check Your Progressمن تعلمك 

your understanding... 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

توجه التساؤالت الذاتية في درس االستكشاف المتضمنة في فقرة  34-4
Activity  إلى التعلم الذاتي بشكل صريح. 

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 Extra Practice،Problemمثل )تشجع التدريبات اإلضافية  34-1

Solving Handbook  ،Mixed Problem Solving ) المتضمنة
في ملحق الكتاب على التعلم  Student Handbookفي كتيب 

 .الذاتي والمستقل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Key Concepts ،Photoمثل )تشجع المراجع اإلضافية  34-1

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas ) المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في ملحق

 .الكتاب على التعلم الذاتي والمستقل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Concepts and Skills Bankتشجع فقرة بنك المفاهيم والمهارات  34-1
في ملحق الكتاب على  Student Handbookالمتضمنة في كتيب 

 .التعلم الذاتي والمستقل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تطوير مهارات التفكير اإلبداعي   H.O.T.Problemsتستهدف مهام  31-4
ومهام التحدي  Open Ended من خالل المهام المفتوحة 

Challenge   

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
 2.41 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 2.43 3.12 لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمتوسط الحسابي 
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-4-4)يتضح من الجدول 
، (3.12)تساوي " يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل"المواصفة الرابعة 
؛ حيث متوسطه، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.43)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  – 3.12)وقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (.٪11.1)المواصفة تساوي  

وتحققت ثالثة ، (2.11-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين   
مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشران العاشر والثالث عشر في المرتبة األولى  بمتوسط 

، في (2.12)بمتوسط حسابي قيمته  عشر الحادي، يليهما المؤشر (2.11)حسابي قيمته 
( 2.11)حين تحقق المؤشر الثاني عشر بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة
-32)، و(3-32)وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر العاشر والثالث عشر 

-33)فعة وكذلك الشاهدبدرجة مرت( 4-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)، و(2
تحقق بدرجة مرتفعة أيضًا مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 3

 .الشواهدفي كتب المشروع
في المستوى المنخفض جدا وذلك ( 2-32)، و(3-32)، (2-33)بينما جاءت الشواهد  

على التوسع التي تساعد الطالب  Practice Extraنتيجة لغياب فقرة التدريبات اإلضافية 
في تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية بطرق متنوعة في نهاية كل درس بالرجوع إلى 

، Photo Creditsمالحق الكتاب، وكذلك غياب  المصادر الالزمة لعملية البحث مثل 
Glossary ،Formulas   ،Symbols and Measures.  المتوفرة  في مالحق الكتاب

 .من كتب المشروع
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 يجعل المتعلم محوراا للعملية التعليمية  :الخامسةالمواصفة 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-4-4)يوضح الجدول

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في كتاب ، التكرارات
 :   وهي كما يلي، الطالب للصف األول الثانوي

 (1-4-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة

 " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية " 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 اا منخفض جد منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Independent Learning الطالب على التعلم الذاتي والمستقلشجع : المؤشر الرابع عشر

معلنة في أفكار كل فصل وكل درس ( نواتج التعلم)يقدم أهداف التعلم  34-3
لتوجه الطالب نحو الهدف في كل مرحلة من مراحل التعلم من خالل 

 .في الفصل أو الدرس المحدد Nowفقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه الطالب في مقدمة الكتاب إلى االستفادة من الكتاب االلكتروني  34-2
ebook  وما يوفره من مصادر وأدوات دراسية مقروءة ومسموعة يمكن

 .  الوصول إليها من خالل روابط الكترونية على نفس الصفحة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 Get Readyيقدم التساؤالت الذاتية في بداية كل فصل من خالل فقرة  34-1

for Chapter…  وفي كل مرحلة من مراحل الدرس مثل فقرة تحقق
 Checkوتحقق من فهمك  Check Your Progressمن تعلمك 

your understanding... 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

توجه التساؤالت الذاتية في درس االستكشاف المتضمنة في فقرة  34-4
Activity  إلى التعلم الذاتي بشكل صريح. 

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 Extra Practice،Problemمثل )تشجع التدريبات اإلضافية  34-1

Solving Handbook  ،Mixed Problem Solving ) المتضمنة
في ملحق الكتاب على التعلم  Student Handbookفي كتيب 

 .الذاتي والمستقل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Key Concepts ،Photoمثل )تشجع المراجع اإلضافية  34-1

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas ) المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في ملحق

 .الكتاب على التعلم الذاتي والمستقل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Concepts and Skills Bankتشجع فقرة بنك المفاهيم والمهارات  34-1
في ملحق الكتاب على  Student Handbookالمتضمنة في كتيب 

 .التعلم الذاتي والمستقل
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 اا منخفض جد منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه الطالب إلى محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق قدراته  34-1
، Extra Examplesلكل مرحلة من مراحل التعلم في الفقرات 

Personal Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in 

Motion،Review Vocabulary  على الرابطMath Online. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

مثل )يشجع الطالب على التقويم الذاتي من خالل فقرات متنو عة  34-1
لبعض اسئلة االختبارات  scoring rubricمصفوفة التقدير اللفظي 

  self-Check Quizzesالمعيارية،َواختبارات الكترونية تصحح ذاتًيا 
 .(Math Onlineعلى الرابط 

 2.1 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 2.34 3.21 لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشرالمتوسط الحسابي 
  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

ا ترتبط بالخبرة السابقة: المؤشر الخامس عشر  .للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها يقدم مهاما
الطالب إلى  …Get ready for Chapterتوجه صفحة التهيئة  31-3

مراجعة الخبرة السابقة لدية قبل البدء بعملية التعلم من خالل تدريبات 
 .في الكتاب وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة مماثلة

 2.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

إلى  Thenسبق  فيمايوجه الطالب في كل درس وكل فصل في فقرة  31-2
السابقة التي درسها والمتعلقة بالمحتوى الرياضي المعارف والمهارات 

 .للدرس المحدد

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

التي   Skills Reviewيقدم في كل درس فقرة مراجعة المهارات   31-1
تشجع الطالب على بناء الفهم العميق للمهارات ومراجعة المهارات 

  . السابقة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

التي  Spiral Reviewيقدم في كل درس فقرة المراجعة الحلزونية  31-4
  . تشجع الطالب على مراجعة المعارف و المهارات الرياضية السابقة

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.21 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  ٪11.1 لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر  النسبة المئوية

 2.32 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (3.11)تساوي " يجعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.32)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (2.21أقل من-3.1 (في المدى ما بين 
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، وتحقق (2.12 – 3.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
واحتل ، (2.12)حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، المؤشر الخامس عشر بدرجة مرتفعة

بمتوسط حسابي قيمته في حين تحقق المؤشر الرابع عشر بدرجة منخفضة  ، المرتبة األولى
، (1-34)، و(3-34)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد . واحتل المرتبة الثانية( 3.21)
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات ( 4-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(4-34)و

 .التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع

في المستوى ( 1-34)، و(1-34)، و(1-34)، و(1-34)، (2-34)بينما جاءت  الشواهد  
المنخفض جدًا نتيجة لغياب  العديد من الفقرات والمصادر التي تحقق هذه الشواهد من كتب 

والتي توفر العديد من مصادر وأدوات دراسية مقروءة ومسموعة  ebookالمشروع مثل فقرة  
قدمات الكتاب، وغياب يمكن الوصول إليها من خالل روابط الكترونية على نفس الصفحة في م

 Extra Practice،Problem Solving Handbook  ،Mixed:مثل)التدريبات اإلضافية 

Problem Solving ) مثل)، وكذلك المراجع اإلضافية :Key Concepts ،Photo 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) وفقرة بنك المفاهيم
في  Student Handbookالمتضمنة في كتيب  Concepts and Skills Bankوالمهارات 

 .ملحق الكتاب والتي تشجع التعلم الذاتي والمستقل
 .يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"  :المواصفة السادسة.

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، ( 1-4-4)يوضح الجدول
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في كتاب الطالب للصف 

 :   وهي كما يلي، األول الثانوي
 ( 1-4-4)الجدول 

 ومؤشرات المواصفة السادسة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئويةلشواهد
 " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية " 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .المشكلةيستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل : المؤشر السادس عشر
 Problemتتوفر شروحات وتدريبات متنوعة لحل المشكالت  في  31-3

Solving Handbook   في المالحق  تتطلب تطبيق الخطة
المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال مثل حل المشكالت 

 Write Equations to Solveباستعمال خطة تكوين معادلة 

Problems . 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 اا منخفض جد منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه الطالب إلى محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق قدراته  34-1
، Extra Examplesلكل مرحلة من مراحل التعلم في الفقرات 

Personal Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in 

Motion،Review Vocabulary  على الرابطMath Online. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

مثل )يشجع الطالب على التقويم الذاتي من خالل فقرات متنو عة  34-1
لبعض اسئلة االختبارات  scoring rubricمصفوفة التقدير اللفظي 

  self-Check Quizzesالمعيارية،َواختبارات الكترونية تصحح ذاتًيا 
 .(Math Onlineعلى الرابط 

 2.1 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 2.34 3.21 لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشرالمتوسط الحسابي 
  ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

ا ترتبط بالخبرة السابقة: المؤشر الخامس عشر  .للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها يقدم مهاما
الطالب إلى  …Get ready for Chapterتوجه صفحة التهيئة  31-3

مراجعة الخبرة السابقة لدية قبل البدء بعملية التعلم من خالل تدريبات 
 .في الكتاب وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة مماثلة

 2.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

إلى  Thenسبق  فيمايوجه الطالب في كل درس وكل فصل في فقرة  31-2
السابقة التي درسها والمتعلقة بالمحتوى الرياضي المعارف والمهارات 

 .للدرس المحدد

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

التي   Skills Reviewيقدم في كل درس فقرة مراجعة المهارات   31-1
تشجع الطالب على بناء الفهم العميق للمهارات ومراجعة المهارات 

  . السابقة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

التي  Spiral Reviewيقدم في كل درس فقرة المراجعة الحلزونية  31-4
  . تشجع الطالب على مراجعة المعارف و المهارات الرياضية السابقة

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.21 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  ٪11.1 لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر  النسبة المئوية

 2.32 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (3.11)تساوي " يجعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.32)
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، وتحقق (2.12 – 3.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
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والتي توفر العديد من مصادر وأدوات دراسية مقروءة ومسموعة  ebookالمشروع مثل فقرة  
قدمات الكتاب، وغياب يمكن الوصول إليها من خالل روابط الكترونية على نفس الصفحة في م

 Extra Practice،Problem Solving Handbook  ،Mixed:مثل)التدريبات اإلضافية 

Problem Solving ) مثل)، وكذلك المراجع اإلضافية :Key Concepts ،Photo 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) وفقرة بنك المفاهيم
في  Student Handbookالمتضمنة في كتيب  Concepts and Skills Bankوالمهارات 

 .ملحق الكتاب والتي تشجع التعلم الذاتي والمستقل
 .يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"  :المواصفة السادسة.

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، ( 1-4-4)يوضح الجدول
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في كتاب الطالب للصف 

 :   وهي كما يلي، األول الثانوي
 ( 1-4-4)الجدول 

 ومؤشرات المواصفة السادسة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئويةلشواهد
 " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية " 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .المشكلةيستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل : المؤشر السادس عشر
 Problemتتوفر شروحات وتدريبات متنوعة لحل المشكالت  في  31-3

Solving Handbook   في المالحق  تتطلب تطبيق الخطة
المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال مثل حل المشكالت 

 Write Equations to Solveباستعمال خطة تكوين معادلة 

Problems . 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

ارشادات تهدف إلى إكساب   Problem Solving Tipتوفر فقرة  31-2
 .الطالب مهارات واستراتيجيات لحل مشكالت محددة

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  ٪12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر السابع عشر
 Mixed problem solvingتتوفر مهام متعددة في دروس   31-3

 .تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة للحل
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Practiceتتوفر مهام في كل درس في فقرة تدريب وحل المسائل  31-2

and Problem Solving  تشجع الطالب على اختيار استراتيجيات
 .حل المشكالت

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.21 3.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر
  ٪43.1 عشر النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 يستهدف تطوير مهارات البرهان الرياضي لدى الطالب: المؤشر الثامن عشر
يقدم مهام متنوعة لتدريب الطالب على البرهان الرياضي في فقرة   31-3

Proof 
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

يوجه الطالب بشكل مباشر إلى أداء مهام تتطلب نوع برهان  31-2
 Identify Parallel Relations ،Use Slopeرياضي محدد مثل 

to Graph a Line ، two-column proof... 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.11 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪11.1 لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشرالنسبة المئوية  

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والتبرير الرياضي لدى الطالب: المؤشر التاسع عشر
يستهدف تطوير   Reasoning and Proof)) يقدم  فصال كامال  31-3

 . مهارات االستدالل والبرهان الرياضي لدى الطالب
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يدرب الطالب على  استراتيجية االستدالل المنطقي في بعض  31-2
 .دروس االختبارات المعيارية

 222 2.22   4  ت

32  ن
2 

  

تتضمن حلول األمثلة تبرير لكل خطوة، والتي تمثل تدريبًا مكثفًا  31-1
على طريقة االستدالل الرياضي والمبني على معرفة المقدمات وفهم 

 .تحديد المطلوب و الوصول للنتائجالبيانات، ثم 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
يتضمن كل درس أسئلة تتطلب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها الطالب  31-4

 .للوصول إلى الحل
 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

تشير بشكل صريح إلى  Reasoningيقدم مهام في فقرة التبرير  31-1
 االستدالل والمنطق الرياضي

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

إلى التبرير الرياضي بشكل صريح   Writing in Mathتوجه فقرة  31-1
 .لتنفيذ المهمة في الدرس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.21 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
  ٪12.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة في الرياضيات: المؤشر العشرون
بشكل صريح من  Reading Mathتوجه فقرة قراءة الرياضيات  22-3

 .خالل مربعات الحوار في داخل الدرس إلى القراءة في الرياضيات
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج  Real- World Linkتوجه فقرة   22-2
 . رابط أو اسم المصدر لمزيد من القراءة

 2.11 2.122 2 2   ت

 12 12   ن

توفر المفردات بشكل معلن في بداية كل درس وكل فصل والشرح  22-1
 .الرياضيةالمصاحب لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.11 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 .يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الحادي والعشرون
يقدم أنشطة متنوعة لتنمية الكتابة بشكل صريح في كل درس تحت  23-3

 .Writing in Mathمسمى 
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

تدعم مسائل مهارات التفكير العليا الكتابة الرياضية من خالل  23-2
 .تشجيع الطالب على شرح وتفسير خطوات الحل

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.222 1.22    4 ت .تشجع المطويات على الكتابة في الرياضيات 23-1

    322 ن
 2.11 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون

  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون
 .الطالبيستهدف تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى : المؤشر الثاني والعشرون

يقدم مهام متنوعة داخل كل درس تشجع الربط بين أجزاء المعرفة  22-3
 .... الرياضية كالجبر واإلحصاء واالحتماالت واالستدالل

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
يوجد في كل درس مهام رياضية تتخذ عنوان مستقل يربط  22-2

المعرفة الرياضية بهذه الرياضيات بسياقات  متعددة تشجع على ربط 
أو ... السياقات وتأخذ عنوان مادة دراسية مثل جغرافيا، تاريخ، علوم

 ...من واقع الحياة مثل طعام، صحة، بيئة

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

يقدم في كل درس أمثلة  وتدريبات من واقع الحياة توجة الطالب إلى  22-1
 بالواقع ربط المعرفة الرياضية بشكل صريح 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.11 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

ارشادات تهدف إلى إكساب   Problem Solving Tipتوفر فقرة  31-2
 .الطالب مهارات واستراتيجيات لحل مشكالت محددة

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  ٪12 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر السابع عشر
 Mixed problem solvingتتوفر مهام متعددة في دروس   31-3

 .تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة للحل
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Practiceتتوفر مهام في كل درس في فقرة تدريب وحل المسائل  31-2

and Problem Solving  تشجع الطالب على اختيار استراتيجيات
 .حل المشكالت

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.21 3.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر
  ٪43.1 عشر النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 يستهدف تطوير مهارات البرهان الرياضي لدى الطالب: المؤشر الثامن عشر
يقدم مهام متنوعة لتدريب الطالب على البرهان الرياضي في فقرة   31-3

Proof 
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

يوجه الطالب بشكل مباشر إلى أداء مهام تتطلب نوع برهان  31-2
 Identify Parallel Relations ،Use Slopeرياضي محدد مثل 

to Graph a Line ، two-column proof... 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.11 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪11.1 لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشرالنسبة المئوية  

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والتبرير الرياضي لدى الطالب: المؤشر التاسع عشر
يستهدف تطوير   Reasoning and Proof)) يقدم  فصال كامال  31-3

 . مهارات االستدالل والبرهان الرياضي لدى الطالب
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يدرب الطالب على  استراتيجية االستدالل المنطقي في بعض  31-2
 .دروس االختبارات المعيارية

 222 2.22   4  ت

32  ن
2 

  

تتضمن حلول األمثلة تبرير لكل خطوة، والتي تمثل تدريبًا مكثفًا  31-1
على طريقة االستدالل الرياضي والمبني على معرفة المقدمات وفهم 

 .تحديد المطلوب و الوصول للنتائجالبيانات، ثم 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
يتضمن كل درس أسئلة تتطلب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها الطالب  31-4

 .للوصول إلى الحل
 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

تشير بشكل صريح إلى  Reasoningيقدم مهام في فقرة التبرير  31-1
 االستدالل والمنطق الرياضي

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
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المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

إلى التبرير الرياضي بشكل صريح   Writing in Mathتوجه فقرة  31-1
 .لتنفيذ المهمة في الدرس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.21 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
  ٪12.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة في الرياضيات: المؤشر العشرون
بشكل صريح من  Reading Mathتوجه فقرة قراءة الرياضيات  22-3

 .خالل مربعات الحوار في داخل الدرس إلى القراءة في الرياضيات
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج  Real- World Linkتوجه فقرة   22-2
 . رابط أو اسم المصدر لمزيد من القراءة

 2.11 2.122 2 2   ت

 12 12   ن

توفر المفردات بشكل معلن في بداية كل درس وكل فصل والشرح  22-1
 .الرياضيةالمصاحب لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.11 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 .يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الحادي والعشرون
يقدم أنشطة متنوعة لتنمية الكتابة بشكل صريح في كل درس تحت  23-3

 .Writing in Mathمسمى 
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

تدعم مسائل مهارات التفكير العليا الكتابة الرياضية من خالل  23-2
 .تشجيع الطالب على شرح وتفسير خطوات الحل

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.222 1.22    4 ت .تشجع المطويات على الكتابة في الرياضيات 23-1

    322 ن
 2.11 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون

  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون
 .الطالبيستهدف تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى : المؤشر الثاني والعشرون

يقدم مهام متنوعة داخل كل درس تشجع الربط بين أجزاء المعرفة  22-3
 .... الرياضية كالجبر واإلحصاء واالحتماالت واالستدالل

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
يوجد في كل درس مهام رياضية تتخذ عنوان مستقل يربط  22-2

المعرفة الرياضية بهذه الرياضيات بسياقات  متعددة تشجع على ربط 
أو ... السياقات وتأخذ عنوان مادة دراسية مثل جغرافيا، تاريخ، علوم

 ...من واقع الحياة مثل طعام، صحة، بيئة

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

يقدم في كل درس أمثلة  وتدريبات من واقع الحياة توجة الطالب إلى  22-1
 بالواقع ربط المعرفة الرياضية بشكل صريح 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.11 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشرون
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يشجع الطالب على استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم: المؤشر الثالث والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة الرياضية من  21-3

 . نماذج، ورسوم، ورموز
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه الطالب بشكل صريح إلى تمثيالت متعددة من خالل فقرة  21-2
 تمثيالت 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

بتمثيالت متعددة  لفظية، ورمزية،  يقدم المفاهيم الرياضية في الدرس 21-1
 Concept وجدول،ورسوم توضيحية داخل إطار المفاهيم في الدرس

Summary  أوKey Concept وفي أجزاء محتلفة من الدرس. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون
  ٪322 تحقق المؤشر الثالث والعشرونالنسبة المئوية لمستوى 

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الرابع والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات  24-3

 . المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية على االنترنت  24-2

 Math inلتطوير الثقافة البصرية لديهم من خالل فقرات مثل 

Motion  ،Graphing Technology Persona Tutor   ،
Other Calculator Strokes   . 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يقدم أنشطة متعددة تتطلب تحليل وتفسير التمثيالت البصرية مثل  24-1
 Graphing، والمعمل التقني للرسم Analyze the Resultsفقرة 

Technology Lab. 

 2.12 2.21   1 3 ت
   11 21 ن

يوفر أسئلة وأفكارًا توضيحية تساعد على االستخدام الفعال للنماذج  24-4
 .تتمثل في دروس االستكشاف، والتوسعوالتمثيالت البصرية 

 2.12 2.21   1 3 ت
   11 21 ن

 2.34 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون
  ٪12.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون

 2.13 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  ٪11 المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسةالنسبة 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (2.13)تساوي " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"السادسة 

المتوسط في ؛ حيث يقع هذا مرتفعة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.13)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (1-2.21)المدى ما بين 

، (1 – 3.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر الثالث والعشرون بدرجة مرتفعة

( 2.13)ؤشر التاسع عشر بمتوسط حسابي قيمته يليه الم، واحتل المرتبة األولى، (1.22)
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واحتل المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر الحادي والعشرون بمتوسط حسابي 
يليه في المرتبة الرابعة المؤشران الثامن عشر والثاني والعشرون بمتوسط ( 2.11)قيمته 

الرابع والعشرون بمتوسط  ، وفي المرتبة الخامسة يأتي المؤشر(2.12)حسابي قيمته 
، وفي (3.1)، يليه المؤشر السادس عشر بمتوسط حسابي قيمته (3.11)حسابي قيمته 

  (.3.21)المرتبة األخيرة جاء المؤشر السابع عشر بمتوسط حسابي قيمته 
، (2-31)، و(3-31)، و(2-31)، و(2-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
، (1-22)، و(3-22)، و(1-31)، و(1-31)، و(4-31)، (1-31)، و(3-31)و
، (3-21)، و(1-22)، و(2-22)، و(3-22)، و(1-23)، و(2-23)، و(3-23)و
دل على بدرجة مرتفعة مما ي( 4-24)، و(1-24)، و(3-24)، و(1-21)، و(2-21)و

 .توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
بدرجة متوسطة حيث توفرت هذه المفردة في بعض المواضع ( 2-31)وتحقق الشاهد  

في كتب المشروع، بينما تتوفر في جميع صفحات االختبارات المعيارية للسلسلة األصل، 
في المستوى المنخفض ( 2-24)، و(2-22)، و(3-31)، (3-31)وجاءت  الشواهد 

: جدًا نتيجة لغياب  العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل
في المالحق  والتي تتطلب   Problem Solving Handbookالشروحات في دروس  

تطبيق الخطة المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال مثل حل المشكالت 
، وكذلك  Write Equations to Solve Problemsوين معادلة باستعمال خطة تك

والتي تتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة  Mixed problem solvingغياب دروس 
التي توجه إلى القراءة  Real- World Linkللحل، باإلضافة إلى غياب الروابط من فقرة  

وكذلك  بدائل التقنية والروابط  والتوسع فيها  واسم المصدر لمزيد من القراءة والبحث،
اإللكترونية على االنترنت لتي تساعد في تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب من خالل 

 Math in Motion  ،Graphing Technology Persona Tutor   ،Otherالفقرات 

Calculator Strokes   .Math Online من كتب المشروع. 
 
 



171

171 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يشجع الطالب على استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم: المؤشر الثالث والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة الرياضية من  21-3

 . نماذج، ورسوم، ورموز
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه الطالب بشكل صريح إلى تمثيالت متعددة من خالل فقرة  21-2
 تمثيالت 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

بتمثيالت متعددة  لفظية، ورمزية،  يقدم المفاهيم الرياضية في الدرس 21-1
 Concept وجدول،ورسوم توضيحية داخل إطار المفاهيم في الدرس

Summary  أوKey Concept وفي أجزاء محتلفة من الدرس. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشرون
  ٪322 تحقق المؤشر الثالث والعشرونالنسبة المئوية لمستوى 

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الرابع والعشرون
يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات  24-3

 . المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
يوجه الطالب إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية على االنترنت  24-2

 Math inلتطوير الثقافة البصرية لديهم من خالل فقرات مثل 

Motion  ،Graphing Technology Persona Tutor   ،
Other Calculator Strokes   . 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يقدم أنشطة متعددة تتطلب تحليل وتفسير التمثيالت البصرية مثل  24-1
 Graphing، والمعمل التقني للرسم Analyze the Resultsفقرة 

Technology Lab. 

 2.12 2.21   1 3 ت
   11 21 ن

يوفر أسئلة وأفكارًا توضيحية تساعد على االستخدام الفعال للنماذج  24-4
 .تتمثل في دروس االستكشاف، والتوسعوالتمثيالت البصرية 

 2.12 2.21   1 3 ت
   11 21 ن

 2.34 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون
  ٪12.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشرون

 2.13 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  ٪11 المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسةالنسبة 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري ، (2.13)تساوي " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية"السادسة 

المتوسط في ؛ حيث يقع هذا مرتفعة،مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.13)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، (1-2.21)المدى ما بين 

، (1 – 3.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر الثالث والعشرون بدرجة مرتفعة

( 2.13)ؤشر التاسع عشر بمتوسط حسابي قيمته يليه الم، واحتل المرتبة األولى، (1.22)
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للمذاكرة والتنظيم     حتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمةيزود الم :المواصفة السابعة
 .الذاتي

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-4-4)يوضح الجدول
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في كتاب ، التكرارات

 : الطالب للصف األول الثانوي كما يلي
 (1-4-4)الجدول

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة
 " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 يستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر: المؤشر الخامس والعشرون 

ــــــــرة  21-3 ــــــــدم فق فــــــــي كــــــــل درس للطالــــــــب  Study Tipتق
 .توجيهات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Studyتدعم المهام المتضمنة في دليل الدراسة والمراجعة   21-2

Guide and Review   في  نهاية كل فصل تحسين الفهم
والتذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح المفردات بأرقام 

 .الصفحات، واسئلة اختبارية على المفردات

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

المتضمنة في  Lesson-by-Lesson Reviewتدعم فقرة  21-1
دليل الدراسة والمراجعة مهارات الدراسة بتقديم األفكار 
الرئيسة للدروس مدعمة باألمثلة بشكل مبسط يسهل 

 . تذكرها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشرون
  ٪322 الخامس والعشرونالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السادس والعشرون
 Standarized Testتقدم فقرة االختبار المعياري  21-3

Practice  في كل درس تدريب على هذا النوع من
 .االختبارات

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن
 Standarized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية  21-2

Practice  التي ترتبط بالمعرفة والمهارات المطلوبة في
نهاية كل فصل توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة 

 .تظهر في مستطيل أعلى الصفحة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تتوفر في كل درس إرشادات للتدرب على نماذج  21-1
 Preparing for standardizedاالختبارات المعيارية 

tests. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

إرشادات عامة لتحقيق   Test Taking Tipsتوفر فقرة  21-4
 .النجاح في االختبارات المعيارية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

توفر خيارات الكترونية لتقديم االختبارات المعيارية وتدوين  21-1
 االجابات في  النماذج المخصصمة من خالل 

Standarized Test Practice وRecording Sheet  
 .Math On Lineعلى الرابط 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون

 .المؤشر السابع والعشرون يقدم إرشادات ومخططات متنوعة  لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة
في الصفحة األولى من  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3

كل فصل وكل درس توجيهات صريحة للطالب بتنظيم 
المهارات والمعرفة الرياضية في مخططات تساعد في 

 .التذكر والدراسة

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

أو Concept Summary يوفر إطار المفاهيم الرياضية  21-2
Key Concept  في كل درس استراتيجيات لتنظيم

المهارات والمعرفة الرياضية تساعد الطالب في التذكر 
 والفهم

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون
  ٪13.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: والعشرونالمؤشر الثامن 
 2.22 1.22    4 ت تساعد فقرة المطويات الطالب في تلخيص أفكاره وتنظيمها 21-3

    322 ن
 2.222 1.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون

  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون
 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
تساوي " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة للمذاكرة والتنظيم الذاتي"السابعة 

؛ مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)، وبانحراف معياري (2.11)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (1 – 2.21)المدى ما بين حيث جاء هذا المتوسط في 

 (.٪11.1)تساوي 
وتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة ماعدا المؤشر السادس والعشرون     

والذي تحقق بدرجة متوسطة ولكن في المدى المرتفع، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 
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 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشرون

 .المؤشر السابع والعشرون يقدم إرشادات ومخططات متنوعة  لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة
في الصفحة األولى من  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3

كل فصل وكل درس توجيهات صريحة للطالب بتنظيم 
المهارات والمعرفة الرياضية في مخططات تساعد في 

 .التذكر والدراسة

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

أو Concept Summary يوفر إطار المفاهيم الرياضية  21-2
Key Concept  في كل درس استراتيجيات لتنظيم

المهارات والمعرفة الرياضية تساعد الطالب في التذكر 
 والفهم

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون
  ٪13.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشرون

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: والعشرونالمؤشر الثامن 
 2.22 1.22    4 ت تساعد فقرة المطويات الطالب في تلخيص أفكاره وتنظيمها 21-3

    322 ن
 2.222 1.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون

  ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشرون
 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
تساوي " يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات مهمة للمذاكرة والتنظيم الذاتي"السابعة 

؛ مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)، وبانحراف معياري (2.11)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (1 – 2.21)المدى ما بين حيث جاء هذا المتوسط في 

 (.٪11.1)تساوي 
وتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة ماعدا المؤشر السادس والعشرون     

والذي تحقق بدرجة متوسطة ولكن في المدى المرتفع، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 
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، وجاء المؤشران الخامس والعشرون، والثامن (1-2.22)لمؤشرات هذه المواصفة ما بين 
، يليهما المؤشر السابع والعشرون (1)والعشرون في المرتبة األولى،بمتوسط حسابي قيمته 

، وجاء المؤشر السادس والعشرون في المرتبة األخيرة (2.11)بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.22)بمتوسط حسابي قيمته 

، (2-21)، و(1-21)، و(2-21)، و(3-21) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد  
بدرجة مرتفعة مما يدل على ( 3-21)، (2-21)، و(3-21)، و(4-21)، و(1-21)و

 .توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
 Standarizedبدرجة متوسطة نتيجة لتوفر فقرة االختبار المعياري ( 3-21)وتحقق الشاهد  

Test Practice  التي تحقق هذا الشاهد في كتب المشروع لكل درس كما هو في السلسلة
األصل إال أن عدد األسئلة ونوعها والمعايير التي تستهدفها في هذه الفقرة يختلف عنها في 

في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لعدم توفر ( 1-21)كتب المشروع، بينما جاء الشاهد 
ت المعيارية وتدوين االجابات في  النماذج المخصصمة من خيارات الكترونية لتقديم االختبارا

 Math Onعلى الرابط   Standarized Test Practice, Recording Sheet خالل 

Line.في كتب المشروع. 
 .يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةالمواصفة الثامنة 

متوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات وال( 1-4-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنةفي كتاب الطالب 

 : الصف األول الثانوي كما يلي
 (1-4-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنة
  "تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةيستخدم أدوات وأساليب " 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر التاسع والعشرون
تدريبات متنوعة في جميع مراحل الدرس تستهدف أفكار تتوفر  21-3

 .ومفردات الدرس بشكل مباشر
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.222 1.22 :المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون

  ٪322 :النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Assessment .Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  مهاماا يقدم : المؤشر الثالثون
 Get ready forفي بداية كل فصل  يقدم اختبار التهيئة 12-3

chapter  لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة الرياضية
 .المستهدفة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

للتقويم التشخيصي على يوجه الطالب إلى خيار إلكتروني  12-2
 .الرابط في بداية كل فصل

 222 3.22  4   ت

  322   ن

 222. 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالثون

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر الحادي الثالثون
يزود الطالب بمهمات للتقويم التكويني في كل درس تتمثل في  13-3

تدريبات تأكد، وفقرة أكتب، ومهارات التفكير العليا تتضمن 
مشكالت لفظية ومهام كتابية متنوعة تكشف عن مستوى 

 . التقدم

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 الفصليزود الطالب بفقرة اختبار معياري واختبارات منتصف  13-2

Mid-Chapter Quiz للكشف عن مستوى التقدم في الفصل. 
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

يوجه الطالب لبناء وتوثيق التقدم باستخدام المطويات ضمن  13-1
 .التقويم التكويني

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 Study Guide and Review يوفر دليل المراجعة والدراسة 13-4
 .مهام متنوعة من خيارات التقويم التكويني

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه الطالب إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام  13-1
 . Math on lineمتنوعة للتقويم التكويني في فقرة 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.122 2.31 والثالثونالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي 
  ٪13.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالثون

 Summative Assessment. يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر الثاني والثالثون
يزود الطالب بمهمات للتقويم الختامي في كل فصل يتمثل في  12-3

التراكمي للتأكد من تحقق النواتج اختبار الفصل واالختبار 
 .التعليمية لدى الطالب في الفصل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه الطالب لبناء وتوثيق التقدم باستخدام المطويات ضمن  12-2
 .التقويم الختامي

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

الختامي في  يوجه الطالب إلى روابط يتوفر فيها مهام للتقويم 12-1
 .صفحات اختبار الفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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، وجاء المؤشران الخامس والعشرون، والثامن (1-2.22)لمؤشرات هذه المواصفة ما بين 
، يليهما المؤشر السابع والعشرون (1)والعشرون في المرتبة األولى،بمتوسط حسابي قيمته 

، وجاء المؤشر السادس والعشرون في المرتبة األخيرة (2.11)بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.22)بمتوسط حسابي قيمته 

، (2-21)، و(1-21)، و(2-21)، و(3-21) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد  
بدرجة مرتفعة مما يدل على ( 3-21)، (2-21)، و(3-21)، و(4-21)، و(1-21)و

 .توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
 Standarizedبدرجة متوسطة نتيجة لتوفر فقرة االختبار المعياري ( 3-21)وتحقق الشاهد  

Test Practice  التي تحقق هذا الشاهد في كتب المشروع لكل درس كما هو في السلسلة
األصل إال أن عدد األسئلة ونوعها والمعايير التي تستهدفها في هذه الفقرة يختلف عنها في 

في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لعدم توفر ( 1-21)كتب المشروع، بينما جاء الشاهد 
ت المعيارية وتدوين االجابات في  النماذج المخصصمة من خيارات الكترونية لتقديم االختبارا

 Math Onعلى الرابط   Standarized Test Practice, Recording Sheet خالل 

Line.في كتب المشروع. 
 .يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةالمواصفة الثامنة 

متوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات وال( 1-4-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنةفي كتاب الطالب 

 : الصف األول الثانوي كما يلي
 (1-4-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنة
  "تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةيستخدم أدوات وأساليب " 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر التاسع والعشرون
تدريبات متنوعة في جميع مراحل الدرس تستهدف أفكار تتوفر  21-3

 .ومفردات الدرس بشكل مباشر
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.222 1.22 :المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون

  ٪322 :النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشرون
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Assessment .Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  مهاماا يقدم : المؤشر الثالثون
 Get ready forفي بداية كل فصل  يقدم اختبار التهيئة 12-3

chapter  لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة الرياضية
 .المستهدفة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

للتقويم التشخيصي على يوجه الطالب إلى خيار إلكتروني  12-2
 .الرابط في بداية كل فصل

 222 3.22  4   ت

  322   ن

 222. 2.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالثون

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر الحادي الثالثون
يزود الطالب بمهمات للتقويم التكويني في كل درس تتمثل في  13-3

تدريبات تأكد، وفقرة أكتب، ومهارات التفكير العليا تتضمن 
مشكالت لفظية ومهام كتابية متنوعة تكشف عن مستوى 

 . التقدم

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 الفصليزود الطالب بفقرة اختبار معياري واختبارات منتصف  13-2

Mid-Chapter Quiz للكشف عن مستوى التقدم في الفصل. 
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

يوجه الطالب لبناء وتوثيق التقدم باستخدام المطويات ضمن  13-1
 .التقويم التكويني

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 Study Guide and Review يوفر دليل المراجعة والدراسة 13-4
 .مهام متنوعة من خيارات التقويم التكويني

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه الطالب إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام  13-1
 . Math on lineمتنوعة للتقويم التكويني في فقرة 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.122 2.31 والثالثونالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي 
  ٪13.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالثون

 Summative Assessment. يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر الثاني والثالثون
يزود الطالب بمهمات للتقويم الختامي في كل فصل يتمثل في  12-3

التراكمي للتأكد من تحقق النواتج اختبار الفصل واالختبار 
 .التعليمية لدى الطالب في الفصل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه الطالب لبناء وتوثيق التقدم باستخدام المطويات ضمن  12-2
 .التقويم الختامي

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

الختامي في  يوجه الطالب إلى روابط يتوفر فيها مهام للتقويم 12-1
 .صفحات اختبار الفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه الطالب إلى اختبارات متنوعة في الصفحات الختامية  12-4
،   Multiple Choiceلكل فصل مابين االختيار من متعدد 

 Extended -Responseواختبارات تتطلب إجابات مطولة 

Practice  واختبارات اإلجابة القصيرة Short-Response 

Practice. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.31 2.31 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون

 .يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر الثالث والثالثون
الطالب للتدرب على اختبارات إلكترونية تقدم له التغذية يوجه  11-3

الراجعة الفورية في صفحات اختبارات التهيئة، واختبارات 
 .منتصف الفصل، واختبار الفصل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب إلى اختبارات ذاتية على الموقع من خالل فقرة  11-2
Self-Check Quiz في كل درس. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يستخدم عبارات توجه الطالب للتقويم الذاتي في صفحات  11-1

 .االختبارات بشكل عام وتوفر تغذية راجعة فورية
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يقدم مفاتيح اإلجابة لعديد من أسئلة الكتاب في الصفحات  11-4

 .الذاتيالختامية مما تشجع الطالب على التقويم 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.222 2.222 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون

  2.22 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون

 . يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر الرابع والثالثون

 Get مراجعة سريعة في صفحة االختبار التشخيصيتتوفر  14-3

ready for Chapter…   لمعالجة المكتسبات السابقة
 .للطالب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 ، وCheck your progressيزود  الطالب في تدريبات   14-2

Check your understanding  إلى األمثلة المرتبطه بها
 .ليسهل مراجعتها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Preparing for Standardized Tests يقدم في دروس   14-1

شرح لألنواع  المختلفة ألسئلة االختبارات المعيارية باإلضافة 
رشادات لإلجابة عن كل نوع  .إلى نصائح وا 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
 Need)المعيارية  تتوفر مخططات في صفحات االختبارات  14-4

Extra Help ) توجه الطالب إلى الدروس المرتبطة بكل سؤال
 .في حالة إخفاقة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.31 2.14 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون

 2.312 3.13 لمستوى تحقق المواصفة الثامنةالمتوسط الحسابي 
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثامنة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
، (3.13)تساوي " يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة" الثامنة

؛ حيث جاء متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.31)وبانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (2.21أقل من  – 3.1)بين هذا المتوسط في المدى ما 

 (.٪11.1)تساوي 
، وجاء (1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، يليه المؤشر (1)المؤشر التاسع والعشرون في المرتبة األولى،بمتوسط حسابي قيمته 
، يليه المؤشر الثاني (2.14)متوسط حسابي قيمته الرابع والثالثون في المرتبة الثانية ب

، ثم المؤشر الحادي والثالثون (2.31)والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 
، وجاء المؤشر الثالثون في المرتبة قبل األخيرة بمتوسط (2.31)بمتوسط حسابي قيمته 

المستوى المنخفض جدًا  وجاء المؤشر الثالث والثالثون في( 2.22)حسابي قيمته 
 .، واحتل بذلك المرتبة األخيرة(2.22)بمتوسط حسابي قيمته 

، (2-13)، و(3-13)، و(3-12)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
، (2-14)، و(3-14)،و(4-12)، (2-12)، و(3-12)، و(4-13)، و(1-13)و
ك الفقرات التي تحققها هذه بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تل( 4-14)، و(1-14)و

 .الشواهد في كتب المشروع
بدرجة منخفضة نتيجة لتوفر رابط خيار االختبار اإللكتروني في ( 2-12)وتحقق الشاهد  

صفحة اختبار التهيئة في حين أنه التوجد اختبارات تشخيصية على الرابط، وكذلك 
المشروع كما هو في  اختلفت صيغة الخطاب الموجه للطالب في هذه الصفحة، في كتب

 . السلسلة األصل
، (1-11)، و(2-11)، و(3-11)، و(1-12)، و(1-13)بينما جاءت الشواهد   
في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لعدم توفر خيارات الكترونية للتقويم ( 4-11)و

-Selfالتشخيصي والتكويني والختامي والتي تقدم تغذية راجعة للطالب وكذلك غياب 

Check Quiz  من كل درس، باإلضافة إلى صفحات االختبارات المعيارية ونماذج
اإلجابة من مالحق الكتاب وكذلك غياب مفاتيح اإلجابة عن األسئلة التي توفر التغذية 

 .الراجعة للطالب وتساعد في التقويم الذاتي من كتب المشروع
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه الطالب إلى اختبارات متنوعة في الصفحات الختامية  12-4
،   Multiple Choiceلكل فصل مابين االختيار من متعدد 

 Extended -Responseواختبارات تتطلب إجابات مطولة 

Practice  واختبارات اإلجابة القصيرة Short-Response 

Practice. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.31 2.31 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالثون

 .يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر الثالث والثالثون
الطالب للتدرب على اختبارات إلكترونية تقدم له التغذية يوجه  11-3

الراجعة الفورية في صفحات اختبارات التهيئة، واختبارات 
 .منتصف الفصل، واختبار الفصل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه الطالب إلى اختبارات ذاتية على الموقع من خالل فقرة  11-2
Self-Check Quiz في كل درس. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يستخدم عبارات توجه الطالب للتقويم الذاتي في صفحات  11-1

 .االختبارات بشكل عام وتوفر تغذية راجعة فورية
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يقدم مفاتيح اإلجابة لعديد من أسئلة الكتاب في الصفحات  11-4

 .الذاتيالختامية مما تشجع الطالب على التقويم 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.222 2.222 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون

  2.22 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالثون

 . يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر الرابع والثالثون

 Get مراجعة سريعة في صفحة االختبار التشخيصيتتوفر  14-3

ready for Chapter…   لمعالجة المكتسبات السابقة
 .للطالب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 ، وCheck your progressيزود  الطالب في تدريبات   14-2

Check your understanding  إلى األمثلة المرتبطه بها
 .ليسهل مراجعتها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Preparing for Standardized Tests يقدم في دروس   14-1

شرح لألنواع  المختلفة ألسئلة االختبارات المعيارية باإلضافة 
رشادات لإلجابة عن كل نوع  .إلى نصائح وا 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
 Need)المعيارية  تتوفر مخططات في صفحات االختبارات  14-4

Extra Help ) توجه الطالب إلى الدروس المرتبطة بكل سؤال
 .في حالة إخفاقة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.31 2.14 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثون

 2.312 3.13 لمستوى تحقق المواصفة الثامنةالمتوسط الحسابي 
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثامنة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
، (3.13)تساوي " يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة" الثامنة

؛ حيث جاء متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.31)وبانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (2.21أقل من  – 3.1)بين هذا المتوسط في المدى ما 

 (.٪11.1)تساوي 
، وجاء (1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، يليه المؤشر (1)المؤشر التاسع والعشرون في المرتبة األولى،بمتوسط حسابي قيمته 
، يليه المؤشر الثاني (2.14)متوسط حسابي قيمته الرابع والثالثون في المرتبة الثانية ب

، ثم المؤشر الحادي والثالثون (2.31)والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 
، وجاء المؤشر الثالثون في المرتبة قبل األخيرة بمتوسط (2.31)بمتوسط حسابي قيمته 

المستوى المنخفض جدًا  وجاء المؤشر الثالث والثالثون في( 2.22)حسابي قيمته 
 .، واحتل بذلك المرتبة األخيرة(2.22)بمتوسط حسابي قيمته 

، (2-13)، و(3-13)، و(3-12)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
، (2-14)، و(3-14)،و(4-12)، (2-12)، و(3-12)، و(4-13)، و(1-13)و
ك الفقرات التي تحققها هذه بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تل( 4-14)، و(1-14)و

 .الشواهد في كتب المشروع
بدرجة منخفضة نتيجة لتوفر رابط خيار االختبار اإللكتروني في ( 2-12)وتحقق الشاهد  

صفحة اختبار التهيئة في حين أنه التوجد اختبارات تشخيصية على الرابط، وكذلك 
المشروع كما هو في  اختلفت صيغة الخطاب الموجه للطالب في هذه الصفحة، في كتب

 . السلسلة األصل
، (1-11)، و(2-11)، و(3-11)، و(1-12)، و(1-13)بينما جاءت الشواهد   
في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لعدم توفر خيارات الكترونية للتقويم ( 4-11)و

-Selfالتشخيصي والتكويني والختامي والتي تقدم تغذية راجعة للطالب وكذلك غياب 

Check Quiz  من كل درس، باإلضافة إلى صفحات االختبارات المعيارية ونماذج
اإلجابة من مالحق الكتاب وكذلك غياب مفاتيح اإلجابة عن األسئلة التي توفر التغذية 

 .الراجعة للطالب وتساعد في التقويم الذاتي من كتب المشروع
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 .يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضياتالمواصفة التاسعة 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-4-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في كتاب 

 : الطالب الصف األول الثانوي كما يلي
 (1-4-4)جدول 

 المواصفة التاسعة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات
 " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 يزود الطالب بروابط إلكترونية تدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الخامس والثالثون
الطالب إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من الكتاب في  يوجه 11-3

 على االنترنت   Glencoe.com فقرة
 2.12 2.21 1 3   ت
 11 21   ن

يوجه الطالب إلى روابط في بداية كل فصل تقدم محتوى رياضي  11-2
 .يحقق أهداف الفصل Math onlineمتنوع في فقرة  

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
إلى  مصادر إلكترونية يمكن  Math Onlineيوجه الطالب في  فقرة  11-1

الرياضيات المتحركة : أن يستفيد منها عند دراسة الدرس المحدد، مثل
Math in Motion (Animation)-  المعلم الشخصي االلكتروني

Personal Tutor-  أمثلة إضافيةExtra Examples-  االختبارات
مساعد الواجب المنزلي  - Self-Check Quizzesالقصيرة الذاتية 

Homework Help-  المعلم الشخصي البيانيGraphing 

Technology Personal Tutor. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 2.21 :المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون
  ٪1.1 :لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثونالنسبة المئوية 

 يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر السادس والثالثون
 Get ready for chapterفي بداية كل فصل  يقدم اختبار التهيئة 11-3

 .لتقويم المكتسبات الرياضية لتعلم المعرفة الرياضية المستهدفة
 222 3.22  4   ت

  322   ن

 22 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون
 2.22 2.44 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

  ٪34.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.44)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"التاسعة 

؛ حيث جاء هذا المتوسط منخفضة جداً ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)
 (.٪34.1)تحقق هذه المواصفة تساوي ، ونسبة (2.11في المدى األقل من 
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، (3-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
، في حين (3)وتحقق المؤشر السادس والثالثون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 

جاء المؤشر الخامس والثالثون في المستوى المنخفض جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
(2.21.) 
في حين جاءت ( 3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق شاهد واحد فقط بدرجة منخفضة   

الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب جميع مصادر التقنية من كتب 
المشروع والتي تتضمن فقط رابط شركة العبيكان والذي يخلو من الفقرات التي تحقق هذه 

 -Math in Motion (Animation)الرياضيات المتحركة : الشواهد مثل المحدد، مثل
 -Extra Examplesأمثلة إضافية  -Personal Tutorالمعلم الشخصي االلكتروني 

مساعد الواجب المنزلي  - Self-Check Quizzesاالختبارات القصيرة الذاتية 
Homework Help-  المعلم الشخصي البيانيGraphing Technology Personal 

Tutor . م12/1/2231حتى تاريخ. 
 خالصة نتائج المحور األول لكتاب الطالب الصف األول الثانوي

بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،والبالت  
مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء ( 11)مواصفات، تضمنت ( 1)عددها 

ذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، المتوسط الحسابي الموزون له
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات ( 32-4-4) ويوضح الجدول رقم 

 :مرتبة كما يلي
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 .يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضياتالمواصفة التاسعة 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-4-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في كتاب 

 : الطالب الصف األول الثانوي كما يلي
 (1-4-4)جدول 

 المواصفة التاسعة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات
 " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 يزود الطالب بروابط إلكترونية تدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الخامس والثالثون
الطالب إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من الكتاب في  يوجه 11-3

 على االنترنت   Glencoe.com فقرة
 2.12 2.21 1 3   ت
 11 21   ن

يوجه الطالب إلى روابط في بداية كل فصل تقدم محتوى رياضي  11-2
 .يحقق أهداف الفصل Math onlineمتنوع في فقرة  

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
إلى  مصادر إلكترونية يمكن  Math Onlineيوجه الطالب في  فقرة  11-1

الرياضيات المتحركة : أن يستفيد منها عند دراسة الدرس المحدد، مثل
Math in Motion (Animation)-  المعلم الشخصي االلكتروني

Personal Tutor-  أمثلة إضافيةExtra Examples-  االختبارات
مساعد الواجب المنزلي  - Self-Check Quizzesالقصيرة الذاتية 

Homework Help-  المعلم الشخصي البيانيGraphing 

Technology Personal Tutor. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 2.21 :المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثون
  ٪1.1 :لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثونالنسبة المئوية 

 يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر السادس والثالثون
 Get ready for chapterفي بداية كل فصل  يقدم اختبار التهيئة 11-3

 .لتقويم المكتسبات الرياضية لتعلم المعرفة الرياضية المستهدفة
 222 3.22  4   ت

  322   ن

 22 3.22 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالثون
 2.22 2.44 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

  ٪34.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-4-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.44)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"التاسعة 

؛ حيث جاء هذا المتوسط منخفضة جداً ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)
 (.٪34.1)تحقق هذه المواصفة تساوي ، ونسبة (2.11في المدى األقل من 
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، (3-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
، في حين (3)وتحقق المؤشر السادس والثالثون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 

جاء المؤشر الخامس والثالثون في المستوى المنخفض جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
(2.21.) 
في حين جاءت ( 3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق شاهد واحد فقط بدرجة منخفضة   

الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب جميع مصادر التقنية من كتب 
المشروع والتي تتضمن فقط رابط شركة العبيكان والذي يخلو من الفقرات التي تحقق هذه 

 -Math in Motion (Animation)الرياضيات المتحركة : الشواهد مثل المحدد، مثل
 -Extra Examplesأمثلة إضافية  -Personal Tutorالمعلم الشخصي االلكتروني 

مساعد الواجب المنزلي  - Self-Check Quizzesاالختبارات القصيرة الذاتية 
Homework Help-  المعلم الشخصي البيانيGraphing Technology Personal 

Tutor . م12/1/2231حتى تاريخ. 
 خالصة نتائج المحور األول لكتاب الطالب الصف األول الثانوي

بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،والبالت  
مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء ( 11)مواصفات، تضمنت ( 1)عددها 

ذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، المتوسط الحسابي الموزون له
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات ( 32-4-4) ويوضح الجدول رقم 

 :مرتبة كما يلي
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 (32-4-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لكتاب الطالب 

   الثانويالصف األول 
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

 1 منخفض ٪13 2.21 2.11 يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب  .3

 4 مرتفع ٪11.1 2.34 2.12 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن  .2

 2.32 2.14 المنطقي والتكامليتسم المحتوى بالترابط   .1
 2 مرتفع 14.1٪

 .المتعدد المداخل  يشجع المحتوى التعلم النوعي  .4
  1 متوسط 11.1٪ 2.43 3.12

 1 متوسط ٪11 2.32 3.11 يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية  .1

 1 مرتفع ٪11 2.13 2.13 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية  .1

 3 مرتفع ٪11.1 2.21 2.11 الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتييزود المحتوى   .1

 1 متوسط ٪11.1 2.31 3.13 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة  .1

 1 منخفض 34.1 2.22  2.44 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات  .1

  متوسط ٪13 2.31 2.34 الكليمستوى تحقق المواصفات  للمحور األول 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات (  32-4-4)يتضح من الجدول  
درجة  ، وبذلك تكون(2.31)، وبانحراف معياري (2.34)للمحور األول الكلي تساوي 

بالمواصفات التربوية ( من منتجات المشروع)التزام كتاب الطالب للصف األول الثانوي 
؛ حيث تقع قيمة متوسطة ( من منتجات السلسلة األصل)كما تظهر في كتاب الطالب 
 (. ٪13)، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من -3.1)هذا المتوسط في المدى مابين 

-2.44)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات مابين  
، وتحققت أربع مواصفات بدرجة مرتفعة، وجاءت في المرتبة األولى المواصفة (2.11

يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي بمتوسط " السابعة 
يتسم المحتوى بالترابط "المواصفة الثالثة ، وفي المرتبة الثانية (2.11)حسابي قيمته 

، وفي المرتبة الثالثة جاءت المواصفة (2،14)بمتوسط حسابي قيمته " المنطقي والتكامل
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، تليها (2.13)بمتوسط حسابي قيمته " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية" السادسة
، وبمتوسط حسابي "والتوازنيتسم المحتوى بالشمول والعمق "المواصفة المواصفة الثانية، 

 (.2.12)قيمته 
يستخدم " وتحققت ثالث مواصفات بدرجة متوسطة، حيث جاءت المواصفة الثامنة  

في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قيمته " أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة
ل في يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخ: ، تليها المواصفة الرابعة(3.13)

، وفي المرتبة السابعة جاءت المواصفة (3.12)المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية" الخامسة

في المستوى "يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب " وجاءت المواصفة األولى  
، في حين جاءت  (2.11)بة الثامنة بمتوسط حسابي قيمته المنخفض واحتلت بذلك المرت

في المرتبة األخيرة وبمتوسط " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"المواصفة التاسعة
 (.2.44)حسابي قيمته 

 :اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث
ما مستوى تحقق المواصفات الفنية في كتاب "ينص السؤال الفرعي الثالث على    

االبتدائي، الثاني المتوسط،  الخامس، االبتدائي الثاني: الطالب للرياضيات للصفوف
 ".واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية؟

محور "لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثاني التي تمثل و     
لمنتج التعليمي من الذي يركز على الشروط العلمية، التي تتناول ا ،"المواصفات الفنية

الناحية المادية الظاهرية، وتتمثل في التصميم الظاهري، واإلخراج الفني، لكافة مكونات 
والتي  ،الكتاب، وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب

الفصل  :للصفوف المستهدفة بجزأيها (لرياضياتا)يجب أن تلتزم بها كتب الطالب 
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم  ،سي األول، والفصل الدراسي الثانيالدرا

الطبيعية، ويتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، 
عرض  ليتم ،وترتيبها الكلي لكل صفهذا المحور ومن ثم تناول مستوى تحقق مواصفات 

 : كما يلينتائج المواصفات للصفوف مجتمعة 
 المواصفات الفنية  :المحور الثاني -الصف الثاني االبتدائي -4
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 (32-4-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لكتاب الطالب 

   الثانويالصف األول 
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

 1 منخفض ٪13 2.21 2.11 يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب  .3

 4 مرتفع ٪11.1 2.34 2.12 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن  .2

 2.32 2.14 المنطقي والتكامليتسم المحتوى بالترابط   .1
 2 مرتفع 14.1٪

 .المتعدد المداخل  يشجع المحتوى التعلم النوعي  .4
  1 متوسط 11.1٪ 2.43 3.12

 1 متوسط ٪11 2.32 3.11 يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية  .1

 1 مرتفع ٪11 2.13 2.13 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية  .1

 3 مرتفع ٪11.1 2.21 2.11 الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتييزود المحتوى   .1

 1 متوسط ٪11.1 2.31 3.13 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة  .1

 1 منخفض 34.1 2.22  2.44 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات  .1

  متوسط ٪13 2.31 2.34 الكليمستوى تحقق المواصفات  للمحور األول 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات (  32-4-4)يتضح من الجدول  
درجة  ، وبذلك تكون(2.31)، وبانحراف معياري (2.34)للمحور األول الكلي تساوي 

بالمواصفات التربوية ( من منتجات المشروع)التزام كتاب الطالب للصف األول الثانوي 
؛ حيث تقع قيمة متوسطة ( من منتجات السلسلة األصل)كما تظهر في كتاب الطالب 
 (. ٪13)، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من -3.1)هذا المتوسط في المدى مابين 

-2.44)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات مابين  
، وتحققت أربع مواصفات بدرجة مرتفعة، وجاءت في المرتبة األولى المواصفة (2.11

يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي بمتوسط " السابعة 
يتسم المحتوى بالترابط "المواصفة الثالثة ، وفي المرتبة الثانية (2.11)حسابي قيمته 

، وفي المرتبة الثالثة جاءت المواصفة (2،14)بمتوسط حسابي قيمته " المنطقي والتكامل
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، تليها (2.13)بمتوسط حسابي قيمته " يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية" السادسة
، وبمتوسط حسابي "والتوازنيتسم المحتوى بالشمول والعمق "المواصفة المواصفة الثانية، 

 (.2.12)قيمته 
يستخدم " وتحققت ثالث مواصفات بدرجة متوسطة، حيث جاءت المواصفة الثامنة  

في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قيمته " أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة
ل في يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخ: ، تليها المواصفة الرابعة(3.13)

، وفي المرتبة السابعة جاءت المواصفة (3.12)المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته " يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية" الخامسة

في المستوى "يقدم المحتوى دعمًا لتعلم جميع الطالب " وجاءت المواصفة األولى  
، في حين جاءت  (2.11)بة الثامنة بمتوسط حسابي قيمته المنخفض واحتلت بذلك المرت

في المرتبة األخيرة وبمتوسط " يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"المواصفة التاسعة
 (.2.44)حسابي قيمته 

 :اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث
ما مستوى تحقق المواصفات الفنية في كتاب "ينص السؤال الفرعي الثالث على    

االبتدائي، الثاني المتوسط،  الخامس، االبتدائي الثاني: الطالب للرياضيات للصفوف
 ".واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية؟

محور "لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثاني التي تمثل و     
لمنتج التعليمي من الذي يركز على الشروط العلمية، التي تتناول ا ،"المواصفات الفنية

الناحية المادية الظاهرية، وتتمثل في التصميم الظاهري، واإلخراج الفني، لكافة مكونات 
والتي  ،الكتاب، وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب

الفصل  :للصفوف المستهدفة بجزأيها (لرياضياتا)يجب أن تلتزم بها كتب الطالب 
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم  ،سي األول، والفصل الدراسي الثانيالدرا

الطبيعية، ويتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، 
عرض  ليتم ،وترتيبها الكلي لكل صفهذا المحور ومن ثم تناول مستوى تحقق مواصفات 

 : كما يلينتائج المواصفات للصفوف مجتمعة 
 المواصفات الفنية  :المحور الثاني -الصف الثاني االبتدائي -4
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مواصفات لكتاب الطالب للصف ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    
من منتجات مشروع )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : الثاني االبتدائي

وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل (. تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
م تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ث

 :المحور كما يلي
 من حيث جودة األغلفة يتسق الشكل الخارجي للكتاب:  المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-3-4)يوضح الجدول    
المواصفة األولى في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات 

 :   وهي كما يلي  الطالب للصف الثاني االبتدائي،
 ( 32-3-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 "من حيث جودة األغلفة يتسق الشكل الخارجي للكتاب"

 ش -م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع  المعياري

 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي للكتاب والصف: المؤشر السابع والثالثون

11-3 
  3 1  ت .  تعكس صورة الغالف المحتوى الرياضي المستهدف في الصف

  21 11  ن 2.1 3.11

11-2 
تصف الغالف وارتباطه ،  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف 

 .بالمحتوى
    4 ت

    322 ن 2 1

11-1 
على  ،تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب والصف المستهدف والسنة

 .والداخلية وكعب الكتاب األغلفة الخارجية

    4 ت
    322 ن 2 1

11-4 
    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب

    322 ن 2 1

 2.232 2.11 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 ٪11.1 ن يالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 يتخذ الغالف لوناا يمّيزه عن باقي الصفوف: المؤشر الثامن والثالثون

11-3 
يميزه عن باقي ليميل إلى األزرق الذي يأخذ الكتاب اللون األخضر 

 .صفوف المرحلة االبتدائية

    4 ت

    322 ن 2 1
 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

 ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث
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 ش -م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع  المعياري

 ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر التاسع والثالثون

11-3 
    4 ت .األمامي من حيث تدرج األلوانالغالف الخلفي امتداد للغالف 

    322 ن 2 1

11-2 
تظهر صورة الغالف الخارجي على األغلفة الداخلية من حيث التصميم 

 .واأللوان

    4 ت

    322 ن 2 1

 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 ٪ 322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 .يتسم الكتاب بجودة التجليد: المؤشر األربعون

42-3 
 3 1   ت .هيكون غالف الكتاب الخارجي من نوع سميك يصعب تمزق

 ن 2.1 2.11
  11 21 

42-2 
  4   ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية

  322   ن 2 3
 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع

2.11 2.231 

 ٪21.2 ن يالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .تتسم  نوعية الورق بالجودة: واألربعون يداالمؤشر الح

43-3 
  2 2  ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها

 ن 22.11 3.1
 12 12  

 22.11 3.1 نيواألربع الحاديالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

 ٪ 12 نيواألربع الحاديالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 .يتميز الكتاب بسهولة استعماله: المؤشر الثاني واألربعون

42-3 
غالق هيتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتح    1 3 ت .هوا 

   11 21 ن 2.1 2.21

42-2 
مصممة بحيث يسهل ، طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر

 . قصها لتستعمل كأوراق عمل

 1 3   ت

 11 21   ن 2.1 2.21

 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  3.21 2.1 

 ٪43.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 2.21 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة االولى 

 ٪11.4 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة االولى
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مواصفات لكتاب الطالب للصف ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    
من منتجات مشروع )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : الثاني االبتدائي

وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل (. تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
م تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ث

 :المحور كما يلي
 من حيث جودة األغلفة يتسق الشكل الخارجي للكتاب:  المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-3-4)يوضح الجدول    
المواصفة األولى في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات 

 :   وهي كما يلي  الطالب للصف الثاني االبتدائي،
 ( 32-3-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 "من حيث جودة األغلفة يتسق الشكل الخارجي للكتاب"

 ش -م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع  المعياري

 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي للكتاب والصف: المؤشر السابع والثالثون

11-3 
  3 1  ت .  تعكس صورة الغالف المحتوى الرياضي المستهدف في الصف

  21 11  ن 2.1 3.11

11-2 
تصف الغالف وارتباطه ،  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف 

 .بالمحتوى
    4 ت

    322 ن 2 1

11-1 
على  ،تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب والصف المستهدف والسنة

 .والداخلية وكعب الكتاب األغلفة الخارجية

    4 ت
    322 ن 2 1

11-4 
    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب

    322 ن 2 1

 2.232 2.11 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 ٪11.1 ن يالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 يتخذ الغالف لوناا يمّيزه عن باقي الصفوف: المؤشر الثامن والثالثون

11-3 
يميزه عن باقي ليميل إلى األزرق الذي يأخذ الكتاب اللون األخضر 

 .صفوف المرحلة االبتدائية

    4 ت

    322 ن 2 1
 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

 ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث
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 ش -م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع  المعياري

 ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر التاسع والثالثون

11-3 
    4 ت .األمامي من حيث تدرج األلوانالغالف الخلفي امتداد للغالف 

    322 ن 2 1

11-2 
تظهر صورة الغالف الخارجي على األغلفة الداخلية من حيث التصميم 

 .واأللوان

    4 ت

    322 ن 2 1

 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 ٪ 322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 .يتسم الكتاب بجودة التجليد: المؤشر األربعون

42-3 
 3 1   ت .هيكون غالف الكتاب الخارجي من نوع سميك يصعب تمزق

 ن 2.1 2.11
  11 21 

42-2 
  4   ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية

  322   ن 2 3
 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع

2.11 2.231 

 ٪21.2 ن يالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .تتسم  نوعية الورق بالجودة: واألربعون يداالمؤشر الح

43-3 
  2 2  ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها

 ن 22.11 3.1
 12 12  

 22.11 3.1 نيواألربع الحاديالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

 ٪ 12 نيواألربع الحاديالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 .يتميز الكتاب بسهولة استعماله: المؤشر الثاني واألربعون

42-3 
غالق هيتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتح    1 3 ت .هوا 

   11 21 ن 2.1 2.21

42-2 
مصممة بحيث يسهل ، طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر

 . قصها لتستعمل كأوراق عمل

 1 3   ت

 11 21   ن 2.1 2.21

 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  3.21 2.1 

 ٪43.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 2.21 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة االولى 

 ٪11.4 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة االولى
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-3-4)يتضح من الجدول   
من حيث جودة  يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.21)، وبانحراف معياري (2.21)تساوي " األغلفة
، (2.21أقل من  – 3.1)؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى ما بين متوسطةالمواصفة 

 (.٪11.4)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (1-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

وتحققت ثالثة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشران الثامن والثالثون والتاسع والثالثون 
 ،يليه المؤشر السابع والثالثون( 1.22)بمتوسط حسابي قيمته  ،في المرتبة األولى

جاء المؤشر فقد أما في المرتبة الثالثة ، ودرجته مرتفعة ،(2.11) بمتوسط حسابي قيمته
، يليه المؤشر الثاني ( 3.1)بمتوسط حسابي قيمته و  ،بدرجة متوسطة ،الحادي واألربعون

ق المؤشر في المرتبة الرابعة، بينما تحق ،(3.21)بمتوسط حسابي قيمته  ،واألربعون
 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته و  ،ربعون بدرجة منخفضةاأل

، (3-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(2-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
مما يدل على توفر تلك الفقرات التي  ؛بدرجة مرتفعة( 3-42)، و(2-11)و، (3-11)و

 .تب المشروعتحققها هذه الشواهد في ك
ألن أغلفة كتب المشروع تقل ؛بدرجة متوسطة( 3-43)، و(3-11)وتحقق الشاهدان    

يالحظ أن أغلفة كتب المشروع يسهل تمزقها  إذ ؛جودتها عن أغلفة كتب السلسلة األصل
في ( 2-42)و، (3-42)وجاء الشاهدان  .عند االستعمال المتكرر من قبل الطالب

تناسب سماكة الغالف وطريقة تثبيت األوراق مع  معد بسبب ،المستوى المنخفض
االستعمال المتكرر من قبل فئة األعمار المستهدفة لدراسة هذه الكتب، وتحقق الشاهد 

ألن طريقة تثبيت الورق ال يسهل قصها لتستعمل كأوراق  ؛بدرجة منخفضة جداً ( 42-2)
 .عمل

 التصميم واإلخراجتتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث : المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-3-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :الطالب للصف الثاني االبتدائي،  وهي كما يلي

186 
 

 ( 31-3-4)جدول 
 ة والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابي

 "تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 يتسم الكتاب بجودة الطباعة: ربعوناأل المؤشر الثالث و 

41-3 
    4 ت .الكتابة في محتويات الكتاب بشكل واضح ألوانتظهر 

    322 ن 2 1

41-2 
لكل فقرة بنمطية محددة في  هيظهر الثبات في حجم الخط ونوع

 .سائر الكتاب

  2 2  ت
  12 12  ن 22.11 3.1

41-1 
 األلوانتظهر مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث 

 .ونوع الخط وحجمه

    4 ت
    322 ن 2 1

 2.31 2.1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: المؤشر الرابع واألربعون

44-3 
يصف  Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة  

 .والنقاط المحورية المرتبطة بكل فصل ،محتويات الكتاب كفصول
 ت

   4 

2 2 
 ن

   322 

44-2 
  Table of Contentsيتوفر في صفحات جدول المحتويات  

 ،خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب ،مفصل فهرس
 .يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

  4   ت

3 2.22 
 ن

  322  

44-1 
واالختبار  ،يرتبط كل فصل في الفهرس بالنقاط المحورية التابعة له

متعددة للتعلم  وصور ،وتدريبات مهارات التفكير العليا ،المعياري
 .الالحق، واليدويات

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

44-4 
 ت .الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية واحدة ألوانتبرز 

 1 3  
  21 11  ن 2.1 3.11

44-1 
    4 ت . تظهر جميع مكونات الكتاب األساسية في صفحات الفهارس

    322 ن 2 1
 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

3.31 2.31 

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

 .تظهر المفردات الجديدة للفصل والدروس بألوان مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر الخامس واألربعون

41- 3 
للفصل والدروس باللون األصفر ودرجة  ظللت المفردات الجديدة

 .اللون ثابتة في جميع أجزاء الكتاب

    4 ت

 2 2 2 322 ن 2 1

 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

 322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر السادس واألربعون

41-3 
    4 ت .ثابتة في سائر الكتاب وألوانتبرز كل مهمة بتصميم خاص 

    322 ن 2 1

41-2 
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الكتاب لكل نوع 

 .من هذه العناوين

   4  ت

2 2.22   322   

41-1 
حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الكتاب لكل نوع 

 .من هذه العناوين

   2 2 ت
   12 12 ن 22.11 2.1

41-1 
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر 

 .الكتاب

    4 ت
    322 ن 2 1

 2.221 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

 .في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر يظهر الثبات واالستمرارية: المؤشر السابع واألربعون

41-3 
يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر 

   .الكتاب

 ت
 1 3  

  21 11  ن 2.1 3.11

41-2 
يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر 

   .الكتاب

   4  ت

 ن 2.22 2
 322   

 2.21 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 ٪12.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى: المؤشر الثامن واألربعون

41-3 
  ،دروسالوفق تنوع هذه  ،صممت صفحات الدروس بشكل متمايز

دروس االستكشاف، التوسع، )مثل  ،بنمطية محددة في سائر الكتاب
 ...(،الدروس التي تتناول المعرفة الرياضية، دروس حل المشكالت

    4 ت

1 2 
    322 ن

41-2 
 ،صممت صفحات افتتاحية الفصل بطرق متمايزة وبنمطية محددة

 .ترتبط بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الكتاب

    4 ت

    322 ن 2 1
 2 1 نيسط الحسابي لمستوى تحقق الثامن واألربعالمتو 

 ٪322   نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع

 .يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: المؤشر التاسع واألربعون

41-3 
    4 ت .زاهية تشجع عملية التعلم بألوانتظهر األشكال 

    322 ن 2 1

41-2 
   3 1 ت .إلى التعلم تدفعهترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية 

   21 11 ن 2.1 2.11
 2.31 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

 .تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الخمسون

12-3 
    4 ت .تخلو األشكال من االزدحام والمشتتات

    322 ن 2.22 1.22

188 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

12-2 
   4  ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة

   322  ن 22.11 2.22

12-1 
    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح

    322 ن 2 1

 نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمسالمتو 
2.11 2.321 

 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخمس
11.1٪ 

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: والخمسون الحاديالمؤشر 

13-3 
    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف

    322 ن 2 1

13-2 
    4 ت .ترتبط  األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الكتاب

    322 ن 2 1

 نيوالخمس الحاديالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
1 2 

 نيوالخمس الحاديالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 
322٪ 

 2.32 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪14.3 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-3-4)يتضح من الجدول      
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق (2.32)، بانحراف معياري (2.12)تساوي " التصميم واإلخراج
، ونسبة (1-2.21)في المدى ما بين ؛ حيث جاء هذا المتوسط مرتفعةهذه المواصفة 

 (.٪14.3)تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (1 -3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    

 ،نيماعدا المؤشر السابع واألربع وتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة،
 .فكانت درجته منخفضة ،نيربعوالمؤشر الرابع واأل ،حيث تحقق بدرجة متوسطة

وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لهذه المؤشرات بدرجة مرتفعة؛ ماعدا الشواهد    
التي ( 2-12)، و(2-41)، و(3-41)، و(4-44)و ،(2-41)و، (2-41: )التالية

كما  ،من الصفحة اً كبير  اً تأخذ الصورة حيز  "ستعدا"الن في فقرة ، تحققت بدرجة متوسطة
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر السادس واألربعون

41-3 
    4 ت .ثابتة في سائر الكتاب وألوانتبرز كل مهمة بتصميم خاص 

    322 ن 2 1

41-2 
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الكتاب لكل نوع 

 .من هذه العناوين

   4  ت

2 2.22   322   

41-1 
حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الكتاب لكل نوع 

 .من هذه العناوين

   2 2 ت
   12 12 ن 22.11 2.1

41-1 
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر 

 .الكتاب

    4 ت
    322 ن 2 1

 2.221 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

 .في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر يظهر الثبات واالستمرارية: المؤشر السابع واألربعون

41-3 
يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر 

   .الكتاب

 ت
 1 3  

  21 11  ن 2.1 3.11

41-2 
يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر 

   .الكتاب

   4  ت

 ن 2.22 2
 322   

 2.21 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 ٪12.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى: المؤشر الثامن واألربعون

41-3 
  ،دروسالوفق تنوع هذه  ،صممت صفحات الدروس بشكل متمايز

دروس االستكشاف، التوسع، )مثل  ،بنمطية محددة في سائر الكتاب
 ...(،الدروس التي تتناول المعرفة الرياضية، دروس حل المشكالت

    4 ت

1 2 
    322 ن

41-2 
 ،صممت صفحات افتتاحية الفصل بطرق متمايزة وبنمطية محددة

 .ترتبط بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الكتاب

    4 ت

    322 ن 2 1
 2 1 نيسط الحسابي لمستوى تحقق الثامن واألربعالمتو 

 ٪322   نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع

 .يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: المؤشر التاسع واألربعون

41-3 
    4 ت .زاهية تشجع عملية التعلم بألوانتظهر األشكال 

    322 ن 2 1

41-2 
   3 1 ت .إلى التعلم تدفعهترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية 

   21 11 ن 2.1 2.11
 2.31 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

 .تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الخمسون

12-3 
    4 ت .تخلو األشكال من االزدحام والمشتتات

    322 ن 2.22 1.22

188 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

12-2 
   4  ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة

   322  ن 22.11 2.22

12-1 
    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح

    322 ن 2 1

 نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمسالمتو 
2.11 2.321 

 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخمس
11.1٪ 

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: والخمسون الحاديالمؤشر 

13-3 
    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف

    322 ن 2 1

13-2 
    4 ت .ترتبط  األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الكتاب

    322 ن 2 1

 نيوالخمس الحاديالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
1 2 

 نيوالخمس الحاديالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 
322٪ 

 2.32 2.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪14.3 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-3-4)يتضح من الجدول      
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق (2.32)، بانحراف معياري (2.12)تساوي " التصميم واإلخراج
، ونسبة (1-2.21)في المدى ما بين ؛ حيث جاء هذا المتوسط مرتفعةهذه المواصفة 

 (.٪14.3)تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (1 -3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    

 ،نيماعدا المؤشر السابع واألربع وتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة،
 .فكانت درجته منخفضة ،نيربعوالمؤشر الرابع واأل ،حيث تحقق بدرجة متوسطة

وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لهذه المؤشرات بدرجة مرتفعة؛ ماعدا الشواهد    
التي ( 2-12)، و(2-41)، و(3-41)، و(4-44)و ،(2-41)و، (2-41: )التالية

كما  ،من الصفحة اً كبير  اً تأخذ الصورة حيز  "ستعدا"الن في فقرة ، تحققت بدرجة متوسطة



188

189 
 

وذلك ، درجته منخفضة( 2-44)والشاهد ، أن الهوامش السفلية تختلف من درس آلخر
فدرجتهما ( 1-44)و، (3-44)أما الشاهدان ، لعدم توفر الشاهد في جميع فصول الكتاب

من ملخص المحتويات، واكتفى  (من منتجات المشروع)فقد خال الكتاب ؛ منخفضة جداً 
ين النقاط المحورية، وتدريبات مهارات التفكير ولم يتم تضم ،بفهرس للفصول بشكل عام

العليا، وصور متعددة للتعلم الالحق، واليدويات، في الفصول وفي الفهارس من كتب 
 .المشروع

 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب: المواصفة الثالثة
لهذه التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 31-3-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 
 :الطالب للصف الثاني االبتدائي،  وهي كما يلي

 (31-3-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 "يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر الثاني والخمسون

12-3 
    4 ت .توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى

    322 ن 2 1

12-2 
    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب

    322 ن 2 1

12-1 
   4  ت .تستخدم رموز لها داللة علمية

   322  ن 2 2

12-4 
    4 ت . تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى

    322 ن 2 1
 2.22 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

 ٪13.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

 .ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزائه: المؤشر الثالث والخمسون

11-3 
 ااألرقام المتسلسلة وحرفترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ 

 . ليكون مستقاًل عن بقية الفصول اهجائي

 2 2   ت

 12 12   ن 22.11 2.1

11-2 
ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول المضمنة 

 .في الكتاب

    4 ت
    322 ن 2 1

11-1 
واألحرف تتنوع بنوع  ،ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة

 .المحتوى في المالحق

 4    ت

 ن 2 2
   322 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2.31 3.31 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 2.21 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-3-4)يتضح من الجدول       
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

؛ حيث متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)، بانحراف معياري (3.11)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (2.21أقل من  – 3.1)ما بين جاء هذا المتوسط في المدى 

 (.٪11.1)تساوي 
، (2.11 – 3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

واحتل  ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،وتحقق المؤشر الثاني والخمسون بدرجة مرتفعة
تحقق بدرجة  ،لثالث والخمسون في المرتبة الثانيةبذلك المرتبة األولى، ويليه المؤشر ا

 (.3.31)منخفضة، وبمتوسط حسابي قيمته 
بدرجة ( 2-11)، و(4-12)، و(2-12)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     

مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، في حين  ؛مرتفعة
بدرجة منخفضة ( 3-11)و، ( 1-11)والشاهدان  ،درجة متوسطةب( 1-12) تحقق الشاهد

من كتب )خلت من الترقيم، وخال الكتاب و  ،حيث اقتصرت المقدمة على الفهارس ،جداً 
 .من صفحات المالحق (المشروع

 (الصف الثاني االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثاني لكتاب الطالب 
 (34-3-4)جدول رقم 

 النسب المئوية لمواصفات المحور الثانيالمتوسطات الحسابية و 
 (Technical Specifications) المواصفات الفنية

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 ٪11.4 2.21 2.21 .الشكل الخارجي للكتاب يتسق .3
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم  .2

 .واإلخراج
2.12 2.32 

14.3٪ 3 

 1 ٪11.1 2.31 3.11 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب .1
  ٪11.2 2.212 2.21 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق  مواصفات  
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وذلك ، درجته منخفضة( 2-44)والشاهد ، أن الهوامش السفلية تختلف من درس آلخر
فدرجتهما ( 1-44)و، (3-44)أما الشاهدان ، لعدم توفر الشاهد في جميع فصول الكتاب

من ملخص المحتويات، واكتفى  (من منتجات المشروع)فقد خال الكتاب ؛ منخفضة جداً 
ين النقاط المحورية، وتدريبات مهارات التفكير ولم يتم تضم ،بفهرس للفصول بشكل عام

العليا، وصور متعددة للتعلم الالحق، واليدويات، في الفصول وفي الفهارس من كتب 
 .المشروع
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 "يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا
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    322 ن 2 1

12-2 
    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب

    322 ن 2 1

12-1 
   4  ت .تستخدم رموز لها داللة علمية

   322  ن 2 2

12-4 
    4 ت . تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى

    322 ن 2 1
 2.22 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

 ٪13.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

 .ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزائه: المؤشر الثالث والخمسون

11-3 
 ااألرقام المتسلسلة وحرفترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ 

 . ليكون مستقاًل عن بقية الفصول اهجائي

 2 2   ت

 12 12   ن 22.11 2.1

11-2 
ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول المضمنة 

 .في الكتاب

    4 ت
    322 ن 2 1

11-1 
واألحرف تتنوع بنوع  ،ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة

 .المحتوى في المالحق

 4    ت

 ن 2 2
   322 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2.31 3.31 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 2.21 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-3-4)يتضح من الجدول       
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

؛ حيث متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)، بانحراف معياري (3.11)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (2.21أقل من  – 3.1)ما بين جاء هذا المتوسط في المدى 

 (.٪11.1)تساوي 
، (2.11 – 3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

واحتل  ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،وتحقق المؤشر الثاني والخمسون بدرجة مرتفعة
تحقق بدرجة  ،لثالث والخمسون في المرتبة الثانيةبذلك المرتبة األولى، ويليه المؤشر ا

 (.3.31)منخفضة، وبمتوسط حسابي قيمته 
بدرجة ( 2-11)، و(4-12)، و(2-12)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     

مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، في حين  ؛مرتفعة
بدرجة منخفضة ( 3-11)و، ( 1-11)والشاهدان  ،درجة متوسطةب( 1-12) تحقق الشاهد

من كتب )خلت من الترقيم، وخال الكتاب و  ،حيث اقتصرت المقدمة على الفهارس ،جداً 
 .من صفحات المالحق (المشروع

 (الصف الثاني االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثاني لكتاب الطالب 
 (34-3-4)جدول رقم 

 النسب المئوية لمواصفات المحور الثانيالمتوسطات الحسابية و 
 (Technical Specifications) المواصفات الفنية

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 ٪11.4 2.21 2.21 .الشكل الخارجي للكتاب يتسق .3
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم  .2

 .واإلخراج
2.12 2.32 

14.3٪ 3 

 1 ٪11.1 2.31 3.11 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب .1
  ٪11.2 2.212 2.21 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق  مواصفات  
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات (  34-3-4)يتضح من الجدول     
 ، وبذلك تكون(2.212)وانحرافه المعياري يساوي ، (2.21)ساوي تالمحور الثاني الكلية 

بالمواصفات ( من منتجات المشروع) درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي
( من منتجات السلسلة األصل)الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الثاني 

، (2.21أقل من  -3.1)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين متوسطة
 (.٪11.2)وبنسبة 

، (2.12-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين    
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث " وتحققت بدرجة مرتفعة المواصفة الثانية

تليها ، (2.12)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته وحلت  "التصميم واإلخراج
بدرجة " يتسق الشكل الخارجي للكتاب مع نظيره من السلسلة األصل"لى المواصفة األو 

، وتأتي المواصفة الثالثة (2.21)وبمتوسط حسابي قيمته  ،في المرتبة الثانية ،متوسطة
، وبدرجة متوسطة ،في المرتبة األخيرة" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"

 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته 
 المواصفات الفنية: المحور األول - مس االبتدائيالصف الخا-2

مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور     
الفصل الدراسي األول، والفصل : نتائج تحليل كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي

وتم تناول (. الطبيعيةمن منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم )الدراسي الثاني 
نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى 

 :تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 يتسق الشكل الخارجي للكتاب  :المواصفة األولى

معياري لهذه التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ال(  33-1-4)يوضح الجدول    
األولى في كتاب  التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي

 
 
 

192 
 

 (33-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي للكتاب والصف: المؤشر التاسعة والثالثون
 2.222 2.22   4  ت . تعكس صورة الغالف المحتوى الرياضي المستهدف في الصف 11-3

   322  ن
تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  11-2

 .بالمحتوى
 2.122 3.22  4   ت

  322   ن

تصف صورة الغالف وارتباطها  About the Graphicsتتوفر فقرة   11-1
 .بالمحتوى

 222 2.22 4    ت

 322    ن

على  معلومات كافية حول نوع الكتاب والفئة المستهدفة والسنة،تتوفر  11-4
 .األغلفة الخارجية والداخلية، وكعب الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 11-1
    322 ن

 2.22 3.1 نيوالثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع 
  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 .يمّيزه عن باقي الصفوف يتخذ الغالف لوناا :  المؤشر األربعون
يأخذ الكتاب اللون البنفسجي الذي يميزه عن باقي صفوف المرحلة  42-3

 .االبتدائية
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 ن يالحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربعالمتوسط 
  ٪322 ن يالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر الحادي واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .الغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي من حيث تدرج األلوان 43-3

    322 ن
تظهر صورة الغالف الخارجي على األغلفة الداخلية من حيث التصميم  43-2

 .واأللوان
 22.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

 2.21 2.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع
  ٪11 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 .يتسم الكتاب بجودة التجليد: المؤشر الثاني واألربعون
يصعب  hard coverيكون غالف الكتاب الخارجي من نوع سميك  42-3

 .هتمزق
 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 2.122 2.21   1 3 ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية 42-2
   11 21 ن
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات (  34-3-4)يتضح من الجدول     
 ، وبذلك تكون(2.212)وانحرافه المعياري يساوي ، (2.21)ساوي تالمحور الثاني الكلية 

بالمواصفات ( من منتجات المشروع) درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي
( من منتجات السلسلة األصل)الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الثاني 

، (2.21أقل من  -3.1)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين متوسطة
 (.٪11.2)وبنسبة 

، (2.12-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين    
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث " وتحققت بدرجة مرتفعة المواصفة الثانية

تليها ، (2.12)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته وحلت  "التصميم واإلخراج
بدرجة " يتسق الشكل الخارجي للكتاب مع نظيره من السلسلة األصل"لى المواصفة األو 

، وتأتي المواصفة الثالثة (2.21)وبمتوسط حسابي قيمته  ،في المرتبة الثانية ،متوسطة
، وبدرجة متوسطة ،في المرتبة األخيرة" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"

 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته 
 المواصفات الفنية: المحور األول - مس االبتدائيالصف الخا-2

مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور     
الفصل الدراسي األول، والفصل : نتائج تحليل كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي

وتم تناول (. الطبيعيةمن منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم )الدراسي الثاني 
نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى 

 :تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 يتسق الشكل الخارجي للكتاب  :المواصفة األولى

معياري لهذه التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ال(  33-1-4)يوضح الجدول    
األولى في كتاب  التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي
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 (33-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي للكتاب والصف: المؤشر التاسعة والثالثون
 2.222 2.22   4  ت . تعكس صورة الغالف المحتوى الرياضي المستهدف في الصف 11-3

   322  ن
تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  11-2

 .بالمحتوى
 2.122 3.22  4   ت

  322   ن

تصف صورة الغالف وارتباطها  About the Graphicsتتوفر فقرة   11-1
 .بالمحتوى

 222 2.22 4    ت

 322    ن

على  معلومات كافية حول نوع الكتاب والفئة المستهدفة والسنة،تتوفر  11-4
 .األغلفة الخارجية والداخلية، وكعب الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 11-1
    322 ن

 2.22 3.1 نيوالثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع 
  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 .يمّيزه عن باقي الصفوف يتخذ الغالف لوناا :  المؤشر األربعون
يأخذ الكتاب اللون البنفسجي الذي يميزه عن باقي صفوف المرحلة  42-3

 .االبتدائية
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 ن يالحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربعالمتوسط 
  ٪322 ن يالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر الحادي واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .الغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي من حيث تدرج األلوان 43-3

    322 ن
تظهر صورة الغالف الخارجي على األغلفة الداخلية من حيث التصميم  43-2

 .واأللوان
 22.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

 2.21 2.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع
  ٪11 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 .يتسم الكتاب بجودة التجليد: المؤشر الثاني واألربعون
يصعب  hard coverيكون غالف الكتاب الخارجي من نوع سميك  42-3

 .هتمزق
 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 2.122 2.21   1 3 ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية 42-2
   11 21 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 2.21 2.31 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  ٪12.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر الثالث واألربعون
 22.11 3.1  2 2  ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 41-3

  12 12  ن
 22.11 3.12 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
 .يتميز الكتاب بسهولة استعماله: المؤشر الرابع  واألربعون

غالق 44-3  22.11 2.1   2 2 ت  .هيتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 
   12 12 ن

 22.11 3.1  2 2  ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 44-2
  12 12  ن

 22.11 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع  واألربع

 2.42 2.33 المواصفة األولى المتوسط الحسابي لمستوى تحقق
 ٪12.4 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 33-1-4)يتضح من الجدول   
، (2.33)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

؛ حيث جاء متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.42)بانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (2.21من أقل -3.1)بين  هذا المتوسط في المدى ما

 (.٪12.4)تساوي 
، وجاء (1-3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   

يليه المؤشر  ،(1.22)بمتوسط حسابي قيمته  ،المؤشر األربعون في المرتبة األولى
الثالثة جاء المؤشر ، وفي المرتبة (2.21)بمتوسط حسابي قيمته  ،الحادي واألربعون
، يليه في المرتبة الرابعة المؤشر الرابع (2.31)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثاني واألربعون

، يليه المؤشر التاسع والثالثون في المرتبة (2)بمتوسط حسابي قيمته  ،واألربعون
، وجاء المؤشر الثالث واألربعون في المرتبة (3.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،الخامسة

 (.3.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،يرةاألخ
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، (3-43)، و(3-42)، و(1-11)، و(4-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه  ؛بدرجة مرتفعة( 3-44)، و(2-42)و

 .الشواهد في كتب المشروع
-44)، و(2-41)، و(3-41)، و(3-42)، و(2-43)، و(3-11)وتحققت الشواهد    
يتضمن سوى رابط شركة العبيكان، في حين  كون الغالف الخلفي ال ؛بدرجة متوسطة( 2

جودة أوراق  أن السلسلة األصل تتضمن روابط يتوفر فيها محتوى يحققها، وكذلك تقل  
إال أنه  ،بالرغم من أنها من النوع المصقول ،كتب المشروع عن كتب السلسلة األصل

يسهل تمزقها عند فتح الكتاب، وكذلك طريقة التثبيت والتماسك للغالف مع األوراق 
وتختلف جودتها عن السلسلة  ،الداخلية لكتب المشروع غير مناسبة لالستعمال المتكرر

وكذلك تظهر خلفية صورة الغالف كجزء مقتطع من الغالف الخارجي لكتب  ،األصل
 .الداخلية تأخذ تصميم الكتاب الخارجي للسلسلة األصل المشروع في حين أن األغلفة

 About theحيث ال تتوفر فقرة   ،في المستوى المنخفض جداً ( 1-11)وجاء الشاهد 

Graphics فقرة حول الغالف  توفر مع ،التي تصف صورة الغالف وارتباطها بالمحتوى
About the cover غالف وارتباطه تصف وصفًا دقيقًا ال  ،في كتب السلسلة األصل

وهي الكسور والكسور العشرية  ،الذي يرتكز على ثالث مواضيع رئيسة ،بالمحتوى
واألجسام متعددة األسطح، كما ركز الغالف على الرموز الرياضية للعمليات الحسابية 

ووصف كيفية ارتباطها بالطالب خالل دراستهم للرياضيات في المراحل  ،واستخدامها
ركزت على درس واحد  ،المشروع توفرت نبذة مختصرة عن الغالف العليا، بينما في كتب

وهو االنعكاس حول محور، وكذلك نجد أن  ،فقط من المحتوى المستهدف في الصف
يالحظ أن أغلفة  إذ ؛جودتها عن أغلفة كتاب السلسلة األصل أغلفة كتب المشروع تقل  

 .لطالبكتب المشروع يسهل تمزقها عند االستعمال المتكرر من قبل ا
 تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  32-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 2.21 2.31 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  ٪12.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر الثالث واألربعون
 22.11 3.1  2 2  ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 41-3

  12 12  ن
 22.11 3.12 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
 .يتميز الكتاب بسهولة استعماله: المؤشر الرابع  واألربعون

غالق 44-3  22.11 2.1   2 2 ت  .هيتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 
   12 12 ن

 22.11 3.1  2 2  ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 44-2
  12 12  ن

 22.11 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع  واألربع

 2.42 2.33 المواصفة األولى المتوسط الحسابي لمستوى تحقق
 ٪12.4 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 33-1-4)يتضح من الجدول   
، (2.33)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

؛ حيث جاء متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.42)بانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (2.21من أقل -3.1)بين  هذا المتوسط في المدى ما

 (.٪12.4)تساوي 
، وجاء (1-3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   

يليه المؤشر  ،(1.22)بمتوسط حسابي قيمته  ،المؤشر األربعون في المرتبة األولى
الثالثة جاء المؤشر ، وفي المرتبة (2.21)بمتوسط حسابي قيمته  ،الحادي واألربعون
، يليه في المرتبة الرابعة المؤشر الرابع (2.31)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثاني واألربعون

، يليه المؤشر التاسع والثالثون في المرتبة (2)بمتوسط حسابي قيمته  ،واألربعون
، وجاء المؤشر الثالث واألربعون في المرتبة (3.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،الخامسة

 (.3.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،يرةاألخ

194 
 

، (3-43)، و(3-42)، و(1-11)، و(4-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه  ؛بدرجة مرتفعة( 3-44)، و(2-42)و

 .الشواهد في كتب المشروع
-44)، و(2-41)، و(3-41)، و(3-42)، و(2-43)، و(3-11)وتحققت الشواهد    
يتضمن سوى رابط شركة العبيكان، في حين  كون الغالف الخلفي ال ؛بدرجة متوسطة( 2

جودة أوراق  أن السلسلة األصل تتضمن روابط يتوفر فيها محتوى يحققها، وكذلك تقل  
إال أنه  ،بالرغم من أنها من النوع المصقول ،كتب المشروع عن كتب السلسلة األصل

يسهل تمزقها عند فتح الكتاب، وكذلك طريقة التثبيت والتماسك للغالف مع األوراق 
وتختلف جودتها عن السلسلة  ،الداخلية لكتب المشروع غير مناسبة لالستعمال المتكرر

وكذلك تظهر خلفية صورة الغالف كجزء مقتطع من الغالف الخارجي لكتب  ،األصل
 .الداخلية تأخذ تصميم الكتاب الخارجي للسلسلة األصل المشروع في حين أن األغلفة

 About theحيث ال تتوفر فقرة   ،في المستوى المنخفض جداً ( 1-11)وجاء الشاهد 

Graphics فقرة حول الغالف  توفر مع ،التي تصف صورة الغالف وارتباطها بالمحتوى
About the cover غالف وارتباطه تصف وصفًا دقيقًا ال  ،في كتب السلسلة األصل

وهي الكسور والكسور العشرية  ،الذي يرتكز على ثالث مواضيع رئيسة ،بالمحتوى
واألجسام متعددة األسطح، كما ركز الغالف على الرموز الرياضية للعمليات الحسابية 

ووصف كيفية ارتباطها بالطالب خالل دراستهم للرياضيات في المراحل  ،واستخدامها
ركزت على درس واحد  ،المشروع توفرت نبذة مختصرة عن الغالف العليا، بينما في كتب

وهو االنعكاس حول محور، وكذلك نجد أن  ،فقط من المحتوى المستهدف في الصف
يالحظ أن أغلفة  إذ ؛جودتها عن أغلفة كتاب السلسلة األصل أغلفة كتب المشروع تقل  

 .لطالبكتب المشروع يسهل تمزقها عند االستعمال المتكرر من قبل ا
 تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  32-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي
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 (32-1-4)جدول 
 ية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئو 

  "تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 الطباعةيتسم الكتاب بجودة : المؤشر الخامس واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الكتاب بشكل واضح 41-3

    322 ن
لكل فقرة بنمطية محددة في سائر  هيظهر الثبات في حجم الخط ونوع 41-2

 .الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

ونوع تظهر مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث األلوان  41-1
 .الخط وحجمه

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس  واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: المؤشر السادس  واألربعون
قسم ي Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   41-3

 .فصول الكتاب إلى وحدات
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 فهرس  Table of Contentsيتوفر في صفحات جدول المحتويات   41-2

يتضمن و  ،خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب ،مفصل
 .محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

 22.11 2.1   2 2 ت

   12 12 ن
واالختبار  ،يرتبط كل فصل في الفهرس بالنقاط المحورية التابعة له 41-1

متعددة للتعلم  وصور ،وتدريبات مهارات التفكير العليا ،المعياري
 .الالحق، واليدويات

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 1.22    4 ت .بنمطية واحدة تظهر ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس 41-4

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .تظهر ألوان التقويم باللون األخضر للتأكيد على أهميتها 41-1

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت . تظهر جميع مكونات الكتاب األساسية في صفحات الفهارس 41-1

    322 ن
 2.211 3.12 نيالمؤشر السادس واألربعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع
 .تظهر المفردات الجديدة للفصل والدروس بألوان مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر السابع واألربعون

ودرجة اللون  ،ظللت المفردات الجديدة للفصل والدروس باللون األصفر 41-3
 .ثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع  واألربع
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 .وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتابتظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان : المؤشر الثامن واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تبرز كل مهمة بتصميم خاص وألوان ثابتة في سائر الكتاب 41-3

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الكتاب لكل نوع من  41-2

 .هذه العناوين
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الكتاب لكل نوع من حجم  41-1

 .هذه العناوين
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر  41-4

 .الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1.22 نيواألربعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن  

  ٪322  نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع
 .يظهر الثبات واالستمرارية في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر: المؤشر التاسع واألربعون

يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  41-3
   .الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  41-2

   .الكتاب
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى: الخمسونالمؤشر 
 ،دروسالصممت صفحات الدروس بشكل متمايز وفق تنوع هذه  12-3

دروس االستكشاف، التوسع، )مثل  ،بنمطية محددة في سائر الكتاب
 ...(،دروس االختبارات المعيارية والمراجعة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 ،صممت صفحات افتتاحية الفصل بطرق متمايزة وبنمطية محددة 12-2

 .ترتبط بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس

  ٪322 ن يالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخمس
 يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: الخمسونو المؤشر الحادي 

 2.22 1.22    4 ت .زاهية تشجع عملية التعلم بألونتظهر األشكال  13-3
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .إلى التعلم هترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية تدفع 13-2
    322 ن

 2.22 1 نيالمؤشر الحادي والخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

 تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الثاني  والخمسون

 2.122 2.11   3 1 ت .تخلو األشكال من االزدحام والمشتتات 12-3
   21 11 ن
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 (32-1-4)جدول 
 ية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئو 

  "تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 الطباعةيتسم الكتاب بجودة : المؤشر الخامس واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الكتاب بشكل واضح 41-3

    322 ن
لكل فقرة بنمطية محددة في سائر  هيظهر الثبات في حجم الخط ونوع 41-2

 .الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

ونوع تظهر مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث األلوان  41-1
 .الخط وحجمه

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس  واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: المؤشر السادس  واألربعون
قسم ي Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   41-3

 .فصول الكتاب إلى وحدات
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 فهرس  Table of Contentsيتوفر في صفحات جدول المحتويات   41-2

يتضمن و  ،خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب ،مفصل
 .محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

 22.11 2.1   2 2 ت

   12 12 ن
واالختبار  ،يرتبط كل فصل في الفهرس بالنقاط المحورية التابعة له 41-1

متعددة للتعلم  وصور ،وتدريبات مهارات التفكير العليا ،المعياري
 .الالحق، واليدويات

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 1.22    4 ت .بنمطية واحدة تظهر ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس 41-4

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .تظهر ألوان التقويم باللون األخضر للتأكيد على أهميتها 41-1

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت . تظهر جميع مكونات الكتاب األساسية في صفحات الفهارس 41-1

    322 ن
 2.211 3.12 نيالمؤشر السادس واألربعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

 ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع
 .تظهر المفردات الجديدة للفصل والدروس بألوان مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر السابع واألربعون

ودرجة اللون  ،ظللت المفردات الجديدة للفصل والدروس باللون األصفر 41-3
 .ثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع  واألربع
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 .وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتابتظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان : المؤشر الثامن واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تبرز كل مهمة بتصميم خاص وألوان ثابتة في سائر الكتاب 41-3

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الكتاب لكل نوع من  41-2

 .هذه العناوين
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الكتاب لكل نوع من حجم  41-1

 .هذه العناوين
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر  41-4

 .الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1.22 نيواألربعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن  

  ٪322  نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع
 .يظهر الثبات واالستمرارية في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر: المؤشر التاسع واألربعون

يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  41-3
   .الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  41-2

   .الكتاب
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى: الخمسونالمؤشر 
 ،دروسالصممت صفحات الدروس بشكل متمايز وفق تنوع هذه  12-3

دروس االستكشاف، التوسع، )مثل  ،بنمطية محددة في سائر الكتاب
 ...(،دروس االختبارات المعيارية والمراجعة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 ،صممت صفحات افتتاحية الفصل بطرق متمايزة وبنمطية محددة 12-2

 .ترتبط بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس

  ٪322 ن يالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخمس
 يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: الخمسونو المؤشر الحادي 

 2.22 1.22    4 ت .زاهية تشجع عملية التعلم بألونتظهر األشكال  13-3
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .إلى التعلم هترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية تدفع 13-2
    322 ن

 2.22 1 نيالمؤشر الحادي والخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

 تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الثاني  والخمسون

 2.122 2.11   3 1 ت .تخلو األشكال من االزدحام والمشتتات 12-3
   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 2.22 1.22    4 ت .الصفحةيتناسب حجم األشكال مع مساحة  12-2
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 12-1
    322 ن

 22.31 2.12 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني  والخمس
  ٪11.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني  والخمس

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الثالث والخمسون
 2.22 1.22    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف 11-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .ترتبط األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الكتاب 11-2

    322 ن
 2.22 1.22 نيوالخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث 

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس
 1.232 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول    
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث " المواصفة الثانية من المواصفات الفنية

، وبذلك تكون درجة (2.232)، بانحراف معياري (2.11)تساوي " التصميم واإلخراج
، (1-2.21)بين  المتوسط في المدى ما؛ حيث جاء هذا مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (1-3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

 ،نيوتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، ماعدا المؤشر السادس واألربع
 (.3.12)ابي قيمته بمتوسط حس ،الذي تحقق بدرجة متوسطة

ماعدا  ،وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لمؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة   
؛ بالرغم من اختالف حجم الخط في بعض الصفحات، (2-41)، و(3-41)ن يالشاهد

 لكتب المواضع بعض في تختلف وتباعدها الهوامش وكذلك ،وتباعد األسطر واستمراريتها
لمحتويات احذف صفحة ملخص كتكون نتيجة لحذف بعض الفقرات، قد  ،المشروع

Contents in Brief، وكذلك اختزال جدول المحتويات Table of Contents،   حيث
خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل  ،مفصل يتوفر في كتب السلسلة األصل فهرس

ومهارات  ،والروابط ،يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعهاو  ،الكتاب
198 

 

وغابت  ،في صفحتين فقط اختزلتالتفكير العليا والمعايير، في حين أن هذه الصفحات 
 ،عنها اإلشارة إلى اليدويات والمعامل، وكذلك المعايير والنقاط المحورية التابعة لها

 .وصور متعددة للتعلم الالحق ،وتدريبات مهارات التفكير العليا ،واالختبار المعياري
 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب :ثالثةالمواصفة ال

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-1-4)يوضح الجدول     
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب: الرابع والخمسونالمؤشر 
 2.22 1.22    4 ت .توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 14-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 14-2

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .رموز لها داللة علميةتستخدم  14-1

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت . تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 14-4

    322 ن
 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس
 .ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزائه: المؤشر الخامس والخمسون

ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام  11-3
ليكون مستقاًل عن بقية  اهجائي اً المتسلسلة وحرف

 . الفصول

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

لجميع الفصول ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة  11-2
 .المضمنة في الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 ؛ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف 11-1

وتتنوع بنوع المحتوى  ،لتكون مستقلة عن بقية الفصول
  .في المالحق

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
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 2.22 1.22    4 ت .الصفحةيتناسب حجم األشكال مع مساحة  12-2
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 12-1
    322 ن

 22.31 2.12 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني  والخمس
  ٪11.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني  والخمس

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الثالث والخمسون
 2.22 1.22    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف 11-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .ترتبط األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الكتاب 11-2

    322 ن
 2.22 1.22 نيوالخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث 

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس
 1.232 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول    
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث " المواصفة الثانية من المواصفات الفنية

، وبذلك تكون درجة (2.232)، بانحراف معياري (2.11)تساوي " التصميم واإلخراج
، (1-2.21)بين  المتوسط في المدى ما؛ حيث جاء هذا مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (1-3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

 ،نيوتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، ماعدا المؤشر السادس واألربع
 (.3.12)ابي قيمته بمتوسط حس ،الذي تحقق بدرجة متوسطة

ماعدا  ،وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لمؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة   
؛ بالرغم من اختالف حجم الخط في بعض الصفحات، (2-41)، و(3-41)ن يالشاهد

 لكتب المواضع بعض في تختلف وتباعدها الهوامش وكذلك ،وتباعد األسطر واستمراريتها
لمحتويات احذف صفحة ملخص كتكون نتيجة لحذف بعض الفقرات، قد  ،المشروع

Contents in Brief، وكذلك اختزال جدول المحتويات Table of Contents،   حيث
خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل  ،مفصل يتوفر في كتب السلسلة األصل فهرس

ومهارات  ،والروابط ،يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعهاو  ،الكتاب
198 

 

وغابت  ،في صفحتين فقط اختزلتالتفكير العليا والمعايير، في حين أن هذه الصفحات 
 ،عنها اإلشارة إلى اليدويات والمعامل، وكذلك المعايير والنقاط المحورية التابعة لها

 .وصور متعددة للتعلم الالحق ،وتدريبات مهارات التفكير العليا ،واالختبار المعياري
 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب :ثالثةالمواصفة ال

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-1-4)يوضح الجدول     
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط
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 منخفض جداا 

 

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب: الرابع والخمسونالمؤشر 
 2.22 1.22    4 ت .توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 14-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 14-2

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .رموز لها داللة علميةتستخدم  14-1

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت . تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 14-4

    322 ن
 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس
 .ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزائه: المؤشر الخامس والخمسون

ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام  11-3
ليكون مستقاًل عن بقية  اهجائي اً المتسلسلة وحرف

 . الفصول

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

لجميع الفصول ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة  11-2
 .المضمنة في الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 ؛ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف 11-1

وتتنوع بنوع المحتوى  ،لتكون مستقلة عن بقية الفصول
  .في المالحق

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن



198

199 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 22.31 3.11 نيوالخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس 
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس
 2.221 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  الثالثة 

 ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة  الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

؛ مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.221)، بانحراف معياري (2.11)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (1-2.21)بين  حيث جاء هذا المتوسط في المدى ما

 (.٪11.2)تساوي 
، (1-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

واحتل  ،(1.22)وبمتوسط حسابي قيمته  ،وتحقق المؤشر الرابع والخمسون بدرجة مرتفعة
وتحقق بدرجة  ،المرتبة الثانيةالمؤشر الخامس والخمسون في  ليأتيبذلك المرتبة األولى، 

 (.3.11)متوسطة، وبمتوسط حسابي قيمته 
ن بدرجة مرتفعة، يتحقق جميع شواهد المؤشر الثالث والخمسإلى  وتعزى هذه النتيجة  

مما يدل على توفر الفقرات  ؛بدرجة مرتفعة( 2-11)، و(3-11)الشاهدين باإلضافة إلى 
بالرغم من اختالف الترقيم في مقدمات كتب  ،التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع

باإلضافة إلى أن ترقيم الصفحات متطرف  ،المشروع عنها في الكتاب من السلسلة األصل
مما يعرضه للتلف، بينما تحقق الشاهد  ؛(من كتب المشروع) في نهاية الصفحة جداً 

 .لغياب  صفحات المالحق من كتب المشروع ،بدرجة منخفضة جداً ( 11-1)
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 (الصف الخامس االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثاني لكتاب الطالب 
 بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،    

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات، تضمنت ( 1)والبالت عددها 
المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 34-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
  :المواصفات مرتبة كما يلي

 (34-1-4)جدول رقم 
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني

 (Technical Specifications) المواصفات الفنية
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 1 ٪12.4 2.42 2.33 .يتسق الشكل الخارجي للكتاب مع نظيره من السلسلة األصل .3
تتسق مكونات الكتاب وعناصره مع نظيره من السلسلة األصل من  .2

 .حيث التصميم واإلخراج
2.11 1.232 11.1٪ 

3 

يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب من منتجات المشروع   .1
 .مع الكتاب من السلسلة األصل

2.11 2.221 
11.2 ٪ 

2 

  ٪ 13.1 2.312 2.41 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق  مواصفات  

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  -34-1-4)يتضح من الجدول   
درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس  ، وبذلك تكون(2.41)ساوي تالثاني الكلية 

بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب ( من منتجات المشروع)االبتدائي 
؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط مرتفعة؛ (صلمن منتجات السلسلة األ)للصف الخامس 

 (. ٪13.1)وبنسبة ، (1-2.21)بين  في المدى ما
، (2.11-2.33)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين    

وتحققت مواصفتان من مواصفات هذا المحور بدرجة مرتفعة، وجاءت المواصفة الثانية 
اصره مع نظيره من السلسلة األصل من حيث التصميم تتسق مكونات الكتاب وعن"

تليها المواصفة الثالثة ، (2.11)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته " واإلخراج
من )مع الكتاب   (من منتجات المشروع)يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب "

المواصفة األولى  ، في حين جاءت(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،"(السلسلة األصل
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع المعياري

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض جداا 

 

 22.31 3.11 نيوالخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس 
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس
 2.221 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  الثالثة 

 ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة  الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

؛ مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.221)، بانحراف معياري (2.11)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (1-2.21)بين  حيث جاء هذا المتوسط في المدى ما

 (.٪11.2)تساوي 
، (1-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

واحتل  ،(1.22)وبمتوسط حسابي قيمته  ،وتحقق المؤشر الرابع والخمسون بدرجة مرتفعة
وتحقق بدرجة  ،المرتبة الثانيةالمؤشر الخامس والخمسون في  ليأتيبذلك المرتبة األولى، 

 (.3.11)متوسطة، وبمتوسط حسابي قيمته 
ن بدرجة مرتفعة، يتحقق جميع شواهد المؤشر الثالث والخمسإلى  وتعزى هذه النتيجة  

مما يدل على توفر الفقرات  ؛بدرجة مرتفعة( 2-11)، و(3-11)الشاهدين باإلضافة إلى 
بالرغم من اختالف الترقيم في مقدمات كتب  ،التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع

باإلضافة إلى أن ترقيم الصفحات متطرف  ،المشروع عنها في الكتاب من السلسلة األصل
مما يعرضه للتلف، بينما تحقق الشاهد  ؛(من كتب المشروع) في نهاية الصفحة جداً 

 .لغياب  صفحات المالحق من كتب المشروع ،بدرجة منخفضة جداً ( 11-1)
 
 
 
 
 
 
 

222 
 

 (الصف الخامس االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثاني لكتاب الطالب 
 بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،    

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات، تضمنت ( 1)والبالت عددها 
المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 34-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
  :المواصفات مرتبة كما يلي

 (34-1-4)جدول رقم 
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني

 (Technical Specifications) المواصفات الفنية
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 1 ٪12.4 2.42 2.33 .يتسق الشكل الخارجي للكتاب مع نظيره من السلسلة األصل .3
تتسق مكونات الكتاب وعناصره مع نظيره من السلسلة األصل من  .2

 .حيث التصميم واإلخراج
2.11 1.232 11.1٪ 

3 

يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب من منتجات المشروع   .1
 .مع الكتاب من السلسلة األصل

2.11 2.221 
11.2 ٪ 

2 

  ٪ 13.1 2.312 2.41 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق  مواصفات  

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  -34-1-4)يتضح من الجدول   
درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس  ، وبذلك تكون(2.41)ساوي تالثاني الكلية 

بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب ( من منتجات المشروع)االبتدائي 
؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط مرتفعة؛ (صلمن منتجات السلسلة األ)للصف الخامس 

 (. ٪13.1)وبنسبة ، (1-2.21)بين  في المدى ما
، (2.11-2.33)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين    

وتحققت مواصفتان من مواصفات هذا المحور بدرجة مرتفعة، وجاءت المواصفة الثانية 
اصره مع نظيره من السلسلة األصل من حيث التصميم تتسق مكونات الكتاب وعن"

تليها المواصفة الثالثة ، (2.11)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته " واإلخراج
من )مع الكتاب   (من منتجات المشروع)يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب "

المواصفة األولى  ، في حين جاءت(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،"(السلسلة األصل
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بمتوسط حسابي قيمته " يتسق الشكل الخارجي للكتاب مع نظيره من السلسلة األصل"
 .، في المرتبة األخيرة(2.33)
 المواصفات الفنية  :المحور الثاني -الصف الثاني المتوسط -4

مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور      
الفصل الدراسي األول، والفصل : حليل كتاب الطالب للصف الثاني المتوسطنتائج ت

وتم تناول (. من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الدراسي الثاني 
نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى 

 :محور كما يليتحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا ال
 يتسق الشكل الخارجي للكتاب :المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 33-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (33-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي للكتاب والصف: والثالثونالمؤشر الثامن 
 2.22 2.11   3 1 ت . تعكس صورة الغالف المحتوى الرياضي المستهدف في الصف 11-3

   21 11 ن
تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  11-2

 .بالمحتوى
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تصف صورة الغالف وارتباطها  About the Graphicsتتوفر فقرة   11-1
 .بالمحتوى

 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

( طالب، معلم)تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب والفئة المستهدفة  11-4
 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يتضمن الغالف الخلفي أسماء المؤلفين وفهرس الفصول وبعض  11-1
 .Math Onlineلكترونية المهمة مثل الروابط اإل

 2.12 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

 2.22 1.22    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 11-1
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .21 2.31 نيالثامن والثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪12.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

 .يمّيزه عن باقي الصفوف يتخذ الغالف لوناا :  المؤشر التاسع والثالثون
الذي يميزه عن باقي صفوف المرحلة  يأخذ الكتاب اللون األخضر 11-3

 .المتوسطة
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع  والثالث

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر األربعون
 2.22 1.22    4 ت .تدرج األلوانالغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي من حيث  42-3

    322 ن
تظهر صورة الغالف الخارجي على األغلفة الداخلية من حيث التصميم  42-2

 .واأللوان
 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 .21 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع
  ٪12.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .يتسم الكتاب بجودة التجليد: المؤشر الحادي واألربعون
يصعب  hard coverيكون غالف الكتاب الخارجي من نوع سميك  43-3

 .هتمزق
 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 2.22 2.22   4  ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية 43-2
   322  ن

 2.21 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع
  ٪41.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر الثاني واألربعون
 2.122 3.11  3 1  ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 42-3

  21 11  ن
 2.1 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
 .يتميز الكتاب بسهولة استعماله: المؤشر الثالث  واألربعون

غالق 41-3  2.22 2.22   4  ت  .هيتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 
   322  ن

 2.22 2.22   4  ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 41-2
   322  ن

 2.22 2 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث  واألربع

 2.31 2.21 المواصفة األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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بمتوسط حسابي قيمته " يتسق الشكل الخارجي للكتاب مع نظيره من السلسلة األصل"
 .، في المرتبة األخيرة(2.33)
 المواصفات الفنية  :المحور الثاني -الصف الثاني المتوسط -4

مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور      
الفصل الدراسي األول، والفصل : حليل كتاب الطالب للصف الثاني المتوسطنتائج ت

وتم تناول (. من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الدراسي الثاني 
نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى 

 :محور كما يليتحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا ال
 يتسق الشكل الخارجي للكتاب :المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 33-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (33-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي للكتاب والصف: والثالثونالمؤشر الثامن 
 2.22 2.11   3 1 ت . تعكس صورة الغالف المحتوى الرياضي المستهدف في الصف 11-3

   21 11 ن
تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  11-2

 .بالمحتوى
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تصف صورة الغالف وارتباطها  About the Graphicsتتوفر فقرة   11-1
 .بالمحتوى

 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

( طالب، معلم)تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب والفئة المستهدفة  11-4
 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يتضمن الغالف الخلفي أسماء المؤلفين وفهرس الفصول وبعض  11-1
 .Math Onlineلكترونية المهمة مثل الروابط اإل

 2.12 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

 2.22 1.22    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 11-1
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .21 2.31 نيالثامن والثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪12.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

 .يمّيزه عن باقي الصفوف يتخذ الغالف لوناا :  المؤشر التاسع والثالثون
الذي يميزه عن باقي صفوف المرحلة  يأخذ الكتاب اللون األخضر 11-3

 .المتوسطة
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع  والثالث

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر األربعون
 2.22 1.22    4 ت .تدرج األلوانالغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي من حيث  42-3

    322 ن
تظهر صورة الغالف الخارجي على األغلفة الداخلية من حيث التصميم  42-2

 .واأللوان
 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 .21 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع
  ٪12.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .يتسم الكتاب بجودة التجليد: المؤشر الحادي واألربعون
يصعب  hard coverيكون غالف الكتاب الخارجي من نوع سميك  43-3

 .هتمزق
 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 2.22 2.22   4  ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية 43-2
   322  ن

 2.21 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع
  ٪41.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر الثاني واألربعون
 2.122 3.11  3 1  ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 42-3

  21 11  ن
 2.1 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
 .يتميز الكتاب بسهولة استعماله: المؤشر الثالث  واألربعون

غالق 41-3  2.22 2.22   4  ت  .هيتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 
   322  ن

 2.22 2.22   4  ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 41-2
   322  ن

 2.22 2 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث  واألربع

 2.31 2.21 المواصفة األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 33-1-4)يتضح من الجدول     
، (2.21)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

؛ حيث جاء مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.31)بانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)بين  هذا المتوسط في المدى ما

(11.1٪.) 
، (1-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

بمتوسط حسابي  ،وتحقق المؤشر التاسع والثالثون بدرجة مرتفعة، واحتل المرتبة األولى
حيث حصل على  ،ودرجة تحققه متوسطة ،يليه المؤشر الثامن والثالثون ،(1.22)قيمته 

 ،، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر الثالث واألربعون(2.31)متوسط حسابي قيمته 
بمتوسط  ،، يليه في المرتبة الرابعة المؤشر األربعون(2.22)بمتوسط حسابي قيمته 

بمتوسط  ،، يليه المؤشر الثاني واألربعون في المرتبة الخامسة(3.11)حسابي قيمته 
بمتوسط  ،، وجاء المؤشر الحادي واألربعون في المرتبة األخيرة(3.11)حسابي قيمته 
 (.3.11)حسابي قيمته 

، (4-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
مما يدل على توفر تلك الفقرات التي  ؛بدرجة مرتفعة( 3-42)و، (3-11)، و(1-11)و

 .تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
كون  ؛بدرجة متوسطة( 2-41)، و(3-41)، و(3-42)، و(2-43)وتحققت الشواهد   

يتضمن سوى رابط شركة العبيكان، في حين أن السلسلة األصل  الغالف الخلفي ال
بالرغم من أنها من  ،جودة األوراق تتضمن روابط يتوفر فيها محتوى يحققها، وكذلك تقل  

عند فتح الكتاب، وكذلك طريقة التثبيت والتماسك  إال أنه يسهل تمزقها ،النوع المصقول
وتختلف  ،للغالف مع األوراق الداخلية لكتب المشروع غير مناسبة لالستعمال المتكرر

، (2-42)، و(1-11)و، (1-11)جودتها عن السلسلة األصل، وجاءت الشواهد 
 حيث تظهر خلفية صورة الغالف كجزء مقتطع من ؛في المستوى المنخفض( 3-43)و

في حين أن األغلفة الداخلية تأخذ تصميم الكتاب  ،الغالف الخارجي لكتب المشروع
التي تصف صورة  About the Graphicsالخارجي للسلسلة األصل، وال تتوفر فقرة  

جودتها عن أغلفة  الغالف وارتباطها بالمحتوى، وكذلك نجد أن أغلفة كتب المشروع تقل  
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أن أغلفة كتب المشروع يسهل تمزقها عند االستعمال كتاب السلسلة األصل، حيث يالحظ 
 .المتكرر من قبل الطالب

 تتسق مكونات الكتاب من حيث التصميم واإلخراج :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  -32-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (32-1-4)جدول 
 لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية

  "تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 الطباعةيتسم الكتاب بجودة : المؤشر الرابع واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الكتاب بشكل واضح 44-3

    322 ن
لكل فقرة بنمطية محددة في  هيظهر الثبات في حجم الخط ونوع 44-2

 .سائر الكتاب
 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

تظهر مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث األلوان  44-1
 .ونوع الخط وحجمه

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع األربع

 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: المؤشر الخامس واألربعون
قسم ي Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   41-3

 .فصول الكتاب إلى وحدات
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

  Table of Contentsيتوفر في صفحات جدول المحتويات   41-2
 ،خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب ،مفصل فهرس

 .يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعهاو 

 2.12 3.11  3 1  ت

  21 11  ن

واالختبار  ،يرتبط كل فصل في الفهرس بالنقاط المحورية التابعة له 41-1
متعددة للتعلم  وصور ،وتدريبات مهارات التفكير العليا ،المعياري

 .الالحق، واليدويات

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 1.22    4 ت .بنمطية واحدة تبرز ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس 41-4
    322 ن
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 .ونوع الخط وحجمه

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع األربع

 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: المؤشر الخامس واألربعون
قسم ي Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   41-3

 .فصول الكتاب إلى وحدات
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 2.22 2.22   4  ت .تظهر ألوان التقويم باللون األخضر للتأكيد على أهميتها 41-1
   322  ن

 2.22 1.22    4 ت . تظهر جميع مكونات الكتاب األساسية في صفحات الفهارس 41-1
    322 ن

 .2111 3.11 نيالمؤشر الخامس واألربعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
 ٪14.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

 .تظهر المفردات الجديدة للفصل والدروس بألوان مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر السادس واألربعون
ودرجة ظللت المفردات الجديدة للفصل والدروس باللون األصفر  41-3

 .اللون ثابتة في جميع أجزاء الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

 .وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتابتظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان : المؤشر السابع واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تبرز كل مهمة بتصميم خاص وألوان ثابتة في سائر الكتاب 41-3

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الكتاب لكل نوع  41-2

 .من هذه العناوين
 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الكتاب لكل نوع حجم  41-1
 .من هذه العناوين

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في  41-4
 .سائر الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 2.1 نيواألربعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع  
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 .يظهر الثبات واالستمرارية في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر: المؤشر الثامن واألربعون
يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في  41-3

   .سائر الكتاب
 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  41-2
   .الكتاب

 2.22 2.22   4  ت
   322  ن

 2.22 2 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع
  ٪1,11 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع

 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى: التاسع واألربعونالمؤشر 
 ،دروسالصممت صفحات الدروس بشكل متمايز وفق تنوع هذه  41-3

دروس االستكشاف، )مثل  ،بنمطية محددة في سائر الكتاب
 ...(،التوسع، دروس االختبارات المعيارية والمراجعة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

صممت صفحات افتتاحية الفصل بطرق متمايزة وبنمطية محددة  41-2
 .ترتبط بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
  ٪322 نيواألربعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع 

 يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: المؤشر الخمسون
 2.22 1.22    4 ت .زاهية تشجع عملية التعلم بألوانتظهر األشكال  12-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .إلى التعلم هترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية تدفع 12-2

    322 ن
 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخمس
 تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الحادي والخمسون

 2.22 1.22    4 ت .تخلو األشكال من االزدحام والمشتتات 13-3
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .مساحة الصفحةيتناسب حجم األشكال مع  13-2
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 13-1
    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الثاني والخمسون
 2.22 1.22    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف 12-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .ترتبط األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الكتاب 12-2

    322 ن
 2.22 1.22 نيوالخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني 

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس
 2.212 2.14 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪11.3 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول    
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث " المواصفة الثانية من المواصفات الفنية

، وبذلك تكون درجة (2.212)، بانحراف معياري (2.14)تساوي " التصميم واإلخراج
، (1-2.21)بين  المتوسط في المدى ما؛ حيث جاء هذا مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.3)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
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 2.22 1.22    4 ت
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 .من هذه العناوين
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول    
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث " المواصفة الثانية من المواصفات الفنية

، وبذلك تكون درجة (2.212)، بانحراف معياري (2.14)تساوي " التصميم واإلخراج
، (1-2.21)بين  المتوسط في المدى ما؛ حيث جاء هذا مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.3)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 



206

227 
 

، (1-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
 ،نيوتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، ماعدا المؤشر الخامس واألربع

 .الذي تحقق بدرجة متوسطة
ن، والتاسع يالسادس واألربع :هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد للمؤشراتوتعزى    

وبمتوسط  ،ن بدرجة مرتفعةين، والثاني والخمسين، والحادي والخمسين، والخمسيواألربع
 ،المؤشر الثاني واألربعون في المرتبة الثانيةجاء و ، في المرتبة األولى (1)حسابي قيمته 

وتحقق  ،يليه في المرتبة الثالثة المؤشر السابع واألربعون ،(2.11)بمتوسط حسابي مقداره 
أما المؤشر الخامس واالربعون فقد تحقق ، (2.1)وبمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة مرتفعة

 .وكان في المرتبة الرابعة واألخيرة ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة متوسطة
-41)، و(1-41)، و(2-41)، و(1-41)، و(2-41)، و(2-44)وتحققت الشواهد   
حيث يالحظ اختالف حجم الخط في بعض الصفحات،  ،بدرجة متوسطة( 2-41)، و(3

تختلف في بعض  ،وكذلك الهوامش وتباعدها ،تباعد األسطر واستمراريتها كما يالحظ
تكون نتيجة لحذف بعض الفقرات، واختزال صفحات جدول  وقد ،المشروع لكتبالمواضع 

 ،مفصل حيث يتوفر في كتب السلسلة األصل فهرس  ،Table of Contentsالمحتويات 
يتضمن محتويات الفصل من حيث و  ،خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب

الدروس وأنواعها والروابط ومهارات التفكير العليا والمعايير، في حين أن هذه الصفحات 
 .امل، وكذلك المعاييروغابت عنها اإلشارة إلى اليدويات والمع ،في صفحتين فقط اختزلت

لغياب صفحة  ؛في المستوى المنخفض جداً ( 1-41)، و(3-41)وجاء الشاهدان     
من  قسم فصول الكتاب إلى وحداتالذي ي  ،Contents in Briefملخص للمحتويات 

 ،واالختبار المعياري ،وجد إشارة للنقاط المحورية التابعة لهت كذلك ال .كتب المشروع
متعددة للتعلم الالحق، واليدويات في كتب  وصور ،التفكير العليا وتدريبات مهارات

 .المشروع
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 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب: المواصفة الثالثة 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول     

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 
 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 
 المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب 

 " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة: المؤشر الثالث والخمسون
 2.22 1.22    4 ت .توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 11-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 11-2

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .تستخدم رموز لها داللة علمية 11-1

    322 ن
تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع  11-4

 . المحتوى
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 .متسقة في جميع أجزائه ترقم صفحات الكتاب بطريقة: المؤشر الرابع والخمسون
ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام  14-3

ليكون مستقاًل عن بقية  والحروف الهجائيةالمتسلسلة 
 . الفصول

 2.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع  14-2
 .الفصول المضمنة في الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف  14-1
 .لتكون مستقلة عن بقية الفصول

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 .3121 3.1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس
  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 2.211 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  الثالثة 
  ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة  الثالثة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول     
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

؛ مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.211)، وبانحراف معياري (2.21)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (1-2.21)بين  حيث جاء هذا المتوسط في المدى ما

 (.٪11)تساوي 
، (1-3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

واحتل  ،(1.22)وبمتوسط حسابي قيمته  ،وتحقق المؤشر الثالث والخمسون بدرجة مرتفعة
وتحقق بدرجة  ،لمرتبة الثانيةالمؤشر الرابع والخمسون في ا هبذلك المرتبة األولى، ويلي

 (.3.12)متوسطة، وبمتوسط حسابي قيمته 
ن بدرجة مرتفعة، يوتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر الثالث والخمس  

مما  ؛ن بدرجة مرتفعةيمن شواهد المؤشر الرابع والخمس( 2-14)باإلضافة إلى الشاهد 
د في كتب المشروع، بينما تحقق الشاهد يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواه

نتيجة الختالف الترقيم في مقدمات كتب المشروع عنها في  ؛بدرجة متوسطة( 14-3)
في نهاية الصفحة  باإلضافة إلى أن ترقيم الصفحات متطرف جداً  ،كتاب السلسلة األصل

 . مما يعرضه للتلف ،من كتب المشروع
لغياب  صفحات المالحق من كتب  ؛خفض جداً في المستوى المن( 1-14)وجاء الشاهد   

 .المشروع
 (الصف الثاني المتوسط)خالصة نتائج المحور الثاني لكتاب الطالب 

 بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،     
 مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في( 31)مواصفات، تضمنت ( 1)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 34-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

  :المواصفات مرتبة كما يلي
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 (34-1-4)جدول رقم 
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني

 (Technical Specifications) المواصفات الفنية
رقم 

 المواصفة
 المواصفات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب النسبة المئوية

 1 ٪11.1 2.221 2.21  .يتسق الشكل الخارجي للكتاب 3

 3 ٪11.3 2.2212 2.14 .تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج 2

 2 ٪11 2.211 2.21  .الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب يتسق 1

  ٪11.1 2.324 2.13 ةالثاني الكليالمحور مستوى تحقق  مواصفات 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  -34-1-4)يتضح من الجدول   
درجة التزام وبذلك تكون  ،(2.324)انحراف معياري قيمته ب ،(2.13)ساوي تالثاني الكلية 

بالمواصفات التربوية كما ( من منتجات المشروع)كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط 
؛ حيث مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل )تظهر في كتاب الطالب للصف الثامن 

 ( . ٪11.1)وبنسبة ، (1-2.21)بين  تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما
، (2.14-2.21)سطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين وتراوحت قيم المتو    

تتسق "وتحققت جميع مواصفات هذا المحور بدرجة مرتفعة، وجاءت المواصفة الثانية 
في " مكونات الكتاب وعناصره مع نظيره من السلسلة األصل من حيث التصميم واإلخراج

يتسق الترميز " المواصفة الثالثةتليها ، (2.14)المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته 
" وعالمات الترقيم في الكتاب من منتجات المشروع  مع الكتاب من السلسلة األصل

يتسق الشكل "، في حين جاءت المواصفة األولى (2.21)وبمتوسط حسابي قيمته 
حل ت ، و (2.21)بمتوسط حسابي قيمته " الخارجي للكتاب مع نظيره من السلسلة األصل

 .ة األخيرةفي المرتب
 المواصفات الفنية: المحور الثاني - الصف األول الثانوي-1

مواصفات، لكتاب الطالب ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور     
من منتجات )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : للصف الثانوي المتوسط

تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج  وتم(. مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
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كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي 
 :لهذا المحور كما يلي

 يتسق الشكل الخارجي للكتاب :المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  33-4-4)يوضح الجدول   
األولى في كتاب  التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة

 :   الطالب للصف األول الثانوي، وهي كما يلي

 (33-4-4)جدول 
 لشواهد ومؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 

 " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي للكتاب والصف: المؤشر السابع والثالثون
 2.22 1.22    4 ت . تعكس صورة الغالف المحتوى الرياضي المستهدف في الصف 11-3

    322 ن
تصف الغالف  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  11-2

 .وارتباطه بالمحتوى
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
طالب، )تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب والفئة المستهدفة  11-1

 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب( معلم
 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
 2.12 2.11 3 1   ت  .يتضمن الغالف الخلفي أسماء المؤلفين وفهرس الفصول 11-4

 21 11   ن
مثل  ،لكترونية المهمةيتضمن الغالف الخلفي بعض الروابط اإل 11-1

Math Online. 
 22.11 3.122  2 2  ت

  12 12  ن

 2.22 1.22    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 11-1
    322 ن

 2.21 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 .يمّيزه عن باقي الصفوف يتخذ الغالف لوناا  :المؤشر الثامن والثالثون
يأخذ الكتاب اللون األحمر الذي يميزه عن باقي صفوف المرحلة  11-3

 .الثانوية
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22  ن   يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث
  ٪322 نيوالثالثالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن 

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر التاسع والثالثون
 2.22 1.22    4 ت .الغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي من حيث تدرج األلوان 11-3

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

من حيث  تظهر صورة الغالف الخارجي على األغلفة الداخلية 11-2
 .التصميم واأللوان

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن
 2.22 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
  ٪12.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 .يتسم الكتاب بجودة التجليد: المؤشر األربعون
 hard coverيكون غالف الكتاب الخارجي من النوع السميك  42-3

 .هيصعب تمزق
 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق  42-2
 .الداخلية

 2.222 2.22   4  ت
   322  ن

 2.21 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع
  ٪41.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األربع

 تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر الحادي واألربعون
 2.122 2.11   3 1 ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 43-3

   21 11 ن
 2.122 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

  ٪13.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع
 .يتميز الكتاب بسهولة استعماله: المؤشر الثاني واألربعون

غالق 42-3  2.22 1.22    4 ت  .هيتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 
    322 ن

 2.122 2.11   3 1 ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 42-2
   21 11 ن

 2.212 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 1.13 3.47 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  ٪77 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 33-4-4)يتضح من الجدول   
، (2.11)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

؛ حيث جاء مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)بانحراف معياري 
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ،(1-2.21)بين  هذا المتوسط في المدى ما

، (1-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
أربعة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر الثامن والثالثون  في المرتبة  توتحقق
ط حسابي بمتوس ،يليه المؤشر الثاني واألربعون ،(1.22)بمتوسط حسابي قيمته  ،األولى
بمتوسط حسابي قيمته  ،، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر الحادي واألربعون(2.11)قيمته 
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  ٪41.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األربع

 تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر الحادي واألربعون
 2.122 2.11   3 1 ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 43-3

   21 11 ن
 2.122 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

  ٪13.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع
 .يتميز الكتاب بسهولة استعماله: المؤشر الثاني واألربعون

غالق 42-3  2.22 1.22    4 ت  .هيتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 
    322 ن

 2.122 2.11   3 1 ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 42-2
   21 11 ن

 2.212 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 1.13 3.47 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  ٪77 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 33-4-4)يتضح من الجدول   
، (2.11)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

؛ حيث جاء مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)بانحراف معياري 
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ،(1-2.21)بين  هذا المتوسط في المدى ما

، (1-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
أربعة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر الثامن والثالثون  في المرتبة  توتحقق
ط حسابي بمتوس ،يليه المؤشر الثاني واألربعون ،(1.22)بمتوسط حسابي قيمته  ،األولى
بمتوسط حسابي قيمته  ،، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر الحادي واألربعون(2.11)قيمته 
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، بينما تحقق (2.11)بمتوسط حسابي قيمته ،، يليه المؤشر السابع والثالثون(2.11)
بمتوسط حسابي  ،وجاء في المرتبة الخامسة ،المؤشر التاسع والثالثون بدرجة متوسطة

بمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق المؤشر األربعون بدرجة منخفضة، و (3.11)قيمته 
 .، واحتل بذلك المرتبة األخيرة(3.11)

، (1-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
 ؛بدرجة مرتفعة( 2-42)، و(3-42)، و(3-43)، و(2-42)و، (3-11)، و(3-11)و

 .لتي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروعمما يدل على توفر تلك الفقرات ا
 لكون الغالف الخلفي ال ؛بدرجة متوسطة( 2-42)، و(1-11)وتحقق الشاهدان   

يتضمن سوى رابط شركة العبيكان، في حين أن السلسلة األصل تتضمن روابط يتوفر فيها 
ية لكتب جودة التثبيت والتماسك للغالف مع األوراق الداخل محتوى يحققها، وكذلك تقل  

في ( 3-42)، و(2-11)و، (4-11)المشروع عن السلسلة األصل، وجاءت الشواهد 
حيث تظهر خلفية صورة الغالف كجزء مقتطع من الغالف  ،المستوى المنخفض جداً 
في حين أن األغلفة الداخلية تأخذ تصميم الكتاب الخارجي  ،الخارجي لكتب المشروع

تب المشروع تقل جودتها عن أغلفة كتاب سلسلة األصل، وكذلك نجد أن أغلفة كلل
السلسلة األصل، حيث يالحظ أن أغلفة كتب المشروع يسهل تمزقها عند االستعمال 

فهو في كتب المشروع  ،مسمى الكتاب إضافة إلى اختالفالمتكرر من قبل الطالب، 
 . وفي السلسلة االصل بمسمى الهندسة ،بمسمى الرياضيات
 تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  32-4-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي
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 (32-4-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية

 " تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 جداا  منخفض منخفض متوسط مرتفع المعياري

 يتسم الكتاب بجودة الطباعة: المؤشر الثالث واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الكتاب بشكل واضح 41-3

    322 ن
لكل فقرة بنمطية محددة في سائر  هيظهر الثبات في حجم الخط ونوع 41-2

 .الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تظهر مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث األلوان ونوع  41-1
 .الخط وحجمه

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث األربع

 .فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينهاتتوفر : المؤشر الرابع واألربعون
قسم ي ،Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   44-3

 .فصول الكتاب إلى وحدات
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 فهرس  Table of Contentsيتوفر في صفحات جدول المحتويات   44-2

يتضمن و  ،خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب ،مفصل
 .محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

 2.12 3.11  3 1  ت

  21 11  ن
 2.22 1.22    4 ت .تبرز ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية واحدة 44-1

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت . تظهر جميع مكونات الكتاب األساسية في صفحات الفهارس 44-4

    322 ن
 2.32 3.14 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

  ٪14.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
 .للفصل والدروس بألوان مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتابتظهر المفردات الجديدة : المؤشر الخامس واألربعون

ظللت المفردات الجديدة للفصل والدروس باللون األصفر ودرجة اللون  41-3
 .ثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 2.12 2.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع
  ٪11 نيالمئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربعالنسبة 

 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر السادس واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تبرز كل مهمة بتصميم خاص وألوان ثابتة في سائر الكتاب 41-3

    322 ن
الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الكتاب لكل نوع من حجم  41-2

 .هذه العناوين
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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، بينما تحقق (2.11)بمتوسط حسابي قيمته ،، يليه المؤشر السابع والثالثون(2.11)
بمتوسط حسابي  ،وجاء في المرتبة الخامسة ،المؤشر التاسع والثالثون بدرجة متوسطة

بمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق المؤشر األربعون بدرجة منخفضة، و (3.11)قيمته 
 .، واحتل بذلك المرتبة األخيرة(3.11)

، (1-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
 ؛بدرجة مرتفعة( 2-42)، و(3-42)، و(3-43)، و(2-42)و، (3-11)، و(3-11)و

 .لتي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروعمما يدل على توفر تلك الفقرات ا
 لكون الغالف الخلفي ال ؛بدرجة متوسطة( 2-42)، و(1-11)وتحقق الشاهدان   

يتضمن سوى رابط شركة العبيكان، في حين أن السلسلة األصل تتضمن روابط يتوفر فيها 
ية لكتب جودة التثبيت والتماسك للغالف مع األوراق الداخل محتوى يحققها، وكذلك تقل  

في ( 3-42)، و(2-11)و، (4-11)المشروع عن السلسلة األصل، وجاءت الشواهد 
حيث تظهر خلفية صورة الغالف كجزء مقتطع من الغالف  ،المستوى المنخفض جداً 
في حين أن األغلفة الداخلية تأخذ تصميم الكتاب الخارجي  ،الخارجي لكتب المشروع

تب المشروع تقل جودتها عن أغلفة كتاب سلسلة األصل، وكذلك نجد أن أغلفة كلل
السلسلة األصل، حيث يالحظ أن أغلفة كتب المشروع يسهل تمزقها عند االستعمال 

فهو في كتب المشروع  ،مسمى الكتاب إضافة إلى اختالفالمتكرر من قبل الطالب، 
 . وفي السلسلة االصل بمسمى الهندسة ،بمسمى الرياضيات
 تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  32-4-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي
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 (32-4-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية

 " تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 جداا  منخفض منخفض متوسط مرتفع المعياري

 يتسم الكتاب بجودة الطباعة: المؤشر الثالث واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الكتاب بشكل واضح 41-3

    322 ن
لكل فقرة بنمطية محددة في سائر  هيظهر الثبات في حجم الخط ونوع 41-2

 .الكتاب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

تظهر مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث األلوان ونوع  41-1
 .الخط وحجمه

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث األربع

 .فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينهاتتوفر : المؤشر الرابع واألربعون
قسم ي ،Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   44-3

 .فصول الكتاب إلى وحدات
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 فهرس  Table of Contentsيتوفر في صفحات جدول المحتويات   44-2

يتضمن و  ،خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب ،مفصل
 .محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

 2.12 3.11  3 1  ت

  21 11  ن
 2.22 1.22    4 ت .تبرز ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية واحدة 44-1

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت . تظهر جميع مكونات الكتاب األساسية في صفحات الفهارس 44-4

    322 ن
 2.32 3.14 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

  ٪14.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
 .للفصل والدروس بألوان مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتابتظهر المفردات الجديدة : المؤشر الخامس واألربعون

ظللت المفردات الجديدة للفصل والدروس باللون األصفر ودرجة اللون  41-3
 .ثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 2.12 2.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع
  ٪11 نيالمئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربعالنسبة 

 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب: المؤشر السادس واألربعون
 2.22 1.22    4 ت .تبرز كل مهمة بتصميم خاص وألوان ثابتة في سائر الكتاب 41-3

    322 ن
الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الكتاب لكل نوع من حجم  41-2

 .هذه العناوين
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن



214

215 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 جداا  منخفض منخفض متوسط مرتفع المعياري

حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الكتاب لكل نوع من  41-1
 .هذه العناوين

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر يتنوع تصميم المهام والدروس  41-4
 .الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

 .الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطريظهر الثبات واالستمرارية في : المؤشر السابع واألربعون
يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  41-3

   .الكتاب
 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 2.222 222   4  ت   .يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر الكتاب 41-2
   322  ن

 2.222 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع
  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى: المؤشر الثامن واألربعون
دروس بنمطية الوفق تنوع هذه  ،صممت صفحات الدروس بشكل متمايز 41-3

دروس االستكشاف، التوسع، دروس )مثل  ،محددة في سائر الكتاب
 ...(،االختبارات المعيارية والمراجعة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

صممت صفحات افتتاحية الفصل بطرق متمايزة وبنمطية محددة ترتبط  41-2
 .بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع

 يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: المؤشر التاسع واألربعون
 2.222 1.22    4 ت .زاهية تشجع عملية التعلم بألوانتظهر األشكال  41-3

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .إلى التعلم تدفعهترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية  41-2

    322 ن
 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

  ٪322 نيالتاسع واألربعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 
 تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الخمسون

 2.22 1.22    4 ت .تخلو األشكال من االزدحام والمشتتات 12-3
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة 12-2
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 12-1
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 جداا  منخفض منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخمس

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الحادي والخمسون
 2.22 1.22    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف 13-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .ترتبط األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الكتاب 13-2

    322 ن
 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس
 1.111 3.67 المواصفة الثانيةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

 ٪07.6 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-4-4)يتضح من الجدول   
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق (2.22)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " التصميم واإلخراج
، ونسبة (1-2.21)بين  في المدى ما؛ حيث جاء هذا المتوسط مرتفعةهذه المواصفة 

 (.٪11.1)تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (1-3.14)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

ن، ين الرابع واألربعيوتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، ماعدا المؤشر 
 .ةحيث تحققا بدرجة متوسط ،والسابع واألربعن

وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لهذه المؤشرات بدرجة مرتفعة؛ ماعدا الشواهد   
صفحات  ، التي تحققت بدرجة متوسطة؛ لكون(2-41)، و(3-41)، و(2-44: )التالية

خصصت فيه صفحة لكل  ،مفصال اً فهرس  Table of Contentsجدول المحتويات  
فصل من حيث الدروس وأنواعها والروابط يتضمن محتويات الو  ،فصل داخل الكتاب

 اختزلتومهارات التفكير العليا والمعايير في السلسلة األصل، في حين أن هذه الصفحات 
، وغابت عنها اإلشارة إلى اليدويات والمعامل، وكذلك المعايير ،في صفحتين فقط

ختلف في بعض وكذلك الهوامش وتباعدها ت ،باإلضافة إلى أن تباعد األسطر واستمراريتها
 .كتب المشروعفي المواضع 

لغياب صفحة ملخص للمحتويات  ،في المستوى المنخفض جداً ( 3-44)وجاء الشاهد  
Contents in Brief، كتب المشروع من قسم فصول الكتاب إلى وحداتي. 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 جداا  منخفض منخفض متوسط مرتفع المعياري
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 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب : المواصفة الثالثة 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه  (31-4-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 
 :   الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي

 (31-4-4)جدول 
 الثالثةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 

  "يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .الكتابتتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء : المؤشر الثاني والخمسون
 .توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 12-3

 
 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن
 2.22 1.22    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 12-2

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .تستخدم رموز لها داللة علمية 12-1

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت . تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 12-4

    322 ن
 2.32 2.13 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس
 .في جميع أجزائهترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة : المؤشر الثالث والخمسون

ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام  11-3
ليكون مستقاًل عن بقية  ةهجائيالف و حر الالمتسلسلة و 

 . الفصول

 22.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول  11-2
 .المضمنة في الكتاب

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف  11-1
 .لتكون مستقلة عن بقية الفصول

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 3.12 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس
  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 2.32 2.31 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  الثالثة 
  ٪13.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة  الثالثة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-4-4)يتضح من الجدول    
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب من "المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

، وبانحراف معياري (2.31)تساوي " منتجات المشروع  مع الكتاب من السلسلة األصل
؛ حيث جاء هذا المتوسط في متوسطةواصفة ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه الم(2.32)

 (.٪13.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من  – 3.1)بين  المدى ما
 ،(2.13-3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

واحتل  ،(2.13)وبمتوسط حسابي قيمته ،ن بدرجة مرتفعةو وتحقق المؤشر الثاني والخمس
وتحقق بدرجة  ،المؤشر الثالث والخمسون في المرتبة الثانية هبذلك المرتبة األولى، ويلي

 (.3.12)متوسطة، وبمتوسط حسابي قيمته 
، (4-12)، و( 1-12)، و(2-12)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
الشواهد في كتب مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه  ؛بدرجة مرتفعة( 2-11)و

نتيجة الختالف الترقيم في  ؛بدرجة متوسطة( 3-11)المشروع، بينما تحقق الشاهد 
 . مقدمات كتب المشروع عنها في كتاب السلسلة األصل

لغياب صفحات المالحق من كتب  ،في المستوى المنخفض جداً ( 1-11)وجاء الشاهد 
 .المشروع

 (الصف األول الثانوي)خالصة نتائج المحور الثاني لكتاب الطالب 
 بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،    

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات، تضمنت ( 1)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 34-4-4) ح الجدول رقم وترتيبها، ويوض
 : المواصفات مرتبة كما يلي
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 ( 34-4-4)جدول رقم 
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني

 (Technical Specifications) المواصفات الفنية
رقم 

 المواصفة
 المواصفات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 2 ٪11 2.22 2.11  .يتسق الشكل الخارجي للكتاب 3

 3 ٪11.1 2.22 2.11 .تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج 2

 1 ٪13.1 2.111 2.31  .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 1

  ٪12.2 2.212 2.43 ةالثاني الكليلمحور امستوى تحقق  مواصفات   

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات (  34-4-4)يتضح من الجدول      
وبذلك تكون وبذلك  ،(2.21)انحراف معياري بو  ،(2.43)ساوي تالمحور الثاني الكلية 

( من منتجات المشروع)درجة التزام كتاب الطالب للصف األول الثانوي  تكون
من منتجات السلسلة )بالمواصفات الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف العاشر

وبنسبة ، (1-2.21)بين  ؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى مامرتفعة( األصل
(12.2٪ .) 

، (2.11-2.31)توى تحقق المواصفات ما بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمس   
تتسق مكونات الكتاب وعناصره مع نظيره من السلسلة األصل "وجاءت المواصفة الثانية 

تليها ، (2.11)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته  "من حيث التصميم واإلخراج
، وتأتي (2.11) بمتوسط حسابي قيمته" يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى 
بمتوسط  ،في المرتبة األخيرة" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب" المواصفة الثالثة
 (.2.31)حسابي قيمته 
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 :اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع
ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في "ينص السؤال الفرعي الرابع على   

، الخامس االبتدائي، الثاني االبتدائي الثاني: للصفوفكتاب الطالب للرياضيات 
 ."المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية؟

محور مواصفات "لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثالث التي تمثل     
يه الذي يركز على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عل" التناول والعرض

المنتج التعليمي من الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات 
والتي تعكس مدى التزام كتاب الطالب للصفوف  ،السلسلة األصل لكتاب الطالب

من منتجات مشروع )والفصل الدراسي الثاني ، الفصل الدراسي األول: المستهدفة بجزأيه
كما تظهر في منتجات السلسلة بتلك المواصفات ( الطبيعية تطوير الرياضيات والعلوم

وتم  .األصل لكتاب الطالب، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة والفصل، وبنية الدرس
تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم تناول مستوى 

 :يلي تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما
 مواصفات التناول والعرض : المحور الثالث - الصف الثاني االبتدائي-

مواصفات، تعكس مدى التزام ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)ضمن هذا المحور تي    
والفصل الدراسي ، الفصل الدراسي األول: كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي بجزأيه

بمواصفات التناول ( من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 
ويتم  (.الثانيالصف )صل لكتاب الطالب كما تظهر في منتجات السلسلة األوالعرض 

تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات والشواهد، ومن ثم 
 :عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما يلي

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب :المواصفة األولى
 العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-3-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :    الطالب للصف الثاني االبتدائي،  وهي كما يلي
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 ( 34-4-4)جدول رقم 
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني

 (Technical Specifications) المواصفات الفنية
رقم 

 المواصفة
 المواصفات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 2 ٪11 2.22 2.11  .يتسق الشكل الخارجي للكتاب 3

 3 ٪11.1 2.22 2.11 .تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج 2

 1 ٪13.1 2.111 2.31  .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 1

  ٪12.2 2.212 2.43 ةالثاني الكليلمحور امستوى تحقق  مواصفات   

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات (  34-4-4)يتضح من الجدول      
وبذلك تكون وبذلك  ،(2.21)انحراف معياري بو  ،(2.43)ساوي تالمحور الثاني الكلية 

( من منتجات المشروع)درجة التزام كتاب الطالب للصف األول الثانوي  تكون
من منتجات السلسلة )بالمواصفات الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف العاشر

وبنسبة ، (1-2.21)بين  ؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى مامرتفعة( األصل
(12.2٪ .) 

، (2.11-2.31)توى تحقق المواصفات ما بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمس   
تتسق مكونات الكتاب وعناصره مع نظيره من السلسلة األصل "وجاءت المواصفة الثانية 

تليها ، (2.11)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته  "من حيث التصميم واإلخراج
، وتأتي (2.11) بمتوسط حسابي قيمته" يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى 
بمتوسط  ،في المرتبة األخيرة" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب" المواصفة الثالثة
 (.2.31)حسابي قيمته 
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 :اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع
ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في "ينص السؤال الفرعي الرابع على   

، الخامس االبتدائي، الثاني االبتدائي الثاني: للصفوفكتاب الطالب للرياضيات 
 ."المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية؟

محور مواصفات "لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثالث التي تمثل     
يه الذي يركز على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عل" التناول والعرض

المنتج التعليمي من الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات 
والتي تعكس مدى التزام كتاب الطالب للصفوف  ،السلسلة األصل لكتاب الطالب

من منتجات مشروع )والفصل الدراسي الثاني ، الفصل الدراسي األول: المستهدفة بجزأيه
كما تظهر في منتجات السلسلة بتلك المواصفات ( الطبيعية تطوير الرياضيات والعلوم

وتم  .األصل لكتاب الطالب، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة والفصل، وبنية الدرس
تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم تناول مستوى 

 :يلي تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما
 مواصفات التناول والعرض : المحور الثالث - الصف الثاني االبتدائي-

مواصفات، تعكس مدى التزام ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)ضمن هذا المحور تي    
والفصل الدراسي ، الفصل الدراسي األول: كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي بجزأيه

بمواصفات التناول ( من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 
ويتم  (.الثانيالصف )صل لكتاب الطالب كما تظهر في منتجات السلسلة األوالعرض 

تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات والشواهد، ومن ثم 
 :عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما يلي

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب :المواصفة األولى
 العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-3-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :    الطالب للصف الثاني االبتدائي،  وهي كما يلي
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 (31-3-4)جدول 
 سب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والن

 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض"
 ش-م

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات الكتاب : المؤشر الرابع والخمسون

14-3 

، Start smar فصل البداية الذكية : هي ،صمم الكتاب في أربعة أجزاء
، وفصل التعلم General lessons فصول  تتضمن المعرفة الرياضية

، والتدريب على االختبارات المعيارية Looking Ahead  الالحق
Preparing for standardized tests. 

 ت
   4 

2 2 

 ن

   322 

14-2 

يبدأ بالتهيئة واالستقبال  ،يعكس تنظيم أجزاء الكتاب التسلسل المنطقي للتعلم
المعرفة  يقدمللمهارات والمعرفة الرياضية في دروس البداية الذكية، ومن ثم 

ليها دروس تؤسس توالمهارات المستهدفة للصف في فصول  تعليمية، 
 يهيئللتقويم  لمهارات مستقبلية في فصل التعلم االحق، ومن ثم يأتي فصل

 .  الطالب لالختبارات الوطنية

 ت

  3 1 

2.21 2.1 

 ن

  21 11 

14-1 
نظمت فصول  الكتاب بنمطية متسقة وفق تتابع  للمعرفة الرياضية 

 .المضمنة فيها

    4 ت
    322 ن 2 1

 2.321 3.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس 

 ٪11.3 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس 

 .تعكس المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة: المؤشر الخامس والخمسون

11-3 

 سيتعلمه من موضوعات الطالب إلى ما  To the student توجه صفحة 

مدعمة برابط إلكتروني يتضمن نسخة إلكترونية من الكتاب  ،داخل الكتاب
 . نترنتعلى اإل

 ت
 2 2  

3.1 2.22 
 ن

 12 12  

كيفية االستفادة من  How to use your math bookتوضح صفحة  11-2
 .عناصر ومكونات الكتاب لتعلم  الرياضيات

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

11-1 
في مقدمات الكتاب المتمركزة حول النقاط المحورية  توجه صفحة المعايير

مزودة برابط لموقع  ،للصف بشكل صريح عملية التعلم نحو األفكار الرئيسة
 . NCTMالمعايير المدرسية 

 ت
   4 

2 2 

 ن

   322 

 2.22 2.1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

 31.1 نيتحقق المؤشر الخامس والخمسالنسبة المئوية  لمستوى 

 .يستهدف تصميم فصل البداية الذكية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب: المؤشر السادس والخمسون

11-3 
تغطي المجاالت  ،دروسStart Smart (1 )يتضمن فصل البداية الذكية  

البيانات، حل األعداد والعمليات، الجبر، القياس، الهندسة، تحليل  :التالية
 .المشكالت

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

11-2 
صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط بواقع الحياة 

 .مزودة بصور من الواقع

 4    ت

 322    ن 2 2

 2 2 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 2 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت الفصول حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركزه حول النقاط المحورية للصف: المؤشر السابع والخمسون

11-3 
    4 ت . دروس( 1-1)بين  مانظم المحتوى داخل فصول  تعليمية تتضمن 

   322 ن 2 1
 

11-2 
    4 ت .يبرز عنوان الفصل المجال الذي يستهدفه محتوى الفصل

   322 ن 2 1
 

11-1 
المتركزة  ،تغطي الفصول مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في الصف

 .حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية

    4 ت

    322 ن 2 1

 2 1 نيمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمسال

 322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 .يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات الرياضية الالحقة: المؤشر الثامن والخمسون

11-3 
 تعد   ،دروس( Looking Ahead ( )1يتضمن فصل التطلع للمستقبل  

 .الطالب للمعرفة الالحقة  التي سيدرسها مستقبالً 
 4    ت

2 2 
 ن

   322 

11-2 
يتسق تصميم دروس فصل التطلع للصف الثالث مع تصميم الدروس 

 .  المستهدفة في الفصول التعليمية

 4    ت
 322    ن 2 2

 2 2 نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمسالمتو 

 2 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 .يستهدف ملحق االختبارات المعيارية تهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر التاسع والخمسون

11-3 
نماذج متعددة   Preparing for standardized tests يقدم ملحق  

 .المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المضمن في الكتاب لالختبارات
 ت

   4 

 ن 2 2
   322 

11-2 
 4    ت .إرشادات عامة لطريقة حل كل اختبار Tips for successتقدم فقرة 

 322    ن 2 2

11-1 
لفكرة  ياكاف اً شرح Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة    

 .االختبارات اإللكترونية وشروط األسئلة ومتطلباتها

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

 2 2 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 2   نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .يدعم تصميم المالحق الطالب واألسرة في تعلم الرياضيات: المؤشر الستون

12-3 
 Problem-Solving Projectsدروس ( 1)تتضمن صفحات المالحق 

( 1)يستغرق تنفيذ كل منها  ،بمثابة مشاريع ينفذها الطالب بعد دراسة الكتاب
 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 
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 (31-3-4)جدول 
 سب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والن

 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض"
 ش-م

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات الكتاب : المؤشر الرابع والخمسون

14-3 

، Start smar فصل البداية الذكية : هي ،صمم الكتاب في أربعة أجزاء
، وفصل التعلم General lessons فصول  تتضمن المعرفة الرياضية

، والتدريب على االختبارات المعيارية Looking Ahead  الالحق
Preparing for standardized tests. 

 ت
   4 

2 2 

 ن

   322 

14-2 

يبدأ بالتهيئة واالستقبال  ،يعكس تنظيم أجزاء الكتاب التسلسل المنطقي للتعلم
المعرفة  يقدمللمهارات والمعرفة الرياضية في دروس البداية الذكية، ومن ثم 

ليها دروس تؤسس توالمهارات المستهدفة للصف في فصول  تعليمية، 
 يهيئللتقويم  لمهارات مستقبلية في فصل التعلم االحق، ومن ثم يأتي فصل

 .  الطالب لالختبارات الوطنية

 ت

  3 1 

2.21 2.1 

 ن

  21 11 

14-1 
نظمت فصول  الكتاب بنمطية متسقة وفق تتابع  للمعرفة الرياضية 

 .المضمنة فيها

    4 ت
    322 ن 2 1

 2.321 3.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس 

 ٪11.3 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس 

 .تعكس المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة: المؤشر الخامس والخمسون

11-3 

 سيتعلمه من موضوعات الطالب إلى ما  To the student توجه صفحة 

مدعمة برابط إلكتروني يتضمن نسخة إلكترونية من الكتاب  ،داخل الكتاب
 . نترنتعلى اإل

 ت
 2 2  

3.1 2.22 
 ن

 12 12  

كيفية االستفادة من  How to use your math bookتوضح صفحة  11-2
 .عناصر ومكونات الكتاب لتعلم  الرياضيات

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

11-1 
في مقدمات الكتاب المتمركزة حول النقاط المحورية  توجه صفحة المعايير

مزودة برابط لموقع  ،للصف بشكل صريح عملية التعلم نحو األفكار الرئيسة
 . NCTMالمعايير المدرسية 

 ت
   4 

2 2 

 ن

   322 

 2.22 2.1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

 31.1 نيتحقق المؤشر الخامس والخمسالنسبة المئوية  لمستوى 

 .يستهدف تصميم فصل البداية الذكية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب: المؤشر السادس والخمسون

11-3 
تغطي المجاالت  ،دروسStart Smart (1 )يتضمن فصل البداية الذكية  

البيانات، حل األعداد والعمليات، الجبر، القياس، الهندسة، تحليل  :التالية
 .المشكالت

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

11-2 
صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط بواقع الحياة 

 .مزودة بصور من الواقع

 4    ت

 322    ن 2 2

 2 2 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 2 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت الفصول حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركزه حول النقاط المحورية للصف: المؤشر السابع والخمسون

11-3 
    4 ت . دروس( 1-1)بين  مانظم المحتوى داخل فصول  تعليمية تتضمن 

   322 ن 2 1
 

11-2 
    4 ت .يبرز عنوان الفصل المجال الذي يستهدفه محتوى الفصل

   322 ن 2 1
 

11-1 
المتركزة  ،تغطي الفصول مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في الصف

 .حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية

    4 ت

    322 ن 2 1

 2 1 نيمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمسال

 322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 .يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات الرياضية الالحقة: المؤشر الثامن والخمسون

11-3 
 تعد   ،دروس( Looking Ahead ( )1يتضمن فصل التطلع للمستقبل  

 .الطالب للمعرفة الالحقة  التي سيدرسها مستقبالً 
 4    ت

2 2 
 ن

   322 

11-2 
يتسق تصميم دروس فصل التطلع للصف الثالث مع تصميم الدروس 

 .  المستهدفة في الفصول التعليمية

 4    ت
 322    ن 2 2

 2 2 نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمسالمتو 

 2 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 .يستهدف ملحق االختبارات المعيارية تهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر التاسع والخمسون

11-3 
نماذج متعددة   Preparing for standardized tests يقدم ملحق  

 .المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المضمن في الكتاب لالختبارات
 ت

   4 

 ن 2 2
   322 

11-2 
 4    ت .إرشادات عامة لطريقة حل كل اختبار Tips for successتقدم فقرة 

 322    ن 2 2

11-1 
لفكرة  ياكاف اً شرح Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة    

 .االختبارات اإللكترونية وشروط األسئلة ومتطلباتها

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

 2 2 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 2   نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .يدعم تصميم المالحق الطالب واألسرة في تعلم الرياضيات: المؤشر الستون

12-3 
 Problem-Solving Projectsدروس ( 1)تتضمن صفحات المالحق 

( 1)يستغرق تنفيذ كل منها  ،بمثابة مشاريع ينفذها الطالب بعد دراسة الكتاب
 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

12-2 
الذي  Student Handbookتتضمن صفحات المالحق دليل الطالب 

يبدأ بتوجيهات لكيفية استخدام هذا و  يتضمن تمارين وتدريبات إضافية،
 .الدليل

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

12-1 

  concepts and skills bank  تقدم صفحات قاموس المفاهيم والمهارات
يدعم فهم  ،برقم الصفحة اً محدد ،لكل مفهوم ورد في الكتاب ياكاف اً شرح

 .  الطالب واألسرة للرياضيات

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

12-4 
 ،تتضمن المالحق صفحات مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة

 . Selected Answersمحددة برقم التدريب والدرس والصفحة في صفحات 

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

 نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الستالمتو 
2 2 

 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الست
2 

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الحادي والستون

13-3 
تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة  في صفحة 

Reference. 

 ت
   4 

 322    ن 2 2

13-2 
مصادر الصور الموجودة في جميع  Photo Creditsتحدد صفحة  

 .صفحات الكتاب

 4    ت

 322    ن 2 2

13-1 
بالمصطلحات الرياضية مرتبة أبجديا  افهرس Indexتعرض صفحة 

 .ومحددة بالدرس والصفحة

 4    ت

 322    ن 2 2

13-4 
 4    ت .أبرز الرموز المضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة 

 322    ن 2 2

 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
2 2 

 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
2 

 2.22 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة االولى

 ٪31.3 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة االولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-3-4)يتضح من الجدول 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى  من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.22)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
االقل ) ًا؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدىدمنخفضة جتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪31.3)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11من 
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، (1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
ن يماعدا المؤشر  ،وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المنخفض جداً 

 ،(1)وحصل على متوسط حسابي قيمته  ،تحقق بدرجة مرتفعةن الذي يالسابع والخمس
بينما  ،(3.1)وبمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق بدرجة متوسطة الذي ،نيوالخامس والخمس

حيث حصل المؤشر على متوسط  ،المؤشر الرابع والخمسون بدرجة منخفضةتحقق 
 ( .3.21)حسابي قيمته 

( 1-14)الشاهد و  ،نيؤشر السابع والخمسوتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد الم    
مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع،  ؛بدرجة مرتفعة

لغياب العديد من المصادر  ؛بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً 
ال للمهارات مثل التهيئة واالستقب  ،والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع

والمعرفة الرياضية في دروس البداية الذكية، والدروس التي تهيئ الطالب الكتساب 
المهارات المستقبلية في فصل التعلم الالحق، كما لم يتوفر فصل للتقويم يهيئ الطالب 

 ، How to use your math bookصفحة إضافة إلى غياب ، لالختبارات الوطنية
وصفحة ، ادة من عناصر ومكونات الكتاب لتعلم  الرياضياتكيفية االستف التي توضح

بشكل التي توجه  ،المعايير في مقدمات الكتاب المتمركزة حول النقاط المحورية للصف
مزودة برابط لموقع المعايير المدرسية وتكون  ،صريح عملية التعلم نحو األفكار الرئيسة

NCTM .فقرة  يضاف إلى ذلك غيابTips for success  المضمنة إرشادات عامة
التي تقدم شرحًا  Gridded-Response Questionsوفقرة  ، لطريقة حل كل اختبار

دروس كذلك غياب و ، وشروط األسئلة ومتطلباتها ،لفكرة االختبارات اإللكترونية ياكاف
Problem-Solving Projects  الموجودة في مالحق الكتاب، وهي بمثابة مشاريع ينفذها

 .لدعم عملية التعلم النوعي ،أيام( 1)يستغرق تنفيذ كل منها  ،الطالب بعد دراسة الكتاب
التي تقدم  concepts and skills bankغابت صفحات قاموس المفاهيم والمهارات كما 

يدعم فهم الطالب واألسرة  ،الصفحة برقم امحدد ،لكل مفهوم ورد في الكتاب ياشرحًا كاف
ضمن كتاب المشروع مالحق تشتمل على صفحات تحتوي مفاتيح تولم ي، للرياضيات

محددة برقم التدريب والدرس والصفحة في  ،إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة
صفحات لمراجع   كتاب المشروع أيضا لم تتوفر في .Selected Answersصفحات 
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

12-2 
الذي  Student Handbookتتضمن صفحات المالحق دليل الطالب 

يبدأ بتوجيهات لكيفية استخدام هذا و  يتضمن تمارين وتدريبات إضافية،
 .الدليل

 4    ت

2 2 
 ن

   322 

12-1 

  concepts and skills bank  تقدم صفحات قاموس المفاهيم والمهارات
يدعم فهم  ،برقم الصفحة اً محدد ،لكل مفهوم ورد في الكتاب ياكاف اً شرح

 .  الطالب واألسرة للرياضيات

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

12-4 
 ،تتضمن المالحق صفحات مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة

 . Selected Answersمحددة برقم التدريب والدرس والصفحة في صفحات 

 ت
   4 

2 2 
 ن

   322 

 نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الستالمتو 
2 2 

 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الست
2 

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الحادي والستون

13-3 
تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة  في صفحة 

Reference. 

 ت
   4 

 322    ن 2 2

13-2 
مصادر الصور الموجودة في جميع  Photo Creditsتحدد صفحة  

 .صفحات الكتاب

 4    ت

 322    ن 2 2

13-1 
بالمصطلحات الرياضية مرتبة أبجديا  افهرس Indexتعرض صفحة 

 .ومحددة بالدرس والصفحة

 4    ت

 322    ن 2 2

13-4 
 4    ت .أبرز الرموز المضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة 

 322    ن 2 2

 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
2 2 

 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
2 

 2.22 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة االولى

 ٪31.3 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة االولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-3-4)يتضح من الجدول 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى  من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.22)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
االقل ) ًا؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدىدمنخفضة جتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪31.3)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11من 
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، (1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
ن يماعدا المؤشر  ،وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المنخفض جداً 

 ،(1)وحصل على متوسط حسابي قيمته  ،تحقق بدرجة مرتفعةن الذي يالسابع والخمس
بينما  ،(3.1)وبمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق بدرجة متوسطة الذي ،نيوالخامس والخمس

حيث حصل المؤشر على متوسط  ،المؤشر الرابع والخمسون بدرجة منخفضةتحقق 
 ( .3.21)حسابي قيمته 

( 1-14)الشاهد و  ،نيؤشر السابع والخمسوتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد الم    
مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع،  ؛بدرجة مرتفعة

لغياب العديد من المصادر  ؛بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً 
ال للمهارات مثل التهيئة واالستقب  ،والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع

والمعرفة الرياضية في دروس البداية الذكية، والدروس التي تهيئ الطالب الكتساب 
المهارات المستقبلية في فصل التعلم الالحق، كما لم يتوفر فصل للتقويم يهيئ الطالب 

 ، How to use your math bookصفحة إضافة إلى غياب ، لالختبارات الوطنية
وصفحة ، ادة من عناصر ومكونات الكتاب لتعلم  الرياضياتكيفية االستف التي توضح

بشكل التي توجه  ،المعايير في مقدمات الكتاب المتمركزة حول النقاط المحورية للصف
مزودة برابط لموقع المعايير المدرسية وتكون  ،صريح عملية التعلم نحو األفكار الرئيسة

NCTM .فقرة  يضاف إلى ذلك غيابTips for success  المضمنة إرشادات عامة
التي تقدم شرحًا  Gridded-Response Questionsوفقرة  ، لطريقة حل كل اختبار

دروس كذلك غياب و ، وشروط األسئلة ومتطلباتها ،لفكرة االختبارات اإللكترونية ياكاف
Problem-Solving Projects  الموجودة في مالحق الكتاب، وهي بمثابة مشاريع ينفذها

 .لدعم عملية التعلم النوعي ،أيام( 1)يستغرق تنفيذ كل منها  ،الطالب بعد دراسة الكتاب
التي تقدم  concepts and skills bankغابت صفحات قاموس المفاهيم والمهارات كما 

يدعم فهم الطالب واألسرة  ،الصفحة برقم امحدد ،لكل مفهوم ورد في الكتاب ياشرحًا كاف
ضمن كتاب المشروع مالحق تشتمل على صفحات تحتوي مفاتيح تولم ي، للرياضيات

محددة برقم التدريب والدرس والصفحة في  ،إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة
صفحات لمراجع   كتاب المشروع أيضا لم تتوفر في .Selected Answersصفحات 
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 Photo Creditsصفحة كما أن ،  Referenceمصادر موثوقة  في صفحة الكتاب من 
فهرس  Indexصفحة كذلك و ، غير موجودة في جميع صفحات الكتاب (مصادر الصور)

  Symbolsوصفحة ، بالمصطلحات الرياضية مرتبة أبجديا ومحددة بالدرس والصفحة
لم تتواجد في كتاب  فكل هذه المصادر والصفحات، أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب

 .الطالب
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية  :المواصفة الثانية
 وأسلوب العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-3-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :الطالب للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي 
 ( 31-3-4)جدول 

 لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول  التعليمية وأسلوب العرض"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .الطالب على التعلميشجع تصميم مقدمات الفصل : المؤشر الثاني والستون

12-3 
تتوفر صورة في افتتاحية الفصل تعكس المحتوى الرياضي المضمن 

 .فيه

    4 ت
    322 ن 2 1

12-2 
تتوفر روابط إلكترونية  في افتتاحية الفصل  توجه الطالب إلى مزيد 

  .من المعلومات حول المحتوى المضمن في الفصل

 4    ت

 322    ن 2 2

12-1 
في صفحة افتتاحية  Key Vocabulary تظهر المفردات المستهدفة 

 .الفصل
 4    ت

 322    ن 2 2

12-4 
محتوى يبرز أهمية دراسة الفصل وارتباطه  Exploreتقدم  فقرة 

 .بالحياة الواقعية

   3 1 ت
   21 11 ن 2.1 2.11

 2.22 3.44 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 ٪41.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات الفصل: المؤشر الثالث والستون

11-3 

 ،Diagnose Readiness  يوجه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصية
واآلخر إلكتروني على الرابط من خالل  ،األول موجود في الكتاب

  .في بداية كل فصل Get ready صفحة التهيئة 

 ت
 2 2  

3.1 22.11 
 ن

 12 12  

11-2 
توفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار ت

 Mid-Chapter Check/Spiral Reviewمنتصف الفصل 

 4    ت

 322    ن 2 2
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

11-1 
 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المضمنة في الفصل 

Test  ، وفي صفحةPractice Test،  ويوجه إلى روابط إلكترونية
  .تتوفر فيها اختبارات مشابهة

 2 2   ت

2.1 22.11 
 ن

  12 12 
 2.1 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 ٪22.2 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 .نظمت الدروس داخل الفصل بنمطية محددة ومتسقة وفق تسلسل منطقي: المؤشر الرابع والستون

14-3 
سائر صممت الدروس داخل الفصل بنمطية واضحة وثابتة  في 

 .الفصول

    4 ت
    322 ن 2 1

14-2 
    4 ت .نظمت الدروس داخل الفصل وفق التسلسل المنطقي للمعرفة

    322 ن 2 1
 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

 ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

 2.43 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-3-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 

، (2.43)، بانحراف معياري (3.12)تساوي " تصميم الفصول التعليمية وأسلوب العرض
حيث جاء هذا المتوسط في المدى ما ، توسطةموبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21اقل من  – 3.1)بين 
، حيث (1 -2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين  

، واحتل (1.22)وبمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق المؤشر الرابع والستون بدرجة مرتفعة
بدرجة  ،(3.44)بمتوسط حسابي قيمته  ،ك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثاني والستونبذل

بمتوسط  ،وفي المرتبة الثانية، وجاء المؤشر الثالث والستون في المرتبة األخيرة ،منخفضة
 .بدرجة منخفضة جداً و ( 2.11)حسابي قيمته 

( 3-14) ، و( 2-14)، و( 4-12)، و(3-12) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع،  ؛بدرجة مرتفعة

، ( 2-12)في حين جاءت الشواهد ، بمستوى منخفض( 3-11) بينما تحقق الشاهد
نتيجة لغياب العديد من  ؛ضة جداً بدرجة منخف( 1-11) و، (2-11)و ، (1-12)و

روابط إلكترونية  في : مثل ،كتب المشروع فيالمصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد 
افتتاحية الفصل  توجه الطالب إلى مزيد من المعلومات حول المحتوى المضمن في 
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 Photo Creditsصفحة كما أن ،  Referenceمصادر موثوقة  في صفحة الكتاب من 
فهرس  Indexصفحة كذلك و ، غير موجودة في جميع صفحات الكتاب (مصادر الصور)

  Symbolsوصفحة ، بالمصطلحات الرياضية مرتبة أبجديا ومحددة بالدرس والصفحة
لم تتواجد في كتاب  فكل هذه المصادر والصفحات، أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب

 .الطالب
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية  :المواصفة الثانية
 وأسلوب العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-3-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :الطالب للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي 
 ( 31-3-4)جدول 

 لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول  التعليمية وأسلوب العرض"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .الطالب على التعلميشجع تصميم مقدمات الفصل : المؤشر الثاني والستون

12-3 
تتوفر صورة في افتتاحية الفصل تعكس المحتوى الرياضي المضمن 

 .فيه

    4 ت
    322 ن 2 1

12-2 
تتوفر روابط إلكترونية  في افتتاحية الفصل  توجه الطالب إلى مزيد 

  .من المعلومات حول المحتوى المضمن في الفصل

 4    ت

 322    ن 2 2

12-1 
في صفحة افتتاحية  Key Vocabulary تظهر المفردات المستهدفة 

 .الفصل
 4    ت

 322    ن 2 2

12-4 
محتوى يبرز أهمية دراسة الفصل وارتباطه  Exploreتقدم  فقرة 

 .بالحياة الواقعية

   3 1 ت
   21 11 ن 2.1 2.11

 2.22 3.44 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 ٪41.1 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات الفصل: المؤشر الثالث والستون

11-3 

 ،Diagnose Readiness  يوجه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصية
واآلخر إلكتروني على الرابط من خالل  ،األول موجود في الكتاب

  .في بداية كل فصل Get ready صفحة التهيئة 

 ت
 2 2  

3.1 22.11 
 ن

 12 12  

11-2 
توفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار ت

 Mid-Chapter Check/Spiral Reviewمنتصف الفصل 

 4    ت

 322    ن 2 2
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

11-1 
 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المضمنة في الفصل 

Test  ، وفي صفحةPractice Test،  ويوجه إلى روابط إلكترونية
  .تتوفر فيها اختبارات مشابهة

 2 2   ت

2.1 22.11 
 ن

  12 12 
 2.1 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 ٪22.2 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 .نظمت الدروس داخل الفصل بنمطية محددة ومتسقة وفق تسلسل منطقي: المؤشر الرابع والستون

14-3 
سائر صممت الدروس داخل الفصل بنمطية واضحة وثابتة  في 

 .الفصول

    4 ت
    322 ن 2 1

14-2 
    4 ت .نظمت الدروس داخل الفصل وفق التسلسل المنطقي للمعرفة

    322 ن 2 1
 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

 ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

 2.43 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-3-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 

، (2.43)، بانحراف معياري (3.12)تساوي " تصميم الفصول التعليمية وأسلوب العرض
حيث جاء هذا المتوسط في المدى ما ، توسطةموبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21اقل من  – 3.1)بين 
، حيث (1 -2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين  

، واحتل (1.22)وبمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق المؤشر الرابع والستون بدرجة مرتفعة
بدرجة  ،(3.44)بمتوسط حسابي قيمته  ،ك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثاني والستونبذل

بمتوسط  ،وفي المرتبة الثانية، وجاء المؤشر الثالث والستون في المرتبة األخيرة ،منخفضة
 .بدرجة منخفضة جداً و ( 2.11)حسابي قيمته 

( 3-14) ، و( 2-14)، و( 4-12)، و(3-12) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع،  ؛بدرجة مرتفعة

، ( 2-12)في حين جاءت الشواهد ، بمستوى منخفض( 3-11) بينما تحقق الشاهد
نتيجة لغياب العديد من  ؛ضة جداً بدرجة منخف( 1-11) و، (2-11)و ، (1-12)و

روابط إلكترونية  في : مثل ،كتب المشروع فيالمصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد 
افتتاحية الفصل  توجه الطالب إلى مزيد من المعلومات حول المحتوى المضمن في 
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في صفحة افتتاحية الفصل  Key Vocabularyولم تظهر المفردات المستهدفة ، الفصل
 Diagnoseولم يظهر توجيه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصية ، محددة برقم الصفحة

Readiness واآلخر إلكتروني على  ،األول موجود في الكتاب مزود بمراجعة سريعة
ولم تتوفر خيارات ، في بداية كل فصل Get readyالرابط من خالل صفحة التهيئة  

 Mid-Chapterة اختبار منتصف الفصل من خالل صفح ،التقويم التكويني لكل فصل

Check/Spiral Review  ، قدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المتضمنة في تولم
أو التوجيه إلى روابط إلكترونية  ،Practice Testفي صفحة  Chapter Testالفصل  

ل في ولم تتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفص، تتوفر فيها اختبارات مشابهة
 .توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة ،Test Practiceصفحة 

228 
 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض :المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-3-4)يوضح الجدول    

شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
 :الطالب للصف الثاني االبتدائي،  وهي كما يلي

 ( 31-3-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"

 والشواهدالمؤشرات  ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يدعم  تصميم  محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة تعلم الرياضيات: المؤشر الخامس والستون

11-3 
تظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فكرة الدرس ضمن 

 . في بداية كل درس Main Ideaفقرة 

 1    4 ت
2 

    322 ن

11-2 
 1    4 ت .تتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل

2 

    322 ن

11-1 
 1    4 ت .يرتبط المحتوى المعرفي بأفكار الدرس ويحققها في جميع مراحله

2 

    322 ن

11-4 
يتوفر محتوى كاف لتحقيق النواتج التعليمية المضمنة في فكرة 

 . الدرس

 1    4 ت
2 

    322 ن

 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 .  يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات: المؤشر السادس والستون

11-3 
    4 ت . تظهر المفردات الجديدة في الدرس بشكل واضح

    322 ن 2 1

11-2 
يقدم المفاهيم والمهارات الرياضية داخل الدرس بشكل منطقي من 

 .البسيط إلى المركب

    4 ت

    322 ن 2 1

11-1 
    4 ت .يتوفر محتوى معرفي كاف يشرح المفردات الجديدة في الدرس

1 2 
    322 ن

11-4 
يوجه الطالب إلى رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة 

 Math Onlineللمفردات المضمنة في الدرس من خالل فقرة 

 4    ت

2 2 
 322    ن

 22 2.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 ٪11 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 .نظمت مكونات الدروس بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والستون

11-3 
    4 ت .يظهر  العنوان وفكرة الدرس  والمفردات بنمطية محددة

    322 ن 2 1
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في صفحة افتتاحية الفصل  Key Vocabularyولم تظهر المفردات المستهدفة ، الفصل
 Diagnoseولم يظهر توجيه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصية ، محددة برقم الصفحة

Readiness واآلخر إلكتروني على  ،األول موجود في الكتاب مزود بمراجعة سريعة
ولم تتوفر خيارات ، في بداية كل فصل Get readyالرابط من خالل صفحة التهيئة  

 Mid-Chapterة اختبار منتصف الفصل من خالل صفح ،التقويم التكويني لكل فصل

Check/Spiral Review  ، قدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المتضمنة في تولم
أو التوجيه إلى روابط إلكترونية  ،Practice Testفي صفحة  Chapter Testالفصل  

ل في ولم تتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفص، تتوفر فيها اختبارات مشابهة
 .توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة ،Test Practiceصفحة 
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 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض :المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-3-4)يوضح الجدول    

شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
 :الطالب للصف الثاني االبتدائي،  وهي كما يلي

 ( 31-3-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"

 والشواهدالمؤشرات  ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يدعم  تصميم  محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة تعلم الرياضيات: المؤشر الخامس والستون

11-3 
تظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فكرة الدرس ضمن 

 . في بداية كل درس Main Ideaفقرة 

 1    4 ت
2 

    322 ن

11-2 
 1    4 ت .تتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل

2 

    322 ن

11-1 
 1    4 ت .يرتبط المحتوى المعرفي بأفكار الدرس ويحققها في جميع مراحله

2 

    322 ن

11-4 
يتوفر محتوى كاف لتحقيق النواتج التعليمية المضمنة في فكرة 

 . الدرس

 1    4 ت
2 

    322 ن

 2 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 ٪322 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 .  يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات: المؤشر السادس والستون

11-3 
    4 ت . تظهر المفردات الجديدة في الدرس بشكل واضح

    322 ن 2 1

11-2 
يقدم المفاهيم والمهارات الرياضية داخل الدرس بشكل منطقي من 

 .البسيط إلى المركب

    4 ت

    322 ن 2 1

11-1 
    4 ت .يتوفر محتوى معرفي كاف يشرح المفردات الجديدة في الدرس

1 2 
    322 ن

11-4 
يوجه الطالب إلى رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة 

 Math Onlineللمفردات المضمنة في الدرس من خالل فقرة 

 4    ت

2 2 
 322    ن

 22 2.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 ٪11 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 .نظمت مكونات الدروس بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والستون

11-3 
    4 ت .يظهر  العنوان وفكرة الدرس  والمفردات بنمطية محددة

    322 ن 2 1
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 والشواهدالمؤشرات  ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

11-2 
، Get readyتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية من خالل فقرة  
بنمطية واضحة تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس و 

 .وتعتمد على اليدويات

    4 ت

1 2 
 ن

322    

11-1 
    4 ت . Checkيقدم تدريبات تطبيقية من خالل فقرة تحقق 

    322 ن 2 1

11-4 
ستهدف تنمية التفكير لدى الطالب بشكل صريح تيقدم تدريبات 

 .H.O.T.Problemsفي فقرة  مهارات التفكير العليا 

    4 ت

    322 ن 2 1

11-1 
يقدم تدريبات للتوسع في تطبيق المعرفة الرياضية في فقرة 

Extra Practice   نهاية بعض الدروس. 
 

 
 4    ت

 322    ن 2 2

 2.22 2.4 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 ٪12 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 2.232 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)يتضح من الجدول      
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض

، وبذلك (2.232)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
ء هذا المتوسط في المدى ما بين ؛ حيث جامرتفعةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪11)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)
، (1 - 2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    

وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصل المؤشر الخامس 
واحتل بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر  ،(1.22) والستون على متوسط حسابي قيمته

ويأتي المؤشر السادس والستون بمتوسط ( 2.4)بمتوسط حسابي قيمته  ،السابع والستون
 .في المرتبة األخيرة( 2.21)حسابي قيمته 

مما يدل على  ؛وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد هذه المواصفة بدرجة مرتفعة   
و ، (4-11)ن يحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، ماعدا الشاهدتوفر الفقرات التي ت

نتيجة لغياب مفردات الفصل في كتاب  ؛في المستوى المنخفض جداً  فقد وقعا ؛(11-1)
وغياب رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة للمفردات المضمنة في ، الطالب

وألن كتاب الطالب لم يقدم تدريبات للتوسع   ،Math Onlineالدرس من خالل فقرة 
Extend في نهاية بعض الدروس. 
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 (الصف الثاني االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب 
بعد أن تم عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها     

يتم عرض نتائج هذا  ،اً مؤشر ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)وتحليلها، والبالت عددها 
المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى 

المتوسطات الحسابية والنسب ( 31-3-4) تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 (31-3-4)الجدول 
محور الثالث مواصفات التناول والعرض لكتاب المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات ال

 (الصف الثاني االبتدائي)الطالب 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب النسبة المئوية المعياري

3 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية 

 .الكتاب وأسلوب العرض
2.11 2 31.3٪ 1 

2 
والتركيز والتمايز في تصميم يظهر االتساق 

 .الفصول التعليمية وأسلوب العرض
3.12 2.43 

11.1٪ 2 

1 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم 

 .الدروس وأسلوب العرض
2.11 2.32 

11٪ 3 

  ٪11.1 2.31 3.13 ةلمحور الثالث الكليامستوى تحقق مواصفات 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 4-3-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة  ،(2.31) ، وانحرافه المعياري يساوي (3.13)ساوي تالثالث الكلية 

التزام كتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي بمواصفات التناول والعرض كما تظهر 
حيث تقع قيمة هذا المتوسط في  ؛متوسطةلثاني في منتجات السلسلة األصل للصف ا

 (.٪11.1)وبنسبة ، (2.21أقل من-3.12)المدى ما بين 
 – 2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين    

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس "، وتحققت المواصفة الثالثة (2.11
، (2.1)في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته  وحلتبدرجة مرتفعة،" وأسلوب العرض

االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية يظهر "تليها المواصفة الثانية 
، بينما تحققت (3.12)وبمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة متوسطة" وأسلوب العرض 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب "المواصفة األولى 
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 والشواهدالمؤشرات  ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

11-2 
، Get readyتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية من خالل فقرة  
بنمطية واضحة تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس و 

 .وتعتمد على اليدويات

    4 ت

1 2 
 ن

322    

11-1 
    4 ت . Checkيقدم تدريبات تطبيقية من خالل فقرة تحقق 

    322 ن 2 1

11-4 
ستهدف تنمية التفكير لدى الطالب بشكل صريح تيقدم تدريبات 

 .H.O.T.Problemsفي فقرة  مهارات التفكير العليا 

    4 ت

    322 ن 2 1

11-1 
يقدم تدريبات للتوسع في تطبيق المعرفة الرياضية في فقرة 

Extra Practice   نهاية بعض الدروس. 
 

 
 4    ت

 322    ن 2 2

 2.22 2.4 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 ٪12 نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 2.232 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-3-4)يتضح من الجدول      
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض

، وبذلك (2.232)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
ء هذا المتوسط في المدى ما بين ؛ حيث جامرتفعةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪11)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)
، (1 - 2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    

وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصل المؤشر الخامس 
واحتل بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر  ،(1.22) والستون على متوسط حسابي قيمته

ويأتي المؤشر السادس والستون بمتوسط ( 2.4)بمتوسط حسابي قيمته  ،السابع والستون
 .في المرتبة األخيرة( 2.21)حسابي قيمته 

مما يدل على  ؛وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد هذه المواصفة بدرجة مرتفعة   
و ، (4-11)ن يحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، ماعدا الشاهدتوفر الفقرات التي ت

نتيجة لغياب مفردات الفصل في كتاب  ؛في المستوى المنخفض جداً  فقد وقعا ؛(11-1)
وغياب رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة للمفردات المضمنة في ، الطالب

وألن كتاب الطالب لم يقدم تدريبات للتوسع   ،Math Onlineالدرس من خالل فقرة 
Extend في نهاية بعض الدروس. 
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 (الصف الثاني االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب 
بعد أن تم عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها     

يتم عرض نتائج هذا  ،اً مؤشر ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)وتحليلها، والبالت عددها 
المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى 

المتوسطات الحسابية والنسب ( 31-3-4) تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 (31-3-4)الجدول 
محور الثالث مواصفات التناول والعرض لكتاب المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات ال

 (الصف الثاني االبتدائي)الطالب 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب النسبة المئوية المعياري

3 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية 

 .الكتاب وأسلوب العرض
2.11 2 31.3٪ 1 

2 
والتركيز والتمايز في تصميم يظهر االتساق 

 .الفصول التعليمية وأسلوب العرض
3.12 2.43 

11.1٪ 2 

1 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم 

 .الدروس وأسلوب العرض
2.11 2.32 

11٪ 3 

  ٪11.1 2.31 3.13 ةلمحور الثالث الكليامستوى تحقق مواصفات 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 4-3-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة  ،(2.31) ، وانحرافه المعياري يساوي (3.13)ساوي تالثالث الكلية 

التزام كتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي بمواصفات التناول والعرض كما تظهر 
حيث تقع قيمة هذا المتوسط في  ؛متوسطةلثاني في منتجات السلسلة األصل للصف ا

 (.٪11.1)وبنسبة ، (2.21أقل من-3.12)المدى ما بين 
 – 2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين    

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس "، وتحققت المواصفة الثالثة (2.11
، (2.1)في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته  وحلتبدرجة مرتفعة،" وأسلوب العرض

االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية يظهر "تليها المواصفة الثانية 
، بينما تحققت (3.12)وبمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة متوسطة" وأسلوب العرض 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب "المواصفة األولى 



230

231 
 

بذلك في المرتبة  فكانت ،(2.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة منخفضة جداً " العرض
 .األخيرة

 مواصفات التناول والعرض: المحور الثالث -الصف  الخامس االبتدائي -
مواصفات، تعكس مدى التزام ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    

الفصل الدراسي األول، والفصل : بجزأيه -كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 
بمواصفات  –( جات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعيةمن منت)الدراسي الثاني 

الصف )كما تظهر في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب التناول والعرض 
، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل نتائج (الخامس

تناول مستوى تحقق  ليتم كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة،
 :المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب : المواصفة األولى
 العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول   
قق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت مكونات الكتاب بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: السادس  والخمسونالمؤشر 
 Start فصل البداية الذكية : هي ،صمم الكتاب في أربعة أجزاء 11-3

smarوحدات تتضمن المعرفة الرياضية ،  General lessons ،
، والتدريب على االختبارات Looking Ahead  وفصل التعلم الالحق

 .Preparing for standardized testsالمعيارية 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

يبدأ بالتهيئة  ،يعكس تنظيم أجزاء الكتاب التسلسل المنطقي للتعلم 11-2
واالستقبال للمهارات والمعرفة الرياضية في دروس البداية الذكية، ومن 

ليها دروس تالمعرفة والمهارات المستهدفة للصف في فصول،  يقدمثم 
تؤسس لمهارات مستقبلية في فصل التعلم االحق، ومن ثم يأتي فصل 

 .  الطالب لالختبارات الوطنية يهيئللتقويم 

 2122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

نظمت فصول الكتاب بنمطية متسقة وفق تتابع المعرفة الرياضية  11-1
 .المضمنة فيها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 22.31 3.12 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 إلكترونية لمصادر متعددة تعكس المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط: المؤشر السابع والخمسون
سيتعلمه من  الطالب إلى ما  To the student توجه صفحة  11-3

مدعمة برابط إلكتروني يتضمن نسخة  ،داخل الكتاب موضوعات
 .نترنتإلكترونية من الكتاب على اإل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
كيفيـــة  How to use your math bookتوضـــح صـــفحة  11-2

 .االستفادة من عناصر ومكونات الكتاب لتعلم  الرياضيات
 2.122 3.11  3 1  ت

  21 11  ن
توجــــه صــــفحة المعــــايير فــــي مقــــدمات الكتــــاب المتمركــــزة حــــول النقــــاط  11-1

المحوريــــــــة للصــــــــف بشــــــــكل صــــــــريح عمليــــــــة الــــــــتعلم نحــــــــو األفكــــــــار 
 . NCTMمزودة برابط لموقع المعايير المدرسية  ،الرئيسة

  2.22 4    ت

 322    ن

 22.31 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
  ٪12.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 يستهدف تصميم  فصل البداية الذكية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب: المؤشر الثامن والخمسون
دروس تغطي Start Smart (1 )يتضمن فصل البداية الذكية   11-3

األعداد والعمليات، الجبر، القياس، الهندسة، تحليل  :المجاالت التالية
 .البيانات، حل المشكالت

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط بواقع  11-2
 .مزودة بصور من الواقع ،الحياة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن  والخمس

  ٪2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن  والخمس
 .  حول النقاط المحورية للصف ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر التاسع والخمسون

11-3 
 . دروس( 32-1)بين  نظم المحتوى داخل فصول  تعليمية تتضمن ما

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

11-2 
 .يبرز عنوان الفصل المجال الذي يستهدفه محتوى الفصل

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 ،المستهدفة في الصفتغطي الفصول مجاالت المحتوى الخمسة  11-1
 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية

 2.122 2.21   1 3 ت
   11 21 ن

 2.11 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات الرياضية الالحقةيستهدف تصميم فصل : المؤشر الستون
دروس Looking Ahead ) (1 ) يتضمن فصل التطلع للمستقبل  12-3

 .تعد الطالب للمعرفة الالحقة  التي سيدرسها مستقبالً 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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بذلك في المرتبة  فكانت ،(2.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة منخفضة جداً " العرض
 .األخيرة

 مواصفات التناول والعرض: المحور الثالث -الصف  الخامس االبتدائي -
مواصفات، تعكس مدى التزام ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    

الفصل الدراسي األول، والفصل : بجزأيه -كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 
بمواصفات  –( جات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعيةمن منت)الدراسي الثاني 

الصف )كما تظهر في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب التناول والعرض 
، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل نتائج (الخامس

تناول مستوى تحقق  ليتم كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة،
 :المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب : المواصفة األولى
 العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول   
قق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت مكونات الكتاب بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: السادس  والخمسونالمؤشر 
 Start فصل البداية الذكية : هي ،صمم الكتاب في أربعة أجزاء 11-3

smarوحدات تتضمن المعرفة الرياضية ،  General lessons ،
، والتدريب على االختبارات Looking Ahead  وفصل التعلم الالحق

 .Preparing for standardized testsالمعيارية 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

يبدأ بالتهيئة  ،يعكس تنظيم أجزاء الكتاب التسلسل المنطقي للتعلم 11-2
واالستقبال للمهارات والمعرفة الرياضية في دروس البداية الذكية، ومن 

ليها دروس تالمعرفة والمهارات المستهدفة للصف في فصول،  يقدمثم 
تؤسس لمهارات مستقبلية في فصل التعلم االحق، ومن ثم يأتي فصل 

 .  الطالب لالختبارات الوطنية يهيئللتقويم 

 2122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

نظمت فصول الكتاب بنمطية متسقة وفق تتابع المعرفة الرياضية  11-1
 .المضمنة فيها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 22.31 3.12 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 إلكترونية لمصادر متعددة تعكس المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط: المؤشر السابع والخمسون
سيتعلمه من  الطالب إلى ما  To the student توجه صفحة  11-3

مدعمة برابط إلكتروني يتضمن نسخة  ،داخل الكتاب موضوعات
 .نترنتإلكترونية من الكتاب على اإل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
كيفيـــة  How to use your math bookتوضـــح صـــفحة  11-2

 .االستفادة من عناصر ومكونات الكتاب لتعلم  الرياضيات
 2.122 3.11  3 1  ت

  21 11  ن
توجــــه صــــفحة المعــــايير فــــي مقــــدمات الكتــــاب المتمركــــزة حــــول النقــــاط  11-1

المحوريــــــــة للصــــــــف بشــــــــكل صــــــــريح عمليــــــــة الــــــــتعلم نحــــــــو األفكــــــــار 
 . NCTMمزودة برابط لموقع المعايير المدرسية  ،الرئيسة

  2.22 4    ت

 322    ن

 22.31 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
  ٪12.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 يستهدف تصميم  فصل البداية الذكية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب: المؤشر الثامن والخمسون
دروس تغطي Start Smart (1 )يتضمن فصل البداية الذكية   11-3

األعداد والعمليات، الجبر، القياس، الهندسة، تحليل  :المجاالت التالية
 .البيانات، حل المشكالت

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط بواقع  11-2
 .مزودة بصور من الواقع ،الحياة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن  والخمس

  ٪2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن  والخمس
 .  حول النقاط المحورية للصف ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر التاسع والخمسون

11-3 
 . دروس( 32-1)بين  نظم المحتوى داخل فصول  تعليمية تتضمن ما

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

11-2 
 .يبرز عنوان الفصل المجال الذي يستهدفه محتوى الفصل

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 ،المستهدفة في الصفتغطي الفصول مجاالت المحتوى الخمسة  11-1
 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية

 2.122 2.21   1 3 ت
   11 21 ن

 2.11 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات الرياضية الالحقةيستهدف تصميم فصل : المؤشر الستون
دروس Looking Ahead ) (1 ) يتضمن فصل التطلع للمستقبل  12-3

 .تعد الطالب للمعرفة الالحقة  التي سيدرسها مستقبالً 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يتسق تصميم دروس فصل التطلع للمستقبل مع تصميم الدروس  12-2
 .  المستهدفة في الوحدات التعليمية

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.22 2.22 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الست
  ٪2 ن يالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست

 .  يستهدف ملحق االختبارات المعيارية تهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الحادي والستون
نماذج متعددة   Preparing for standardized tests يقدم ملحق  13-3

المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المضمن في  لالختبارات
 .الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 4    ت .إرشادات عامة لطريقة حل كل اختبار Tips for successتقدم فقرة  13-2

 322    ن
لفكرة  ياكاف اً شرح Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة     13-1

 .االختبارات اإللكترونية وشروط األسئلة ومتطلباتها
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.22 نيلمستوى تحقق المؤشر الحادي والستالمتوسط الحسابي 

  ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
 .يدعم تصميم المالحق الطالب واألسرة في تعلم الرياضيات: المؤشر الثاني والستون

 Problem-Solvingدروس ( 1)تتضمن صفحات المالحق  12-3

Projects يستغرق  ،بمثابة مشاريع ينفذها الطالب بعد دراسة الكتاب
 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)تنفيذ كل منها 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Student Handbookتتضمن صفحات المالحق دليل الطالب    12-2
يبدأ بتوجيهات لكيفية و  الذي يتضمن تمارين وتدريبات إضافية،
 .استخدام هذا الدليل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 concepts and skills تقدم صفحات قاموس المفاهيم والمهارات 12-1

bank  برقم الصفحة اً محدد ،لكل مفهوم ورد في الكتاب ياكاف اً شرح ،
 .يدعم فهم الطالب واألسرة للرياضيات

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
تتضمن المالحق صفحات المالحق مفاتيح إلجابات التدريبات  12-4

واالختبارات المقننة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة في 
 .Selected Answersصفحات 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست
  ٪2.22 نيالمؤشر الثاني والستالنسبة المئوية لمستوى تحقق 

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الثالث والستون
تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة في صفحة  11-3

Reference. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

جميع الصور الموجودة في  مصادر Photo Creditsتحدد صفحة   11-2
 .صفحات الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 بالمصطلحات الرياضية مرتبة أبجدياً  اً فهرس Indexتعرض صفحة  11-1
 .ومحددة بالدرس والصفحة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

أبرز الرموز    and Measures Symbolsتعرض صفحة  11-4
 .والتحويالت الرياضية المضمنة في الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست
 2.22 ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر  الثاني والست

 2.231 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
 ٪21.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض 

، (2.231)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى منخفضةة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصف

 (.٪21.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1األقل من- 2.11)
، (2.11-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

ماعدا المؤشرات  ،وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المنخفض جداً 
وجاء في المرتبة ( 2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق بدرجة مرتفعة ؛نيالتاسع والخمس

في ( 3.12)بمتوسط حسابي قيمته و  ،ن بدرجة متوسطةياألولى، والمؤشر السادس والخمس
بمتوسط حسابي قيمته و  ،ن بدرجة متوسطةيالمرتبة الثانية، والمؤشر السابع والخمس

بمتوسط حسابي قيمته  ،حين تحققت المؤشرات األخرى بدرجة منخفضة جداً ، في (3.11)
(2.22.) 

 ،ن بدرجة مرتفعةيوتعزى هذه النتيجة لتحقق  جميع شواهد المؤشر التاسع والخمس  
مما يدل على توفر  ؛بدرجة مرتفعة( 3-11)، و(1-11)ن يالشاهدتحقق باإلضافة إلى 

، (3-11)ب المشروع، وكذلك تحقق الشاهدان الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كت
: حيث لم يتم تصميم الكتاب في ضوء أربعة أجزاء وهي  ؛بدرجة  متوسطة( 2-11)و

 General ، وحدات تتضمن المعرفة الرياضيةStart smarفصل البداية الذكية 

lessonsوفصل التعلم الالحق ، Looking Ahead والتدريب على االختبارات المعيارية ،
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يتسق تصميم دروس فصل التطلع للمستقبل مع تصميم الدروس  12-2
 .  المستهدفة في الوحدات التعليمية

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.22 2.22 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الست
  ٪2 ن يالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست

 .  يستهدف ملحق االختبارات المعيارية تهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الحادي والستون
نماذج متعددة   Preparing for standardized tests يقدم ملحق  13-3

المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المضمن في  لالختبارات
 .الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 4    ت .إرشادات عامة لطريقة حل كل اختبار Tips for successتقدم فقرة  13-2

 322    ن
لفكرة  ياكاف اً شرح Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة     13-1

 .االختبارات اإللكترونية وشروط األسئلة ومتطلباتها
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.22 نيلمستوى تحقق المؤشر الحادي والستالمتوسط الحسابي 

  ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
 .يدعم تصميم المالحق الطالب واألسرة في تعلم الرياضيات: المؤشر الثاني والستون

 Problem-Solvingدروس ( 1)تتضمن صفحات المالحق  12-3

Projects يستغرق  ،بمثابة مشاريع ينفذها الطالب بعد دراسة الكتاب
 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)تنفيذ كل منها 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Student Handbookتتضمن صفحات المالحق دليل الطالب    12-2
يبدأ بتوجيهات لكيفية و  الذي يتضمن تمارين وتدريبات إضافية،
 .استخدام هذا الدليل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 concepts and skills تقدم صفحات قاموس المفاهيم والمهارات 12-1

bank  برقم الصفحة اً محدد ،لكل مفهوم ورد في الكتاب ياكاف اً شرح ،
 .يدعم فهم الطالب واألسرة للرياضيات

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
تتضمن المالحق صفحات المالحق مفاتيح إلجابات التدريبات  12-4

واالختبارات المقننة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة في 
 .Selected Answersصفحات 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست
  ٪2.22 نيالمؤشر الثاني والستالنسبة المئوية لمستوى تحقق 

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الثالث والستون
تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة في صفحة  11-3

Reference. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

جميع الصور الموجودة في  مصادر Photo Creditsتحدد صفحة   11-2
 .صفحات الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 بالمصطلحات الرياضية مرتبة أبجدياً  اً فهرس Indexتعرض صفحة  11-1
 .ومحددة بالدرس والصفحة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

أبرز الرموز    and Measures Symbolsتعرض صفحة  11-4
 .والتحويالت الرياضية المضمنة في الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست
 2.22 ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر  الثاني والست

 2.231 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
 ٪21.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض 

، (2.231)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى منخفضةة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصف

 (.٪21.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1األقل من- 2.11)
، (2.11-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

ماعدا المؤشرات  ،وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المنخفض جداً 
وجاء في المرتبة ( 2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق بدرجة مرتفعة ؛نيالتاسع والخمس

في ( 3.12)بمتوسط حسابي قيمته و  ،ن بدرجة متوسطةياألولى، والمؤشر السادس والخمس
بمتوسط حسابي قيمته و  ،ن بدرجة متوسطةيالمرتبة الثانية، والمؤشر السابع والخمس

بمتوسط حسابي قيمته  ،حين تحققت المؤشرات األخرى بدرجة منخفضة جداً ، في (3.11)
(2.22.) 

 ،ن بدرجة مرتفعةيوتعزى هذه النتيجة لتحقق  جميع شواهد المؤشر التاسع والخمس  
مما يدل على توفر  ؛بدرجة مرتفعة( 3-11)، و(1-11)ن يالشاهدتحقق باإلضافة إلى 

، (3-11)ب المشروع، وكذلك تحقق الشاهدان الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كت
: حيث لم يتم تصميم الكتاب في ضوء أربعة أجزاء وهي  ؛بدرجة  متوسطة( 2-11)و

 General ، وحدات تتضمن المعرفة الرياضيةStart smarفصل البداية الذكية 

lessonsوفصل التعلم الالحق ، Looking Ahead والتدريب على االختبارات المعيارية ،
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Preparing for standardized tests ،بل تم االقتصار على فصول المعرفة الرياضية ،
وال فصل التقويم الذي  ،وال دروس التعلم الالحق ،تتوفر دروس البداية الذكية وكذلك ال

التي ، and Measures Symbolsالطالب لالختبارات الوطنية، واختزال صفحة  يهيئ
كتاب  عكس علىكتب المشروع  فيالرياضية المضمنة  تعرض أبرز الرموز والتحويالت

 . السلسلة األصل

لغياب العديد من  ؛في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً   
غياب فصل البداية : مثل ،كتب المشروع فيالمصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد 

والذي يهيئ الطالب لدراسة المحتوى المعرفي للكتاب، كذلك غياب المالحق التي  ،الذكية
فقرة : ومن هذه الفقرات ،تتضمن العديد من الفقرات التي تساعد الطالب في تعلمهم

Problem Solving Handbook   التي تقدم مجموعة مسائل لفظية تعتمد على
التي  Extra Practiceلمحلولة، وفقرة استراتيجيات حل المشكالت مع عدد من األمثلة ا

 Mixed Problem Solvingتقدم تدريبات إضافية على كل درس في الكتاب، وفقرة 
مخصصة للطالب الذين  ،التي تقدم مسائل لفظية متنوعة تعتمد على حل المشكالت

وهي   Concepts and Skills Bankيعانون من صعوبات أثناء حل المشكالت، وفقرة 
كافيا لكل مفهوم ورد في  يعطي شرحاً الذي  ،قاموس المفاهيم والمهارات عبارة عن

فقرة كذلك غابت يدعم فهم الطالب واألسرة للرياضيات، و لبرقم الصفحة  امحدد ،الكتاب
Selected Answers and Solutions  التي تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات

  والصفحة في صفحات، وفقرة واالختبارات المقننة محددة برقم التدريب والدرس

Glossary ( يشرح ويمثل كل مفهوم رياضي ورد في الكتاب، كما تم ) لمفرداتامسرد
هي بمثابة مشاريع ينفذها الطالب بعد و  Problem-Solving Projectsحذف دروس 
ويضاف إلى  .أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)يستغرق تنفيذ كل منها  ،دراسة الكتاب

،  Referenceتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة في صفحة  عدمالسابق 
 . في كتب المشروع Photo Credits وصفحة  

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول  :المواصفة الثانية
 التعليمية وأسلوب العرض
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التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

 شواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب "

 " العرض
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم :المؤشر الرابع  والستون
تتوفر صورة في افتتاحية الفصل تعكس المحتوى الرياضي المضمن  14-3

 .فيه
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
تتوفر روابط إلكترونية  في افتتاحية الفصل  توجه الطالب إلى مزيد  14-2

  .من المعلومات حول المحتوى المضمن في الفصل
 22. 2 3.22  4   ت

  322   ن

تؤكد على الفكرة الرئيسة من دراسة   Big ideaيفتتح الفصل بفقرة  14-1
  .الفصل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  Key Vocabulary  تظهر المفردات المستهدفة 14-4
 .الفصل محددة برقم الصفحة

 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

محتوى يبرز أهمية   Real-World Linkتقدم  فقرة الربط بالحياة   14-1
 .دراسة الفصل وارتباطه بالحياة الواقعية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .يتوفر شرح واف مدعم بالصور لطريقة عمل مطوية الفصل 14-1

    322 ن

 2.211 2.21 نيالمؤشر الرابع والستالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
 11.11 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

٪ 
 

 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل: المؤشر الخامس والستون
األول موجود في الكتاب  ة،يوجه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصي 11-3

واآلخر إلكتروني على الرابط من خالل  ،مزود بمراجعة سريعة
  .في بداية كل فصل  …Get ready for Chapter صفحة التهيئة 

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

توفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار ت 11-2
 .Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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Preparing for standardized tests ،بل تم االقتصار على فصول المعرفة الرياضية ،
وال فصل التقويم الذي  ،وال دروس التعلم الالحق ،تتوفر دروس البداية الذكية وكذلك ال

التي ، and Measures Symbolsالطالب لالختبارات الوطنية، واختزال صفحة  يهيئ
كتاب  عكس علىكتب المشروع  فيالرياضية المضمنة  تعرض أبرز الرموز والتحويالت

 . السلسلة األصل

لغياب العديد من  ؛في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً   
غياب فصل البداية : مثل ،كتب المشروع فيالمصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد 

والذي يهيئ الطالب لدراسة المحتوى المعرفي للكتاب، كذلك غياب المالحق التي  ،الذكية
فقرة : ومن هذه الفقرات ،تتضمن العديد من الفقرات التي تساعد الطالب في تعلمهم

Problem Solving Handbook   التي تقدم مجموعة مسائل لفظية تعتمد على
التي  Extra Practiceلمحلولة، وفقرة استراتيجيات حل المشكالت مع عدد من األمثلة ا

 Mixed Problem Solvingتقدم تدريبات إضافية على كل درس في الكتاب، وفقرة 
مخصصة للطالب الذين  ،التي تقدم مسائل لفظية متنوعة تعتمد على حل المشكالت

وهي   Concepts and Skills Bankيعانون من صعوبات أثناء حل المشكالت، وفقرة 
كافيا لكل مفهوم ورد في  يعطي شرحاً الذي  ،قاموس المفاهيم والمهارات عبارة عن

فقرة كذلك غابت يدعم فهم الطالب واألسرة للرياضيات، و لبرقم الصفحة  امحدد ،الكتاب
Selected Answers and Solutions  التي تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات

  والصفحة في صفحات، وفقرة واالختبارات المقننة محددة برقم التدريب والدرس

Glossary ( يشرح ويمثل كل مفهوم رياضي ورد في الكتاب، كما تم ) لمفرداتامسرد
هي بمثابة مشاريع ينفذها الطالب بعد و  Problem-Solving Projectsحذف دروس 
ويضاف إلى  .أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)يستغرق تنفيذ كل منها  ،دراسة الكتاب

،  Referenceتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة في صفحة  عدمالسابق 
 . في كتب المشروع Photo Credits وصفحة  

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول  :المواصفة الثانية
 التعليمية وأسلوب العرض
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التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

 شواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب "

 " العرض
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم :المؤشر الرابع  والستون
تتوفر صورة في افتتاحية الفصل تعكس المحتوى الرياضي المضمن  14-3

 .فيه
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
تتوفر روابط إلكترونية  في افتتاحية الفصل  توجه الطالب إلى مزيد  14-2

  .من المعلومات حول المحتوى المضمن في الفصل
 22. 2 3.22  4   ت

  322   ن

تؤكد على الفكرة الرئيسة من دراسة   Big ideaيفتتح الفصل بفقرة  14-1
  .الفصل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  Key Vocabulary  تظهر المفردات المستهدفة 14-4
 .الفصل محددة برقم الصفحة

 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

محتوى يبرز أهمية   Real-World Linkتقدم  فقرة الربط بالحياة   14-1
 .دراسة الفصل وارتباطه بالحياة الواقعية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .يتوفر شرح واف مدعم بالصور لطريقة عمل مطوية الفصل 14-1

    322 ن

 2.211 2.21 نيالمؤشر الرابع والستالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
 11.11 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

٪ 
 

 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل: المؤشر الخامس والستون
األول موجود في الكتاب  ة،يوجه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصي 11-3

واآلخر إلكتروني على الرابط من خالل  ،مزود بمراجعة سريعة
  .في بداية كل فصل  …Get ready for Chapter صفحة التهيئة 

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

توفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار ت 11-2
 .Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

قدم بدائل متنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة  ت 11-1
Study Guide and Review بروابط إلكترونية ةمزود. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Chapter قدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المضمنة في الفصل ت 11-4

Test  في صفحةPractice Test،  وجه إلى روابط إلكترونية تو
  .تتوفر فيها اختبارات مشابهة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

تتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفصل في صفحة  11-1
Standardized Test Practice  توجه إلى اختبارات إلكترونية

  .مشابهة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.32 2.11 نيالرابع والستالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪31.11 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر االرابع والست

 .نظمت الدروس داخل الفصل بنمطية محددة ومتسقة وفق تسلسل منطقي: المؤشر الخامس والستون
روس االستكشاف داخل الفصل بنمطية واضحة وثابتة في دنظمت  11-3

 .سائر الفصول
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

نظمت الدروس التي تقدم المعرفة الرياضية المستهدفة في الصف  11-2
 .داخل الفصل بنمطية واضحة وثابتة  في سائر الفصول

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

نظمت دروس التوسع  داخل الفصل بنمطية واضحة وثابتة في سائر  11-1
 .الفصول

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

بنمطية واضحة وفق التسلسل  اللمحتوى الرياضي منظم ايقدم ملخص 11-4
للدروس داخل الفصل في صفحات دليل الدراسة والمراجعة  النمطي

Study Guide and Review يختتم به كل فصل. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

11-1 
 

وتعلم نظمت الدروس داخل الفصل وفق التسلسل المنطقي لتعليم 
تبدأ باالستكشاف، ثم التقديم  ، حيثالمهارات والمعرفة الرياضية

 .والتطوير، ثم التوسع

 22.11 2.1 2  2 2 ت

   12 12 ن

 2.33 3.1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
  ٪11.11 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 2.211 3.13 لمستوى تحقق المواصفة الثانيةالمتوسط الحسابي 
 ٪12.4 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 

، بانحراف معياري (3.13)تساوي " تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
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؛ حيث جاء هذا المتوسط في متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.211)
 (.٪12.4)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من -3.1)بين  المدى ما

، (2.21-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     
، (2.21)وبمتوسط حسابي قيمته  ،حيث تحقق المؤشر الرابع والستون بدرجة مرتفعة

وبمتوسط  ،واحتل بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر السادس والستون في المرتبة الثانية
بمتوسط  ،لمؤشر الخامس والستون في المرتبة األخيرة، وجاء ا(3.1)حسابي قيمته 
 (.2.11)حسابي قيمته 

، ( 1-14)، و( 1-14)، و( 1-14)، و(3-14) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
مما يدل على توفر  ؛بدرجة مرتفعة( 1-11) ، و( 2-11)، و( 3-11)، و(3-11) و

في حين تحققت الشواهد األخرى  الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع،
مثل خيارات االختبارات  ،نتيجة الختزال بعض الفقرات ؛بدرجة منخفضة ومنخفضة جداً 

والتي توجه إلى اختبارات  ،Standardized Test Practiceالمعيارية للفصل في صفحة 
إضافة إلى في كتاب السلسلة األصل،  على عكسهاإلكترونية مشابهة في كتب المشروع 

 Study Guideعدم توفر بدائل متنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة 

and Review كذلك تظهر المفردات المستهدفة .بروابط إلكترونية المزود  Key 

Vocabulary في  يولكن ليست محددة برقم الصفحة كما ه ،في صفحة افتتاحية الفصل
-Mid اختبار منتصف الفصل : مثل، تاألصل، مع غياب العديد من المصادر والفقرا

Ch. Quiz،  دليل للدراسة والمراجعة  وStudy Guide and Review،   ومن ذلك أيضًا
لكترونية في مقدمة كل فصل من اإلعدم توفر دروس التوسع في  كتب المشروع والروابط 

التي توجه الطالب إلى مزيد من المعلومات حول المحتوى  ،Math Onlineخالل فقرة 
 .المضمن في الفصل

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب  :المواصفة الثالثة
 .العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول   
تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

قدم بدائل متنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة  ت 11-1
Study Guide and Review بروابط إلكترونية ةمزود. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Chapter قدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المضمنة في الفصل ت 11-4

Test  في صفحةPractice Test،  وجه إلى روابط إلكترونية تو
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 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

تتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفصل في صفحة  11-1
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 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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    322 ن
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    322 ن
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 .الفصول

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن
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11-1 
 

وتعلم نظمت الدروس داخل الفصل وفق التسلسل المنطقي لتعليم 
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 2.211 3.13 لمستوى تحقق المواصفة الثانيةالمتوسط الحسابي 
 ٪12.4 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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 (31-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .الرياضيات تعلميدعم  تصميم  محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة : المؤشر السابع والستون
تظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فكرة الدرس ضمن فقرة  11-3

Main Idea في بداية كل درس. 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت .تتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل 11-2

    322 ن
يرتبط المحتوى المعرفي بالنواتج التعليمية ومفردات الدرس ويحققها في  11-1

 .ميع مراحلهج
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22    4 ت . يتوفر محتوى كاف لتحقيق النواتج التعليمية المضمنة في الدرس 11-4
    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست
 2.22 ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 .  يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن والستون
 2.22 1.22    4 ت . تظهر المفردات الجديدة في الدرس بشكل واضح 11-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت  .تتسق مفردات الدرس مع مفردات الفصل 11-2

    322 ن
يقدم المفاهيم والمهارات الرياضية داخل الدرس بشكل منطقي من  11-1

 .البسيط إلى المركب
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .يتوفر محتوى معرفي كاف يشرح المفردات الجديدة في الدرس 11-4
    322 ن

يوجه الطالب إلى رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة  11-1
 .Math Onlineللمفردات المضمنة في الدرس من خالل فقرة 

 2.122 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

 22.2 2.41 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪13.1 نيلمستوى تحقق المؤشر الثامن والستالنسبة المئوية 

 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر التاسع والستون
 2.22 1.22    4 ت   .كرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروسفيظهر  العنوان و  11-3

    322 ن
مثل  ،دروس االستكشاف بمعمل يستهدف المجال المرتبط به تبدأ 11-2

Algebra Lab ، أنشطة  هليتActivity  تتضمن أسئلة موجهه وفق
 .خطوات محددة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

242 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  Analyze the  Resultsمثل  ،يقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج 11-1
 . Model and Analyze the Resultsأو

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية التي تم  11-4
 .استهدافها

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

 .نظمت مكونات الدروس بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السبعون
يظهــر  العنــوان وفكــرة الــدرس  والمفــردات بنمطيــة محــددة مــزودة بــروابط  12-3

 mathإلكترونيـــة توجـــه إلـــى مصـــادر متعـــددة علـــى الموقـــع فـــي فقـــرة 

Online . 

 22.11 3.1  2 2  ت

  12 12  ن

 to learn   Getتبــدأ الــدروس بأنشــطة اســتهاللية مــن خــالل فقــرة  12-2

readyبنمطية واضحة تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس ،. 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

ألبرز المفردات وفق التسلسل المنطقي لهـذه المفـردات  امعرفي اً يقدم شرح 12-1
 أو  ،Concept Summaryالمفـاهيم  فـي فقـرة  ،وتمثيلهـا داخـل إطـار

Key concept. 

 2.122 3.11  3 1  ت

  21 11  ن

 ،تســتهدف فكــرة الــدرسexamples مــن األمثلــة (  1-2)بــين  يقــدم  مــا 12-4
 .وتربط المعرفة الرياضة بواقع الحياة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Check yourتــرتبط األمثلــة بشــكل مباشــر بتــدريبات تحــت مســمى  12-1

progress. 
 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 Check yourيقـدم تـدريبات تطبيقيـة مـن خـالل فقـرة تحقـق مـن فهمـك  12-1

understanding  وتـدرب وحـل المسـائل ،Practice and Problem 

Solving  مزودة بجدول يساعد الطالب في الحلHome work help 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يســتهدف تنميــة التفكيــر لــدى الطالــب بشــكل صــريح مــن خــالل تــدريبات  12-1
H.O.T.Problems 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 2.21 1 3   ت Practice Testعلى اختبار معياري خالل فقرة   ايقدم تدريب 12-1

 11 21   ن

 وتربطهــايقــدم مراجعــة حلزونيــة تــربط الــدرس بالــدروس الســابقة فــي فقــرة  12-1
 Spiral Reviewبالمعرفة السابقة والالحقة من خالل فقرات  

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

12-
32 

 Get readyالطالـب لدراسـة موضـوعات الحقـة مـن خـالل فقـرة   يهيـئ
for the next Lesson 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.2 3.11 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السبع
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 أو  ،Concept Summaryالمفـاهيم  فـي فقـرة  ،وتمثيلهـا داخـل إطـار

Key concept. 

 2.122 3.11  3 1  ت

  21 11  ن

 ،تســتهدف فكــرة الــدرسexamples مــن األمثلــة (  1-2)بــين  يقــدم  مــا 12-4
 .وتربط المعرفة الرياضة بواقع الحياة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 Check yourتــرتبط األمثلــة بشــكل مباشــر بتــدريبات تحــت مســمى  12-1

progress. 
 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 Check yourيقـدم تـدريبات تطبيقيـة مـن خـالل فقـرة تحقـق مـن فهمـك  12-1

understanding  وتـدرب وحـل المسـائل ،Practice and Problem 

Solving  مزودة بجدول يساعد الطالب في الحلHome work help 

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

يســتهدف تنميــة التفكيــر لــدى الطالــب بشــكل صــريح مــن خــالل تــدريبات  12-1
H.O.T.Problems 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 2.21 1 3   ت Practice Testعلى اختبار معياري خالل فقرة   ايقدم تدريب 12-1

 11 21   ن

 وتربطهــايقــدم مراجعــة حلزونيــة تــربط الــدرس بالــدروس الســابقة فــي فقــرة  12-1
 Spiral Reviewبالمعرفة السابقة والالحقة من خالل فقرات  

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

12-
32 

 Get readyالطالـب لدراسـة موضـوعات الحقـة مـن خـالل فقـرة   يهيـئ
for the next Lesson 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.2 3.11 ن يالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السبع
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت مكونات دروس التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الحادي والسبعون
 22. 2 2.22 4    ت   .يظهر  العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروس 13-3

 322    ن
كون ت وغالبًا ما ،يستهدف المجال المرتبط به بمعملتبدأ دروس التوسع  13-2

وفق  ةتتضمن أسئلة موجه Activityليها أنشطة تتطبيقات إلكترونية 
 .  خطوات محددة

 22. 2 2.22 4    ت

 322    ن

أو أسئلة  Analyze the Resultsيقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج   13-1
 .فكر وتأمل النتائج

 22. 2 2.22 4    ت

 322    ن

يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية التي تم  13-4
 .استهدافها في الدرس

 22. 2 2.22 4    ت

 322    ن

 22. 2 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي السبع
2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي  السبع

٪ 
 

 2.223 2.24 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.223)، وبانحراف معياري (2.24)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
بين  جاء هذا المتوسط في المدى ما؛ حيث متوسطةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 ( .٪11)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من -3.1)
، (1.22-22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

 ،(1.22)وحصل المؤشران السابع والستون، والتاسع والستون على متوسط حسابي قيمته 
بمتوسط حسابي قيمته  ،بة األولى، يليهما المؤشر الثامن والستونواحتال بذلك المرت

وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السبعون بمتوسط حسابي ، في المرتبة الثانية( 2.41)
بمتوسط حسابي  ،، ويأتي المؤشر الحادي والسبعون في المرتبة األخيرة(3.11)قيمته 
 (. 2.22)قيمته 

جميع شواهد المؤشر السابع والستون، والتاسع والستون،  وتعزى هذه النتيجة لتحقق  
، (4-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)بدرجة مرتفعة، وكذلك تحققت الشواهد 

 ؛بدرجة مرتفعة( 1-12)، و(1-12)، و(1-12)، و(4-12)، و(2-12)، و(1-11)و
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 انالشاهدمما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، وجاء 
 ،نتيجة الختالف عدد التدريبات والمجاالت ؛في المستوى المتوسط( 1-12)، و(12-3)

 . كتب السلسلة األصلل  خالفاً حيث تم اختزال العديد من التدريبات في كتب المشروع 
لغياب الروابط  ؛في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً    

أمثلة وتمثيالت لمفردات الدرس من  وجودعدم لتوجيه للطالب يوجد  ال ، كمااإللكترونية
والمضمنة في كل درس من السلسلة  ،في كتب المشروع Math Onlineخالل فقرة 

وكذلك تم حذف العديد من  .االتي تتضمن تمثيالت متعددة ومحتوى متنوع ،األصل
 Get ready forفقرة و  ،Spiral Reviewفقرات  و  ،Practice Testفقرة  : مثل ،الفقرات

the next Lesson،  في حين أنها تتوفر في جميع دروس السلسلة التي تقدم المعرفة
 . الرياضية، كذلك تم حذف جميع دروس التوسع من كتب المشروع

 
 (الصف الخامس االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب 

المحور، السابق ذكرها وتحليلها، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا    
يتم عرض نتائج هذا المحور في  ؛مؤشراً ( 31)تضمنت  ،مواصفات( 1)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

 :لمواصفات مرتبة كما يليا
 (31-1-4)الجدول 

  الخامس الصفالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث لكتاب الطالب 
 (والعرض التناول مواصفات)  

رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

3. 
فــــي تصــــميم بنيــــة الكتــــاب وأســــلوب يظهــــر االتســــاق والتركيــــز والتمــــايز 

 .العرض
2.11 2.231 21.1٪ 1 

2. 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصـول التعليميـة 

 .وأسلوب العرض
3.13 2.211 12.4٪ 2 

 3 ٪11 2.223 2.24 .يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض .1
  ٪41 2.244 3.44 ةلمحور الثالث الكليامستوى تحقق مواصفات 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت مكونات دروس التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الحادي والسبعون
 22. 2 2.22 4    ت   .يظهر  العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروس 13-3

 322    ن
كون ت وغالبًا ما ،يستهدف المجال المرتبط به بمعملتبدأ دروس التوسع  13-2

وفق  ةتتضمن أسئلة موجه Activityليها أنشطة تتطبيقات إلكترونية 
 .  خطوات محددة

 22. 2 2.22 4    ت

 322    ن

أو أسئلة  Analyze the Resultsيقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج   13-1
 .فكر وتأمل النتائج

 22. 2 2.22 4    ت

 322    ن

يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية التي تم  13-4
 .استهدافها في الدرس

 22. 2 2.22 4    ت

 322    ن

 22. 2 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي السبع
2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي  السبع

٪ 
 

 2.223 2.24 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 ٪11 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.223)، وبانحراف معياري (2.24)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
بين  جاء هذا المتوسط في المدى ما؛ حيث متوسطةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 ( .٪11)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من -3.1)
، (1.22-22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

 ،(1.22)وحصل المؤشران السابع والستون، والتاسع والستون على متوسط حسابي قيمته 
بمتوسط حسابي قيمته  ،بة األولى، يليهما المؤشر الثامن والستونواحتال بذلك المرت

وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السبعون بمتوسط حسابي ، في المرتبة الثانية( 2.41)
بمتوسط حسابي  ،، ويأتي المؤشر الحادي والسبعون في المرتبة األخيرة(3.11)قيمته 
 (. 2.22)قيمته 

جميع شواهد المؤشر السابع والستون، والتاسع والستون،  وتعزى هذه النتيجة لتحقق  
، (4-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)بدرجة مرتفعة، وكذلك تحققت الشواهد 

 ؛بدرجة مرتفعة( 1-12)، و(1-12)، و(1-12)، و(4-12)، و(2-12)، و(1-11)و
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 انالشاهدمما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، وجاء 
 ،نتيجة الختالف عدد التدريبات والمجاالت ؛في المستوى المتوسط( 1-12)، و(12-3)

 . كتب السلسلة األصلل  خالفاً حيث تم اختزال العديد من التدريبات في كتب المشروع 
لغياب الروابط  ؛في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً    

أمثلة وتمثيالت لمفردات الدرس من  وجودعدم لتوجيه للطالب يوجد  ال ، كمااإللكترونية
والمضمنة في كل درس من السلسلة  ،في كتب المشروع Math Onlineخالل فقرة 

وكذلك تم حذف العديد من  .االتي تتضمن تمثيالت متعددة ومحتوى متنوع ،األصل
 Get ready forفقرة و  ،Spiral Reviewفقرات  و  ،Practice Testفقرة  : مثل ،الفقرات

the next Lesson،  في حين أنها تتوفر في جميع دروس السلسلة التي تقدم المعرفة
 . الرياضية، كذلك تم حذف جميع دروس التوسع من كتب المشروع

 
 (الصف الخامس االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب 

المحور، السابق ذكرها وتحليلها، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا    
يتم عرض نتائج هذا المحور في  ؛مؤشراً ( 31)تضمنت  ،مواصفات( 1)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

 :لمواصفات مرتبة كما يليا
 (31-1-4)الجدول 

  الخامس الصفالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث لكتاب الطالب 
 (والعرض التناول مواصفات)  

رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

3. 
فــــي تصــــميم بنيــــة الكتــــاب وأســــلوب يظهــــر االتســــاق والتركيــــز والتمــــايز 

 .العرض
2.11 2.231 21.1٪ 1 

2. 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصـول التعليميـة 

 .وأسلوب العرض
3.13 2.211 12.4٪ 2 

 3 ٪11 2.223 2.24 .يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض .1
  ٪41 2.244 3.44 ةلمحور الثالث الكليامستوى تحقق مواصفات 
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة ، (2.244)انحراف معياري قيمته ب، (3.44)ساوي تالثالث الكلية 

بالمواصفات التربوية كما ( من منتجات المشروع)التزام كتاب الطالب للصف الخامس 
 ؛منخفضة( من منتجات السلسلة األصل) تظهر في كتاب الطالب  للصف الخامس

وبنسبة ، (3.12أقل من – 2.11)بين  حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما
(41٪ .) 
، (2.24-2.11)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين    

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب "فة الثالثة وتحققت المواص
تليها  ،(2.24)واحتلت المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة مرتفعة" العرض

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية "المواصفة الثانية 
يظهر "، بينما تحققت المواصفة األولى (3.13)يمته بمتوسط حسابي ق" وأسلوب العرض

 ،بدرجة منخفضة" االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
 .واحتلت بذلك المرتبة األخيرة ،(2.11)وبمتوسط حسابي قيمته 

 مواصفات التناول والعرض: المحور الثالث -الصف الثاني المتوسط -
مواصفات، تعكس مدى التزام ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط  بجزأيه
بمواصفات التناول ( من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 

ة األصل لكتاب الطالب، من حيث بنية الكتاب، كما تظهر في منتجات السلسلوالعرض 
وبنية  الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد 

ليتم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا  والمؤشرات لهذه المواصفة،
 :المحور كما يلي

يز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب يظهر االتساق والتركيز والتما: المواصفة األولى
 العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي
244 

 

 (31-1-4)جدول 
 والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى التكرارات

 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .نظمت مكونات الكتاب بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: خامس والخمسونالمؤشر ال
 فصل البداية الذكية : هي ،صمم الكتاب في أربعة أجزاء 11-3

Start smarوحدات تتضمن المعرفة الرياضية ، General 

lessons وفصل التعلم الالحق ، Looking Ahead ،
 Preparing forى االختبارات المعيارية والتدريب عل

standardized tests. 

 2.122 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

يبدأ حيث  ،يعكس تنظيم أجزاء الكتاب التسلسل المنطقي للتعلم 11-2
بالتهيئة واالستقبال للمهارات والمعرفة الرياضية في دروس 

المعرفة والمهارات المستهدفة  يقدمالبداية الذكية، ومن ثم 
ليها دروس تؤسس لمهارات تللصف في وحدات تعليمية، 

مستقبلية في فصل التعلم االحق، ومن ثم يأتي فصل للتقويم 
 .  الطالب لالختبارات الوطنية يهيئ

 2122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

نظمت وحدات الكتاب بنمطية متسقة وفق تتابع المعرفة  11-1
 .الرياضية المضمنة فيها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.111 3.1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

  ٪ 12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس
 بروابط إلكترونية لمصادر متعددة تعكس المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة: المؤشر السادس والخمسون

سيتعلمه  الطالب إلى ما  To the student توجه صفحة  11-3
داخل الكتاب مدعمة برابط إلكتروني يتضمن  من موضوعات

 .نترنتنسخة إلكترونية من الكتاب على اإل

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن
11-2 

موضوعات توضح الصفحات األولى للطالب ما سيتعلمه من 
مع تمييز دروس التهيئة ودروس التقويم  ،داخل الكتاب

 .ودروس المعامل

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

11-1 
كيفية  How to use your math bookتوضح صفحة 

 .االستفادة من عناصر ومكونات الكتاب لتعلم  الرياضيات

 2.122 2.11   1 3 ت
   11 21 ن

11-4 
في مقدمات الكتاب المتمركزة حول  المعاييرتوجه صفحة 

النقاط المحورية للصف بشكل صريح عملية التعلم نحو 
مزودة برابط لموقع المعايير المدرسية  ،األفكار الرئيسة

NCTM. 

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة ، (2.244)انحراف معياري قيمته ب، (3.44)ساوي تالثالث الكلية 

بالمواصفات التربوية كما ( من منتجات المشروع)التزام كتاب الطالب للصف الخامس 
 ؛منخفضة( من منتجات السلسلة األصل) تظهر في كتاب الطالب  للصف الخامس

وبنسبة ، (3.12أقل من – 2.11)بين  حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما
(41٪ .) 
، (2.24-2.11)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين    

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب "فة الثالثة وتحققت المواص
تليها  ،(2.24)واحتلت المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة مرتفعة" العرض

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية "المواصفة الثانية 
يظهر "، بينما تحققت المواصفة األولى (3.13)يمته بمتوسط حسابي ق" وأسلوب العرض

 ،بدرجة منخفضة" االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
 .واحتلت بذلك المرتبة األخيرة ،(2.11)وبمتوسط حسابي قيمته 

 مواصفات التناول والعرض: المحور الثالث -الصف الثاني المتوسط -
مواصفات، تعكس مدى التزام ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط  بجزأيه
بمواصفات التناول ( من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 

ة األصل لكتاب الطالب، من حيث بنية الكتاب، كما تظهر في منتجات السلسلوالعرض 
وبنية  الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد 

ليتم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا  والمؤشرات لهذه المواصفة،
 :المحور كما يلي

يز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب يظهر االتساق والتركيز والتما: المواصفة األولى
 العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي
244 

 

 (31-1-4)جدول 
 والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى التكرارات

 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .نظمت مكونات الكتاب بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: خامس والخمسونالمؤشر ال
 فصل البداية الذكية : هي ،صمم الكتاب في أربعة أجزاء 11-3

Start smarوحدات تتضمن المعرفة الرياضية ، General 

lessons وفصل التعلم الالحق ، Looking Ahead ،
 Preparing forى االختبارات المعيارية والتدريب عل

standardized tests. 

 2.122 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

يبدأ حيث  ،يعكس تنظيم أجزاء الكتاب التسلسل المنطقي للتعلم 11-2
بالتهيئة واالستقبال للمهارات والمعرفة الرياضية في دروس 

المعرفة والمهارات المستهدفة  يقدمالبداية الذكية، ومن ثم 
ليها دروس تؤسس لمهارات تللصف في وحدات تعليمية، 

مستقبلية في فصل التعلم االحق، ومن ثم يأتي فصل للتقويم 
 .  الطالب لالختبارات الوطنية يهيئ

 2122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

نظمت وحدات الكتاب بنمطية متسقة وفق تتابع المعرفة  11-1
 .الرياضية المضمنة فيها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.111 3.1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

  ٪ 12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس
 بروابط إلكترونية لمصادر متعددة تعكس المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة: المؤشر السادس والخمسون

سيتعلمه  الطالب إلى ما  To the student توجه صفحة  11-3
داخل الكتاب مدعمة برابط إلكتروني يتضمن  من موضوعات

 .نترنتنسخة إلكترونية من الكتاب على اإل

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن
11-2 

موضوعات توضح الصفحات األولى للطالب ما سيتعلمه من 
مع تمييز دروس التهيئة ودروس التقويم  ،داخل الكتاب

 .ودروس المعامل

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

11-1 
كيفية  How to use your math bookتوضح صفحة 

 .االستفادة من عناصر ومكونات الكتاب لتعلم  الرياضيات

 2.122 2.11   1 3 ت
   11 21 ن

11-4 
في مقدمات الكتاب المتمركزة حول  المعاييرتوجه صفحة 

النقاط المحورية للصف بشكل صريح عملية التعلم نحو 
مزودة برابط لموقع المعايير المدرسية  ،األفكار الرئيسة

NCTM. 

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .321 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
  ٪11.1 نيلمستوى تحقق المؤشر السادس والخمسالنسبة المئوية 

 يستهدف تصميم  فصل البداية الذكية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب: المؤشر السابع والخمسون
دروس Start Smart (1 )يتضمن فصل البداية الذكية   11-3

األعداد والعمليات، الجبر، القياس،  :تغطي المجاالت التالية
 .تحليل البيانات، حل المشكالتالهندسة، 

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط  11-2
 .مزودة بصور من الواقع ،بواقع الحياة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع  والخمس
  ٪2.22 نيالمئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع  والخمسالنسبة 

 .  حول النقاط المحورية للصف ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر الثامن والخمسون
( 1-2)بين  نظم المحتوى داخل وحدات تعليمية تتضمن ما 11-3

 . فصول
 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.22 2.22 4    ت .يبرز عنوان الوحدة المجال الذي يستهدفه محتوى الوحدة 11-2
 322    ن

تغطي الوحدات مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في  11-1
 .الصف المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية

 2.122 3.11  3 1  ت
  21 11  ن

 22.31 2.11 نيتحقق المؤشر الثامن والخمسالمتوسط الحسابي لمستوى 
  ٪31.4 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 ..  يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات الرياضية الالحقة: المؤشر التاسع والخمسون
Looking Ahead ) (1 ) يتضمن فصل التطلع للمستقبل  11-3

 .الطالب للمعرفة الالحقة  التي سيدرسها مستقبالً دروس تعد 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يتسق تصميم دروس فصل التطلع للمستقبل مع تصميم  11-2

 .  الدروس المستهدفة في الوحدات التعليمية

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع  والخمس
  ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .  يستهدف ملحق االختبارات المعيارية تهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الستون
نماذج   Preparing for standardized tests يقدم ملحق  12-3

المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي  لالختباراتمتعددة 
 .المضمن في الكتاب

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

إرشادات عامة لطريقة حل كل  Tips for successتقدم فقرة  12-2
 .اختبار

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 اً شرح Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة     12-1
 .لفكرة االختبارات اإللكترونية وشروط األسئلة ومتطلباتها ياكاف

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الست

  ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست
 .الرياضياتيدعم تصميم المالحق الطالب واألسرة في تعلم : المؤشر الحادي والستون

 Problem-Solvingدروس ( 1)تتضمن صفحات المالحق  13-3

Projects بمثابة مشاريع ينفذها الطالب بعد دراسة الكتاب، 
 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)يستغرق تنفيذ كل منها 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Studentتتضمن صفحات المالحق دليل الطالب  13-2

Handbook، ،يبدأ  الذي يتضمن تمارين وتدريبات إضافية
 .بتوجيهات لكيفية استخدام هذا الدليل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 concepts and تقدم صفحات قاموس المفاهيم والمهارات 13-1

skills bank  اً محدد ،لكل مفهوم ورد في الكتاب ياً كاف اً شرح 
 .  يدعم فهم الطالب واألسرة للرياضياتلبرقم الصفحة 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
تتضمن المالحق صفحات مفاتيح إلجابات التدريبات  13-4

محددة برقم التدريب والدرس والصفحة  ،واالختبارات المقننة
 .Selected Answersفي صفحات 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 نيتحقق المؤشر الحادي والستالمتوسط الحسابي لمستوى 
  ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الثاني والستون
تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة  في  12-3

 .Referenceصفحة 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

الصور الموجودة في  مصادر Photo Creditsتحدد صفحة   12-2
 .جميع صفحات الكتاب

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
فهرس بالمصطلحات الرياضية مرتبة  Indexتعرض صفحة  12-1

 .ومحددة بالدرس والصفحة أبجدياً 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
أبرز الرموز    and Measures Symbolsتعرض صفحة  12-4

 .والتحويالت الرياضية المضمنة في الكتاب
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 2.22 ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر  الثاني والست
 2.211 2.41 المواصفة األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

  ٪31.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .321 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
  ٪11.1 نيلمستوى تحقق المؤشر السادس والخمسالنسبة المئوية 

 يستهدف تصميم  فصل البداية الذكية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب: المؤشر السابع والخمسون
دروس Start Smart (1 )يتضمن فصل البداية الذكية   11-3

األعداد والعمليات، الجبر، القياس،  :تغطي المجاالت التالية
 .تحليل البيانات، حل المشكالتالهندسة، 

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط  11-2
 .مزودة بصور من الواقع ،بواقع الحياة

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع  والخمس
  ٪2.22 نيالمئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع  والخمسالنسبة 

 .  حول النقاط المحورية للصف ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر الثامن والخمسون
( 1-2)بين  نظم المحتوى داخل وحدات تعليمية تتضمن ما 11-3

 . فصول
 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.22 2.22 4    ت .يبرز عنوان الوحدة المجال الذي يستهدفه محتوى الوحدة 11-2
 322    ن

تغطي الوحدات مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في  11-1
 .الصف المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية

 2.122 3.11  3 1  ت
  21 11  ن

 22.31 2.11 نيتحقق المؤشر الثامن والخمسالمتوسط الحسابي لمستوى 
  ٪31.4 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 ..  يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات الرياضية الالحقة: المؤشر التاسع والخمسون
Looking Ahead ) (1 ) يتضمن فصل التطلع للمستقبل  11-3

 .الطالب للمعرفة الالحقة  التي سيدرسها مستقبالً دروس تعد 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
يتسق تصميم دروس فصل التطلع للمستقبل مع تصميم  11-2

 .  الدروس المستهدفة في الوحدات التعليمية

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع  والخمس
  ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .  يستهدف ملحق االختبارات المعيارية تهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الستون
نماذج   Preparing for standardized tests يقدم ملحق  12-3

المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي  لالختباراتمتعددة 
 .المضمن في الكتاب

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

إرشادات عامة لطريقة حل كل  Tips for successتقدم فقرة  12-2
 .اختبار

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 اً شرح Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة     12-1
 .لفكرة االختبارات اإللكترونية وشروط األسئلة ومتطلباتها ياكاف

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الست

  ٪2.22 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست
 .الرياضياتيدعم تصميم المالحق الطالب واألسرة في تعلم : المؤشر الحادي والستون

 Problem-Solvingدروس ( 1)تتضمن صفحات المالحق  13-3

Projects بمثابة مشاريع ينفذها الطالب بعد دراسة الكتاب، 
 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)يستغرق تنفيذ كل منها 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Studentتتضمن صفحات المالحق دليل الطالب  13-2

Handbook، ،يبدأ  الذي يتضمن تمارين وتدريبات إضافية
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 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
تتضمن المالحق صفحات مفاتيح إلجابات التدريبات  13-4

محددة برقم التدريب والدرس والصفحة  ،واالختبارات المقننة
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 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 2.22 نيتحقق المؤشر الحادي والستالمتوسط الحسابي لمستوى 
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 322    ن
فهرس بالمصطلحات الرياضية مرتبة  Indexتعرض صفحة  12-1
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 322    ن
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 2.211 2.41 المواصفة األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

  ٪31.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض 

، (2.211)، وبانحراف معياري (2.41)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى داً منخفضة جوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪31.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11األقل من)
، (3.11-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

ن يماعدا المؤشر  ،وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المنخفض جداً 
حيث حصل  ،ن تحققا بدرجة متوسطةياللذ ،نيادس والخمسن والسيالخامس والخمس

، والمؤشر الخامس (3.11)المؤشر السادس والخمسون على متوسط حسابي قيمته 
 (.3.1)والخمسون على متوسط حسابي قيمته 

مما يدل ؛ (1-11)، و(1-11)هما  ،ن بدرجة مرتفعةيوتعزى هذه النتيجة لتحقق شاهد  
بالرغم من أنه لم يتم تنظيم المعرفة  ،قهما في كتب المشروععلى توفر الفقرات التي تحق

بل تم االقتصار على تصميم الفصول فقط، وكذلك  ،الرياضية داخل وحدات تعليمية
نتيجة  ؛بدرجة منخفضة( 1-11)، و(2-11)،  و(2-11)، و(3-11)تحققت الشواهد 

مثل  ،السلسلة األصلكتب المشروع عند مقارنتها بكتب  فيالختزال العديد من الفقرات 
، Start smarفصل البداية الذكية  -لم يصمم في ضوء أربعة أجزاء  ؛تصميم الكتاب

 Looking ، وفصل التعلم الالحقGeneral lessons وحدات تتضمن المعرفة الرياضية

Ahead والتدريب على االختبارات المعيارية ،Preparing for standardized tests- 
وال  ،تتوفر دروس البداية الذكية كذلك ال .بل تم االقتصار على فصول المعرفة الرياضية

 يهيئوال فصل التقويم الذي  ،وال دروس التعلم الالحق ،كوحدات تعليمية لها يوجد تصنيف
التي  and Measures Symbolsاختزال صفحة كما تم الطالب لالختبارات الوطنية، 

خالفًا لماهي عليه كتب المشروع  فيحويالت الرياضية المضمنة تعرض أبرز الرموز والت
 . كتاب السلسلة األصلفي 

لغياب العديد من  ؛في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً    
غياب فصل البداية : مثل ،المصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع

غياب المالحق التي و راسة المحتوى المعرفي للكتاب، الذي يهيئ الطالب لد ،الذكية
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فقرة : ومن هذه الفقرات ،تتضمن العديد من الفقرات التي تساعد الطالب في تعلمهم
Problem Solving Handbook   التي تقدم مجموعة مسائل لفظية تعتمد على

التي  Extra Practiceاستراتيجيات حل المشكالت مع عدد من األمثلة المحلولة، وفقرة 
 Mixed Problem Solvingتقدم تدريبات إضافية على كل درس في الكتاب، وفقرة 

التي تقدم مسائل لفظية متنوعة تعتمد على حل المشكالت مخصصة للطالب الذين 
وهي   Concepts and Skills Bankيعانون من صعوبات أثناء حل المشكالت، وفقرة 

 امحدد ،ي شرحا كافيا لكل مفهوم ورد في الكتابقاموس مفاهيم ومهارات يعط عبارة عن 
 Selectedفقرة إضافة إلى غياب دعم فهم الطالب واألسرة للرياضيات، ل ،برقم الصفحة

Answers and Solutions  التي تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة
 مسرد للمفرداتكGlossary ، وفقرةصفحاتمحددة برقم التدريب والدرس والصفحة في 

 .  يشرح ويمثل كل مفهوم رياضي ورد في الكتاب
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول  :المواصفة الثانية

 .التعليمية وأسلوب العرض
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول 

المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب التكرارات، والنسب 
 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب "
 " العرض

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .على التعلم يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب: المؤشر الثالث  والستون
تتوفر صورة في افتتاحية  الوحدة وأخرى في مقدمة الفصل تعكس  11-3

 .المحتوى الرياضي المضمن فيه
 2.22 2.22   4  ت

   322  ن
،  Math Onlineتتوفر روابط إلكترونية في مقدمة كل فصل في فقرة  11-2

 توجه الطالب إلى مزيد من المعلومات حول المحتوى المضمن في
 .الفصل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
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مثل  ،السلسلة األصلكتب المشروع عند مقارنتها بكتب  فيالختزال العديد من الفقرات 
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 Looking ، وفصل التعلم الالحقGeneral lessons وحدات تتضمن المعرفة الرياضية

Ahead والتدريب على االختبارات المعيارية ،Preparing for standardized tests- 
وال  ،تتوفر دروس البداية الذكية كذلك ال .بل تم االقتصار على فصول المعرفة الرياضية

 يهيئوال فصل التقويم الذي  ،وال دروس التعلم الالحق ،كوحدات تعليمية لها يوجد تصنيف
التي  and Measures Symbolsاختزال صفحة كما تم الطالب لالختبارات الوطنية، 

خالفًا لماهي عليه كتب المشروع  فيحويالت الرياضية المضمنة تعرض أبرز الرموز والت
 . كتاب السلسلة األصلفي 

لغياب العديد من  ؛في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً    
غياب فصل البداية : مثل ،المصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع

غياب المالحق التي و راسة المحتوى المعرفي للكتاب، الذي يهيئ الطالب لد ،الذكية

248 
 

فقرة : ومن هذه الفقرات ،تتضمن العديد من الفقرات التي تساعد الطالب في تعلمهم
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 توجه الطالب إلى مزيد من المعلومات حول المحتوى المضمن في
 .الفصل

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن



248

249 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

تؤكد على الفكرة الرئيسة من   Big ideaتفتتح الوحدة والفصل بفقرة  11-1
 .دراسة الوحدة والفصل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  Key Vocabulary  تظهر المفردات المستهدفة 11-4
 .الوحدة محددة برقم الصفحة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  New Vocabulary تظهر المفردات الجديدة   11-1
 .الفصل محددة برقم الصفحة

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

محتوى يبرز أهمية   Real-World Linkتقدم  فقرة الربط بالحياة   11-1
 .دراسة الفصل وارتباطه بالحياة الواقعية

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .يتوفر شرح واف مدعم بالصور لطريقة عمل مطوية الفصل 11-1

    322 ن

 .2134 2.33 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست
  ٪12.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل: المؤشر الرابع والستون
األول موجود في الكتاب مزود  ،يوجه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصية 14-3

واآلخر إلكتروني على الرابط من خالل صفحة التهيئة  ،بمراجعة سريعة
 Get ready for Chapter…  في بداية كل فصل.  

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

من خالل صفحة اختبار  ،توفر خيارات التقويم التكويني لكل فصلت 14-2
 .Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

تظهر في دليل الدراسة والمراجعة   ،يقدم بدائل متنوعة لكل فصل 14-1
Study Guide and Review بروابط إلكترونية مزودة. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المضمنة في الفصل  14-4

Test  ، في صفحةPractice Test  ، ويوجه إلى روابط إلكترونية
 تتوفر فيها اختبارات مشابهة 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

في صفحة  ،تتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفصل 14-1
Standardized Test Practice  توجه إلى اختبارات إلكترونية

  .مشابهة

 2.22 3  4   ت

  322   ن
 2.3 3.31 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر االرابع والست
 .داخل الفصل بنمطية محددة ومتسقة وفق تسلسل منطقينظمت الدروس : المؤشر الخامس والستون

 2.22 1.22    4 ت . صممت دروس االستكشاف بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول 11-3
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

صممت الدروس التي تقدم المعرفة الرياضية المستهدفة في الصف  11-2
 .بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.122 2.11   3 1 ت .صممت دروس التوسع بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول 11-1
   21 11 ن

نظمت الدروس داخل الفصل وفق التسلسل المنطقي لتعليم وتعلم  11-4
تبدأ باالستكشاف، ثم التقديم حيث  ،المهارات والمعرفة الرياضية

 .والتطوير، ثم التوسع

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

وفق التسلسل  ،بنمطية واضحة اللمحتوى الرياضي منظم ايقدم ملخص 11-1
في صفحات دليل الدراسة والمراجعة  ،المنطي للدروس داخل الفصل

Study Guide and Review يختتم به كل فصل. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 .3 2.31 نيالمؤشر الخامس والستالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
  ٪12.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
 2.2124 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪12.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول     
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 

، وبانحراف معياري (3.12)تساوي " تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
؛ حيث جاء هذا المتوسط متوسطةلمواصفة ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه ا(2.2124)

 (.٪12.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من -3.1)بين  في المدى ما
، (2.31-3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، (2.31)وبمتوسط حسابي قيمته  ،حيث تحقق المؤشر الخامس والستون بدرجة مرتفعة
، (2.33)بمتوسط حسابي قيمته  ،واحتل بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثالث والستون

 (.3.31)بمتوسط حسابي قيمته  ،وجاء المؤشر الرابع والستون في المرتبة األخيرة
، ( 1-11)، و( 4-11)، و( 1-11)، و(3-11) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
بدرجة ( 4-11)، و(1-11) ، و(2-11) ، و( 3-11)، و( 3-14)، و(1-11) و

فيما  .مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع ؛مرتفعة
د اختالف في بعض الفقرات التي نتيجة لوجو  ؛بدرجة متوسطة( 4-14)تحقق الشاهد 

تتوفر صورة في مقدمة الفصل تعكس المحتوى الرياضي  فمثالً  ،تحق هذه الشواهد
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

تؤكد على الفكرة الرئيسة من   Big ideaتفتتح الوحدة والفصل بفقرة  11-1
 .دراسة الوحدة والفصل

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  Key Vocabulary  تظهر المفردات المستهدفة 11-4
 .الوحدة محددة برقم الصفحة

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  New Vocabulary تظهر المفردات الجديدة   11-1
 .الفصل محددة برقم الصفحة

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن
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    322 ن
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 322    ن
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 322    ن
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    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري
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 جداا 
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ألنه لم يتم تصنيف المحتوى  ؛توجد صورة في افتتاحية الوحدة لكن ال ،المضمن فيها
مثل خيارات االختبارات المعيارية للفصل في  ،كوحدات، كذلك تم اختزال بعض الفقرات

التي توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة في  Standardized Test Practiceة صفح
عدم توفر بدائل متنوعة لكل كذلك كتاب السلسلة األصل، على عكسها في كتب المشروع 

مزود بروابط  Study Guide and Reviewفصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة 
 لكون المفردات المستهدفة ؛توى المنخفضفي المس( 1-11)وجاء الشاهد  . إلكترونية

Key Vocabulary لكن ليست محددة برقم الصفحة  ،تظهر في صفحة افتتاحية الفصل
 .في األصل يكما ه

في المستوى ( 1-11)، و(1-14)و، ( 2-14)، و(2-11) في حين جاءت الشواهد  
كتب  فيشواهد لغياب العديد من المصادر والفقرات التي تحقق هذه ال ؛المنخفض جداً 

يوجد دليل للدراسة  ال ،Mid-Ch. Quiz يتوفر اختبار منتصف الفصل ال: مثل ،المشروع
لكترونية في مقدمة كل اإلمع غياب الروابط   ،Study Guide and Reviewوالمراجعة  

التي توجه الطالب إلى مزيد من المعلومات حول  Math Onlineفصل من خالل فقرة 
 .الفصلالمحتوى المضمن في 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض :المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 
 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 
 لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 

 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة تعلم الرياضيات يدعم  تصميم  محتوى: المؤشر السادس والستون
تظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فكرة الدرس ضمن فقرة  11-3

Main Idea في بداية كل درس. 
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .تتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل 11-2
    322 ن

252 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

يرتبط المحتوى المعرفي بالنواتج التعليمية ومفردات الدرس ويحققها في  11-1
 .ميع مراحلهج

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت . يتوفر محتوى كاف لتحقيق النواتج التعليمية المضمنة في الدرس 11-4
    322 ن

 2.22 1 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
 2.22 ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 .  يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والستون
 2.22 1.22    4 ت . تظهر المفردات الجديدة في الدرس بشكل واضح 11-3

    322 ن
 2.22 1.22    4 ت  .تتسق مفردات الدرس مع مفردات الفصل 11-2

    322 ن
من  ،يقدم المفاهيم والمهارات الرياضية داخل الدرس بشكل منطقي 11-1

 .البسيط إلى المركب
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

 2.22 1.22    4 ت .يتوفر محتوى معرفي كاف يشرح المفردات الجديدة في الدرس 11-4
    322 ن

يوجه الطالب إلى رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة  11-1
 Math Onlineمن خالل فقرة  ،للمفردات المضمنة في الدرس

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.22 2.4 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست
  ٪12 نيتحقق المؤشر السابع والست النسبة المئوية لمستوى

 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن والستون
يظهر  العنوان والنواتج التعليمية بنمطية محددة تميزه عن باقي  11-3

   .الدروس
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

دروس االستكشاف بمعمل يستهدف المجال المرتبط به مثل معمل تقدم  11-2
أو معمل الرياضيات   Graphing Calculator Lab  الحاسبة البيانية

 .  وفق خطوات محددة ةتتضمن أسئلة موجه ،Activityأنشطة  هليت

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

  Analyze the  Resultsيقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج مثل  11-1
 . Model and Analyze the Resultsأو

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية التي تم  11-4
 .استهدافها

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 .321 2.14 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 .نظمت مكونات الدروس بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر التاسع والستون
يظهر العنوان والنواتج التعليمية والمفردات بنمطية محددة مزودة بروابط  11-3

 mathفي فقرة  ،إلى مصادر متعددة على الموقعإلكترونية توجه 

Online . 

 2.22 2.22   4  ت
   322  ن

 to learn   Getتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية من خالل فقرة   11-2

ready، فقرة المختبر الصغير  أوMini lab بنمطية واضحة تستهدف ،
 .تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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يوجه الطالب إلى رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة  11-1
 Math Onlineمن خالل فقرة  ،للمفردات المضمنة في الدرس

 2.22 2.22 4    ت
 322    ن

 2.22 2.4 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست
  ٪12 نيتحقق المؤشر السابع والست النسبة المئوية لمستوى

 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن والستون
يظهر  العنوان والنواتج التعليمية بنمطية محددة تميزه عن باقي  11-3

   .الدروس
 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

دروس االستكشاف بمعمل يستهدف المجال المرتبط به مثل معمل تقدم  11-2
أو معمل الرياضيات   Graphing Calculator Lab  الحاسبة البيانية

 .  وفق خطوات محددة ةتتضمن أسئلة موجه ،Activityأنشطة  هليت

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

  Analyze the  Resultsيقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج مثل  11-1
 . Model and Analyze the Resultsأو

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية التي تم  11-4
 .استهدافها

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 .321 2.14 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 .نظمت مكونات الدروس بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر التاسع والستون
يظهر العنوان والنواتج التعليمية والمفردات بنمطية محددة مزودة بروابط  11-3

 mathفي فقرة  ،إلى مصادر متعددة على الموقعإلكترونية توجه 

Online . 

 2.22 2.22   4  ت
   322  ن

 to learn   Getتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية من خالل فقرة   11-2

ready، فقرة المختبر الصغير  أوMini lab بنمطية واضحة تستهدف ،
 .تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

ألبرز المفردات وفق التسلسل المنطقي لهذه المفردات  امعرفي اً يقدم شرح 11-1
  أو  ،Concept Summaryالمفاهيم  في فقرة ،وتمثيلها داخل إطار

Key concept 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 ،تستهدف فكرة الدرس ،examples من األمثلة (  1-2)بين  يقدم  ما 11-4

  .وتربط المعرفة الرياضة بواقع الحياة
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Check yourترتبط األمثلة بشكل مباشر بتدريبات تحت مسمى  11-1

progress. 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Check yourيقدم تدريبات تطبيقية من خالل فقرة تحقق من فهمك  11-1

understanding  وتدرب وحل المسائل ،Practice and Problem 

Solving،  مزودة بجدول يساعد الطالب في الحلHome work 
help 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يستهدف تنمية التفكير لدى الطالب بشكل صريح من خالل تدريبات  11-1
H.O.T.Problems 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Standardizedخالل فقرة   من على اختبار معياري اً يقدم تدريب  11-1

Test Practice  
 2.22 3.22  4   ت

  322   ن
 Spiral.يقدم مراجعة حلزونية تربط الدرس بالدروس السابقة في فقرة  11-1

Review 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 Get readyالطالب لدراسة موضوعات الحقة من خالل فقرة   يهيئ 11-32

for the next Lesson 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.3 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع  والست
 .التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات دروس : المؤشر السبعون

 2.22 1.22    4 ت   .يظهر  العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروس 12-3
    322 ن

كون ت وغالبًا ما ،تبدأ دروس التوسع بمعمل يستهدف المجال المرتبط به 12-2
وفق  ةتتضمن أسئلة موجه Activityليها أنشطة ت ،تطبيقات إلكترونية

 .  خطوات محددة

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

أو أسئلة  Analyze the Results يقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج   12-1
 .فكر وتأمل النتائج

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
والمعرفة الرياضية التي تم يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات  12-4

 .استهدافها في الدرس
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.321 2.14 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع

  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السبع
 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.2 لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنسبة المئوية 
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.21)، بانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
بين  ء هذا المتوسط في المدى ما؛ حيث جامرتفعةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.2)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)
، (1.22-2.3)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

ماعدا المؤشر التاسع  ،وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع
حصل المؤشر السادس والستون على متوسط حسابي تحقق بدرجة متوسطة، و إذ  ،نيوالست

واحتل بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشران الثامن والستون والسبعون  ،(1.22)قيمته 
 ،وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السابع والستون ،(2.14)بمتوسط حسابي قيمته 

بمتوسط  ،رتبة األخيرة، ويأتي المؤشر التاسع والستون في الم(2.4)بمتوسط حسابي قيمته 
 . وبدرجة متوسطة، (2.3)حسابي قيمته 

ن، ين، والثامن والستيالسادس والست المؤشراتوتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد   
، (1-11)، و(2-11)، و(3-11)ن بدرجة مرتفعة، وكذلك تحقق الشواهد يوالسبع

بدرجة ( 1-11)، و(1-11)، و(1-11( )4-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(4-11)و
مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، وجاء   ؛مرتفعة

 ،نتيجة الختالف عدد التدريبات والمجاالت ؛في المستوى المنخفض( 1-11)الشاهد 
  .حيث تتوفر في كتب المشروع بنسبة أقل من  كتب السلسلة األصل

في المستوى ( 4-11)، و(32-11)، و(1-11)، و(1-11)في حين جاءت الشواهد    
أمثلة  وجودعدم لتوجيه للطالب  وعدم توفر ،لغياب الروابط اإللكترونية ؛المنخفض جداً 

 مع وجودها ،في كتب المشروع Math Onlineوتمثيالت لمفردات الدرس من خالل فقرة 
وكذلك  .اوالتي تتضمن تمثيالت متعددة ومحتوى متنوع ،في كل درس من السلسلة األصل

 Spiralفقرات  و  ،Practice Testتوفر فقرة   عدم: مثل ،تم حذف العديد من الفقرات

Review فقرة ، وGet ready for the next Lesson،  في حين أنها تتوفر في جميع
  .دروس السلسلة التي تقدم المعرفة الرياضية
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

ألبرز المفردات وفق التسلسل المنطقي لهذه المفردات  امعرفي اً يقدم شرح 11-1
  أو  ،Concept Summaryالمفاهيم  في فقرة ،وتمثيلها داخل إطار

Key concept 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 ،تستهدف فكرة الدرس ،examples من األمثلة (  1-2)بين  يقدم  ما 11-4

  .وتربط المعرفة الرياضة بواقع الحياة
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Check yourترتبط األمثلة بشكل مباشر بتدريبات تحت مسمى  11-1

progress. 
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Check yourيقدم تدريبات تطبيقية من خالل فقرة تحقق من فهمك  11-1

understanding  وتدرب وحل المسائل ،Practice and Problem 

Solving،  مزودة بجدول يساعد الطالب في الحلHome work 
help 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

يستهدف تنمية التفكير لدى الطالب بشكل صريح من خالل تدريبات  11-1
H.O.T.Problems 

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 Standardizedخالل فقرة   من على اختبار معياري اً يقدم تدريب  11-1

Test Practice  
 2.22 3.22  4   ت

  322   ن
 Spiral.يقدم مراجعة حلزونية تربط الدرس بالدروس السابقة في فقرة  11-1

Review 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 Get readyالطالب لدراسة موضوعات الحقة من خالل فقرة   يهيئ 11-32

for the next Lesson 
 2.22 2.22 4    ت

 322    ن
 2.22 2.3 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع  والست
 .التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات دروس : المؤشر السبعون

 2.22 1.22    4 ت   .يظهر  العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروس 12-3
    322 ن

كون ت وغالبًا ما ،تبدأ دروس التوسع بمعمل يستهدف المجال المرتبط به 12-2
وفق  ةتتضمن أسئلة موجه Activityليها أنشطة ت ،تطبيقات إلكترونية

 .  خطوات محددة

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

أو أسئلة  Analyze the Results يقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج   12-1
 .فكر وتأمل النتائج

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
والمعرفة الرياضية التي تم يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات  12-4

 .استهدافها في الدرس
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.321 2.14 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع

  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السبع
 2.21 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.2 لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنسبة المئوية 
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.21)، بانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
بين  ء هذا المتوسط في المدى ما؛ حيث جامرتفعةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.2)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)
، (1.22-2.3)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

ماعدا المؤشر التاسع  ،وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع
حصل المؤشر السادس والستون على متوسط حسابي تحقق بدرجة متوسطة، و إذ  ،نيوالست

واحتل بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشران الثامن والستون والسبعون  ،(1.22)قيمته 
 ،وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السابع والستون ،(2.14)بمتوسط حسابي قيمته 

بمتوسط  ،رتبة األخيرة، ويأتي المؤشر التاسع والستون في الم(2.4)بمتوسط حسابي قيمته 
 . وبدرجة متوسطة، (2.3)حسابي قيمته 

ن، ين، والثامن والستيالسادس والست المؤشراتوتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد   
، (1-11)، و(2-11)، و(3-11)ن بدرجة مرتفعة، وكذلك تحقق الشواهد يوالسبع

بدرجة ( 1-11)، و(1-11)، و(1-11( )4-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(4-11)و
مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، وجاء   ؛مرتفعة

 ،نتيجة الختالف عدد التدريبات والمجاالت ؛في المستوى المنخفض( 1-11)الشاهد 
  .حيث تتوفر في كتب المشروع بنسبة أقل من  كتب السلسلة األصل

في المستوى ( 4-11)، و(32-11)، و(1-11)، و(1-11)في حين جاءت الشواهد    
أمثلة  وجودعدم لتوجيه للطالب  وعدم توفر ،لغياب الروابط اإللكترونية ؛المنخفض جداً 

 مع وجودها ،في كتب المشروع Math Onlineوتمثيالت لمفردات الدرس من خالل فقرة 
وكذلك  .اوالتي تتضمن تمثيالت متعددة ومحتوى متنوع ،في كل درس من السلسلة األصل

 Spiralفقرات  و  ،Practice Testتوفر فقرة   عدم: مثل ،تم حذف العديد من الفقرات

Review فقرة ، وGet ready for the next Lesson،  في حين أنها تتوفر في جميع
  .دروس السلسلة التي تقدم المعرفة الرياضية
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 (المتوسطالصف الثاني )خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب 
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،   

يتم عرض نتائج هذا المحور في  ؛مؤشراً ( 31)تضمنت  ،مواصفات( 1)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4)وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي

 (31-1-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث مواصفات التناول والعرض لكتاب 

  (الصف الثاني المتوسط)الطالب 
   

المتوسط  المواصفات رقم المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

ـــاب  3 يظهـــر االتســـاق والتركيـــز والتمـــايز فـــي تصـــميم بنيـــة الكت
 .وأسلوب العرض

2.41 2.2112 31.1٪ 1 

ـــــي تصـــــميم الوحـــــدات  2 ـــــز والتمـــــايز ف يظهـــــر االتســـــاق والتركي
 .والفصول التعليمية وأسلوب العرض

3.12 2.2124 12.1٪ 2 

تصــــــميم الــــــدروس يظهــــــر االتســــــاق والتركيــــــز والتمــــــايز فــــــي  1
 3 ٪11.2 2.21 2.11 .وأسلوب العرض

  ٪11.2 2.2121 3.11 ةلمحور الثالث الكليامستوى تحقق مواصفات 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
درجة التزام  وبذلك تكون ،(2.2121)انحراف معياري ب، (3.11)ساوي تالثالث الكلية 

بالمواصفات التربوية كما تظهر في ( من منتجات المشروع)كتاب الطالب للصف الثاني 
؛ حيث تقع قيمة متوسطة (من منتجات السلسلة األصل)كتاب الطالب  للصف الثامن 

 (. ٪11.2)وبنسبة ، (2.21أقل من -3.12)بين  هذا المتوسط في المدى ما
، (2.11-2.41)بية لمستوى تحقق المواصفات ما بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسا   

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "وتحققت المواصفة الثالثة من مواصفات هذا المحور 
واحتلت المرتبة األولى، بمتوسط حسابي  ،بدرجة مرتفعة" تصميم الدروس وأسلوب العرض

التركيز والتمايز في تصميم يظهر االتساق و "تليها المواصفة الثانية  ،(2.11)قيمته 
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ودرجته  ،(3.12)بمتوسط حسابي قيمته " الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية "متوسطة، بينما تحققت المواصفة األولى 

واحتلت  ،(2.41)بمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة منخفضة جداً " الكتاب وأسلوب العرض
 .بذلك المرتبة األخيرة

 مواصفات التناول والعرض: المحور الثالث -الصف األول الثانوي -
تعكس مدى التزام  ،مواصفات( 1)مؤشرات، تندرج تحت ( 32)يتضمن هذا المحور    

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : كتاب الطالب للصف األول الثانوي  بجزأيه
بمواصفات التناول ( من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 

كما تظهر في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب، من حيث بنية الكتاب، والعرض 
والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد وبنية  الوحدة 

ليتم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا  والمؤشرات لهذه المواصفة،
 :المحور كما يلي

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب : المواصفة األولى
 العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-4-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي
 (31-4-4)جدول 

 هد ومؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشوا
 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات الكتاب : المؤشر الرابع والخمسون
 الفصل الصفري فصل: هي ،صمم الكتاب في ثالثة أجزاء 14-3

Chapter Zero،  وحدات وفصول تتضمن المعرفة
الرياضية، ومالحق تتضمن تدريبات إضافية ومراجع 

 . للطالب في دليل الطالب

 22.11 2.122 2 2   ت

 12 12   ن
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 (المتوسطالصف الثاني )خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب 
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،   
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المتوسط  المواصفات رقم المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

ـــاب  3 يظهـــر االتســـاق والتركيـــز والتمـــايز فـــي تصـــميم بنيـــة الكت
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2.41 2.2112 31.1٪ 1 
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التركيز والتمايز في تصميم يظهر االتساق و "تليها المواصفة الثانية  ،(2.11)قيمته 
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واحتلت  ،(2.41)بمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة منخفضة جداً " الكتاب وأسلوب العرض
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التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي
 (31-4-4)جدول 
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 ، حيثيعكس تنظيم أجزاء الكتاب التسلسل المنطقي للتعلم 14-2
يبدأ بالتهيئة واالستقبال للمهارات والمعرفة الرياضية في 
دروس الفصل الصفري، ومن ثم تقديم المعرفة والمهارات 
المستهدفة للصف في وحدات تعليمية، ومن ثم تأتي 
المالحق لتقدم مراجع وتدريبات إضافية تمثل تقويما  تكوينيا 

 . وختاميا

 2122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

نظمت وحدات الكتاب بنمطية متسقة وفق تتابع المعرفة  14-1
 .الرياضية المضمنة فيها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن

 2.131 3.42 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس
  ٪41.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددةتعكس : الخامس والخمسونالمؤشر 
توضح الصفحة األولى في الكتاب جميع المصادر  11-3

لكترونية التي يمكن أن يستفيد منها كل من الطالب اإل
من خالل رمز سري ُيدخل به إلى  ،والمعلم وولي األمر

 .موقع الشركة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

11-2 
توضح الصفحات األولى للطالب ما سيتعلمه من 

مع تمييز دروس التهيئة ودروس  ،موضوعات داخل الكتاب
 .التقويم ودروس المعامل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

11-1 
في مقدمة الكتاب  Chapter Supportتوضح فقرة 

المعارف : التاليالصفحات في الفصل المحدد التي تقدم 
الرياضية، والدعم التقني، والمساعدة في االختبارات 

 .المعيارية

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 3.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

 يستهدف تصميم الفصل الصفري تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب: المؤشر السادس والخمسون
يتضمن الفصل مهارات وخبرات تهيئ الطالب لدراسة  11-3

الهندسة بتقديم األساسيات التي يحتاجون إليها لدراسة بقية 
  .فصول الكتاب

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

التعامل مع هذا يبدأ الفصل الصفري بإعطاء شرح لكيفية  11-2
 .الفصل، وعلى اختبار قبلي وآخر بعدي للفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
  ٪2.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .  حول معايير المرحلة الثانوية ةحول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز نظمت الفصول والوحدات : المؤشر السابع والخمسون
( 4-1)بين  نظم المحتوى داخل وحدات تعليمية تتضمن ما 11-3

 . فصول
 2.12 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

 2.222 2.22 4    ت .يبرز عنوان الوحدة المجال الذي يستهدفه محتوى الوحدة 11-2
 322    ن

 2.212 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
  ٪32.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

تزويد الطالب بمزيد من التدريبات   Built-In Workbooksضافية المضمنة يستهدف ملحق الكتيبات اإل: المؤشر الثامن والخمسون
 .  التي تغطي المحتوى الرياضي في الكتاب

مجموعة  Problem Solving Handbookتقدم فقرة  11-3
مسائل لفظية تعتمد على استراتيجيات حل المشكالت مع 

 .عدد من األمثلة المحلولة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

تدريبات إضافية على كل  Extra Practiceتقدم فقرة  11-2
 .درس في الكتاب

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

مسائل لفظية  Mixed Problem Solvingتقدم فقرة  11-1
مخصصة للطالب  ،متنوعة تعتمد على حل المشكالت

 .الذين يعانون من صعوبات أثناء حل المشكالت

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 نيلمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمسالمتوسط الحسابي 
  ٪2.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 .يدعم تصميم المالحق الطالب واألسرة في تعلم الرياضيات: المؤشر التاسع والخمسون
قــــاموس  Concepts and Skills Bankتقــــدم فقــــرة  11-3

يعطــــــــي شــــــــرحا كافيــــــــا لكــــــــل الــــــــذي  ،المفــــــــاهيم والمهــــــــارات
يـــــــدعم و  ،بـــــــرقم الصـــــــفحة امفهــــــوم ورد فـــــــي الكتـــــــاب محـــــــدد

 .  فهم الطالب واألسرة للرياضيات

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Selected Answers and Solutionsتتضـــمن فقـــرة  11-2
محـــــددة  ،مفـــــاتيح إلجابـــــات التـــــدريبات واالختبـــــارات المقننـــــة

 .برقم التدريب والدرس والصفحة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

بـــــاللغتين  للمفـــــردات مســـــرداً Glossary تتضـــــمن فقـــــرة  11-1
يشـــــــــــرح ويمثـــــــــــل كـــــــــــل مفهـــــــــــوم  ،اإلنجليزيـــــــــــة واإلســـــــــــبانية
 .رياضي ورد في الكتاب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 نيالتاسع والخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪2.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
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لكترونية التي يمكن أن يستفيد منها كل من الطالب اإل
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 .  حول معايير المرحلة الثانوية ةحول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز نظمت الفصول والوحدات : المؤشر السابع والخمسون
( 4-1)بين  نظم المحتوى داخل وحدات تعليمية تتضمن ما 11-3

 . فصول
 2.12 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

 2.222 2.22 4    ت .يبرز عنوان الوحدة المجال الذي يستهدفه محتوى الوحدة 11-2
 322    ن

 2.212 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
  ٪32.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

تزويد الطالب بمزيد من التدريبات   Built-In Workbooksضافية المضمنة يستهدف ملحق الكتيبات اإل: المؤشر الثامن والخمسون
 .  التي تغطي المحتوى الرياضي في الكتاب

مجموعة  Problem Solving Handbookتقدم فقرة  11-3
مسائل لفظية تعتمد على استراتيجيات حل المشكالت مع 

 .عدد من األمثلة المحلولة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

تدريبات إضافية على كل  Extra Practiceتقدم فقرة  11-2
 .درس في الكتاب

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

مسائل لفظية  Mixed Problem Solvingتقدم فقرة  11-1
مخصصة للطالب  ،متنوعة تعتمد على حل المشكالت

 .الذين يعانون من صعوبات أثناء حل المشكالت

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 نيلمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمسالمتوسط الحسابي 
  ٪2.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 .يدعم تصميم المالحق الطالب واألسرة في تعلم الرياضيات: المؤشر التاسع والخمسون
قــــاموس  Concepts and Skills Bankتقــــدم فقــــرة  11-3

يعطــــــــي شــــــــرحا كافيــــــــا لكــــــــل الــــــــذي  ،المفــــــــاهيم والمهــــــــارات
يـــــــدعم و  ،بـــــــرقم الصـــــــفحة امفهــــــوم ورد فـــــــي الكتـــــــاب محـــــــدد

 .  فهم الطالب واألسرة للرياضيات

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 نيالتاسع والخمسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪2.2 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الستون
المفاهيم األساسية في  Key Concepts تتضمن فقرة  12-3

 .وأرقام الصفحات التي وردت بها  الكتاب
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

الصور الموجودة  مصادر Photo Creditsتحدد صفحة   12-2
 .في جميع صفحات الكتاب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

بالمصطلحات الرياضية  اً فهرس Indexتعرض صفحة  12-1
 مرتبة أبجديا ومحددة بالدرس والصفحة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

أبرز الرموز    and Measures Symbolsتعرض صفحة  12-4
 .والتحويالت الرياضية المضمنة في الكتاب

 222 3.22  4   ت

  322   ن

 222 2.21 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الست
  ٪1.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست

 2.212 2.44 األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 
  ٪34.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-4-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى  من مواصفات التناول والعرض 

، (2.211)، وبانحراف معياري (2.44)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى جداً منخفضة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪34.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11األقل من )
، (3.42-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

ن الرابع يماعدا المؤشر  ،وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المنخفض جداً 
حيث حصل المؤشر الرابع  ،بدرجة منخفضة ان تحققياللذ ،نيلخامس والخمسن وايوالخمس

، والمؤشر الخامس والخمسون على متوسط (3.42)والخمسون على متوسط حسابي قيمته 
 (.3.22)حسابي قيمته 

مما يدل على  ؛بدرجة مرتفعة( 2-11)، و(1-14)ن يشاهدالوتعزى هذه النتيجة لتحقق   
( 4-12)ن في كتب المشروع، بينما تحقق الشاهد ين الشاهديق هذتوفر الفقرات التي تحق

التي تعرض أبرز and Measures  Symbolsنتيجة الختزال صفحة  ؛بدرجة منخفضة
  .الرموز والتحويالت الرياضية المضمنة في كتاب السلسلة األصل
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لغياب العديد من  ؛في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً   
غياب الفصل : مثل ،كتب المشروع فيلمصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد ا

الصفري الذي يهيئ الطالب لدراسة الهندسة والتعرف على رموزها، كذلك غياب المالحق 
فقرة : ومن هذه الفقرات ،التي تتضمن العديد من الفقرات التي تساعد الطالب في تعلمهم

Problem Solving Handbook  ي تقدم مجموعة مسائل لفظية تعتمد على الت
التي  Extra Practiceاستراتيجيات حل المشكالت مع عدد من األمثلة المحلولة، وفقرة 

 Mixed Problem Solvingتقدم تدريبات إضافية على كل درس في الكتاب، وفقرة 
مخصصة للطالب الذين  ،التي تقدم مسائل لفظية متنوعة تعتمد على حل المشكالت

وهي   Concepts and Skills Bankعانون من صعوبات أثناء حل المشكالت، وفقرة ي
 ،يعطي شرحا كافيا لكل مفهوم ورد في الكتابالذي قاموس المفاهيم والمهارات  عبارة عن

فقرة كذلك غياب يدعم فهم الطالب واألسرة للرياضيات، و و  ،برقم الصفحة امحدد
Selected Answers and Solutions  التي تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات

  المفردات واالختبارات المقننة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة، وفقرة مسرد

Glossary الذي يشرح ويمثل كل مفهوم رياضي ورد في الكتاب  . 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول : لمواصفة الثانيةا

 سلوب العرضالتعليمية وأ
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-4-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 
 :   الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي

 (45-1-1)جدول 
 والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية 

 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض"

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم: الحادي والستونالمؤشر 
تتوفر صورة في افتتاحية مقدمة الفصل تعكس المحتوى الرياضي  13-3

 .المضمن فيه
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.222 2.22 4    ت Math Onlineتتوفر روابط إلكترونية في مقدمة كل فصل في فقرة  13-2
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول : لمواصفة الثانيةا

 سلوب العرضالتعليمية وأ
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-4-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 
 :   الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي

 (45-1-1)جدول 
 والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية 

 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض"

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

المعلومات حول المحتوى المضمن في توجه الطالب إلى مزيد من 
 .الفصل

 322    ن

التي  توضح المحتوى الرياضي السابق   Then يفتتح الفصل بفقرة  13-1
 .الذي درسه الطالب وله عالقة بالفصل المحدد

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

الرياضي الذي سوف في بداية الفصل المحتوى  Now توضح  فقرة  13-4
 .يدرسه الطالب في الفصل المحدد

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  New Vocabulary تظهر المفردات الجديدة   13-1
 .الفصل محددة برقم الصفحة

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

في صفحة افتتاحية الفصل مراجعة  Review Vocabularyتقدم فقرة  13-1
 . ألهم المفردات الالحقة بالفصل المحدد

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوضح أهمية  ،من واقع الحياة مثاالً  Whyتقدم  فقرة الربط بالحياة   13-1
 .المواضيع الدراسية في الفصل المحدد

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22    4 ت . يتوفر شرح واف مدعم بالصور لطريقة عمل مطوية الفصل 13-1
    322 ن

 2.32 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .متعددة المستويات للفصل تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب: المؤشر الثاني والستون
األول موجود في الكتاب مزود  ،يوجه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصية 12-3

من خالل صفحة  ،واآلخر إلكتروني على الرابط ،بمراجعة سريعة
  .في بداية كل فصل  …Get ready for Chapter التهيئة 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

توفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار ت 12-2
 Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يقدم بدائل متنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة   12-1
Study Guide and Review بروابط إلكترونية ةمزود. 

 222 3.22  4   ت

  322   ن

 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المضمنة في الفصل  12-4

Test  في صفحةPractice Test  ، ويوجه إلى روابط إلكترونية تتوفر
  .فيها اختبارات مشابهة

 222 2.22   4  ت

   322  ن
تتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفصل في صفحة  12-1

Standardized Test Practice،  توجه إلى اختبارات إلكترونية
  .مشابهة

 ..2 2   4  ت

   322  ن
 222 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .ومتسقة وفق تسلسل منطقينظمت الدروس داخل الفصل بنمطية محددة : المؤشر الثالث والستون
 2.222 1.22    4 ت . صممت دروس االستكشاف بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول 11-3

    322 ن
صممت الدروس التي تقدم المعرفة الرياضية المستهدفة في الصف  11-2

 .بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.122 2.11   3 1 ت .صممت دروس التوسع بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول 11-1
   21 11 ن

نظمت الدروس داخل الفصل وفق التسلسل المنطقي لتعليم وتعلم  11-4
تبدأ باالستكشاف، ثم التقديم  ، حيثالمهارات والمعرفة الرياضية

 .والتطوير، ثم التوسع

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

وفق التسلسل  ،بنمطية واضحة اللمحتوى الرياضي منظم اً يقدم ملخص 11-1
في صفحات دليل الدراسة والمراجعة  ،فصلكل طي للدروس داخل مالن

Study Guide and Review  ،يختتم به كل فصل. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.322 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 2.211 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-4-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 

، وبانحراف معياري (2.13)تساوي " تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
؛ حيث جاء هذا المتوسط في مرتفعةمواصفة ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه ال(2.211)

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)بين  المدى ما
، (2.11-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، (2.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،حيث تحقق المؤشر الثالث والستون بدرجة مرتفعة
، (2)بمتوسط حسابي قيمته  ،ذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثاني والستونواحتل ب

 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،والستون في المرتبة األخيرة الحاديوجاء المؤشر 
، ( 1-13)، و( 4-13)، و( 1-13)، و(3-13) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
-11)، و(4-11)، و(1-11) ، و(2-11) ، و( 3-11)، و( 2-12)، و(1-13) و
مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع،  ؛بدرجة مرتفعة( 1
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

المعلومات حول المحتوى المضمن في توجه الطالب إلى مزيد من 
 .الفصل

 322    ن

التي  توضح المحتوى الرياضي السابق   Then يفتتح الفصل بفقرة  13-1
 .الذي درسه الطالب وله عالقة بالفصل المحدد

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

الرياضي الذي سوف في بداية الفصل المحتوى  Now توضح  فقرة  13-4
 .يدرسه الطالب في الفصل المحدد

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  New Vocabulary تظهر المفردات الجديدة   13-1
 .الفصل محددة برقم الصفحة

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

في صفحة افتتاحية الفصل مراجعة  Review Vocabularyتقدم فقرة  13-1
 . ألهم المفردات الالحقة بالفصل المحدد

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوضح أهمية  ،من واقع الحياة مثاالً  Whyتقدم  فقرة الربط بالحياة   13-1
 .المواضيع الدراسية في الفصل المحدد

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22    4 ت . يتوفر شرح واف مدعم بالصور لطريقة عمل مطوية الفصل 13-1
    322 ن

 2.32 3.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .متعددة المستويات للفصل تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب: المؤشر الثاني والستون
األول موجود في الكتاب مزود  ،يوجه الطالب لتنفيذ اختبارات تشخيصية 12-3

من خالل صفحة  ،واآلخر إلكتروني على الرابط ،بمراجعة سريعة
  .في بداية كل فصل  …Get ready for Chapter التهيئة 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

توفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار ت 12-2
 Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يقدم بدائل متنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة   12-1
Study Guide and Review بروابط إلكترونية ةمزود. 

 222 3.22  4   ت

  322   ن

 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المضمنة في الفصل  12-4

Test  في صفحةPractice Test  ، ويوجه إلى روابط إلكترونية تتوفر
  .فيها اختبارات مشابهة

 222 2.22   4  ت

   322  ن
تتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفصل في صفحة  12-1

Standardized Test Practice،  توجه إلى اختبارات إلكترونية
  .مشابهة

 ..2 2   4  ت

   322  ن
 222 2.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .ومتسقة وفق تسلسل منطقينظمت الدروس داخل الفصل بنمطية محددة : المؤشر الثالث والستون
 2.222 1.22    4 ت . صممت دروس االستكشاف بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول 11-3

    322 ن
صممت الدروس التي تقدم المعرفة الرياضية المستهدفة في الصف  11-2

 .بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.122 2.11   3 1 ت .صممت دروس التوسع بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول 11-1
   21 11 ن

نظمت الدروس داخل الفصل وفق التسلسل المنطقي لتعليم وتعلم  11-4
تبدأ باالستكشاف، ثم التقديم  ، حيثالمهارات والمعرفة الرياضية

 .والتطوير، ثم التوسع

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

وفق التسلسل  ،بنمطية واضحة اللمحتوى الرياضي منظم اً يقدم ملخص 11-1
في صفحات دليل الدراسة والمراجعة  ،فصلكل طي للدروس داخل مالن

Study Guide and Review  ،يختتم به كل فصل. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.322 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 2.211 2.13 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-4-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 

، وبانحراف معياري (2.13)تساوي " تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
؛ حيث جاء هذا المتوسط في مرتفعةمواصفة ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه ال(2.211)

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)بين  المدى ما
، (2.11-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، (2.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،حيث تحقق المؤشر الثالث والستون بدرجة مرتفعة
، (2)بمتوسط حسابي قيمته  ،ذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثاني والستونواحتل ب

 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،والستون في المرتبة األخيرة الحاديوجاء المؤشر 
، ( 1-13)، و( 4-13)، و( 1-13)، و(3-13) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
-11)، و(4-11)، و(1-11) ، و(2-11) ، و( 3-11)، و( 2-12)، و(1-13) و
مما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع،  ؛بدرجة مرتفعة( 1
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نتيجة الختزال  ؛بدرجة متوسطة(  4-12)، و(3-12)، و(1-13)بينما تحققت الشواهد 
 Standardizedمثل خيارات االختبارات المعيارية للفصل في صفحة  ،بعض الفقرات

Test Practice  ،عدم توفر بدائل إضافة إلى التي توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة
 Study Guide and Reviewمتنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة  

المستوى في  (1-12)، و(2-12)في حين جاء الشاهدان  .بروابط إلكترونية ةمزود
كتب  فيوالفقرات التي تحقق هذه الشواهد لغياب العديد من المصادر  ؛المنخفض جداً 

في صفحة افتتاحية الفصل،  Review Vocabularyفقرة تقدم فقرة : مثل ،المشروع
التي توجه  Math Onlineمن خالل فقرة ، لكترونية في مقدمة كل فصلاإلوالروابط 

 .الطالب إلى مزيد من المعلومات حول المحتوى المضمن في الفصل
 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض: المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-4-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 

  :  الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي
 (46-1-1)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .يدعم  تصميم  محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة تعلم الرياضيات: المؤشر الرابع والستون
 Nowتظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فقرة  14-3

محتوى الرياضي الذي سوف يدرسه الطالب في توضح الو 
 . بداية كل درس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

تتسق نواتج الدرس مع النواتج المعلنة في بداية كل فصل  14-2
 .وكل وحدة

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يرتبط المحتوى المعرفي بالنواتج التعليمية ومفردات الدرس  14-1
 .ميع مراحلهجويحققها في 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يتوفر محتوى كاف لتحقيق النواتج التعليمية المضمنة في  14-1

 . الدرس
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .  يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات: الخامس والستونالمؤشر 
 2.222 1.22    4 ت . تظهر المفردات الجديدة في الدرس بشكل واضح 11-3

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت  .تتسق مفردات الدرس مع مفردات الفصل 11-2

    322 ن
ـــــدم  11-1 ـــــدرس بشـــــكل يق ـــــاهيم والمهـــــارات الرياضـــــية داخـــــل ال المف

 .من البسيط إلى المركب ،منطقي
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
ــــدة فــــي  11-4 يتــــوفر محتــــوى معرفــــي كــــاف يشــــرح المفــــردات الجدي

 .الدرس
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجــــه الطالــــب إلــــى رابــــط إلكترونــــي مــــزود بأمثلــــة وتمثــــيالت  11-1
ــــدرس مــــن خــــالل فقــــرة  ،متعــــددة للمفــــردات المتضــــمنة فــــي ال

Math Online . 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.42 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
  ٪12 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 .االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات دروس : المؤشر السادس والستون
يظهر  العنوان والنواتج التعليمية بنمطية محددة تميزه عن  11-3

   .باقي الدروس
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 ،تقدم دروس االستكشاف بمعمل يستهدف المجال المرتبط به 11-2
 Graphing Calculator Lab  مثل معمل الحاسبة البيانية

 Activityأنشطة  هليت  Geometry Labأو معمل الهندسة 
 .  وفق خطوات محددة ةتتضمن أسئلة موجه

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

  Analyze theمثل  ،يقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج 11-1

Results  أوModel and Analyze the Results . 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية التي  11-4

 .تم استهدافها
 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 2.321 2.14 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
  ٪11 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 .نظمت مكونات الدروس بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والستون
يظهر العنوان والنواتج التعليمية والمفردات بنمطية محددة  11-3

مزودة بروابط إلكترونية توجه إلى مصادر متعددة على 
 .math Onlineالموقع في فقرة 

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 ،بنمطية واضحةو  Whyتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية   11-2
 .تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
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نتيجة الختزال  ؛بدرجة متوسطة(  4-12)، و(3-12)، و(1-13)بينما تحققت الشواهد 
 Standardizedمثل خيارات االختبارات المعيارية للفصل في صفحة  ،بعض الفقرات

Test Practice  ،عدم توفر بدائل إضافة إلى التي توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة
 Study Guide and Reviewمتنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة  

المستوى في  (1-12)، و(2-12)في حين جاء الشاهدان  .بروابط إلكترونية ةمزود
كتب  فيوالفقرات التي تحقق هذه الشواهد لغياب العديد من المصادر  ؛المنخفض جداً 

في صفحة افتتاحية الفصل،  Review Vocabularyفقرة تقدم فقرة : مثل ،المشروع
التي توجه  Math Onlineمن خالل فقرة ، لكترونية في مقدمة كل فصلاإلوالروابط 

 .الطالب إلى مزيد من المعلومات حول المحتوى المضمن في الفصل
 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض: المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-4-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 

  :  الطالب للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي
 (46-1-1)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
 " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .يدعم  تصميم  محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة تعلم الرياضيات: المؤشر الرابع والستون
 Nowتظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فقرة  14-3

محتوى الرياضي الذي سوف يدرسه الطالب في توضح الو 
 . بداية كل درس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

تتسق نواتج الدرس مع النواتج المعلنة في بداية كل فصل  14-2
 .وكل وحدة

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يرتبط المحتوى المعرفي بالنواتج التعليمية ومفردات الدرس  14-1
 .ميع مراحلهجويحققها في 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يتوفر محتوى كاف لتحقيق النواتج التعليمية المضمنة في  14-1

 . الدرس
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
  ٪322 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
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 .  يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات: الخامس والستونالمؤشر 
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    322 ن
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Math Online . 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 .االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات دروس : المؤشر السادس والستون
يظهر  العنوان والنواتج التعليمية بنمطية محددة تميزه عن  11-3

   .باقي الدروس
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن
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 Graphing Calculator Lab  مثل معمل الحاسبة البيانية

 Activityأنشطة  هليت  Geometry Labأو معمل الهندسة 
 .  وفق خطوات محددة ةتتضمن أسئلة موجه

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

  Analyze theمثل  ،يقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج 11-1

Results  أوModel and Analyze the Results . 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية التي  11-4

 .تم استهدافها
 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 2.321 2.14 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
  ٪11 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 .نظمت مكونات الدروس بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والستون
يظهر العنوان والنواتج التعليمية والمفردات بنمطية محددة  11-3

مزودة بروابط إلكترونية توجه إلى مصادر متعددة على 
 .math Onlineالموقع في فقرة 

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 ،بنمطية واضحةو  Whyتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية   11-2
 .تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

ألبرز المفردات وفق التسلسل المنطقي  امعرفي اً يقدم شرح 11-1
المفاهيم  في فقرة ،وتمثيلها داخل إطار ،لهذه المفردات

Concept Summary،  أو  Key concept 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

تستهدف   ،examples من األمثلة (  1-2)بين  يقدم  ما 11-4
  .فكرة الدرس وتربط المعرفة الرياضة بواقع الحياة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Checkترتبط األمثلة بشكل مباشر بتدريبات تحت مسمى  11-1

your progress. 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يقدم تدريبات تطبيقية من خالل فقرة تحقق من فهمك  11-1
Check your understanding  وتدرب وحل المسائل ،

Practice and Problem Solving  مزودة بجدول يساعد
 Home work helpالطالب في الحل 

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يستهدف تنمية التفكير لدى الطالب بشكل صريح من خالل  11-1
 H.O.T.Problemsتدريبات 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

خالل فقرة  من  ،على اختبار معياري ايقدم تدريب  11-1
Standardized Test Practice  

 22.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

في فقرة  ،يقدم مراجعة حلزونية تربط الدرس بالدروس السابقة 11-1
.Spiral Review 

 22.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

11-
32 

يقدم مراجعة ألهم المهارات السابقة في كل درس من خالل 
 . Skills Reviewفقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.311 2.11 نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والستالمتوسط 
  ٪13.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 .نظمت مكونات دروس التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن والستون
تميــزه عــن بــاقي  يظهــر  العنــوان وفكــرة الــدرس بنمطيــة محــددة 11-3

   .الدروس
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 ،تبــــدأ دروس التوســــع بمعمــــل يســــتهدف المجــــال المــــرتبط بــــه 11-2
 Geometryكـــون تطبيقـــات إلكترونيـــة بمســـمى ت وغالبـــًا مـــا

Lab أو ،Geometry Software Lab ،أو Spread Sheet 

Lab  أو ،Graphing Technology Lab أنشـــطة  هليـــت
Activity وفق خطوات محددة ةتتضمن أسئلة موجه  . 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Analyze the Resultsيقدم أسئلة تتطلب تحليل النتائج   11-1

 .أو أسئلة فكر وتأمل النتائج
 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

التي يقدم تدريبات تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  11-4
 .تم استهدافها في الدرس

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 2.21 2.11 نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪11.1 نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 2.212 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  ٪11.3 لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنسبة المئوية 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-4-4)يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض

، وبذلك (2.212)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
بين  اء هذا المتوسط في المدى ما؛ حيث جمرتفعةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪11.3)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)
 ،(1.22-2.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصل المؤشر الرابع 
وفي المرتبة األولى، يليه المؤشر السادس  ،(1.22)ته والستون على متوسط حسابي قيم

الثانية، يليه المؤشر الثامن المرتبة واحتل بذلك  ،(2.14)بمتوسط حسابي قيمته  ،والستون
ويأتي المؤشر السابع  ،في المرتبة الثالثة ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،والستون

ويأتي المؤشر الخامس  ،رابعةفي المرتبة ال( 2.11)والستون بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.42)بمتوسط حسابي قيمته  ،والستون في المرتبة األخيرة

مما يدل على  ؛وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد هذه المواصفة بدرجة مرتفعة  
جاء إذ  ؛(1-11)توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، ماعدا الشاهد 

والمضمنة في  ،لغياب الروابط اإللكترونية من كتب المشروع ؛جداً في المستوى المنخفض 
 .االتي تتضمن تمثيالت متعددة ومحتوى متنوع ،كل درس من السلسلة األصل
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 (الصف األول الثانوي)خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب 
وتحليلها، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها    

مؤشرات، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 32)تضمنت  ،مواصفات( 1)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-4-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :يالمواصفات مرتبة كما يل

 (31-4-4)الجدول 
 ..الصف )المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث لكتاب الطالب 

 والعرض التناول مواصفات  
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب  3
 .العرضوأسلوب 

2.44 2.211 34.1٪ 1 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات  2
 .والفصول التعليمية وأسلوب العرض

2.13 2.211 
11.1٪ 2 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس  1
 2.212 2.11 .وأسلوب العرض

11.3٪ 3 

  ٪13.1 22.21 3.11 ةلمحور الثالث الكليامستوى تحقق مواصفات  

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور  (31-4-4)يتضح من الجدول     
درجة التزام  وبذلك تكون، (2.21)، واالنحراف المعياري (3.11)ساوي تالثالث الكلية 

بمواصفات التناول والعرض ( من منتجات المشروع)كتاب الطالب للصف األول الثانوي 
؛ متوسطة (من منتجات السلسلة األصل)ي كتاب الطالب  للصف العاشركما تظهر ف

وبنسبة ، (2.21أقل من  -3.12)بين  حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما
(13.1٪ .) 

-2.44)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين       
، وتحققت المواصفتان الثانية والثالثة من مواصفات هذا المحور بدرجة مرتفعة، (2.11

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب "وجاءت المواصفة الثالثة 
تليها المواصفة الثانية ، (2.11)متوسط حسابي قيمته في المرتبة األولى، وب" العرض
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب "
يظهر االتساق "، بينما تحققت المواصفة األولى (2.13)بمتوسط حسابي قيمته " العرض

بمتوسط  ،ة منخفضة جداً بدرج" والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
 .وبذلك احتلت المرتبة األخيرة ،(2.44)حسابي قيمته 

 

 (: 3-3) الثانينتائج دراسة المجال  -ثانياا 
تقويم مدى مناسبة كتب الرياضيات للمجتمع "الثاني لعرض نتائج دراسة المجال      

الثاني االبتدائي الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، : السعودي وبيئة المتعلمين للصفوف
ما مدى مناسبة "الذي نص على  الثاني،تتم اإلجابة عن السؤال الرئيس " واألول الثانوي

الخامس االبتدائي، الثاني ، االبتدائي الثاني: كتب الرياضيات المواءمة للصفوف
المتوسط، واألول الثانوي لثقافة المجتمع في المملكة العربية السعودية وبيئة 

 محورينالتي تندرج تحت  ،وذلك باإلجابة عن األسئلة الفرعية لهذا السؤال، " المتعلمين؟
 حيث يتم استقراء النتائج بعرض نتائج تحليل كل مواصفة، في ضوء المتوسط ،لكل كتاب

الحسابي الموزون، لمستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم عرض نتائج كل محور، ابتداًء 
بكتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي، يليه الصف الخامس االبتدائي، ومن ثم الصف 

 :كما يلي ،الثاني  المتوسط،  وأخيرا الصف األول الثانوي
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 :اإلجابة عن السؤال الفرعي الثامن

: ما مستوى تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوف"الفرعي الثامن على ينص السؤال    
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية 

 ."السعودية لثقافة المجتمع في ضوء تحليل محتواها؟

محور مناسبة "ثل لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور األول التي تمو    
والتي تركز على  الكشف عن مدى تنفيذ أو تقيد كتب ، "المحتوى لثقافة المجتمع السعودي

الرياضيات بتعزيز الهوية اإلسالمية، وقيم المجتمع السعودي، واالتساق مع التشريعات 
 (1)والنظم المحلية وعدم التصادم معها، واالرتباط بالبيئة الجغرافية السعودية، ويتضمن 

مؤشرات، ويتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل ( 32)مواصفات يندرج تحتها 
مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا 

 :ومن ثم عرض نتائج المواصفات للصفوف مجتمعة كما يلي ،صف لكلالمحور 

 مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي: ألولالمحور ا -الصف الثاني االبتدائي -4
 مراعاة الهوية اإلسالمية: المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 3-1-4)يوضح الجدول     
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،االبتدائيللصف الثاني 
 (  3-1-4) جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى 
 "مراعاة الهوية اإلسالمية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

 منخفض متوسط مرتفع نسبة
 منخفض

 جدا

3 
يتوافق المحتوى مع مبادئ الشريعة 

 .اإلسالمية
    1 ت

1.22 2.222 3 
    322 ن

2 

ُيسِهم المحتوى في تعزيز الجانب اإليماني 
بتضمينه نصوصًا ودالئل علمية من القرآن 

 .الكريم والسنة النبوية

  4 4  ت

3.21 2.122 1 
 11 21  ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

 منخفض منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

1 
العلماء المسلمين يتضمن المحتوى مآثر 

 .في االكتشافات العلمية وتقدم العلم

  1   ت
3.22 2.222 4 

  322   ن

4 
يعزز المحتوى السلوكيات والضوابط 

 .األخالقية الحميدة لدى الطالب

 4    
1.22 2.222 2 

 322    

  2.321 2.21  الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق المواصفة األولى ( 3-1-4)يتضح من الجدول   
، ويقع هذا (2.321)، وبانحراف معياري (2.21)تساوي " مراعاة الهوية اإلسالمية"

وبذلك تكون درجة تحقق هذه  ،(2.21منأقل  -3.1)المتوسط في المدى ما بين 
 (.٪11.1)وبنسبة  ،المواصفة متوسطة

-3.22)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين     
لكل ( 1.22)وبمتوسط حسابي  ،الرابع بدرجة مرتفعةو األول  ان، وتحقق المؤشر (1.22

 ،، يليهما في المرتبة الثالثة المؤشر الثانيمكررمنهما، وجاء المؤشران في المرتبة األولى 
ودرجة تحقق منخفضة، وفي المرتبة الرابعة المؤشر  ،(3.21)بمتوسط حسابي قيمته 

وبذلك احتل  ،(3.22)بمتوسط حسابي قيمته و  ،الذي تحقق بدرجة منخفضة ،الثالث
 .المرتبة األخيرة

بفصلية األول والثاني توافقه مع ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي    
بجميع  -حيث لم يظهر في ثنايا الكتاب  ،مبادئ الشريعة اإلسالمية بدرجة مرتفعة

ما يخالف مبادئ الدين اإلسالمي  -أو الصور ،أو األمثلة ،سواء موضوع الدرس ،مكوناته
، بل وفي مما يعني أن هذا الجانب القى اهتمامًا عند مواءمته للمجتمع السعودي ،السمحة

ومبادئ شرعية  اعتاد  ،الوقت ذاته حوى الكتاب دعوات  صريحة ألعمال يتعب د بها المسلم
، الصفحة 21الفصل الثاني، التدريب )كتاب الطالب في ذكر  على مراعاتها، مثل ما

ومثل صورة الولد الذي يعطس وهو . ، بأن سلمى حفظت سورًا من القرآن الكريم(13
 (.22)كتاب الطالب، الفصل السابع، الصفحة في يضع مندياًل على فمه، المدرجة 
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التي يدعو  ،كذلك يالحظ أن هذا الكتاب جاء معززًا لسلوكيات الطالب المنضبطة    
على سبيل المثال  -يها المجتمع، وتتجلى هذه السلوكيات في العديد من النماذج، منها إل

االنضباط واحترام الدور في األماكن العامة، كما ورد في كتاب الطالب،  -ال الحصر 
، حين اصطف عدد من األشخاص (11)، الصفحة (22)الفصل الثالث، التدريب 

ت أيضًا االهتمام بالترتيب والنظافة، الذي تكرر ومن تلك السلوكيا. للدخول إلى المتحف
كتاب الطالب، في يغسل وجهه الواردة  ذكره في أمثلة الكتاب وصوره، كصورة الولد وهو

تنظيف األسنان الذي أشير إليه في كتاب كذلك ، و (22)الفصل السابع، الصفحة 
لمحتوى األخالق كما يعزز ا   (. 24)، الصفحة (32)الطالب، الفصل السابع، التدريب 

فالكتاب جاء بعدد من األمثلة والنماذج التي يمكن أن يستغلها  ؛الحميدة لدى الطالب
واألمثلة في المحتوى . أو خلق حسن ،أو اإلشارة إلى صفة ،المعلم لتعزيز سلوك معين

أو األصحاب، والتي أشار إليها الكتاب  ،أو األخ ،أو األخت ،مثل شراء هدية لألم ،كثيرة
كتاب الطالب، الفصل األول، التدريب في منها التدريب الوارد و كثر من موضع، في أ

ومثل التعاون الذي ذكر في . ، حيث تريد سارة شراء هدية لوالدتها(34)، الصفحة (22)
، حيث تعاونت عائلة جاسم (44)، الصفحة (4)كتاب التمارين، الفصل الخامس، التمرين 

على أن عملية المواءمة أخذت تؤكد ة وغيرها كثير، هذه األمثل. على قطف ثمار التين
 .في اعتبارها كل ما من شأنه تعزيز وتكريس سلوك وأخالق الطالب الحميدة

وعلى الرغم من أن الكتب عالجت تعزيز السلوكيات ودعم األخالق الحميدة لدى    
ن أو السنة الطالب بدرجة مرتفعة، إال أن محتوى الكتب لم يتضمن دالئل علمية من القرآ

وفي . سواء بأمثلة أو بصور أو غيره ،مع إمكانية تضمينها واإلشارة إليها ،بشكل  عال
أنها تضمنت مآثر علماء  - خالل تحليل محتوى هذه الكتب -المقابل لم يظهر بوضوح 

. وفي الرياضيات بشكل خاص ،ن الذي ساهموا قديمًا في العلوم بشكل عاميالمسلم
ومن  ،الماضي كان لهم دور بارز في اكتشاف وتطوير الرياضياتوعلماء المسلمين في 

الذي ساهموا وبشكل كبير  ،لطالب أن تتضمن هذه الكتب إشارات لهؤالء العلماءل المفيد
في ضعف ظهورها أنها غير موجودة في النسخة   ونعتقد أن السبب. في تطور هذا العلم

واكتفت باستبدال  ،لى األصلاألصلية بطبيعتها، والمواءمة لم تمارس إضافات ع
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النصوص والصور التي فرضت طبيعة المجتمع السعودي تعديلها، وكتاب الصف الثاني 
 .في إغفال هذه الجزئية دوروربما كان للمرحلة العمرية  ،االبتدائي خال من هذه اإلشارات

 ،معهاوينسجم  ،وعليه نجد أن كتاب الصف الثاني االبتدائي يراعي الهوية اإلسالمية   
فالمحتوى يتوافق مع . أو في صورة ،سواء في نص مكتوب ،وال يوجد ما يخالف ذلك

الشريعة ويعزز سلوكيات الطالب ويؤكد على األخالق الحميدة بشكل واضح، لكن ما يزال 
 ،سواء بصورة تقريبية ،الكتاب في حاجة إلى إضافة ما يشير إلى مآثر العلماء المسلمين

أو بمثال رياضي يعطي المعلم من خالله لمحة لذلك العالم أو منجزه، إضافة إلى أن 
حتى يتم  ،في موضوعات الرياضيات تدرجباألمثلة التي تصلح أن  ان القرآن والسنة مليئ

 .ربط الطالب بالقرآن الكريم والسنة من خالل هذه األمثلة
 مراعاة الهوية الوطنية: المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 2-1-4)ح الجدول يوض   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
 ( 2-1-4)جدول 

حرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالن        
 "مراعاة الهوية الوطنية"الثانية 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

1 
مجاالت خدمة في لمشاركة إلى ايشير المحتوى 

الحمالت التطوعية، وعضوية : مثل ،المجتمع
 .الجمعيات الخيرية، والكشافة

   2 2 ت
2.12 2.111 2 

   12 12 ن

1 
يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمع السعودي 

 ....، والحجاب، الزي: مثل ،وثوابته الدينية
    4 ت

1.22 2.222 3 
    322 ن

1 
: مثل ،المهنيةيعزز المحتوى ثقافة األعمال 

 ........،التجارة، الصناعة، الحرف المهنية

   1 3 ت
2.21 2.122 1 

   11 21 ن

  2.311 2.11 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 2-1-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (2.11)من المحور األول تساوي " مراعاة الهوية الوطنية"المواصفة الثانية 

وبذلك تكون  ،(1.22-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.311)معياري 
 (.٪11.2)وبنسبة  ،درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة

راوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين وقد ت  
وبمتوسط حسابي  ،بدرجة تحقق مرتفعة( 1)، حيث تحقق المؤشر رقم (2.21-1.22)
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 1)وجاء في المرتبة األولى، يليه المؤشر رقم  ،(1.22)

 وقد ،في المرتبة الثالثة( 1)المؤشر رقم ، وجاء في المرتبة الثانية، ثم (2.12)قيمته 
 . (2.21)بمتوسط حسابي قيمته و  ،تحقق بدرجة مرتفعة

ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي بفصليه األول والثاني مراعاته لعادات  
حيث لم  . وتقاليد المجتمع السعودي وثوابته الدينية، كالزي والحجاب، بدرجة مرتفعة

ما يخالف عادات المجتمع  -من نصوص أو صور ، بجميع جزئياته -لكتاب يظهر في ا
كصور األوالد بالثوب،  ،واتضحت تلك التقاليد من خالل عدة نماذج. السعودي وتقاليده

وهو الزي السعودي الرسمي، وصور البنات بالزي المدرسي المحتشم، وقيامهن بمهام 
ني أن هذا الجانب القى اهتمامًا بالغًا عند وهذا يع. الطبخ ونحوها من األعمال المنزلية

 .مواءمة الكتاب للمجتمع السعودي
مجاالت خدمة في إشارته إلى المشاركة  -أيضًا  -كما ُيظهر تحليل محتوى الكتاب    

تجل ى ذلك من و . المجتمع، كالحمالت التطوعية والجمعيات الخيرية، بدرجة مرتفعة كذلك
خالل العديد من األمثلة والتدريبات، مثل ما ذكر صريحًا بكتاب التمارين، الفصل الثالث 

، حول أن التاجر محمد أرسل عددًا من البطانيات (11)، الصفحة (4)عشر، التمرين 
سبب اهتمام الكتاب بهذا المجال إلى توافره في  يعودويمكن أن . إلى جمعية خيرية

ية، وشيوع مثل تلك المشاركات الخدمية في المجتمع الذي انتمت إليه تلك النسخة األصل
ولكن ُيالحظ أنه . المواءمة عملية أثناء مما يعني انتقال ذلك االهتمام ،النسخة من الكتاب

ودعا إليها بوضوح، إال أنه لم  ،على الرغم من أن الكتاب أشار إلى المشاركة المجتمعية
 ؛إال فيما ندر ،كالتبرعات والكشافة والسقاية وغيرها ،دمية تحديداً ُيِشر إلى المشاركات الخ

ذلك أن غالبية األمثلة المتعلقة بهذا الجانب أشارت إلى المشاركة دون الخدمة، كالمشاركة 
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وقد يكون للمرحلة . ونحو ذلك ،ومسابقات القراءة ،وحفل المدرسة ،في النادي المدرسي
نه من المالئم لهذه المرحلة التعويد على مشاركة إ العمرية دور  في هذا النهج، حيث

ثم المشاركة بخدمة ذلك ، ثم المجتمع الخارجي األكبر  ،كالمدرسة أوالً  ،المجتمع المصغ ر
 .المجتمع في مرحلة عمرية الحقة

أما فيما يتعلق بتعزيز محتوى الكتاب لثقافة األعمال المهنية فُيظهر التحليل توافر هذا    
درجة مرتفعة أيضًا، حيث تمي ز محتوى الكتاب بدعمه لمختلف المهن كالتجارة التعزيز ب

بين  واألمثلة والصور التي تبي ن ذلك كثيرة ومتنوعة ما. والزراعة والحرف اليدوية وغيرها
عداد الفطائر وصناعة األساور  البيع والطالء والتبليط والزراعة وتربية الحيوانات وا 

حيث تنوعت بإشارتها إلى مهن مالئمة  ،أخرى بين الجنسين وغيرها، وموزعة من ناحية
 .وأخرى للبنات، حيث تقتضي طبيعة المجتمع السعودي ذلك التنويع ،لألوالد
وعليه نجد أن كتاب الصف الثاني االبتدائي تمي ز بمراعاته للهوية الوطنية وتالؤمه    

عادات وتقاليد المجتمع  معها تمامًا، فالمحتوى بكل مكوناته من نصوص أو صور يراعي
ويدعم ثقافة األعمال المهنية المختلفة  ،ويدعو إلى مشاركة المجتمع وخدمته ،السعودي

 .وبشكل واضح وصريح ،بدرجة مرتفعة
 

 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية: المواصفة الثالثة
المعياري لهذه التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 1-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب 
 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي

 (1-1-4)جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة         

 "يعات والنظم والبيئات المحليةمراعاة التشر "الثالثة 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

 منخفض متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا

1 
يعزز المحتوى قيمة منجزات وثروات الوطن 

 .والحفاظ عليها

    1 ت
1.22 2.222 3 

    322 ن

 .المحليةيراعي المحتوى تنوع البيئات  1
  3 3  ت

3.12 2.111 1 
  12 12  ن
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وبمتوسط حسابي  ،بدرجة تحقق مرتفعة( 1)، حيث تحقق المؤشر رقم (2.21-1.22)
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 1)وجاء في المرتبة األولى، يليه المؤشر رقم  ،(1.22)

 وقد ،في المرتبة الثالثة( 1)المؤشر رقم ، وجاء في المرتبة الثانية، ثم (2.12)قيمته 
 . (2.21)بمتوسط حسابي قيمته و  ،تحقق بدرجة مرتفعة

ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي بفصليه األول والثاني مراعاته لعادات  
حيث لم  . وتقاليد المجتمع السعودي وثوابته الدينية، كالزي والحجاب، بدرجة مرتفعة

ما يخالف عادات المجتمع  -من نصوص أو صور ، بجميع جزئياته -لكتاب يظهر في ا
كصور األوالد بالثوب،  ،واتضحت تلك التقاليد من خالل عدة نماذج. السعودي وتقاليده

وهو الزي السعودي الرسمي، وصور البنات بالزي المدرسي المحتشم، وقيامهن بمهام 
ني أن هذا الجانب القى اهتمامًا بالغًا عند وهذا يع. الطبخ ونحوها من األعمال المنزلية

 .مواءمة الكتاب للمجتمع السعودي
مجاالت خدمة في إشارته إلى المشاركة  -أيضًا  -كما ُيظهر تحليل محتوى الكتاب    

تجل ى ذلك من و . المجتمع، كالحمالت التطوعية والجمعيات الخيرية، بدرجة مرتفعة كذلك
خالل العديد من األمثلة والتدريبات، مثل ما ذكر صريحًا بكتاب التمارين، الفصل الثالث 

، حول أن التاجر محمد أرسل عددًا من البطانيات (11)، الصفحة (4)عشر، التمرين 
سبب اهتمام الكتاب بهذا المجال إلى توافره في  يعودويمكن أن . إلى جمعية خيرية

ية، وشيوع مثل تلك المشاركات الخدمية في المجتمع الذي انتمت إليه تلك النسخة األصل
ولكن ُيالحظ أنه . المواءمة عملية أثناء مما يعني انتقال ذلك االهتمام ،النسخة من الكتاب

ودعا إليها بوضوح، إال أنه لم  ،على الرغم من أن الكتاب أشار إلى المشاركة المجتمعية
 ؛إال فيما ندر ،كالتبرعات والكشافة والسقاية وغيرها ،دمية تحديداً ُيِشر إلى المشاركات الخ

ذلك أن غالبية األمثلة المتعلقة بهذا الجانب أشارت إلى المشاركة دون الخدمة، كالمشاركة 
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وقد يكون للمرحلة . ونحو ذلك ،ومسابقات القراءة ،وحفل المدرسة ،في النادي المدرسي
نه من المالئم لهذه المرحلة التعويد على مشاركة إ العمرية دور  في هذا النهج، حيث

ثم المشاركة بخدمة ذلك ، ثم المجتمع الخارجي األكبر  ،كالمدرسة أوالً  ،المجتمع المصغ ر
 .المجتمع في مرحلة عمرية الحقة

أما فيما يتعلق بتعزيز محتوى الكتاب لثقافة األعمال المهنية فُيظهر التحليل توافر هذا    
درجة مرتفعة أيضًا، حيث تمي ز محتوى الكتاب بدعمه لمختلف المهن كالتجارة التعزيز ب

بين  واألمثلة والصور التي تبي ن ذلك كثيرة ومتنوعة ما. والزراعة والحرف اليدوية وغيرها
عداد الفطائر وصناعة األساور  البيع والطالء والتبليط والزراعة وتربية الحيوانات وا 

حيث تنوعت بإشارتها إلى مهن مالئمة  ،أخرى بين الجنسين وغيرها، وموزعة من ناحية
 .وأخرى للبنات، حيث تقتضي طبيعة المجتمع السعودي ذلك التنويع ،لألوالد
وعليه نجد أن كتاب الصف الثاني االبتدائي تمي ز بمراعاته للهوية الوطنية وتالؤمه    

عادات وتقاليد المجتمع  معها تمامًا، فالمحتوى بكل مكوناته من نصوص أو صور يراعي
ويدعم ثقافة األعمال المهنية المختلفة  ،ويدعو إلى مشاركة المجتمع وخدمته ،السعودي

 .وبشكل واضح وصريح ،بدرجة مرتفعة
 

 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية: المواصفة الثالثة
المعياري لهذه التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 1-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب 
 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي

 (1-1-4)جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة         

 "يعات والنظم والبيئات المحليةمراعاة التشر "الثالثة 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

 منخفض متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا

1 
يعزز المحتوى قيمة منجزات وثروات الوطن 

 .والحفاظ عليها

    1 ت
1.22 2.222 3 

    322 ن

 .المحليةيراعي المحتوى تنوع البيئات  1
  3 3  ت

3.12 2.111 1 
  12 12  ن



274

275 
 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

32 
حصاءات من  يتضمن المحتوى أمثلة ودالئل وا 

 .البيئة المحلية

    1 ت
1.22 2.222 2 

    322 ن

  2.312 2.12 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األول

 ٪11.1 من المحور األول النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
، (2.12)من المحور األول تساوي " مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"الثالثة 

أقل من  –2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.312)وبانحراف معياري 
 (.٪11.1)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين     
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي قيمته ( 1)، وتحقق المؤشر رقم (3.12-1.22)
الذي  ،(32)المرتبة المؤشر رقم  في نفس ، وجاء في المرتبة األولى، يليه مكرراً (1.22)

فقد ( 1)، أما المؤشر رقم (1.22)بمتوسط حسابي قيمته و  ،تحقق كذلك بدرجة مرتفعة
بمتوسط  ،ليحتل المرتبة األخيرة بين مؤشرات المواصفة الثالثة ،تحقق بدرجة متوسطة

 (.3.12)حسابي 
 

ول والثاني تعزيزه لقيمة ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي بفصليه األ   
وتجل ى ذلك من خالل االستشهاد . منجزات وثروات الوطن والحفاظ عليها بدرجة مرتفعة

 ،وبرج الفيصلية ،األبراج كبرج المملكة :مثل ،بأمثلة وصور من منجزات الوطن وثرواته
في و . وغيرها ،وبرج التلفزيون، وشبكات الطرق، والمتاحف، والعمالت النقدية السعودية

أمثلًة ودالئل من البيئة المحلية، تمث لت  -بدرجة مرتفعة كذلك  -المقابل تضم ن المحتوى 
في تلك المنجزات ذاتها، كذكر ارتفاعات األبراج والجبال وأطوال الطرق وفئات األوراق 

كتاب في والتمثيل بعدد من طوابقه الواردة  ،صورة برج المملكةومن ذلك  ،النقدية ونحوها
كتاب في  الوارد( 32)وكذلك التدريب (. 331)تهيئة الفصل السادس، الصفحة  الطالب،

، حيث (313)الطالب، الفصل الدراسي الثاني، االختبار التراكمي الثاني، الصفحة 
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كثير من الوغيرها . تضم ن ذلك التدريب ارتفاعات برجي الفيصلية والتلفزيون باألمتار
 .سواء بالنص أو بالصورة ،ثرواتهالشواهد التي تعرضت لمنجزات الوطن و 

وهذا يعني أن عملية مواءمة الكتاب اهتمت بتنمية جانب الحفاظ على منجزات وثروات    
يوجد بالبيئة المحلية من دالئل وأمثلة تخدم  الوطن واإلشادة بها لدى الطالب، ووظ فت ما

النسخة األصلية  وربما يعود ذلك االهتمام إلى اهتمام. مجال الرياضيات بدرجة مرتفعة
بهذا الجانب بطبيعة الحال، كونها تنتمي إلى مجتمع  ال يخلو هو اآلخر من منجزات  

إلى الحفاظ عليها، ويستخدمها في  - من خالل مناهجه المدرسية -وثروات يدعو الطالب
أمثلته ليربط المحتوى بواقع الطالب، وهو األمر الذي تمي ز به الكتاب بنسختيه األصلية 

 .مةواءَ والم
ورغم مراعاة محتوى الكتاب لما هو موجود في البيئة المحلية من منجزات وثروات    

حصاءات، إال أن مراعاته لتنوع هذه البيئة ظهر بدرجة متوسطة، حيث ظهر  ودالئل وا 
 ،ذلك التنوع من خالل بعض األمثلة والصور الدال ة على ذلك، كذكر عدة مدن سعودية

والتطرق للنزهات البرية والبيئة البحرية والمرتفعات، إال أنه ال يزال هناك إمكانية لتدعيم 
واالتساع الجغرافي الذي تمي زت به المملكة  ،والتأكيد على ذلك التنوع البيئي ،هذا الجانب

 .العربية السعودية، بالمزيد من األمثلة واإلشارات والصور
الثاني االبتدائي يراعي التشريعات والنظم المحلية بدرجة  وبناًء عليه فإن كتاب الصف   

والمحافظة عليها، ويستدل   ،فمحتوى الكتاب يعزز قيمة منجزات وثروات الوطن ؛مرتفعة
 .ويشير إلى تنوعها كذلك ،بإحصاءات وأمثلة وصور من البيئة المحلية

 
  (كتاب الصف الثاني االبتدائي)خالصة نتائج المحور األول 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-1-4)ضح الجدول يو   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور األول في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

32 
حصاءات من  يتضمن المحتوى أمثلة ودالئل وا 

 .البيئة المحلية

    1 ت
1.22 2.222 2 

    322 ن

  2.312 2.12 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األول

 ٪11.1 من المحور األول النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
، (2.12)من المحور األول تساوي " مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"الثالثة 

أقل من  –2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.312)وبانحراف معياري 
 (.٪11.1)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين     
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي قيمته ( 1)، وتحقق المؤشر رقم (3.12-1.22)
الذي  ،(32)المرتبة المؤشر رقم  في نفس ، وجاء في المرتبة األولى، يليه مكرراً (1.22)

فقد ( 1)، أما المؤشر رقم (1.22)بمتوسط حسابي قيمته و  ،تحقق كذلك بدرجة مرتفعة
بمتوسط  ،ليحتل المرتبة األخيرة بين مؤشرات المواصفة الثالثة ،تحقق بدرجة متوسطة

 (.3.12)حسابي 
 

ول والثاني تعزيزه لقيمة ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي بفصليه األ   
وتجل ى ذلك من خالل االستشهاد . منجزات وثروات الوطن والحفاظ عليها بدرجة مرتفعة

 ،وبرج الفيصلية ،األبراج كبرج المملكة :مثل ،بأمثلة وصور من منجزات الوطن وثرواته
في و . وغيرها ،وبرج التلفزيون، وشبكات الطرق، والمتاحف، والعمالت النقدية السعودية

أمثلًة ودالئل من البيئة المحلية، تمث لت  -بدرجة مرتفعة كذلك  -المقابل تضم ن المحتوى 
في تلك المنجزات ذاتها، كذكر ارتفاعات األبراج والجبال وأطوال الطرق وفئات األوراق 

كتاب في والتمثيل بعدد من طوابقه الواردة  ،صورة برج المملكةومن ذلك  ،النقدية ونحوها
كتاب في  الوارد( 32)وكذلك التدريب (. 331)تهيئة الفصل السادس، الصفحة  الطالب،

، حيث (313)الطالب، الفصل الدراسي الثاني، االختبار التراكمي الثاني، الصفحة 
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كثير من الوغيرها . تضم ن ذلك التدريب ارتفاعات برجي الفيصلية والتلفزيون باألمتار
 .سواء بالنص أو بالصورة ،ثرواتهالشواهد التي تعرضت لمنجزات الوطن و 

وهذا يعني أن عملية مواءمة الكتاب اهتمت بتنمية جانب الحفاظ على منجزات وثروات    
يوجد بالبيئة المحلية من دالئل وأمثلة تخدم  الوطن واإلشادة بها لدى الطالب، ووظ فت ما

النسخة األصلية  وربما يعود ذلك االهتمام إلى اهتمام. مجال الرياضيات بدرجة مرتفعة
بهذا الجانب بطبيعة الحال، كونها تنتمي إلى مجتمع  ال يخلو هو اآلخر من منجزات  

إلى الحفاظ عليها، ويستخدمها في  - من خالل مناهجه المدرسية -وثروات يدعو الطالب
أمثلته ليربط المحتوى بواقع الطالب، وهو األمر الذي تمي ز به الكتاب بنسختيه األصلية 

 .مةواءَ والم
ورغم مراعاة محتوى الكتاب لما هو موجود في البيئة المحلية من منجزات وثروات    

حصاءات، إال أن مراعاته لتنوع هذه البيئة ظهر بدرجة متوسطة، حيث ظهر  ودالئل وا 
 ،ذلك التنوع من خالل بعض األمثلة والصور الدال ة على ذلك، كذكر عدة مدن سعودية

والتطرق للنزهات البرية والبيئة البحرية والمرتفعات، إال أنه ال يزال هناك إمكانية لتدعيم 
واالتساع الجغرافي الذي تمي زت به المملكة  ،والتأكيد على ذلك التنوع البيئي ،هذا الجانب

 .العربية السعودية، بالمزيد من األمثلة واإلشارات والصور
الثاني االبتدائي يراعي التشريعات والنظم المحلية بدرجة  وبناًء عليه فإن كتاب الصف   

والمحافظة عليها، ويستدل   ،فمحتوى الكتاب يعزز قيمة منجزات وثروات الوطن ؛مرتفعة
 .ويشير إلى تنوعها كذلك ،بإحصاءات وأمثلة وصور من البيئة المحلية

 
  (كتاب الصف الثاني االبتدائي)خالصة نتائج المحور األول 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-1-4)ضح الجدول يو   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور األول في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
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 (4-1-4)جدول 
  الرياضيات للصف الثانيالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب 

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 متوسط ٪11.1 2.321 2.21 .مراعاة الهوية اإلسالمية 3
 3 مرتفع ٪11.2 2.311 2.11  .مراعاة الهوية الوطنية 2
 2 مرتفع ٪11.1 2.312 2.12 .المحلية مراعاة التشريعات والنظم والبيئات 1

  مرتفع ٪11.1 2.321 2.11 ةلمحور األول الكليامستوى تحقق مواصفات 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 4-1-4)يتضح من الجدول   
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.321)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي  ةاألول الكلي

، ونسبة (1.22-2.21)المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (. ٪11.1)التحقق تساوي  

-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  
وبمتوسط  ،بدرجة مرتفعة" مراعاة الهوية الوطنية"ثانية ، حيث تحققت المواصفة ال(2.11

مراعاة التشريعات "ليها المواصفة الثالثة ت. لتكون في المرتبة األولى ،(2.11)حسابي بلت 
متوسط حسابي بلت و  ،وبدرجة تحقق مرتفعة ،المرتبة الثانيةفي " والنظم والبيئات المحلية

فقد تحققت بمتوسط حسابي " هوية اإلسالميةمراعاة ال"، أما المواصفة األولى (2.12)
 .وبدرجة تحقق متوسطة ،األول المحورالمرتبة الثالثة في في ، وجاءت (2.21)

وبهذا يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي أنه متوائم مع ثقافة     
 ،طنيةالمجتمع السعودي بدرجة مرتفعة، حيث اتضحت مراعاة محتوى الكتاب للهوية الو 

ن ظهرت مراعاته للهوية لوكذلك  لتشريعات والنظم والبيئات المحلية بدرجة مرتفعة، وا 
من أي حيث خلت  ،وربما يعود ذلك إلى طبيعة النسخة األصلية. اإلسالمية بدرجة أقل

بحسب المجتمع الذي انتمت إليه أصاًل، بينما لم يخُل ذلك  ،إشارات إلى الهوية اإلسالمية
المجتمع كسائر المجتمعات من نظم وطنية وتشريعات محلية، تتشابه في كثير  من 

ومن . المجتمع السعودي، وانتقلت هي األخرى مع المواءمةفي هو موجود  جوانبها مع ما
المهنية، والحفاظ على منجزات األمثلة على ذلك المشاركة المجتمعية، وثقافة األعمال 

 .الوطن
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لت النصوص والصور إلى ما هو مالئم للمجتمع السعودي بهويتيه     فالمواءمة حو 
من خالل  ،الوطنية واإلسالمية، إال أن األخيرة ما زالت في حاجة إلى المزيد من التدعيم

إضافة نصوص مناسبة ومرتبطة بالرياضيات من القرآن الكريم أو السنة النبوية، وكذلك 
 أوعالم   صورةاإلشارة إلى إسهامات العلماء المسلمين في تطوير هذا العلم، بإدراج 

، وبحيث يجد المعلم فرصًة للتعريج على هذه اإلضاءات، من خالل التعليق على هاسم
 .أو الصور اآليات أو النصوص

مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع : المحور األول -الصف الخامس االبتدائي -3
 السعودي

 
يركز هذا المحور على الكشف عن مدى تنفيذ أو تقيد كتب الرياضيات بتعزيز الهوية    

اإلسالمية، وقيم المجتمع السعودي، واالتساق مع التشريعات والنظم المحلية وعدم 
يندرج  ،مواصفات (1)التصادم معها، واالرتباط بالبيئة الجغرافية السعودية، ويتضمن 

نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة، من مؤشرات، ويتم عرض ( 32)تحتها 
 :كما يلي خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور

 
 مراعاة الهوية اإلسالمية: المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول   
 الطالب رات المواصفة األولى في كتابالتكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤش

 :وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي
 

 ( 1-1-4)جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى 

 "مراعاة الهوية اإلسالمية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

 جدا
ــــــــق المحتــــــــوى مــــــــع مبــــــــادئ الشــــــــريعة  3 يتواف

 .اإلسالمية
    1 ت

1.22 2.222 
3 

    322 ن
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 (4-1-4)جدول 
  الرياضيات للصف الثانيالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب 

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 متوسط ٪11.1 2.321 2.21 .مراعاة الهوية اإلسالمية 3
 3 مرتفع ٪11.2 2.311 2.11  .مراعاة الهوية الوطنية 2
 2 مرتفع ٪11.1 2.312 2.12 .المحلية مراعاة التشريعات والنظم والبيئات 1

  مرتفع ٪11.1 2.321 2.11 ةلمحور األول الكليامستوى تحقق مواصفات 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 4-1-4)يتضح من الجدول   
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.321)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي  ةاألول الكلي

، ونسبة (1.22-2.21)المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (. ٪11.1)التحقق تساوي  

-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  
وبمتوسط  ،بدرجة مرتفعة" مراعاة الهوية الوطنية"ثانية ، حيث تحققت المواصفة ال(2.11

مراعاة التشريعات "ليها المواصفة الثالثة ت. لتكون في المرتبة األولى ،(2.11)حسابي بلت 
متوسط حسابي بلت و  ،وبدرجة تحقق مرتفعة ،المرتبة الثانيةفي " والنظم والبيئات المحلية

فقد تحققت بمتوسط حسابي " هوية اإلسالميةمراعاة ال"، أما المواصفة األولى (2.12)
 .وبدرجة تحقق متوسطة ،األول المحورالمرتبة الثالثة في في ، وجاءت (2.21)

وبهذا يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي أنه متوائم مع ثقافة     
 ،طنيةالمجتمع السعودي بدرجة مرتفعة، حيث اتضحت مراعاة محتوى الكتاب للهوية الو 

ن ظهرت مراعاته للهوية لوكذلك  لتشريعات والنظم والبيئات المحلية بدرجة مرتفعة، وا 
من أي حيث خلت  ،وربما يعود ذلك إلى طبيعة النسخة األصلية. اإلسالمية بدرجة أقل

بحسب المجتمع الذي انتمت إليه أصاًل، بينما لم يخُل ذلك  ،إشارات إلى الهوية اإلسالمية
المجتمع كسائر المجتمعات من نظم وطنية وتشريعات محلية، تتشابه في كثير  من 

ومن . المجتمع السعودي، وانتقلت هي األخرى مع المواءمةفي هو موجود  جوانبها مع ما
المهنية، والحفاظ على منجزات األمثلة على ذلك المشاركة المجتمعية، وثقافة األعمال 

 .الوطن

278 
 

لت النصوص والصور إلى ما هو مالئم للمجتمع السعودي بهويتيه     فالمواءمة حو 
من خالل  ،الوطنية واإلسالمية، إال أن األخيرة ما زالت في حاجة إلى المزيد من التدعيم

إضافة نصوص مناسبة ومرتبطة بالرياضيات من القرآن الكريم أو السنة النبوية، وكذلك 
 أوعالم   صورةاإلشارة إلى إسهامات العلماء المسلمين في تطوير هذا العلم، بإدراج 

، وبحيث يجد المعلم فرصًة للتعريج على هذه اإلضاءات، من خالل التعليق على هاسم
 .أو الصور اآليات أو النصوص

مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع : المحور األول -الصف الخامس االبتدائي -3
 السعودي

 
يركز هذا المحور على الكشف عن مدى تنفيذ أو تقيد كتب الرياضيات بتعزيز الهوية    

اإلسالمية، وقيم المجتمع السعودي، واالتساق مع التشريعات والنظم المحلية وعدم 
يندرج  ،مواصفات (1)التصادم معها، واالرتباط بالبيئة الجغرافية السعودية، ويتضمن 

نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة، من مؤشرات، ويتم عرض ( 32)تحتها 
 :كما يلي خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور

 
 مراعاة الهوية اإلسالمية: المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول   
 الطالب رات المواصفة األولى في كتابالتكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤش

 :وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي
 

 ( 1-1-4)جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى 

 "مراعاة الهوية اإلسالمية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

 جدا
ــــــــق المحتــــــــوى مــــــــع مبــــــــادئ الشــــــــريعة  3 يتواف

 .اإلسالمية
    1 ت

1.22 2.222 
3 

    322 ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

 جدا
ُيســِهم المحتــوى فــي تعزيــز الجانــب اإليمــاني  2

بتضمينه نصوصًا ودالئـل علميـة مـن القـرآن 
 .الكريم والسنة النبوية

   1  ت
2.22 2.222 1 

   322  ن

يتضــــمن المحتــــوى مــــآثر العلمــــاء المســــلمين  1
 . في االكتشافات العلمية وتقدم العلم

 1    ت
2.222 2.222 4 

 322    ن

4 
يعـــــــــزز المحتـــــــــوى الســـــــــلوكيات والضـــــــــوابط 

 .األخالقية الحميدة لدى الطالب

 4    
1.22 2.222 3 

 322    

 2.22  تحقق المواصفة األولى من المحور األوللمستوى  الدرجة الكلية
1.414 

  

 ٪11.1 لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول النسبة المئوية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
 ، وبانحراف معياري(2.22)تساوي " مراعاة الهوية اإلسالمية"المواصفة األولى 

وبذلك تكون  ،(2.21أقل من-3.1)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(3.434)
 (.٪11.1)وبنسبة  ،درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة

-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
لكل ( 1.22)وبمتوسط حسابي  ،الرابع بدرجة مرتفعةو األول  ان، وتحقق المؤشر (1.22

 ،، يليهما في المرتبة الثالثة المؤشر الثانيمكررمنهما، وجاء المؤشران في المرتبة األولى 
ودرجة تحقق متوسطة، وفي المرتبة الرابعة المؤشر  ،(2.22)بمتوسط حسابي قيمته 

حتل وبذلك ا ،(2.22)بمتوسط حسابي قيمته  ،الذي تحقق بدرجة منخفضة جداً  ،الثالث
 .المرتبة األخيرة

 
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي بفصلية األول والثاني توافقه مع    

بجميع  -حيث لم يظهر في ثنايا الكتاب  ،مبادئ الشريعة اإلسالمية بدرجة مرتفعة
ما يخالف مبادئ الدين اإلسالمي  -سواء موضوع الدرس أو األمثلة أو الصور ،مكوناته

عملية المواءمة، بل وفي الوقت  أثناءمما يعني أن هذا الجانب القى اهتماما  ؛حةالسم
ومبادئ شرعية  اعتاد  ،ذاته حوى الكتاب دعوات  صريحة ألعمال يتعب د بها المسلم

، (11)، الصفحة (21)كتاب الطالب، الفصل الرابع، التدريب في ذكر  مراعاتها، مثل ما
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التي  ،المصافحة – أيضاً  –ومن تلك المبادئ . الكريم يختم القرآن أن عبد المجيدمن 
 (.31)، الصفحة (1)ذكرت في كتاب الطالب، الفصل السابع، التدريب 

التي يدعو  ،كذلك يالحظ أن هذا الكتاب جاء معززًا لسلوكيات الطالب المنضبطة    
سبيل  على -وتتجلى هذه السلوكيات في بعض النماذج، منها  والمجتمع، إليها الدين

كتاب الطالب، الفصل في التخطيط للتوفير واالدخار، كما ورد  -المثال ال الحصر 
ومن . أن هيا أرادت توفير مبلت من المالمن ، (311)، الصفحة (1)السادس، التدريب 

تلك السلوكيات أيضًا مساعدة األم في أعمال المنزل، والذي تكرر ذكره في أمثلة الكتاب 
الواردة في كتاب الطالب،  ،وهي تساعد أمها في ترتيب الغرفةوصوره، كصورة البنت 

، وكما ورد في كتاب التمارين، الفصل (331)الفصل العاشر، فقرة استعد، الصفحة 
 .، حول مساعدة األم في غسل المالبس وكيها(34)، الصفحة (34)الثاني، التمرين 

اب جاء بعدد من األمثلة فالكت ؛كما يعزز المحتوى األخالق الحميدة لدى الطالب    
أو اإلشارة إلى صفة أو خلق  ،والنماذج التي يمكن أن يستغلها المعلم لتعزيز سلوك معين

والعدل، والتي أشار إليها  ،مشاركة اآلخرين :مثل ،واألمثلة في المحتوى كثيرة. حسن
كتاب الطالب، الفصل السادس، في الكتاب في أكثر من موضع، منها التدريب الوارد 

 ، وكذلك، حيث اقتسم أربعة أشخاص فطيرة كبيرة بالتساوي(311)، الصفحة (1)التدريب 
، (21)، الصفحة (2)التعاون الذي ذكر في كتاب التمارين، الفصل التاسع، التمرين 

هذه األمثلة وغيرها كثير تدعو . حيث تعاون فهد وأخوه على قطف الرطب من النخلة
أخذت في اعتبارها كل ما من شأنه تعزيز وتكريس سلوك على أن عملية المواءمة  للتأكيد

 . وأخالق الطالب الحميدة
وعلى الرغم من أن الكتب عالجت تعزيز السلوكيات ودعم األخالق الحميدة لدى    

ن أو السنة آالطالب بدرجة مرتفعة، إال أن محتوى الكتاب لم يتضمن دالئل علمية من القر 
وكذلك . سواء بأمثلة أو بصور أو غيره ،واإلشارة إليهامع إمكانية تضمينها  كاف،بشكل 

من مآثر علماء المسلمين الذي  أياً لم يظهر خالل تحليل محتوى هذه الكتب أنها تضمنت 
علماء مع أن وفي الرياضيات بشكل خاص،  ،ساهموا في تطوير العلوم بشكل عام

ومن حق  ،اضياتالمسلمين في الماضي كان لهم دور بارز في اكتشاف وتطوير الري
الطالب أن تتضمن هذه الكتب إشارات لهؤالء العلماء الذين ساهموا وبشكل كبير في 
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

 جدا
ُيســِهم المحتــوى فــي تعزيــز الجانــب اإليمــاني  2

بتضمينه نصوصًا ودالئـل علميـة مـن القـرآن 
 .الكريم والسنة النبوية

   1  ت
2.22 2.222 1 

   322  ن

يتضــــمن المحتــــوى مــــآثر العلمــــاء المســــلمين  1
 . في االكتشافات العلمية وتقدم العلم

 1    ت
2.222 2.222 4 

 322    ن

4 
يعـــــــــزز المحتـــــــــوى الســـــــــلوكيات والضـــــــــوابط 

 .األخالقية الحميدة لدى الطالب

 4    
1.22 2.222 3 

 322    

 2.22  تحقق المواصفة األولى من المحور األوللمستوى  الدرجة الكلية
1.414 

  

 ٪11.1 لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول النسبة المئوية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
 ، وبانحراف معياري(2.22)تساوي " مراعاة الهوية اإلسالمية"المواصفة األولى 

وبذلك تكون  ،(2.21أقل من-3.1)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(3.434)
 (.٪11.1)وبنسبة  ،درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة

-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
لكل ( 1.22)وبمتوسط حسابي  ،الرابع بدرجة مرتفعةو األول  ان، وتحقق المؤشر (1.22

 ،، يليهما في المرتبة الثالثة المؤشر الثانيمكررمنهما، وجاء المؤشران في المرتبة األولى 
ودرجة تحقق متوسطة، وفي المرتبة الرابعة المؤشر  ،(2.22)بمتوسط حسابي قيمته 

حتل وبذلك ا ،(2.22)بمتوسط حسابي قيمته  ،الذي تحقق بدرجة منخفضة جداً  ،الثالث
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في عدم ظهورها أنها غير موجودة في النسخة   ونعتقد أن السبب. تطور هذا العلم
واكتفت باستبدال  ،األصلية بطبيعتها، والمواءمة لم تمارس إضافات على األصل

طبيعة المجتمع السعودي تعديلها، وكتاب الصف  النصوص والصور التي فرضت
الخامس االبتدائي خال من هذه اإلشارات، وربما كان للمرحلة العمرية أيضًا دور في 

 .إغفال هذه الجزئية
وينسجم معها  ،االبتدائي يراعي الهوية اإلسالمية وعليه نجد أن كتاب الصف الخامس   

فالمحتوى يتوافق مع  ؛ب أو في صورةسواء في نص مكتو  ،وال يوجد ما يخالف ذلك
ويؤكد على األخالق الحميدة بشكل واضح ودرجة  ،ويعزز سلوكيات الطالب ،الشريعة

 ،مرتفعة، ولكن ما يزال الكتاب في حاجة إلى إضافة ما يشير إلى مآثر العلماء المسلمين
الم أو أو بمثال رياضي يعطي المعلم من خالله لمحة لذلك الع ،سواء بصورة تقريبية

في موضوعات  تدرجباألمثلة التي تصلح أن  انمنجزه، إضافة إلى أن القرآن والسنة مليئ
 .حتى يتم ربط الطالب بالقرآن الكريم والسنة النبوية من خالل هذه األمثلة ،الرياضيات

 
 مراعاة الهوية الوطنية:  المواصفة الثانية

واالنحراف المعياري لهذه  التكرارات والمتوسط الحسابي( 1-1-4)يوضح الجدول  
التكرارات، والنسب المئوية مستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي
 

 (1-1-4)جدول 
المواصفة الثانية  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات

 "ة الوطنيةمراعاة الهوي"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

مجــاالت خدمــة فــي لمشــاركة إلــى ايشــير المحتــوى  1
ــــل ،المجتمــــع الحمــــالت التطوعيــــة، وعضــــوية : مث

 .الجمعيات الخيرية، والكشافة

    4 ت
1.22 2.222 

3 

    322 ن

يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمـع السـعودي  1
 ...،والحجاب، الزي: مثل، وثوابته الدينية

    4 ت
1.22 2.222 

3 

    322 ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

: مثـــــل ،يعـــــزز المحتـــــوى ثقافـــــة األعمـــــال المهنيـــــة 1
 ....،التجارة، الصناعة، الحرف المهنية

    4 ت
1.22 2.222 

3 

    322 ن

  2.222 1.22 مستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األولل الكليةالدرجة 

 ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (1.22)تساوي من المحور األول " مراعاة الهوية الوطنية"المواصفة الثانية 

وبذلك تكون ، (1.22-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.22)معياري 
 (.٪322)وبنسبة  ،درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة

، (1.22)وقد كانت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة   
 .ودرجة تحقق هذه المؤشرات مرتفعة

مجاالت خدمة المجتمع، في حليل محتوى الكتاب إشارته إلى المشاركة ُيظهر ت   
حيث تجل ى ذلك من  ؛كالحمالت التطوعية والجمعيات الخيرية والكشافة، بدرجة مرتفعة

كتاب الطالب، في خالل العديد من األمثلة والتدريبات والصور، مثل ما ذكر صريحًا 
ل أن جمعية خيرية توزع عددًا من علب ، حو (44)الفصل الثامن، فقرة استعد، الصفحة 

نسان الواردة في كتاب الطالب، إالحليب وعبوات التمر على الفقراء، ومثل صورة جمعية 
كتاب الطالب، الفصل في ومثل ما ذكر (. 11)، الصفحة (13)الفصل الرابع، التدريب 

معدنية  ا، حيث جمع مجموعة من الكشافة علب(341)، الصفحة (31)الخامس، التدريب 
ويمكن أن يعود سبب اهتمام الكتاب بهذا المجال . ضمن حملة لتشجيع إعادة التصنيع

إلى توافره في النسخة األصلية، وشيوع مثل تلك المشاركات الخدمية في المجتمع الذي 
مما يعني انتقال ذلك االهتمام من خالل عملية  ،انتمت إليه تلك النسخة من الكتاب

 .المواءمة
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي بفصليه األول والثاني كما    

مراعاته لعادات وتقاليد المجتمع السعودي وثوابته الدينية، كالزي والحجاب، بدرجة مرتفعة 
حيث لم يظهر في الكتاب بجميع جزئياته من نصوص أو صور ما يخالف عادات  ،كذلك
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لك التقاليد من خالل عدة نماذج كصور األوالد واتضحت ت. المجتمع السعودي وتقاليده
بالثياب، وهي الزي السعودي الرسمي، وصور البنات بالزي المدرسي المحتشم، وقيامهن 

وهذا يعني أن هذا الجانب القى اهتمامًا بالغًا  ،بمهام الطبخ ونحوها من األعمال المنزلية
 .عند مواءمة الكتاب للمجتمع السعودي

ق بتعزيز محتوى الكتاب لثقافة األعمال المهنية فُيظهر التحليل توافر هذا أما فيما يتعل   
كالتجارة  ،التعزيز بدرجة مرتفعة أيضًا، حيث تمي ز محتوى الكتاب بدعمه لمختلف المهن

بين  واألمثلة والصور التي تبي ن ذلك كثيرة ومتنوعة ما ،والزراعة والحرف اليدوية وغيرها
عداد الفطائر وصناعة  البيع والطالء والتبليط والزراعة والصناعة وتربية الحيوانات وا 

حيث تنوعت بإشارتها إلى مهن  ،األساور وغيرها، وموزعة من ناحية أخرى بين الجنسين
 .وأخرى للبنات ،مالئمة لألوالد

وعليه نجد أن كتاب الصف الخامس االبتدائي تمي ز بمراعاته للهوية الوطنية وتالؤمه    
يراعي عادات وتقاليد  -من نصوص أو صور  ،بكل مكوناته -فالمحتوى  ؛معها تماماً 

ويدعم ثقافة األعمال المهنية  ،ويدعو إلى مشاركة المجتمع وخدمته ،المجتمع السعودي
 .وبشكل واضح وصريح ،المختلفة بدرجة مرتفعة

 
 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية:  المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)الجدوليوضح    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي
 

 (1-1-4)جدول 
المواصفة الثالثة  ية لمؤشراتالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 

 "مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يعزز المحتوى قيمة منجزات وثروات الوطن  1
 .والحفاظ عليها

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

   1  ت .يراعي المحتوى تنوع البيئات المحلية 1
2.22 2.222 

2 

   322  ن
حصاءات من ا  يتضمن المحتوى أمثلة ودالئل و  32

 .البيئة المحلية

   1  ت
2.22 2.222 

2 

   322  ن

  0.577 2.11 لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األول الدرجة الكلية

 ٪11.11 مستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األولل النسبة المئوية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
من المحور األول تساوي " مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"المواصفة الثالثة 

 –2.21)هذا المتوسط في المدى ما بين ، ويقع (2.111)، وبانحراف معياري (2.11)
 (.٪11.11)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22أقل من 

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين     
، (1.22)بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي قيمته ( 1)، وتحقق المؤشر (2.22-1.22)

بدرجة متوسطة،  وبمتوسط ( 32)و( 1)ء في المرتبة األولى، بينما تحقق المؤشران وجا
 (. 2.22)حسابي قيمته 

ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي بفصليه األول والثاني تعزيزه    
وات ضح ذلك من خالل . والحفاظ عليها بدرجة مرتفعة ،لقيمة منجزات وثروات الوطن

وبرج  ،األبراج كبرج المملكة :مثل ،أمثلة وصور من منجزات الوطن وثرواتهاالستشهاد ب
. وغيرها ،الرياض، وشبكات الطرق، وآبار النفط، والمتاحف، والعمالت النقدية السعودية

ورغم مراعاة محتوى الكتاب لما هو موجود في البيئة المحلية من منجزات وثروات، إال أن 
حصاءات من البيئة المحلية ظهر مراعاته لتنوع هذه البيئة وت ضمينه أمثلة ودالئل وا 

ن كانت في  -بدرجة متوسطة، فاألمثلة والدالئل واإلحصاءات من البيئة المحلية  وا 
كذكر ارتفاعات  ،معظمها تعرضت لمنجزات الوطن وثرواته سواء بالنص أو بالصورة

واإلشارة إلى عدة مدن  ،األبراج والجبال وأطوال الطرق وفئات األوراق النقدية ونحوها
إال أنه ال يزال هناك  - والتطرق للنزهات البرية والبيئة البحرية والمرتفعات ،سعودية

واالتساع الجغرافي الذي  ،والتأكيد على ذلك التنوع البيئي ،إمكانية لتدعيم هذا الجانب
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واإلشادة  ،تمي زت به المملكة العربية السعودية، بالمزيد من األمثلة واإلشارات والصور
 .حصائياتا  بذلك كدالئل و 

وهذا يعني أن عملية مواءمة الكتاب اهتمت بتنمية جانب الحفاظ على منجزات وثروات    
الوطن واإلشادة بها لدى الطالب، وربما يعود ذلك االهتمام إلى اهتمام النسخة األصلية 

خر من منجزات  بهذا الجانب بطبيعة الحال، كونها تنتمي إلى مجتمع  ال يخلو هو اآل
إلى الحفاظ عليها، ويستخدمها  - من خالل مناهجه المدرسية - يدعو الطالبو  ،وثروات

ليربط المحتوى بواقع الطالب، وهو األمر الذي تمي ز به الكتاب بنسختيه  ؛في أمثلته
األصلية والمواءمة، ولكن ما يزال الكتاب في حاجة إلى المزيد من اإلشارة إلى التنوع في 

 .والمزيد من الدالئل واألمثلة واإلحصائيات التي تخدم مجال الرياضيات ،ئة المحليةالبي
وبناًء عليه فإن كتاب الصف الخامس االبتدائي يراعي التشريعات والنظم المحلية    

لمحافظة إلى اويدعو  ،بدرجة مرتفعة، فمحتوى الكتاب يعزز قيمة منجزات وثروات الوطن
ويستدل  بإحصاءات وأمثلة وصور من تلك البيئة  ،لبيئة المحليةعليها، ويشير إلى تنوع ا

 .كذلك
 

 :كتاب الصف الخامس االبتدائي -خالصة نتائج المحور األول 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول    

كتاب الطالب التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور األول في 
 :وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي

 (1-1-4)جدول 
 الخامس للصف الرياضيات لكتاب األول المحور لمواصفات المئوية والنسب المتوسطات

   
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 متوسط ٪11.1 1.414 2.22 .اإلسالميةمراعاة الهوية  3
 3 مرتفع ٪322 2.222 1.22  .مراعاة الهوية الوطنية 2
 2 مرتفع ٪11.11 0.577 2.11 .مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية 1

  مرتفع ٪13.44 0.510 2.44 ةلمحور األول الكليامستوى تحقق مواصفات 
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور  أعاله(  1-1-4)يتضح من الجدول    
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.13)، وبانحراف معياري (2.44)تساوي  ةاألول الكلي

، ونسبة (1.22-2.21)المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
 (. ٪13.44)التحقق تساوي  

، (1.22-2.22)حقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة ت 
وبمتوسط حسابي  ،بدرجة مرتفعة" مراعاة الهوية الوطنية"حيث تحققت المواصفة الثانية 

مراعاة التشريعات والنظم "ليها المواصفة الثالثة ت ،لتكون في المرتبة األولى ،(1.22)بلت 
، (2.11)وسط حسابي بلت بمت ،وبدرجة تحقق مرتفعة ،المرتبة الثانيةفي " والبيئات المحلية

، (2.22)فقد تحققت بمتوسط حسابي "  مراعاة الهوية اإلسالمية"أما المواصفة األولى 
 .وبدرجة تحقق متوسطة ،المرتبة الثالثة في المحور األولفي وجاءت 

وبهذا يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي أنه متوائم مع ثقافة    
رجة مرتفعة، حيث اتضحت مراعاة محتوى الكتاب للهوية الوطنية المجتمع السعودي بد

ن ظهرت مراعاته للهوية اإلسالمية بدرجة  والتشريعات والنظم المحلية بدرجة مرتفعة، وا 
إشارات  ةمن أي خلتحيث  ؛وربما يعود ذلك إلى طبيعة النسخة األصلية من الكتاب. أقل

بحسب المجتمع الذي انتمت إليه أصاًل، بينما لم يخُل ذلك  ،إلى الهوية الدينية اإلسالمية
المجتمع كسائر المجتمعات من نظم وطنية وتشريعات محلية، تتشابه في كثير  من 

ومن . المجتمع السعودي، وانتقلت هي األخرى مع المواءمةفي جوانبها مع ما هو موجود 
المهنية، والحفاظ على منجزات األمثلة على ذلك المشاركة المجتمعية، وثقافة األعمال 

 .الوطن
لت النصوص والصور إلى ما هو مالئم للمجتمع السعودي ببيئاته المتنوعة  ،فالمواءمة حو 

وبهويتيه الوطنية واإلسالمية، إال أن األخيرة ما زالت في حاجة إلى المزيد من التدعيم من 
يم أو السنة النبوية، خالل إضافة نصوص مناسبة ومرتبطة بالرياضيات من القرآن الكر 

أو عالم وكذلك اإلشارة إلى إسهامات العلماء المسلمين في تطوير هذا العلم، بإدراج صورة 
، وبحيث يجد المعلم فرصًة للتعريج على هذه اإلضاءات، من خالل التعليق على هاسم

 .اآليات أو النصوص أو الصور
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 توى لثقافة المجتمع السعوديمناسبة المح: المحور األول -الصف الثاني المتوسط -4
 مراعاة الهوية اإلسالمية :المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :وهي كما يلي ،للصف الثاني المتوسط الطالب
 

 (1-1-4)جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى 

 "مراعاة الهوية اإلسالمية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
 منخفض متوسط مرتفع نسبة

منخفض 
 جدا

3 
يتوافق المحتوى مع مبادئ الشريعة 

 .اإلسالمية
    4 ت

1.22 2.22 3 
    322 ن

2 
ُيسِهم المحتوى في تعزيز الجانب اإليماني 
بتضمنه نصوصًا ودالئل علمية من القرآن 

 .الكريم والسنة النبوية

  1 3  ت
3.21 2.12 1 

  11 21  ن

1 
في يتضمن المحتوى مآثر العلماء المسلمين 

 .االكتشافات العلمية وتقدم العلم
   4  ت

2.22 2.22 2 
   322  ن

4 
يعزز المحتوى السلوكيات والضوابط 

 .األخالقية الحميدة لدى الطالب
    4 ت

1.22 2.22 3 
    322 ن

  2.321 2.13 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 ٪11.2 لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األولالنسبة المئوية 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
، ويقع هذا (2.321)، وبانحراف معياري (2.13)تساوي " مراعاة الهوية اإلسالمية"األولى 

درجة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكون ( 1.22-2.21)بين  المتوسط في المدى ما
 (.٪11.2)وبنسبة  ،مرتفعة

-3.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
وبمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،، وتحقق المؤشران األول والرابع بدرجة مرتفعة(1.22

بمتوسط  ،لمؤشر الثالثفي المرتبة األولى، يليهما في المرتبة الثانية ا حال  و  ،(1.22)
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ودرجة تحقق متوسطة، أما المؤشر الثاني فقد تحقق بدرجة  ،(2.22)حسابي قيمته 
 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة ،(3.21)بمتوسط حسابي قيمته  ،منخفضة

 
الثاني المتوسط بفصلية األول والثاني توافقه مع  ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف   

بجميع  -حيث لم يظهر في ثنايا الكتاب  ؛ة بدرجة مرتفعةمبادئ الشريعة اإلسالمي
ما يخالف مبادئ الدين اإلسالمي  -سواء موضوع الدرس أو األمثلة أو الصور ،مكوناته
 . مما يعني أن هذا الجانب القى اهتمامًا عند مواءمته للمجتمع السعودي ،السمحة

والتي  ،لطالب المنضبطةكذلك يالحظ أن محتوى الكتاب جاء معززًا لسلوكيات ا    
على  -يدعو إليها الدين والمجتمع، وتتجلى هذه السلوكيات في بعض النماذج، منها 

كتاب التمارين في التخطيط للتوفير وادخار المال، كما ورد  - سبيل المثال ال الحصر
وكما . لاير( 3222)، حيث وفر محمد مبلت (33)، الصفحة (24)الفصل األول، التمرين 

، بأن أحمد يبحث عن (11)، الصفحة (1)كتاب الطالب، الفصل الرابع، التدريب ي فورد 
كتاب في كما ورد  ،ومن تلك السلوكيات التصدق والتبرع للمحتاجين ،وظيفة بدوام جزئي

حيث  وفر  ،جابةالتحقق من معقولية اإل تدريب (124)الطالب، الفصل الرابع، الصفحة
وكما ورد . ويريد أن يتبرع منه للفقراء والمحتاجين في شهر رمضان ،مبلغًا من المال أخي

، حيث أعطى (12)، الصفحة (1)أيضا في كتاب التمارين، الفصل األول، التمرين 
ومن تلك السلوكيات أيضًا المساعدة في أعمال .  ٪ من مصروفه لشقيقه11عاصم 

عت مها قالب حلوى، حيث عندما صن :المنزل، الذي تكرر ذكره في أمثلة الكتاب، مثل
وكما ورد في (. 41)، الصفحة (4)ذكر ذلك في كتاب الطالب، الفصل السادس، التمرين 

، حول مساعدة غادة ألمها (14)، الصفحة (1)كتاب التمارين، الفصل األول، التمرين 
 .في شراء أغراض المنزل من مراكز التسوق

فالكتاب جاء بعدد من األمثلة  ؛بكما يعزز المحتوى األخالق الحميدة لدى الطال   
أو اإلشارة إلى صفة أو خلق  ،والنماذج التي يمكن أن يستغلها المعلم لتعزيز سلوك معين

واألمثلة في المحتوى كثيرة، مثل مشاركة اآلخرين أفراحهم وتوزيع الهدايا، والتي . حسن
الطالب، الفصل منها التدريب الوارد بكتاب و أشار إليها الكتاب في أكثر من موضع، 

. ، حيث يرغب فهد في شراء عدد من الهدايا لزمالئه(12)الثالث، فقرة استعد، الصفحة 
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 مراعاة الهوية اإلسالمية :المواصفة األولى
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، حيث (11)، الصفحة (1)كذلك ما ذكر في كتاب الطالب، الفصل السابع، التدريب 
ما ذكر في كتاب الطالب، الفصل  ومن ذلك. اشترت مها هدايا لثمان من بنات إخوانها

هذه . ، حين أهدي لعمر بطاقة شراء من مكتبة(14)، الصفحة (22)السابع، التدريب 
على أن عملية المواءمة أخذت في اعتبارها كل ما من شأنه  للموافقةاألمثلة وغيرها تدعو 

 .تعزيز وتكريس سلوك وأخالق الطالب الحميدة
وعلى الرغم من أن الكتب عالجت تعزيز السلوكيات ودعم األخالق الحميدة لدى   

الب بدرجة مرتفعة، إال أنه لم يظهر بوضوح خالل تحليل محتوى هذه الكتب أنها الط
وفي  ،الذي ساهموا في تطوير العلوم بشكل عام ،تضمنت ذكرًا لعلماء المسلمين

مثل قصر الحمراء الذي  ،الرياضيات بشكل خاص، بينما ذكرت بعض مآثر المسلمين
 ،وتلوين الزجاج ،فن العمارة اإلسالميةوتميز المسلمين ب ،بناه المسلمون في األندلس

 .وجميعها ذكرت في كتاب الطالب الفصل الدراسي األول

وفي المقابل أظهر التحليل أن محتوى الكتاب لم يتضمن دالئل علمية من القران أو    
كتاب في من خالل مواضع معدودة مثل ما ذكر  ،السنة ولكنه يعزز الجانب اإليماني

لربط بالحياة بأن كسوف الشمس آية من آيات اهلل، وأن ديننا الحنيف الطالب، في فقرات ا
وأن الرياضة تقي بإذن اهلل من اإلصابة بالسكري  ،أوصانا باالعتدال وعدم اإلسراف

ومقدار الزكاة  ،مثل شهادة التوحيد ،وارتفاع ضغط الدم، واإلشارة إلى بعض أركان اإلسالم
كما تجدر اإلشارة إلى أن . في بضعة تدريبات وذكر شهر رمضان ،المستحقة على المال

مثل صور  ،بل تحقق بالصور أيضا ،تعزيز الجانب اإليماني لم يقتصر على األلفاظ فقط
 .ومسجد قبة الصخرة ،والحجاج ،باب الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام

وينسجم وعليه نجد أن محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط يراعي الهوية اإلسالمية    
فهو يتوافق مع . سواء في نص مكتوب أو في صورة ،وال يوجد ما يخالف ذلك ،معها

ودرجة  ،ويؤكد على األخالق الحميدة بشكل واضح ،الشريعة ويعزز سلوكيات الطالب
سواء  ،مرتفعة، ولكن ما يزال الكتاب في حاجة إلى إضافة ما يشير إلى العلماء المسلمين

يعطي المعلم من خالله لمحة لذلك العالم أو منجزه، إضافة ه، أو اسمعالم بإدراج صورة 
إلى إمكانية ربط الطالب بالقرآن الكريم والسنة النبوية، من خالل االستشهاد بما يحويه 

 .هذان المصدران المهمان من أمثلة ونصوص تصلح أن تكون في موضوعات الرياضيات
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 مراعاة الهوية الوطنية:  المواصفة الثانية
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-1-4)ضح الجدول يو   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 
 :وهي كما يلي ،متوسطالالطالب للصف الثاني 

 (32-1-4)جدول 
واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 "مراعاة الهوية الوطنية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

1 
مجـاالت فـي لمشـاركة إلـى ايشير المحتـوى 
الحمـالت التطوعيـة، : مثل ،خدمة المجتمع

 .وعضوية الجمعيات الخيرية، والكشافة

 3 4   ت
2.11 2.12 1 

 21 11   ن

1 
ـــوى عـــادات وتقاليـــد المجتمـــع  يراعـــي المحت

ـــــل ،الســـــعودي وثوابتـــــه الدينيـــــة ـــــزي: مث ، ال
 .والحجاب

    1 ت
1.22 2.22 3 

    322 ن

1 

 ،يعــــزز المحتــــوى ثقافــــة األعمــــال المهنيـــــة
التجــــــــــــارة، الصــــــــــــناعة، الحــــــــــــرف : مثــــــــــــل
 ....،المهنية

   4 4 ت
2.21 2.12 2 

   11 21 ن

  2.21 2.22 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق أعاله أن ( 32-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (2.22)من المحور األول تساوي " مراعاة الهوية الوطنية"المواصفة الثانية 

وبذلك  ،(2.21أقل من  –3.12)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.21)معياري 
 (.٪11.1)وبنسبة  ،تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة

في هذه المواصفة على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 1)ر رقم وقد حصل المؤش    
بمتوسط  ،(1)وجاء في المرتبة األولى، يليه المؤشر رقم  ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(1.22)

ليحتل المرتبة الثانية، وأخيرًا في  ،ودرجة تحقق مرتفعة ،(2.21)حسابي بلغت قيمته 
بدرجة تحقق  ،(2.11)بي بلغت قيمته بمتوسط حسا ،(1)المرتبة الثالثة جاء المؤشر رقم 

 . منخفضة
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، حيث (11)، الصفحة (1)كذلك ما ذكر في كتاب الطالب، الفصل السابع، التدريب 
ما ذكر في كتاب الطالب، الفصل  ومن ذلك. اشترت مها هدايا لثمان من بنات إخوانها

هذه . ، حين أهدي لعمر بطاقة شراء من مكتبة(14)، الصفحة (22)السابع، التدريب 
على أن عملية المواءمة أخذت في اعتبارها كل ما من شأنه  للموافقةاألمثلة وغيرها تدعو 

 .تعزيز وتكريس سلوك وأخالق الطالب الحميدة
وعلى الرغم من أن الكتب عالجت تعزيز السلوكيات ودعم األخالق الحميدة لدى   

الب بدرجة مرتفعة، إال أنه لم يظهر بوضوح خالل تحليل محتوى هذه الكتب أنها الط
وفي  ،الذي ساهموا في تطوير العلوم بشكل عام ،تضمنت ذكرًا لعلماء المسلمين

مثل قصر الحمراء الذي  ،الرياضيات بشكل خاص، بينما ذكرت بعض مآثر المسلمين
 ،وتلوين الزجاج ،فن العمارة اإلسالميةوتميز المسلمين ب ،بناه المسلمون في األندلس

 .وجميعها ذكرت في كتاب الطالب الفصل الدراسي األول

وفي المقابل أظهر التحليل أن محتوى الكتاب لم يتضمن دالئل علمية من القران أو    
كتاب في من خالل مواضع معدودة مثل ما ذكر  ،السنة ولكنه يعزز الجانب اإليماني

لربط بالحياة بأن كسوف الشمس آية من آيات اهلل، وأن ديننا الحنيف الطالب، في فقرات ا
وأن الرياضة تقي بإذن اهلل من اإلصابة بالسكري  ،أوصانا باالعتدال وعدم اإلسراف

ومقدار الزكاة  ،مثل شهادة التوحيد ،وارتفاع ضغط الدم، واإلشارة إلى بعض أركان اإلسالم
كما تجدر اإلشارة إلى أن . في بضعة تدريبات وذكر شهر رمضان ،المستحقة على المال

مثل صور  ،بل تحقق بالصور أيضا ،تعزيز الجانب اإليماني لم يقتصر على األلفاظ فقط
 .ومسجد قبة الصخرة ،والحجاج ،باب الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام

وينسجم وعليه نجد أن محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط يراعي الهوية اإلسالمية    
فهو يتوافق مع . سواء في نص مكتوب أو في صورة ،وال يوجد ما يخالف ذلك ،معها

ودرجة  ،ويؤكد على األخالق الحميدة بشكل واضح ،الشريعة ويعزز سلوكيات الطالب
سواء  ،مرتفعة، ولكن ما يزال الكتاب في حاجة إلى إضافة ما يشير إلى العلماء المسلمين

يعطي المعلم من خالله لمحة لذلك العالم أو منجزه، إضافة ه، أو اسمعالم بإدراج صورة 
إلى إمكانية ربط الطالب بالقرآن الكريم والسنة النبوية، من خالل االستشهاد بما يحويه 

 .هذان المصدران المهمان من أمثلة ونصوص تصلح أن تكون في موضوعات الرياضيات
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 مراعاة الهوية الوطنية:  المواصفة الثانية
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-1-4)ضح الجدول يو   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب 
 :وهي كما يلي ،متوسطالالطالب للصف الثاني 

 (32-1-4)جدول 
واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 "مراعاة الهوية الوطنية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

1 
مجـاالت فـي لمشـاركة إلـى ايشير المحتـوى 
الحمـالت التطوعيـة، : مثل ،خدمة المجتمع

 .وعضوية الجمعيات الخيرية، والكشافة

 3 4   ت
2.11 2.12 1 

 21 11   ن

1 
ـــوى عـــادات وتقاليـــد المجتمـــع  يراعـــي المحت

ـــــل ،الســـــعودي وثوابتـــــه الدينيـــــة ـــــزي: مث ، ال
 .والحجاب

    1 ت
1.22 2.22 3 

    322 ن

1 

 ،يعــــزز المحتــــوى ثقافــــة األعمــــال المهنيـــــة
التجــــــــــــارة، الصــــــــــــناعة، الحــــــــــــرف : مثــــــــــــل
 ....،المهنية

   4 4 ت
2.21 2.12 2 

   11 21 ن

  2.21 2.22 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق أعاله أن ( 32-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (2.22)من المحور األول تساوي " مراعاة الهوية الوطنية"المواصفة الثانية 

وبذلك  ،(2.21أقل من  –3.12)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.21)معياري 
 (.٪11.1)وبنسبة  ،تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة

في هذه المواصفة على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 1)ر رقم وقد حصل المؤش    
بمتوسط  ،(1)وجاء في المرتبة األولى، يليه المؤشر رقم  ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(1.22)

ليحتل المرتبة الثانية، وأخيرًا في  ،ودرجة تحقق مرتفعة ،(2.21)حسابي بلغت قيمته 
بدرجة تحقق  ،(2.11)بي بلغت قيمته بمتوسط حسا ،(1)المرتبة الثالثة جاء المؤشر رقم 

 . منخفضة
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ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط بفصليه األول والثاني مراعاته 
حيث ؛ لعادات وتقاليد المجتمع السعودي وثوابته الدينية، كالزي والحجاب، بدرجة مرتفعة

ادات ما يخالف ع -من نصوص أو صور ،بجميع جزئياته -لم يظهر في الكتاب 
كصور  ،ل اتضحت تلك التقاليد جلي ًة من خالل عدة نماذجب ،المجتمع السعودي وتقاليده

األوالد بالثياب، وهي الزي السعودي الرسمي، وصور البنات بالزي المدرسي المحتشم 
 .وهذا يعني أن عملية المواءمة أوَلت هذا الجانب اهتمامًا بالغاً  .المتعارف عليه

 ،اهتمامه بتعزيز ثقافة األعمال المهنية - أيضاً  –محتوى الكتاب كما ُيظهر تحليل    
حيث ظهر توافر هذا التعزيز بدرجة مرتفعة أيضًا، وتمي ز محتوى الكتاب بدعمه لمختلف 

واتضح . كالتجارة والزراعة والحرف اليدوية وغيرها، دون التركيز على مهن معينة ،المهن
كما شملت المهن واألشغال األوالد  ،والمتنوعةذلك من خالل األمثلة والصور الكثيرة 

 .كل جنس حسب ما يالئم طبيعته من أعمال وحرف ،والبنات
مجاالت خدمة المجتمع، كالحمالت التطوعية في أما فيما يتعلق بإشارته إلى المشاركة    

محتوى الكتاب  ضم  حيث  ؛والجمعيات الخيرية والكشافة، فقد ظهرت بدرجة منخفضة
كتاب في تلك المشاركة، مثل ما ذكر إلى األمثلة والتدريبات التي تدعو بعضًا من 

، حول حملة للتبرع بالدم، وفي كتاب (14)، الصفحة (2)الطالب، الفصل الثالث، المثال 
، حيث توزع جمعية خيرية وجبات إفطار صائم (31)، الصفحة (1)التمارين،  التمرين 

ى المشاركة الخدمية في الكشافة ودعا إليها، كما عزز المحتو . في شهر رمضان المبارك
، حيث (341)، الصفحة (1)كتاب الطالب، الفصل الخامس، التدريب في مثل ما ذكر 

إال أن . يقف طالب واحد في الصف األولو  ،يقدم فريق من الكشافة تشكياًل في صفوف
فصول  يزال دون المستوى المأمول، ذلك أن بعض توفر الشواهد على هذا المؤشر ال

 .الكتاب خلت منها تماماً 
وعليه نجد أن كتاب الصف الثاني المتوسط تمي ز بمراعاته للهوية الوطنية وتالؤمه معها   

يراعي عادات وتقاليد المجتمع   -بكل مكوناته من نصوص أو صور -تمامًا، فالمحتوى 
ية المختلفة ويدعو إلى مشاركة المجتمع وخدمته، ويدعم ثقافة األعمال المهن ،السعودي

 .وبشكل واضح وصريح ،بدرجة مرتفعة
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 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية: المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 33-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 
 :   وهي كما يلي ،متوسطالالطالب للصف الثاني 

 (33-1-4)جدول 
نحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واال

 "مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يعزز المحتوى قيمة منجزات وثروات  1
 .الوطن والحفاظ عليها

  3 3  ت
3.12 2.111 

1 
  12 51  ن

  4 2 4 ت .يراعي المحتوى تنوع البيئات المحلية 1
2.22 2.131 

2 

  21 51 21 ن
حصاءات ا  يتضمن المحتوى أمثلة ودالئل و  32

 .من البيئة المحلية
    1 ت

1.22 2.22 
3 

    322 ن

  2.41 2.31 األولالدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور 

 ٪12.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األول

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 33-1-4)يتضح من الجدول   
من المحور األول تساوي " مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"المواصفة الثالثة 

أقل  –3.12)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.41)معياري ، وبانحراف (2.31)
 (.٪12.1)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة ،(2.21من 
وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين    
حسابي قيمته بدرجة مرتفعة، وبمتوسط ( 32)، وتحقق المؤشر رقم (3.12-1.22)
الذي تحقق  ،(1)، وجاء في المرتبة األولى، يليه في المرتبة الثانية المؤشر رقم (1.22)

، وأخيرًا في المرتبة الثالثة جاء المؤشر (2.22)بمتوسط حسابي قيمته  ،بدرجة متوسطة
 .بدرجة تحقق متوسطة ،(3.12)بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،(1)رقم 
متوسط بفصليه األول والثاني تضمينه أمثلة الب الصف الثاني ُيظهر تحليل محتوى كتا  

حصاءات من البيئة المحلية بدرجة مرتفعة، كذكر أبواب الحرم المكي وعددها،  ودالئل وا 
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ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط بفصليه األول والثاني مراعاته 
حيث ؛ لعادات وتقاليد المجتمع السعودي وثوابته الدينية، كالزي والحجاب، بدرجة مرتفعة

ادات ما يخالف ع -من نصوص أو صور ،بجميع جزئياته -لم يظهر في الكتاب 
كصور  ،ل اتضحت تلك التقاليد جلي ًة من خالل عدة نماذجب ،المجتمع السعودي وتقاليده

األوالد بالثياب، وهي الزي السعودي الرسمي، وصور البنات بالزي المدرسي المحتشم 
 .وهذا يعني أن عملية المواءمة أوَلت هذا الجانب اهتمامًا بالغاً  .المتعارف عليه

 ،اهتمامه بتعزيز ثقافة األعمال المهنية - أيضاً  –محتوى الكتاب كما ُيظهر تحليل    
حيث ظهر توافر هذا التعزيز بدرجة مرتفعة أيضًا، وتمي ز محتوى الكتاب بدعمه لمختلف 

واتضح . كالتجارة والزراعة والحرف اليدوية وغيرها، دون التركيز على مهن معينة ،المهن
كما شملت المهن واألشغال األوالد  ،والمتنوعةذلك من خالل األمثلة والصور الكثيرة 

 .كل جنس حسب ما يالئم طبيعته من أعمال وحرف ،والبنات
مجاالت خدمة المجتمع، كالحمالت التطوعية في أما فيما يتعلق بإشارته إلى المشاركة    

محتوى الكتاب  ضم  حيث  ؛والجمعيات الخيرية والكشافة، فقد ظهرت بدرجة منخفضة
كتاب في تلك المشاركة، مثل ما ذكر إلى األمثلة والتدريبات التي تدعو بعضًا من 

، حول حملة للتبرع بالدم، وفي كتاب (14)، الصفحة (2)الطالب، الفصل الثالث، المثال 
، حيث توزع جمعية خيرية وجبات إفطار صائم (31)، الصفحة (1)التمارين،  التمرين 

ى المشاركة الخدمية في الكشافة ودعا إليها، كما عزز المحتو . في شهر رمضان المبارك
، حيث (341)، الصفحة (1)كتاب الطالب، الفصل الخامس، التدريب في مثل ما ذكر 

إال أن . يقف طالب واحد في الصف األولو  ،يقدم فريق من الكشافة تشكياًل في صفوف
فصول  يزال دون المستوى المأمول، ذلك أن بعض توفر الشواهد على هذا المؤشر ال

 .الكتاب خلت منها تماماً 
وعليه نجد أن كتاب الصف الثاني المتوسط تمي ز بمراعاته للهوية الوطنية وتالؤمه معها   

يراعي عادات وتقاليد المجتمع   -بكل مكوناته من نصوص أو صور -تمامًا، فالمحتوى 
ية المختلفة ويدعو إلى مشاركة المجتمع وخدمته، ويدعم ثقافة األعمال المهن ،السعودي

 .وبشكل واضح وصريح ،بدرجة مرتفعة
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 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية: المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 33-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 
 :   وهي كما يلي ،متوسطالالطالب للصف الثاني 

 (33-1-4)جدول 
نحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واال

 "مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يعزز المحتوى قيمة منجزات وثروات  1
 .الوطن والحفاظ عليها

  3 3  ت
3.12 2.111 

1 
  12 51  ن

  4 2 4 ت .يراعي المحتوى تنوع البيئات المحلية 1
2.22 2.131 

2 

  21 51 21 ن
حصاءات ا  يتضمن المحتوى أمثلة ودالئل و  32

 .من البيئة المحلية
    1 ت

1.22 2.22 
3 

    322 ن

  2.41 2.31 األولالدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور 
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حصاءات من البيئة المحلية بدرجة مرتفعة، كذكر أبواب الحرم المكي وعددها،  ودالئل وا 
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ارتفاعات األبراج و  ،وبعض مالعب كرة القدم وسعتها، وفئات العمالت النقدية السعودية
ة محتوى الكتاب لما هو موجود في البيئة ورغم مراعا. ونحو ذلك ،والجبال وأطوال الطرق

ودالئل، إال أن مراعاته لتنوع هذه البيئة ظهر بدرجة متوسطة، متمثاًل في  المحلية أمثلةً 
والتطرق للنزهات البرية والبيئة البحرية والمرتفعات، وال  ،اإلشارة إلى عدة مدن سعودية

واالتساع  ،لك التنوع البيئيوالتأكيد على ذ ،يزال هناك إمكانية لتدعيم هذا الجانب
الجغرافي الذي تمي زت به المملكة العربية السعودية، بالمزيد من األمثلة واإلشارات 

 .والصور
والحفاظ عليها بدرجة  ،كما ظهر تعزيز محتوى الكتاب لقيمة منجزات الوطن وثرواته   

 ،وثرواتهواتضح ذلك من خالل االستشهاد بأمثلة وصور من منجزات الوطن  ،متوسطة
وبرج الفيصلية، وبناية وقف الملك عبدالعزيز في مكة  ،األبراج كبرج المملكة :مثل

وشبكات الطرق، ومعرض الكتاب  ،ومبنى وزارة الداخلية في مدينة الرياض ،المكرمة
، والعمالت النقدية وسعتهاالدولي بالرياض، وأبواب الحرم المكي، ومالعب كرة القدم 

وهذا يعني أن عملية مواءمة الكتاب . وغيرها ،لكة العربية السعوديةوعلم المم ،السعودية
راعت تنمية جانب الحفاظ على منجزات وثروات الوطن واإلشادة بها لدى الطالب، وربما 

كونها تنتمي  ؛يعود ذلك االهتمام إلى اهتمام النسخة األصلية بهذا الجانب بطبيعة الحال
جزات  وثروات يدعو الطالب إلى الحفاظ عليها، إلى مجتمع  ال يخلو هو اآلخر من من

ليربط المحتوى بواقع الطالب، وهو األمر الذي تمي ز به الكتاب  ،ويستخدمها في أمثلته
بنسختيه األصلية والمواءمة، ولكن ما يزال الكتاب في حاجة إلى المزيد من اإلشادة 

باإلشارة إلى ذلك حسب ما يخدم  ،والتنوع في البيئة المحلية ،بمنجزات وثروات الوطن
 .مجال الرياضيات

وبناًء عليه فإن كتاب الصف الثاني المتوسط يراعي التشريعات والنظم المحلية بدرجة   
ويشير إلى  ،متوسطة، فمحتوى الكتاب يستدل  بإحصاءات وأمثلة وصور من البيئة المحلية

 .فظة عليهاوالمحا ،ويعزز قيمة منجزات وثروات الوطن ،تنوعها كذلك
 (متوسط الثاني الصف كتاب) األول المحور نتائج خالصة
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التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور األول في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،متوسطالللصف الثاني 
 (32-1-4)جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسط
   

رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 3 مرتفع ٪11.2 2.321 2.13 .مراعاة الهوية اإلسالمية 3
 1 متوسط ٪11.1 2.21 2.22  .الوطنيةمراعاة الهوية  2
 2 متوسط ٪12.1 2.41 2.31 .مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية 1

  متوسط ٪12.1 2.31 2.31 ةلمحور األول الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 32-1-4)يتضح من الجدول   

، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.31)، وبانحراف معياري (2.31)األول الكلي تساوي 
أقل من -3.12)المحور متوسطة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (. ٪12.1)، ونسبة التحقق تساوي (2.21

، (2.13-2.22)حت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق المواصفات بين وتراو  
وبمتوسط حسابي  ،بدرجة مرتفعة" مراعاة الهوية اإلسالمية"حيث تحققت المواصفة األولى 

مراعاة "ليها المواصفة الثالثة ت ،وجاءت في المرتبة األولى في المحور األول ،(2.13)بلت 
بمتوسط حسابي بلغت  ،التي تحققت بدرجة متوسطة" محليةالتشريعات والنظم والبيئات ال

" مراعاة الهوية الوطنية"وجاءت المرتبة الثانية، وأخيرًا المواصفة الثانية  ،(2.31)قيمته 
وجاءت في المرتبة الثالثة  ،(2.22)وحصلت على متوسط حسابي  ،بدرجة تحقق متوسطة

 . بين مواصفات المحور األول
ليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط أنه متوائم مع ثقافة وبهذا يظهر من تح   

المجتمع السعودي بدرجة متوسطة، حيث اتضحت مراعاة محتوى الكتاب للهوية 
ن ظهرت مراعاته للتشريعات والنظم والبيئات المحلية وكذلك  اإلسالمية بدرجة مرتفعة، وا 

من حيث  ،نسخة األصليةوربما يعود ذلك إلى طبيعة ال ؛للهوية الوطنية بدرجة أقل
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وبيئاته  ،وله تشريعاته ونظمه ،ومجتمع آخر له هويته الخاصة ،انتمائها إلى وطن آخر
المحلية المختلفة في بعض جوانبها عن المجتمع السعودي بطبيعة الحال، مما أدى إلى 

من ناحية  أخرى على عملية  وفرضإشارات إلى الهوية الوطنية السعودية،  ةخلوها من أي
لمواءمة ضرورة مراعاته لتلك الهوية والتشريعات الخاصة بالمجتمع السعودي، وهو أمر ا

لكنها نجحت أيضًا قبل ذلك وبدرجة مرتفعة . نجحت المواءمة في تحقيقه بدرجة متوسطة
إشارات  ةفي مراعاتها للهوية اإلسالمية للمجتمع، رغم خلو النسخة األصلية للكتاب من أي

 .هاإلي
لت النصوص والصور إلى ما هو مالئم للمجتمع السعودي بهويتيه فالمواءمة    حو 

وبنظمه المحلية، إال أن هذه الجوانب ما زالت في حاجة إلى المزيد  ،اإلسالمية والوطنية
من خالل إضافة نصوص مناسبة ومرتبطة بالرياضيات من القرآن الكريم أو  ،من التدعيم

ك اإلشارة إلى إسهامات العلماء المسلمين في وكذل ،السنة النبوية، ومن منجزات الوطن
تطوير هذا العلم، بإدراج صورة أو اسم عالم، وبحيث يجد المعلم فرصًة للتعريج على هذه 

كما ال تزال الحاجة . اإلضاءات، من خالل التعليق على اآليات أو النصوص أو الصور
 .إلى التأكيد على المشاركات الخدمية للمجتمع قائمة أيضاً 

 مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي: المحور األول -الصف األول الثانوي -1
يركز هذا المحور على الكشف عن مدى تنفيذ أو تقيد كتب الرياضيات بتعزيز الهوية   

اإلسالمية، واالتساق مع التشريعات والنظم المحلية وعدم التصادم معها، ويتضمن ثالث 
مؤشرات، ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل  (32)يندرج تحتها  ،مواصفات

من  ابتداءً  ،صف لكلمواصفة، من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور 
الصف الثاني االبتدائي، ومن ثم الخامس االبتدائي يليه الثاني المتوسط، ثم األول 

 :صفوف مجتمعة كما يليومن ثم يتم عرض نتائج مواصفات هذا المحور لل ،الثانوي
 

 مراعاة الهوية اإلسالمية: المواصفة األولى
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-1-4)يوضح الجدول 

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 
 :   وهي كما يلي ،للصف األول الثانوي
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 (31-1-4)جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى 

 "مراعاة الهوية اإلسالمية"

 المؤشرات م
 التحقق مستوى تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

الشريعة  يتوافق المحتوى مع مبادئ 3
 .اإلسالمية

   3 4 ت
2.11 2.12 

3 

   21 11 ن

ُيسِهم المحتوى في تعزيز الجانب  2
بتضمنه نصوصًا ودالئل علمية  اإليماني

 .من القرآن الكريم والسنة النبوية

 1    ت
2.22 2.22 

4 

 322    ن

يتضمن المحتوى مآثر العلماء المسلمين  1
 .وتقدم العلمفي االكتشافات العلمية 

  1   ت
3.22 2.22 

1 

  322   ن

يعزز المحتوى السلوكيات والضوابط  4
 .األخالقية الحميدة لدى الطالب

   3 4 ت
2.11 2.12 

3 
   21 11 ن

 3.11 3.121 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول
 

 %14.31 األولى من المحور األولالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف معياري (3.121)تساوي " مراعاة الهوية اإلسالمية"المواصفة األولى 

وبذلك تكون  ،(2.21أقل من  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (3.11)
 (.٪14.31)وبنسبة  ،درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة

-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين    
وبمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،، وتحقق المؤشران األول والرابع بدرجة مرتفعة(2.11

بمتوسط  ،رتبة الثانية المؤشر الثالثوجاءا في المرتبة األولى، يليهما في الم ،(2.11)
جاء المؤشر الثاني بمتوسط  ودرجة تحقق منخفضة، وأخيراً  ،(3.22)حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة ،بدرجة تحقق منخفضة جداً  ،(2.22)حسابي بلغت قيمته 
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 مراعاة الهوية اإلسالمية: المواصفة األولى
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-1-4)يوضح الجدول 

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 
 :   وهي كما يلي ،للصف األول الثانوي

296 
 

 (31-1-4)جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى 

 "مراعاة الهوية اإلسالمية"

 المؤشرات م
 التحقق مستوى تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

الشريعة  يتوافق المحتوى مع مبادئ 3
 .اإلسالمية

   3 4 ت
2.11 2.12 

3 

   21 11 ن

ُيسِهم المحتوى في تعزيز الجانب  2
بتضمنه نصوصًا ودالئل علمية  اإليماني

 .من القرآن الكريم والسنة النبوية

 1    ت
2.22 2.22 

4 

 322    ن

يتضمن المحتوى مآثر العلماء المسلمين  1
 .وتقدم العلمفي االكتشافات العلمية 

  1   ت
3.22 2.22 

1 

  322   ن

يعزز المحتوى السلوكيات والضوابط  4
 .األخالقية الحميدة لدى الطالب

   3 4 ت
2.11 2.12 

3 
   21 11 ن

 3.11 3.121 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول
 

 %14.31 األولى من المحور األولالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف معياري (3.121)تساوي " مراعاة الهوية اإلسالمية"المواصفة األولى 

وبذلك تكون  ،(2.21أقل من  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (3.11)
 (.٪14.31)وبنسبة  ،درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة

-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين    
وبمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،، وتحقق المؤشران األول والرابع بدرجة مرتفعة(2.11

بمتوسط  ،رتبة الثانية المؤشر الثالثوجاءا في المرتبة األولى، يليهما في الم ،(2.11)
جاء المؤشر الثاني بمتوسط  ودرجة تحقق منخفضة، وأخيراً  ،(3.22)حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة ،بدرجة تحقق منخفضة جداً  ،(2.22)حسابي بلغت قيمته 
 
مع مبادئ  ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي بفصلية األول والثاني توافقه  

 ،بجميع مكوناته -حيث لم يظهر في ثنايا الكتاب  ؛الشريعة اإلسالمية بدرجة مرتفعة



296

297 
 

 ،ما يخالف مبادئ الدين اإلسالمي السمحة -سواء موضوع الدرس أو األمثلة أو الصور 
من واقع الحياة، الصفحة ( 3)كتاب الطالب، الفصل األول، مثال في باستثناء ما ورد 

في كل مرة يلعب ماجد كرة قدم وهو يرتدي حذاءه المفضل، "على  ، والذي ينص(11)
على األقل، ولقد ارتدى حذاءه المفضل، وذهب ليلعب في مباراة هذه  واحداً  يسجل هدفاً 

وقد استنتج أنه سيسجل هدفا واحدا على األقل في هذه المباراة، حيث يوحي هذا  ،"الليلة
جانب القى اهتماما عند مواءمته للمجتمع وفيما عدا ذلك فإن هذا ال. النص بالتطير

 . السعودي
التي يدعو  ،لسلوكيات الطالب المنضبطة كذلك يالحظ أن هذا الكتاب جاء معززاً    

على سبيل المثال ال  -إليها المجتمع، وتتجلى هذه السلوكيات في بعض النماذج، منها 
الطالب، الفصل األول،  كتابفي كما ورد  ،ومشاركة اآلخرين ،إجابة الدعوات -الحصر 

كتاب في وحسن االستقبال الواردة  ،، والمصافحة(11) ، الصفحة( (1bتحقق من فهمك
التخطيط للتوفير وحفظ كذلك و (. 11)، الصفحة (21)الطالب، الفصل األول، تدريب 

، بأن (311)، الصفحة (32)كتاب الطالب، الفصل الثاني، التدريب في المال، كما ورد 
ن بين عرضين مقدمين من ناد رياضي، وفي كتاب الطالب، الفصل الثاني، مشاري يقار 
، حيث يوفر عبداهلل ليشتري مذياعا مرتبطا باألقمار (321)، الصفحة (42)التدريب 
كما ذكر في كتاب  ،ومن تلك السلوكيات أيضًا اصطحاب األخ في السفر. الصناعية

وكذلك اصطحاب األخ ألخيه  ،(14)، الصفحة (11)الطالب، الفصل األول، تدريب 
، (31)في كتاب الطالب، الفصل الثالث، تدريب  كما ورد فياألصغر إلى حديقة الحي 

 (.311)الصفحة 
فالكتاب جاء بعدد من األمثلة  ؛كما يعزز المحتوى األخالق الحميدة لدى الطالب  

لى صفة أو خلق أو اإلشارة إ ،والنماذج التي يمكن أن يستغلها المعلم لتعزيز سلوك معين
الذي ذكر في كتاب الطالب،  ،وتنظيم مهام العمل بين األصدقاء ،مثل التعاون ، حسن

نجازهاؤ ، ومثل تحمل مس(234)، الصفحة (4)الفصل الرابع، تدريب  الذي  ،ولية العمل وا 
، وزيارة اآلخرين (11)، الصفحة (لماذا)ذكر في كتاب الطالب، الفصل الخامس، فقرة 

، حيث يركب (212)، الصفحة (21)تاب الطالب، الفصل الرابع، التدريب الواردة في ك
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هذه األمثلة وغيرها كثير تدلل على أن عملية المواءمة اهتمت . خالد دراجته لزيارة صديقه
 . بالتركيز على كل ما من شأنه تعزيز سلوكيات وأخالق الطالب الحميدة

ودعم األخالق الحميدة لدى  ،السلوكياتوعلى الرغم من أن الكتب عالجت تعزيز   
الطالب بدرجة مرتفعة، إال أنه لم يظهر بوضوح خالل تحليل محتوى هذه الكتب أنها 

وفي تطوير  ،الذي ساهموا في تطوير العلوم بشكل عام ،تضمنت مآثر علماء المسلمين
كتاب  فيماعدا ذكر ابن الهيثم كرائد لعلم الضوء والبصريات . الرياضيات بشكل خاص

، واألمير (31)، فقرة الربط مع الحياة، الصفحة (11)الطالب، الفصل الخامس، التدريب 
سلطان بن سلمان كأول رائد فضاء عربي مسلم في كتاب الطالب، الفصل الثامن، 

وصناعة الزجاج  ،، وكذلك ذكر البوصلة والسجاد الشرقي(231)، الصفحة (21)التدريب 
احة إلى جهود العلماء المسلمين في صناعتها؛ في حين خال فساء، لكن لم يشر صر يوالفس

كتاب الفصل الدراسي األول من ذكر علماء المسلمين ومآثرهم، بينما ذكر أكثر من ثمانية 
وقد تبرز هنا الحاجة لمراجعة كتب الرياضيات من ِقَبل . من العلماء غير المسلمين

ذه المرحلة بلت من النضج ما يجعله مختصين في تاريخ العلوم اإلسالمية، فالطالب في ه
سوق العمل معتزًا بثقافته، إلى لتفتح له أبوابًا لالنطالق  ،يتأمل في مثل هذه االختراعات

 .محتذيًا حذو علمائها

إال في كتاب  ،ن أو السنةآوفي المقابل لم يتضمن محتوى الكتاب دالئل علمية من القر   
كذلك وردت . ، حيث ورد حديث شريف(1)فحة ، الص(1)التمارين، الفصل األول، تمرين 

مكة المكرمة والجمعة ورمضان وعيد األضحى : مثل ،وكلمات ،عدة صور للمساجد
مثل فقرة  ،وهنالك عدة مواضع يمكن من خاللها تعزيز الجانب اإليماني. والقرآن الكريم

 مثل ما، عن النحل، و (32)الواردة في كتاب الطالب، الفصل الخامس، الصفحة  ،لماذا
، (12)، الصفحة (21)كتاب الطالب، في الفصل األول، التدريب في ورد عن الزالزل 

وتعيين محاور التماثل لها  ،كصور المخلوقات البحرية ،وبعض أمثلة من واقع الحياة
، (312)من واقع الحياة، الصفحة ( 3)الواردة في كتاب الطالب، الفصل السابع، المثال 

كالركام المداري في الفصل الثامن،  ،كتاب الطالبفي وكثير من فقرات الربط مع الحياة 
حة ، الصف(4)، واألعاصير في الفصل الثامن، المثال (232)، الصفحة (24)التدريب 
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كالركام المداري في الفصل الثامن،  ،كتاب الطالبفي وكثير من فقرات الربط مع الحياة 
حة ، الصف(4)، واألعاصير في الفصل الثامن، المثال (232)، الصفحة (24)التدريب 
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، وغيرها من العبارات "حبانا اهلل"أو  "خلق اهلل" :مثل ، حيث يمكن تضمين كلمات(221)
وتسهم في تعزيز الجانب اإليماني، وتعالج انخفاض  ،التي تبين عظمة الخالق وقدرته

 .درجة تحقيق محتوى الكتاب لهذا الجانب

وال  ،وينسجم معها ،يةوعليه نجد أن كتاب الصف األول الثانوي يراعي الهوية اإلسالم   
فمحتواه يتوافق مع  ؛أو في صورة ،سواء في نص مكتوب ،ما يخالف ذلك فيهيوجد 

وبدرجة  ،ويؤكد على األخالق الحميدة بشكل واضح ،ويعزز سلوكيات الطالب ،الشريعة
 ،مرتفعة، لكن الكتاب ال يزال في حاجة إلى إضافة ما يشير إلى مآثر العلماء المسلمين

يعطي المعلم من خالله لمحة لذلك العالم أو منجزه،  ،ة أو بمثال رياضيسواء بصور 
 ،إضافة إلى ضرورة تدعيم المحتوى بنصوص وأمثلة وعبارات تعزز الجانب اإليماني

 .وبما يصلح أن يكون في موضوعات الرياضيات ،وربطه بالقرآن الكريم والسنة

 مراعاة الهوية الوطنية: المواصفة الثانية
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 34-1-4)الجدوليوضح 

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 
 :للصف األول الثانوي وهي كما يلي

 (  34-1-4)جدول 
ة لمؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

 "مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

 جدا
مجاالت في لمشاركة إلى ايشير المحتوى  1

الحمالت التطوعية، : مثل ،خدمة المجتمع
 .وعضوية الجمعيات الخيرية، والكشافة

 1    ت
2.22 2.22 

1 

 322    ن

يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمع  1
، الزي: مثل ،وثوابته الدينية السعودي
 .والحجاب

    1 ت
1.22 2.22 

3 

    322 ن

: مثل ،يعزز المحتوى ثقافة األعمال المهنية 1
 .....،التجارة، الصناعة، الحرف المهنية

  4 4  ت
3.11 2.12 

2 

  21 11  ن

  2.311 3.11 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 ٪12.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
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قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق المواصفة أعاله أن ( 34-1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (3.11)من المحور األول تساوي " مراعاة الهوية الوطنية"الثانية 

وبذلك تكون  ،(2.21أقل من  –3.12)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.311)
 (.٪12.1)وبنسبة  ،درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة

-2.22)لمتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين وقد تراوحت قيم ا
في هذه المواصفة على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 1)، وحصل المؤشر رقم (1.22

بمتوسط  ،(1)وجاء في المرتبة األولى، يليه المؤشر رقم  ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(1.22)
ل المرتبة الثانية، وأخيرًا في ليحت ،ودرجة تحقق متوسطة ،(3.11)حسابي بلغت قيمته 

بدرجة تحقق  ،(2.22)بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،(1)المرتبة الثالثة جاء المؤشر رقم 
 .منخفضة جداً 

 
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي بفصليه األول والثاني مراعاته لعادات   

حيث لم يظهر  ؛والحجاب، بدرجة مرتفعةوتقاليد المجتمع السعودي وثوابته الدينية، كالزي 
ما يخالف عادات المجتمع  -من نصوص أو صور ،بجميع جزئياته -في الكتاب 

واتضحت تلك التقاليد من خالل عدة نماذج كصور األوالد بالثوب، . السعودي وتقاليده
وهو الزي السعودي الرسمي، وصور البنات بالزي المدرسي المحتشم، وهذا يعني أن هذا 

 .لجانب القى اهتمامًا بالغًا عند مواءمة الكتاب للمجتمع السعوديا
أما فيما يتعلق بتعزيز محتوى الكتاب لثقافة األعمال المهنية فُيظهر التحليل توافر هذا   

كالتجارة  ،التعزيز بدرجة متوسطة، حيث تمي ز محتوى الكتاب بدعمه لمختلف المهن
بين  ما ،ألمثلة والصور التي تبي ن ذلك كثيرة ومتنوعةوا. وغيرها ،والزراعة والحرف اليدوية

عداد الفطائر  البيع والطالء والتبليط والزراعة والنجارة والصناعة وتربية الحيوانات وا 
أو  ،وغيرها، كما لم تقتصر المهن واألعمال على األوالد دون البنات ،وصناعة األساور

 .العكس
رته إلى المشاركة بمجاالت خدمة المجتمع، كما ُيظهر تحليل محتوى الكتاب أن إشا  

كالحمالت التطوعية والجمعيات الخيرية والكشافة جاءت بدرجة منخفضة جدًا، حيث ظهر 
ذلك من خالل بعض من األمثلة والتدريبات القليلة، لكنها ليست بالمستوى المأمول، مثل 
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ذلك من خالل بعض من األمثلة والتدريبات القليلة، لكنها ليست بالمستوى المأمول، مثل 
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، (22)الصفحة  من واقع الحياة،( 4)الفصل األول، مثال  ،كتاب الطالبفي ما ذكر 
حول حملة بيئية للتوعية بأهمية االقتصاد في استعمال الورق، وكذلك ما ورد في كتاب 

 ،، حول إحدى الجمعيات الخيرية(211)، الصفحة (31)الطالب، الفصل الرابع، التدريب 
قامتها لحفل لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء والمحتاجين كتاب في ومثل أيضًا ما ذكر . وا 

، حول فرقة الكشافة، وكذلك ذكر (211)، الصفحة (32)ب، الفصل الرابع، التدريب الطال
، فهذه (214)، الصفحة (1)المخيم الكشفي بكتاب الطالب، في الفصل الرابع، التدريب 

ومحتوى الكتاب يشير  ،المرحلة العمرية للطالب هي مرحلة المشاركة المجتمعية بالفعل
الحمالت التطوعية، وعضوية الجمعيات : مثل ،المجتمعمجاالت خدمة في لمشاركة إلى ا

ودون المستوى المأمول والمتناسب مع المرحلة  ،لكن بدرجة منخفضة ،الخيرية، والكشافة
 .وقد يعزى ذلك إلى أن معظم فصول الكتاب  تتعلق بالهندسة. العمرية

ية وتالؤمه معها وعليه نجد أن كتاب الصف األول الثانوي تمي ز بمراعاته للهوية الوطن  
يراعي عادات وتقاليد  -من نصوص أو صور ،بكل مكوناته -بدرجة متوسطة، فالمحتوى 

وبشكل واضح  ،ويدعم ثقافة األعمال المهنية المختلفة بدرجة متوسطة ،المجتمع السعودي
يحتاج  ،لكن بشكل  منخفض جداً  ،وصريح، ويدعو كذلك إلى مشاركة المجتمع وخدمته

 .وتركيز على هذا الجانب ،إلى إعادة نظر
 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية: المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب 

 :ي كما يليوه ،للصف األول الثانوي
 ( 31-1-4)جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 
 "مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يعزز المحتوى قيمة منجزات وثروات  1
 .الوطن والحفاظ عليها

  1   ت
3.22 2.22 

2 
  322   ن

 3 2.12 2.21   1 4 ت .يراعي المحتوى تنوع البيئات المحلية 1

322 
 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

   75 21 ن
يتضمن المحتوى أمثلة ودالئل  32

حصاءات من البيئة المحلية  .وا 
  1   ت

3.22 2.22 
1 

  100   ن

 1.53 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األول
 

0.65 
 

 

 ٪50.89 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األول

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق المواصفة ( 31-1-4)يتضح من الجدول  
، (1.53)من المحور األول تساوي " التشريعات والنظم والبيئات المحليةمراعاة " الثالثة

 ،(2.21أقل من  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (0.65)وبانحراف معياري 
 (.٪12.11)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

هذه المواصفة بين وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات    
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي قيمته ( 1)، وتحقق المؤشر رقم (3.22-2.21)
اللذان  ،(32)و( 1)المؤشران  ، وجاء في المرتبة األولى، يليه في المرتبة الثانية(2.21)

 (.3.22)بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،تحققا بدرجة منخفضة
الثانوي بفصليه األول والثاني مراعاته لتنوع ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف األول   

 وتطرق المحتوى ،البيئات المحلية بدرجة مرتفعة، فقد وردت أسماء عدة مدن سعودية
كذكر ارتفاعات األبراج والجبال ، سواء بالنص أو بالصورة ،للبيئة البحرية والمرتفعات

تعزيزه لقيمة منجزات وثروات  إال أن  .ونحوها ،وفئات األوراق النقدية ،وأطوال الطرق
وظهر ذلك من خالل االستشهاد بأمثلة  بدرجة منخفضة،جاء الوطن والحفاظ عليها 

وجسر  لكنها في حاجة إلى زيادة، مثل برج المملكة، ،وصور من منجزات الوطن وثرواته
ستاد الملك فهد، ومطار الملك خالد، وساعة مكة المكرمة، والعمالت أو  الرياض المعلق،

وكذلك جاء تضمينه ألمثلة ودالئل . النقدية السعودية، والحفاظ على الحياة الفطرية وغيرها
حصائيات من البيئة المحلية بدرجة منخفضة كذلك وبذلك فإنه ال يزال هناك إمكانية  ،وا 

لتدعيم هذا الجانب بالمزيد من األمثلة واإلشارات والصور من منجزات وثروات البيئة 
حصائياتالسعودية، واإلش وأمثلة تخدم   ،ادة بها للحفاظ عليها، واستخدامها كدالئل وا 
 .مجال الرياضيات
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 ،، حول إحدى الجمعيات الخيرية(211)، الصفحة (31)الطالب، الفصل الرابع، التدريب 
قامتها لحفل لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء والمحتاجين كتاب في ومثل أيضًا ما ذكر . وا 

، حول فرقة الكشافة، وكذلك ذكر (211)، الصفحة (32)ب، الفصل الرابع، التدريب الطال
، فهذه (214)، الصفحة (1)المخيم الكشفي بكتاب الطالب، في الفصل الرابع، التدريب 

ومحتوى الكتاب يشير  ،المرحلة العمرية للطالب هي مرحلة المشاركة المجتمعية بالفعل
الحمالت التطوعية، وعضوية الجمعيات : مثل ،المجتمعمجاالت خدمة في لمشاركة إلى ا

ودون المستوى المأمول والمتناسب مع المرحلة  ،لكن بدرجة منخفضة ،الخيرية، والكشافة
 .وقد يعزى ذلك إلى أن معظم فصول الكتاب  تتعلق بالهندسة. العمرية

ية وتالؤمه معها وعليه نجد أن كتاب الصف األول الثانوي تمي ز بمراعاته للهوية الوطن  
يراعي عادات وتقاليد  -من نصوص أو صور ،بكل مكوناته -بدرجة متوسطة، فالمحتوى 

وبشكل واضح  ،ويدعم ثقافة األعمال المهنية المختلفة بدرجة متوسطة ،المجتمع السعودي
يحتاج  ،لكن بشكل  منخفض جداً  ،وصريح، ويدعو كذلك إلى مشاركة المجتمع وخدمته

 .وتركيز على هذا الجانب ،إلى إعادة نظر
 مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية: المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب 

 :ي كما يليوه ،للصف األول الثانوي
 ( 31-1-4)جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 
 "مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يعزز المحتوى قيمة منجزات وثروات  1
 .الوطن والحفاظ عليها

  1   ت
3.22 2.22 

2 
  322   ن

 3 2.12 2.21   1 4 ت .يراعي المحتوى تنوع البيئات المحلية 1
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 الترتيب

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

   75 21 ن
يتضمن المحتوى أمثلة ودالئل  32

حصاءات من البيئة المحلية  .وا 
  1   ت

3.22 2.22 
1 

  100   ن

 1.53 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األول
 

0.65 
 

 

 ٪50.89 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور األول

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق المواصفة ( 31-1-4)يتضح من الجدول  
، (1.53)من المحور األول تساوي " التشريعات والنظم والبيئات المحليةمراعاة " الثالثة

 ،(2.21أقل من  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (0.65)وبانحراف معياري 
 (.٪12.11)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

هذه المواصفة بين وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات    
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي قيمته ( 1)، وتحقق المؤشر رقم (3.22-2.21)
اللذان  ،(32)و( 1)المؤشران  ، وجاء في المرتبة األولى، يليه في المرتبة الثانية(2.21)

 (.3.22)بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،تحققا بدرجة منخفضة
الثانوي بفصليه األول والثاني مراعاته لتنوع ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف األول   

 وتطرق المحتوى ،البيئات المحلية بدرجة مرتفعة، فقد وردت أسماء عدة مدن سعودية
كذكر ارتفاعات األبراج والجبال ، سواء بالنص أو بالصورة ،للبيئة البحرية والمرتفعات

تعزيزه لقيمة منجزات وثروات  إال أن  .ونحوها ،وفئات األوراق النقدية ،وأطوال الطرق
وظهر ذلك من خالل االستشهاد بأمثلة  بدرجة منخفضة،جاء الوطن والحفاظ عليها 

وجسر  لكنها في حاجة إلى زيادة، مثل برج المملكة، ،وصور من منجزات الوطن وثرواته
ستاد الملك فهد، ومطار الملك خالد، وساعة مكة المكرمة، والعمالت أو  الرياض المعلق،

وكذلك جاء تضمينه ألمثلة ودالئل . النقدية السعودية، والحفاظ على الحياة الفطرية وغيرها
حصائيات من البيئة المحلية بدرجة منخفضة كذلك وبذلك فإنه ال يزال هناك إمكانية  ،وا 

لتدعيم هذا الجانب بالمزيد من األمثلة واإلشارات والصور من منجزات وثروات البيئة 
حصائياتالسعودية، واإلش وأمثلة تخدم   ،ادة بها للحفاظ عليها، واستخدامها كدالئل وا 
 .مجال الرياضيات
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وبناًء عليه فإن كتاب الصف األول الثانوي يراعي التشريعات والنظم المحلية بدرجة   
 تعزيز  أكثر إلىمتوسطة، فمحتوى الكتاب يشير إلى تنوع البيئة المحلية، لكنه بحاجة 

 .والتمثيل بها والدعوة إلى المحافظة عليها ،ت تلك البيئةلقيمة منجزات وثروا
 (كتاب الصف  األول الثانوي) خالصة نتائج المحور األول

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 31-1-4)يوضح الجدول 
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور األول في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،ف األول الثانويللص
 

 (31-1-4)جدول 
 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف األول الثانوي

   
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1.36 1.625 .مراعاة الهوية اإلسالمية 3
 3 متوسط 54.17

 2 متوسط ٪12.1 2.311 3.11  .مراعاة الهوية الوطنية 2
 1 متوسط ٪12.11 0.65 1.53 .مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية 1

  متوسط ٪52.61 0.05 1.58 ةلمحور األول الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
الحسابي لمواصفات المحور أعاله أن قيمة المتوسط ( 31-1-4)يتضح من الجدول   

، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.21)، وبانحراف معياري (3.11)تساوي  ةاألول الكلي
، (2.21أقل من -3.1)المحور متوسطة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (.٪12.13)ونسبة التحقق تساوي 

-3.11)بين  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق المواصفات 
وحصلت  ،بدرجة متوسطة" مراعاة الهوية اإلسالمية"، حيث تحققت المواصفة (3.121

وجاءت في المرتبة األولى بين مواصفات المحور األول،  ،(3.121)على متوسط حسابي 
 ،(3.11)وبمتوسط حسابي بلت  ،بدرجة متوسطة "مراعاة الهوية الوطنية"تليها المواصفة 

مراعاة التشريعات والنظم "ليها المواصفة تلثانية في المحور األول، وجاءت في المرتبة ا

324 
 

 ،(3.11)بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،التي تحققت بدرجة متوسطة" والبيئات المحلية
 .وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور األول

 
مع ثقافة وبهذا يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي أنه متوائم    

المجتمع السعودي بدرجة متوسطة، حيث اتضحت مراعاة المحتوى لكل من الهوية 
وربما يعود ذلك  ،والتشريعات والنظم المحلية بدرجة متوسطة ،والهوية الوطنية ،اإلسالمية

اختالف طبيعة المجتمع الذي انتمت إليه النسخة األصلية للكتاب عن المجتمع السعودي، 
وكذلك البيئات المحلية، إال أن وجود  ،ن أو النظم والتشريعات الوطنيةسواء من حيث الدي

التشابه بين المجتمعات في بعض من جوانب هذه المجاالت أدى بالمواءمة لنقل تلك 
فأظهر تحققها  ،المجتمع السعوديفي األوجه المتشابهة والمتوافقة مع ما هو موجود 

لبيئات والمشاركة المجتمعية، وثقافة ومن األمثلة على ذلك تنوع ا. بدرجة متوسطة
لت النصوص والصور إلى ؛األعمال المهنية، والحفاظ على منجزات الوطن فالمواءمة حو 

وببيئاته المحلية والمتنوعة،  ،ما هو مالئم للمجتمع السعودي بهويتيه الوطنية واإلسالمية
خالل إضافة نصوص من  ،إال أن هذه الجوانب ما زالت في حاجة إلى المزيد من التدعيم

ومرتبطة بالرياضيات من القرآن الكريم أو السنة النبوية، وكذلك اإلشارة إلى  ،مناسبة
إسهامات العلماء المسلمين في تطوير هذا العلم، واإلشادة بمنجزات الوطن، والدعوة إلى 

 .المشاركة في خدمته
ما مستوى "على   الثامن الذي ينص وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني : تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوف
المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية لثقافة المجتمع في ضوء تحليل 

 "محتواها؟

 :اإلجابة عن السؤال الفرعي التاسع

: مستوى تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوفما "ينص السؤال الفرعي التاسع على    
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية 

 ."السعودية لبيئة المتعلمين في ضوء تحليل محتواها؟
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وبناًء عليه فإن كتاب الصف األول الثانوي يراعي التشريعات والنظم المحلية بدرجة   
 تعزيز  أكثر إلىمتوسطة، فمحتوى الكتاب يشير إلى تنوع البيئة المحلية، لكنه بحاجة 

 .والتمثيل بها والدعوة إلى المحافظة عليها ،ت تلك البيئةلقيمة منجزات وثروا
 (كتاب الصف  األول الثانوي) خالصة نتائج المحور األول

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 31-1-4)يوضح الجدول 
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور األول في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،ف األول الثانويللص
 

 (31-1-4)جدول 
 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب الرياضيات للصف األول الثانوي

   
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1.36 1.625 .مراعاة الهوية اإلسالمية 3
 3 متوسط 54.17

 2 متوسط ٪12.1 2.311 3.11  .مراعاة الهوية الوطنية 2
 1 متوسط ٪12.11 0.65 1.53 .مراعاة التشريعات والنظم والبيئات المحلية 1

  متوسط ٪52.61 0.05 1.58 ةلمحور األول الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
الحسابي لمواصفات المحور أعاله أن قيمة المتوسط ( 31-1-4)يتضح من الجدول   

، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.21)، وبانحراف معياري (3.11)تساوي  ةاألول الكلي
، (2.21أقل من -3.1)المحور متوسطة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (.٪12.13)ونسبة التحقق تساوي 

-3.11)بين  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق المواصفات 
وحصلت  ،بدرجة متوسطة" مراعاة الهوية اإلسالمية"، حيث تحققت المواصفة (3.121

وجاءت في المرتبة األولى بين مواصفات المحور األول،  ،(3.121)على متوسط حسابي 
 ،(3.11)وبمتوسط حسابي بلت  ،بدرجة متوسطة "مراعاة الهوية الوطنية"تليها المواصفة 

مراعاة التشريعات والنظم "ليها المواصفة تلثانية في المحور األول، وجاءت في المرتبة ا
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 ،(3.11)بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،التي تحققت بدرجة متوسطة" والبيئات المحلية
 .وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور األول

 
مع ثقافة وبهذا يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي أنه متوائم    

المجتمع السعودي بدرجة متوسطة، حيث اتضحت مراعاة المحتوى لكل من الهوية 
وربما يعود ذلك  ،والتشريعات والنظم المحلية بدرجة متوسطة ،والهوية الوطنية ،اإلسالمية

اختالف طبيعة المجتمع الذي انتمت إليه النسخة األصلية للكتاب عن المجتمع السعودي، 
وكذلك البيئات المحلية، إال أن وجود  ،ن أو النظم والتشريعات الوطنيةسواء من حيث الدي

التشابه بين المجتمعات في بعض من جوانب هذه المجاالت أدى بالمواءمة لنقل تلك 
فأظهر تحققها  ،المجتمع السعوديفي األوجه المتشابهة والمتوافقة مع ما هو موجود 

لبيئات والمشاركة المجتمعية، وثقافة ومن األمثلة على ذلك تنوع ا. بدرجة متوسطة
لت النصوص والصور إلى ؛األعمال المهنية، والحفاظ على منجزات الوطن فالمواءمة حو 

وببيئاته المحلية والمتنوعة،  ،ما هو مالئم للمجتمع السعودي بهويتيه الوطنية واإلسالمية
خالل إضافة نصوص من  ،إال أن هذه الجوانب ما زالت في حاجة إلى المزيد من التدعيم

ومرتبطة بالرياضيات من القرآن الكريم أو السنة النبوية، وكذلك اإلشارة إلى  ،مناسبة
إسهامات العلماء المسلمين في تطوير هذا العلم، واإلشادة بمنجزات الوطن، والدعوة إلى 

 .المشاركة في خدمته
ما مستوى "على   الثامن الذي ينص وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني : تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوف
المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية لثقافة المجتمع في ضوء تحليل 

 "محتواها؟

 :اإلجابة عن السؤال الفرعي التاسع

: مستوى تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوفما "ينص السؤال الفرعي التاسع على    
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية 

 ."السعودية لبيئة المتعلمين في ضوء تحليل محتواها؟
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مناسبة محور "التي تمثل  ،لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثاني  
تركز على  الكشف عن مدى تنفيذ أو تقيد كتب الرياضيات و " لبيئة المتعلمينوى المحت

، ومالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال، الطالب خبرات مع المحتوىبمالءمة 
يندرج تحتها  ،مواصفات( 1)مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة، ويتضمن و 
تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشرا، ويتم عرض نتائج هذا المحور ب( 31)

 لكل ،مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور
 :ومن ثم عرض نتائج المواصفات للصفوف مجتمعة كما يلي ،صف

 
 مناسبة  المحتوى لبيئة المتعلمين: المحور الثاني -الصف الثاني االبتدائي -4

 المحتوى مع خبرات الطالب مالءمة: المواصفة األولى
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 3-32-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 
 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي

 ( 3-32-4)جدول 
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى التكرارات والنسب المئوية وا

 "مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

33 
يراعي المحتوى الربط والتكامل بين 

 .األخرىالرياضيات والعلوم 

    1 ت
1.22 2.222 3 

    322 ن

32 
تتنوع الصور والرسوم واألشكال التوضيحية 

 .لتتناسب مع خبرات الطالب

   1  ت
2.22 2.222 1 

   322  ن

31 
تراعي األنشطة والتدريبات الفروق الفردية 

 .بين الطالب

    1 ت
1.22 2.222 2 

    322 ن

34 

من خالل األنشطة يراعي المحتوى 
والتدريبات وأساليب التقويم وأدواته بيئة 

 .الطالب

  1 3  ت

3.21 2.122 4 
  11 21  ن

  2.321 2.13 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
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أعـــــاله أن قيمـــــة المتوســـــط الحســـــابي لدرجـــــة تحقـــــق ( 3-32-4)الجـــــدول يتضـــــح مـــــن    
مـــن المحـــور الثـــاني تســـاوي " مالءملللة المحتلللوى ملللع خبلللرات الطلللالب"المواصـــفة األولـــى 

-2.21)، ويقــع هــذا المتوســط فــي المــدى مــا بــين (2.321)، وبــانحراف معيــاري (2.13)
 (.٪11.2) وبنسبة ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22

وقــــد تراوحــــت قــــيم المتوســــطات الحســــابية لدرجــــة تحقــــق مؤشــــرات هــــذه المواصــــفة بــــين    
( 1.22)بدرجــة مرتفعــة، وبمتوســط حســابي ( 31، 33)، وتحقــق المؤشــران (3.21-1.22)

( 32)يليهمـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة المؤشـــر رقـــم  مكـــرر،وحققـــا المرتبـــة األولـــى  ،لكـــل منهمـــا
ــــه  ــــة األخيــــرة تحقــــق  ،(2.22)بمتوســــط حســــابي قيمت بدرجــــة تحقــــق متوســــطة، وفــــي المرتب

 (.3.21)وبمتوسط قيمته  ،بدرجة منخفضة( 34)المؤشر رقم 
يظهــر مــن تحليــل محتــوى كتــاب الصــف الثــاني االبتــدائي بفصــليه األول والثــاني مراعاتــه و  

ـــربط بدرجـــة  ـــك ال ـــوم األخـــرى والتكامـــل بينهـــا، حيـــث تحقـــق ذل ـــين الرياضـــيات والعل للـــربط ب
رتفعــة ومتمي ــزة، ذلــك أنــه متحقــق بطبيعــة الحــال فــي النســخة األصــلية للكتــاب، والمواءمــة م

ونقلت ذلك الربط مع العلوم األخرى فـي النسـخة المواءمـة، حيـث  ،حافظت على هذه الميزة
كالتربيــة البدنيــة والتربيــة الفنيــة  ،تجلــى مــن خــالل األمثلــة والصــور الــربط بــالعلوم المختلفــة

إال أنــه مــن المالحــظ . والتربيــة النســوية والتــاريخ والجغرافيــا والعلــوم واللغــة والحاســب اآللــي
غلبة الربط بمجال التربيـة البدنيـة علـى الـربط بغيرهـا مـن العلـوم، حيـث اسـتأثر هـذا المجـال 

محتــوى الكتــاب مراعــاة أنشــطته  كمــا أظهــر تحليــل. بنصــيب  وافــر  مــن األمثلــة مقارنــًة بغيــره
وتدريباته للفروق الفردية بـين الطـالب، حيـث لـم يظهـر مـا يتعـارض مـع ذلـك، وجـاءت تلـك 

ن هـــم دون أو َمـــ ءاألنشـــطة والتـــدريبات متنوعـــة وشـــاملة لمختلـــف مســـتويات الطـــالب، ســـوا
 ويمكن أن ُيعـزى ذلـك إلـى قيـام هـذا الكتـاب علـى مبـادئ .ضمن أو فوق المستوى المتوسط

، (NCTM)ومعـــايير المجلـــس القـــومي لمعلمـــي الرياضـــيات بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
عطــاء كــل الطــالب الفرصــة  التــي منهــا مبــدأ المســاواة المتضــمن مراعــاة الفــروق الفرديــة، وا 

 .ليصلوا إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم، كل  حسب قدراته
وتناسبها مـع خبـرات  ،المضم نة بهكما يظهر تحليل محتوى الكتاب تنوع الصور والرسوم   

ن كانــت فــي معظمهــا فــي فالصــور والرســوم المدرجــة  ؛الطــالب بدرجــة متوســطة الكتــاب وا 
 ،واضـــحة ومناســـبة لخبـــرات الطـــالب، إال أن هنـــاك بعضـــًا منهـــا فـــي حاجـــة إلـــى اإليضـــاح
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مناسبة محور "التي تمثل  ،لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثاني  
تركز على  الكشف عن مدى تنفيذ أو تقيد كتب الرياضيات و " لبيئة المتعلمينوى المحت

، ومالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال، الطالب خبرات مع المحتوىبمالءمة 
يندرج تحتها  ،مواصفات( 1)مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة، ويتضمن و 
تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشرا، ويتم عرض نتائج هذا المحور ب( 31)

 لكل ،مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور
 :ومن ثم عرض نتائج المواصفات للصفوف مجتمعة كما يلي ،صف

 
 مناسبة  المحتوى لبيئة المتعلمين: المحور الثاني -الصف الثاني االبتدائي -4

 المحتوى مع خبرات الطالب مالءمة: المواصفة األولى
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 3-32-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 
 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي

 ( 3-32-4)جدول 
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى التكرارات والنسب المئوية وا

 "مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

33 
يراعي المحتوى الربط والتكامل بين 

 .األخرىالرياضيات والعلوم 

    1 ت
1.22 2.222 3 

    322 ن

32 
تتنوع الصور والرسوم واألشكال التوضيحية 

 .لتتناسب مع خبرات الطالب

   1  ت
2.22 2.222 1 

   322  ن

31 
تراعي األنشطة والتدريبات الفروق الفردية 

 .بين الطالب

    1 ت
1.22 2.222 2 

    322 ن

34 

من خالل األنشطة يراعي المحتوى 
والتدريبات وأساليب التقويم وأدواته بيئة 

 .الطالب

  1 3  ت

3.21 2.122 4 
  11 21  ن

  2.321 2.13 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني

 

326 
 

أعـــــاله أن قيمـــــة المتوســـــط الحســـــابي لدرجـــــة تحقـــــق ( 3-32-4)الجـــــدول يتضـــــح مـــــن    
مـــن المحـــور الثـــاني تســـاوي " مالءملللة المحتلللوى ملللع خبلللرات الطلللالب"المواصـــفة األولـــى 

-2.21)، ويقــع هــذا المتوســط فــي المــدى مــا بــين (2.321)، وبــانحراف معيــاري (2.13)
 (.٪11.2) وبنسبة ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22

وقــــد تراوحــــت قــــيم المتوســــطات الحســــابية لدرجــــة تحقــــق مؤشــــرات هــــذه المواصــــفة بــــين    
( 1.22)بدرجــة مرتفعــة، وبمتوســط حســابي ( 31، 33)، وتحقــق المؤشــران (3.21-1.22)

( 32)يليهمـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة المؤشـــر رقـــم  مكـــرر،وحققـــا المرتبـــة األولـــى  ،لكـــل منهمـــا
ــــه  ــــة األخيــــرة تحقــــق  ،(2.22)بمتوســــط حســــابي قيمت بدرجــــة تحقــــق متوســــطة، وفــــي المرتب

 (.3.21)وبمتوسط قيمته  ،بدرجة منخفضة( 34)المؤشر رقم 
يظهــر مــن تحليــل محتــوى كتــاب الصــف الثــاني االبتــدائي بفصــليه األول والثــاني مراعاتــه و  

ـــربط بدرجـــة  ـــك ال ـــوم األخـــرى والتكامـــل بينهـــا، حيـــث تحقـــق ذل ـــين الرياضـــيات والعل للـــربط ب
رتفعــة ومتمي ــزة، ذلــك أنــه متحقــق بطبيعــة الحــال فــي النســخة األصــلية للكتــاب، والمواءمــة م

ونقلت ذلك الربط مع العلوم األخرى فـي النسـخة المواءمـة، حيـث  ،حافظت على هذه الميزة
كالتربيــة البدنيــة والتربيــة الفنيــة  ،تجلــى مــن خــالل األمثلــة والصــور الــربط بــالعلوم المختلفــة

إال أنــه مــن المالحــظ . والتربيــة النســوية والتــاريخ والجغرافيــا والعلــوم واللغــة والحاســب اآللــي
غلبة الربط بمجال التربيـة البدنيـة علـى الـربط بغيرهـا مـن العلـوم، حيـث اسـتأثر هـذا المجـال 

محتــوى الكتــاب مراعــاة أنشــطته  كمــا أظهــر تحليــل. بنصــيب  وافــر  مــن األمثلــة مقارنــًة بغيــره
وتدريباته للفروق الفردية بـين الطـالب، حيـث لـم يظهـر مـا يتعـارض مـع ذلـك، وجـاءت تلـك 

ن هـــم دون أو َمـــ ءاألنشـــطة والتـــدريبات متنوعـــة وشـــاملة لمختلـــف مســـتويات الطـــالب، ســـوا
 ويمكن أن ُيعـزى ذلـك إلـى قيـام هـذا الكتـاب علـى مبـادئ .ضمن أو فوق المستوى المتوسط

، (NCTM)ومعـــايير المجلـــس القـــومي لمعلمـــي الرياضـــيات بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
عطــاء كــل الطــالب الفرصــة  التــي منهــا مبــدأ المســاواة المتضــمن مراعــاة الفــروق الفرديــة، وا 

 .ليصلوا إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم، كل  حسب قدراته
وتناسبها مـع خبـرات  ،المضم نة بهكما يظهر تحليل محتوى الكتاب تنوع الصور والرسوم   

ن كانــت فــي معظمهــا فــي فالصــور والرســوم المدرجــة  ؛الطــالب بدرجــة متوســطة الكتــاب وا 
 ،واضـــحة ومناســـبة لخبـــرات الطـــالب، إال أن هنـــاك بعضـــًا منهـــا فـــي حاجـــة إلـــى اإليضـــاح
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بإضــافة المزيــد مــن التفاصــيل فــي بعــض األحيــان، مثــل التعبيــر عــن مجموعــة مــن الطوابــع 
، (4)كتـــــاب التمـــــارين، الفصـــــل األول، التمـــــرين فـــــي يديـــــة بمجـــــرد مربعـــــات، كمـــــا ورد البر 

أو بالتعــديل فــي أحيــان  أخــرى، كرســمة لوحــة المئــة الــواردة بكتــاب الطالــب، (. 4)الصــفحة 
أدرجــت بشــكل  ُيقــرأ  -علــى ســبيل المثــال  -فهــذه الرســمة  ؛(11)الفصــل التاســع، الصــفحة 

 .ف ما اعتاد عليه الطالبمن اليسار إلى اليمين، على خال
أمـــا فيمـــا يتعلـــق ببيئـــة الطـــالب، فيظهـــر التحليـــل انخفـــاض مراعـــاة محتـــوى الكتـــاب لهـــذا   

الجانــب، ممــا يعنــي أن المواءمــة نقلــت بعــض النصــوص والصــور كمــا وردت، دون تكييفهــا 
ر لتتالءم مع البيئة السعودية، واألمثلة على ذلـك متعـددة، منهـا التمثيـل بـبعض األسـماء غيـ

المألوفــــة كعمــــاد وأمجــــد وجمــــال، ومنهــــا اســــتخدام أمثلــــة لحيوانــــات غيــــر موجــــودة بالبيئــــة 
كالســــنجاب والديناصــــور، ولعــــل اأَلولــــى اســــتبدال تلــــك األســــماء بــــأخرى شــــائعة، واســــتبدال 
الحيوانــــات أيضــــًا بــــأخرى أِلــــف الطــــالب وجودهــــا فــــي البيئــــة الســــعودية بمختلــــف أقاليمهــــا، 

 .كالجمال والقردة وغيرها
يــتالءم مــع  - إجمــاالً  –وعليــه يمكــن القــول بــأن محتــوى كتــاب الصــف الثــاني االبتــدائي   

خبرات الطالب بدرجة مرتفعة، وذلك بربطه الرياضيات مع غيرهـا مـن العلـوم التـي يدرسـها 
إال أنـه ال يـزال فـي . الطالب، وبمراعاته للفـروق الفرديـة بيـنهم مـن خـالل أنشـطته وتدريباتـه

ـــــة حاجـــــة لتوضـــــيح بعـــــض  ـــــط األمثل ـــــادة رب ـــــي يتضـــــم نها، وكـــــذلك زي الصـــــور والرســـــوم الت
 .والنصوص ببيئة الطالب الغني ة باألمثلة المناسبة

 
 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال: المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 2-32-4)يوضح الجدول   
لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب  التكرارات، والنسب المئوية

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
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 ( 2-32-4)  جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 

 "مقروئية محتوى الكتاب واألشكال مالءمة"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 .يخلو المحتوى  من األخطاء اللغوية 31
 1    ت

2.22 2.222 1 
 322    ن

 .يخلو المحتوى  من األخطاء المطبعية 31
 1 3   ت

2.21 2.122 1 
 11 21   ن

31 
ومفاهيم مناسبة يحوي مصطلحات  

 .وواضحة الداللة للطالب

   1 3 ت
2.21 2.122 1 

   11 21 ن

31 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار 

 .وترابطها

    1 ت
1.22 2.222 3 

    322 ن

31 
تخلو الصور والرسوم واألشكال التوضيحية 

 .من األخطاء المطبعية

    1 ت
1.22 2.222 2 

    322 ن

22 
تتناسب الصور والرسوم واألشكال 

 .التوضيحية مع بيئة الطالب

    1 ت
1.22 2.222 1 

    322 ن

23 
تتسق الصور والرسوم واألشكال 
 .التوضيحية مع مضامين المحتوى

  1   ت
3.22 2.222 1 

  322   ن

22 

تقع الصور والرسوم واألشكال التوضيحية 
المرتبط في مكان مناسب ضمن النص 

 .به

   3 1 ت

2.11 2.122 4 
   21 11 ن

  2.311 3.13 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني
 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

تحقق أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة ( 2-32-4)يتضح من الجدول   
من المحور الثاني تساوي " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"المواصفة الثانية 

أقل  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.311)، وبانحراف معياري (3.13)
 (.٪11.1)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة  ،(2.21من 
لحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين وقد تراوحت قيم المتوسطات ا  
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 22، 31، 31)، وتحققت المؤشرات (2.22-1.22)
على متوسط ( 22)، وحصل المؤشر رقم مكررواحتلوا المرتبة األولى  ا،لكل منه( 1.22)

( 31)ؤشر رقم وبدرجة تحقق مرتفعة، أما الم ،، وجاء في المرتبة الرابعة(2.11)حسابي 
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بإضــافة المزيــد مــن التفاصــيل فــي بعــض األحيــان، مثــل التعبيــر عــن مجموعــة مــن الطوابــع 
، (4)كتـــــاب التمـــــارين، الفصـــــل األول، التمـــــرين فـــــي يديـــــة بمجـــــرد مربعـــــات، كمـــــا ورد البر 

أو بالتعــديل فــي أحيــان  أخــرى، كرســمة لوحــة المئــة الــواردة بكتــاب الطالــب، (. 4)الصــفحة 
أدرجــت بشــكل  ُيقــرأ  -علــى ســبيل المثــال  -فهــذه الرســمة  ؛(11)الفصــل التاســع، الصــفحة 

 .ف ما اعتاد عليه الطالبمن اليسار إلى اليمين، على خال
أمـــا فيمـــا يتعلـــق ببيئـــة الطـــالب، فيظهـــر التحليـــل انخفـــاض مراعـــاة محتـــوى الكتـــاب لهـــذا   

الجانــب، ممــا يعنــي أن المواءمــة نقلــت بعــض النصــوص والصــور كمــا وردت، دون تكييفهــا 
ر لتتالءم مع البيئة السعودية، واألمثلة على ذلـك متعـددة، منهـا التمثيـل بـبعض األسـماء غيـ

المألوفــــة كعمــــاد وأمجــــد وجمــــال، ومنهــــا اســــتخدام أمثلــــة لحيوانــــات غيــــر موجــــودة بالبيئــــة 
كالســــنجاب والديناصــــور، ولعــــل اأَلولــــى اســــتبدال تلــــك األســــماء بــــأخرى شــــائعة، واســــتبدال 
الحيوانــــات أيضــــًا بــــأخرى أِلــــف الطــــالب وجودهــــا فــــي البيئــــة الســــعودية بمختلــــف أقاليمهــــا، 

 .كالجمال والقردة وغيرها
يــتالءم مــع  - إجمــاالً  –وعليــه يمكــن القــول بــأن محتــوى كتــاب الصــف الثــاني االبتــدائي   

خبرات الطالب بدرجة مرتفعة، وذلك بربطه الرياضيات مع غيرهـا مـن العلـوم التـي يدرسـها 
إال أنـه ال يـزال فـي . الطالب، وبمراعاته للفـروق الفرديـة بيـنهم مـن خـالل أنشـطته وتدريباتـه

ـــــة حاجـــــة لتوضـــــيح بعـــــض  ـــــط األمثل ـــــادة رب ـــــي يتضـــــم نها، وكـــــذلك زي الصـــــور والرســـــوم الت
 .والنصوص ببيئة الطالب الغني ة باألمثلة المناسبة

 
 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال: المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 2-32-4)يوضح الجدول   
لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب  التكرارات، والنسب المئوية

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
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 ( 2-32-4)  جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 

 "مقروئية محتوى الكتاب واألشكال مالءمة"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 .يخلو المحتوى  من األخطاء اللغوية 31
 1    ت

2.22 2.222 1 
 322    ن

 .يخلو المحتوى  من األخطاء المطبعية 31
 1 3   ت

2.21 2.122 1 
 11 21   ن

31 
ومفاهيم مناسبة يحوي مصطلحات  

 .وواضحة الداللة للطالب

   1 3 ت
2.21 2.122 1 

   11 21 ن

31 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار 

 .وترابطها

    1 ت
1.22 2.222 3 

    322 ن

31 
تخلو الصور والرسوم واألشكال التوضيحية 

 .من األخطاء المطبعية

    1 ت
1.22 2.222 2 

    322 ن

22 
تتناسب الصور والرسوم واألشكال 

 .التوضيحية مع بيئة الطالب

    1 ت
1.22 2.222 1 

    322 ن

23 
تتسق الصور والرسوم واألشكال 
 .التوضيحية مع مضامين المحتوى

  1   ت
3.22 2.222 1 

  322   ن

22 

تقع الصور والرسوم واألشكال التوضيحية 
المرتبط في مكان مناسب ضمن النص 

 .به

   3 1 ت

2.11 2.122 4 
   21 11 ن

  2.311 3.13 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني
 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

تحقق أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة ( 2-32-4)يتضح من الجدول   
من المحور الثاني تساوي " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"المواصفة الثانية 

أقل  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.311)، وبانحراف معياري (3.13)
 (.٪11.1)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة  ،(2.21من 
لحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين وقد تراوحت قيم المتوسطات ا  
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 22، 31، 31)، وتحققت المؤشرات (2.22-1.22)
على متوسط ( 22)، وحصل المؤشر رقم مكررواحتلوا المرتبة األولى  ا،لكل منه( 1.22)

( 31)ؤشر رقم وبدرجة تحقق مرتفعة، أما الم ،، وجاء في المرتبة الرابعة(2.11)حسابي 
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واحتل المرتبة الخامسة،  ،وبدرجة تحقق مرتفعة ،(2.21)فقد حصل على متوسط حسابي 
 المرتبة في ،بدرجة تحقق منخفضة ،(3.22)حصل على متوسط حسابي ( 23)والمؤشر 

 ،ودرجة تحقق منخفضة جداً  ،(2.21)بمتوسط حسابي ( 31)السادسة، يليه المؤشر رقم 
وبدرجة تحقق  ،(2.22)بمتوسط حسابي  ،(31)ء المؤشر وفي المرتبة األخيرة جا

 .منخفضة جداً 
 
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي تسلسل األفكار وترابطها بدرجة   

مرتفعة، حيث يقوم المحتوى على الترابط الرأسي بين الدروس وبين الفصول، ويخلو من 
. لكتابفي اواءمة حافظت على هذه السمة وجود خلل في هذه الناحية، وهذا يعني أن الم

أما الصور والرسوم واألشكال التوضيحية فيبي ن التحليل خلوها من األخطاء المطبعية، 
مما يدل على أن عملية مواءمة الكتب اهتمت  ؛وتناسبها مع بيئة الطالب بدرجة مرتفعة

ية  أخرى فإن تلك ومن زاو . بجودة الصور والرسوم واألشكال، وبمالءمتها لبيئة الطالب
الصور والرسوم واألشكال تميزت أيضًا بإدراجها في مكان مناسب ضمن النص المرتبطة 

خراج الكتاب لكن رغم هذه  ،به، وهو أمر  لن يغيب بطبيعة الحال عن عملية مواءمة وا 
االمتيازات للصور والرسوم إال أن تحليل المحتوى أظهر أن اتساقها مع مضامين المحتوى 

كتاب الطالب، في درجة منخفضة، ومن األمثلة الدال ة على ذلك الصورة الواردة تحقق ب
، التي يبدو فيها التفاح مقس مًا في ثالث (11)، الصفحة (1)الفصل الثامن، التدريب 

مجموعات بال مبرر، وبدون أن ُيشير نص التدريب إلى ذلك التقسيم، وبالمثل رسمة 
لتعب ر عن فطيرة تفاح بدون رسم أي تفاصيل أخرى الدائرة المدرجة في التدريب ذاته 

كتاب الطالب، في ومن األمثلة كذلك الصورة المصاحبة للتدريب الوارد . توحي بذلك
، حيث أدرجت صورة مغرفة (331)، الصفحة (2)الفصل الثاني عشر، التدريب 

 .في حين ُذكر في النص مغرفة لنقل الماء ،مثلجات
بالمصطلحات والنصوص التي استخدمتها عملية المواءمة فُيظهر أما فيما يتعلق    

تحليل المحتوى مناسبتها ووضوح داللتها للطالب بدرجة مرتفعة، أي أنها واقعة ضمن 
مستوى فهمهم ومالئمة لخبراتهم، حيث خال المحتوى من وجود مصطلحات غير واضحة، 

والمفاهيم والنصوص  ما يعني سالمة المصطلحات ،ماعدا في حدود ضيقة ومحدودة

312 
 

لكن المحتوى رغم ذلك لم يخُل من . عمومًا، ونجاح عملية مواءمة الكتاب في هذا الجانب
 ،أظهر التحليل كاًل من هاتين السمتين بدرجة منخفضة جداً و المطبعية، و األخطاء اللغوية 

سؤال كأن يختم ال ،ألخطاء اللغويةتمث لت في أخطاء في مواضع استخدام عالمات الترقيمف
كأن توضع شدة على  ،الذي ُبِدأ بأداة استفهام بنقطة، وأخطاء  في التشكيل بالحركات

ونحو ذلك، وأيضًا أخطاء إمالئية كما ورد  ،أو يحرك المجرور بالضمة ،حرف غير مشدد
، حيث كتب نص (11)، الصفحة (1)في كتاب الطالب، الفصل العاشر، التدريب 

 :التدريب كما يلي
فدِع أرب" فدعان ثماني أرجللض   "فكم رجاًل لثالثِة ضفادع؟. ُع أرجل، ولض 

فدع"ويت ضح الخطأ هنا في طريقة كتابة كلمتي  فدعان"و" لض  كتابتهما الصحيح و ، "لض 
فدع"بالشكل  فدعين"و " للض  بإضافة الم في أول الكلمة، أو بالشكل  ،على الترتيب" للض 

 .زالة الشدة هذه المرةعلى الترتيب أيضًا، بإ" لضفدعين"و " لضفدع  "
أما بالنسبة لألخطاء المطبعية فدارت حول استخدام كلمات غير واردة بمعطيات    

، (11)، الصفحة (1)التدريب، كما ظهر في كتاب التمارين، الفصل الرابع، التمرين 
في حيث ذكر اسم صالح في فقرات أسئلة التمرين، مع أنه لم يِرد بالمعطيات الموضحة 

، (2)وكما في كتاب الطالب، الفصل الخامس، التدريب . لمرفق أعلى األسئلةالجدول ا
، حيث استخدمت كلمة بطاقة لكتابة الجواب، بينما ذكر في المعطيات (323)الصفحة 

عدم توحيد مصطلحات المثال الواحد، كأن  -أيضًا  -من األخطاء المطبعية و . وردة
وقد يعود  ،ي فقرات تابعة للموضع ذاتهوكلمة طالب ف ،تذكر كلمة طلبة في موضع  ما

األخطاء اللغوية والمطبعية إلى عامل السرعة في عملية مواءمة وطباعة  وجودالسبب في 
كما قد يعود  ،إلخراجها في موعد  محدد، دون أن تمر  بعمليات مراجعة  كافية ،الكتب

طبيقه، وهذه السبب أيضًا إلى كون الكتاب مازال في السنوات األولى الستخدامه وت
 .السنوات عادًة ما تكون سنوات تمحيص  وتعديل

وما تضمنه  ،سبق فإن مقروئية محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي وبناًء على ما   
ذلك أن المحتوى يت سم  ؛من أشكال وصور ورسوم توضيحية مالئمة بدرجة متوسطة

لطالب، وتتضم ن بتسلسل األفكار وترابطها، ويحوي مصطلحات واضحة ومناسبة ل
نصوصه كذلك صورًا ورسومًا واقعة في مكان  مناسب ومتناسبة مع بيئة الطالب وخالية 
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واحتل المرتبة الخامسة،  ،وبدرجة تحقق مرتفعة ،(2.21)فقد حصل على متوسط حسابي 
 المرتبة في ،بدرجة تحقق منخفضة ،(3.22)حصل على متوسط حسابي ( 23)والمؤشر 

 ،ودرجة تحقق منخفضة جداً  ،(2.21)بمتوسط حسابي ( 31)السادسة، يليه المؤشر رقم 
وبدرجة تحقق  ،(2.22)بمتوسط حسابي  ،(31)ء المؤشر وفي المرتبة األخيرة جا

 .منخفضة جداً 
 
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي تسلسل األفكار وترابطها بدرجة   

مرتفعة، حيث يقوم المحتوى على الترابط الرأسي بين الدروس وبين الفصول، ويخلو من 
. لكتابفي اواءمة حافظت على هذه السمة وجود خلل في هذه الناحية، وهذا يعني أن الم

أما الصور والرسوم واألشكال التوضيحية فيبي ن التحليل خلوها من األخطاء المطبعية، 
مما يدل على أن عملية مواءمة الكتب اهتمت  ؛وتناسبها مع بيئة الطالب بدرجة مرتفعة

ية  أخرى فإن تلك ومن زاو . بجودة الصور والرسوم واألشكال، وبمالءمتها لبيئة الطالب
الصور والرسوم واألشكال تميزت أيضًا بإدراجها في مكان مناسب ضمن النص المرتبطة 

خراج الكتاب لكن رغم هذه  ،به، وهو أمر  لن يغيب بطبيعة الحال عن عملية مواءمة وا 
االمتيازات للصور والرسوم إال أن تحليل المحتوى أظهر أن اتساقها مع مضامين المحتوى 

كتاب الطالب، في درجة منخفضة، ومن األمثلة الدال ة على ذلك الصورة الواردة تحقق ب
، التي يبدو فيها التفاح مقس مًا في ثالث (11)، الصفحة (1)الفصل الثامن، التدريب 

مجموعات بال مبرر، وبدون أن ُيشير نص التدريب إلى ذلك التقسيم، وبالمثل رسمة 
لتعب ر عن فطيرة تفاح بدون رسم أي تفاصيل أخرى الدائرة المدرجة في التدريب ذاته 

كتاب الطالب، في ومن األمثلة كذلك الصورة المصاحبة للتدريب الوارد . توحي بذلك
، حيث أدرجت صورة مغرفة (331)، الصفحة (2)الفصل الثاني عشر، التدريب 

 .في حين ُذكر في النص مغرفة لنقل الماء ،مثلجات
بالمصطلحات والنصوص التي استخدمتها عملية المواءمة فُيظهر أما فيما يتعلق    

تحليل المحتوى مناسبتها ووضوح داللتها للطالب بدرجة مرتفعة، أي أنها واقعة ضمن 
مستوى فهمهم ومالئمة لخبراتهم، حيث خال المحتوى من وجود مصطلحات غير واضحة، 

والمفاهيم والنصوص  ما يعني سالمة المصطلحات ،ماعدا في حدود ضيقة ومحدودة
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لكن المحتوى رغم ذلك لم يخُل من . عمومًا، ونجاح عملية مواءمة الكتاب في هذا الجانب
 ،أظهر التحليل كاًل من هاتين السمتين بدرجة منخفضة جداً و المطبعية، و األخطاء اللغوية 

سؤال كأن يختم ال ،ألخطاء اللغويةتمث لت في أخطاء في مواضع استخدام عالمات الترقيمف
كأن توضع شدة على  ،الذي ُبِدأ بأداة استفهام بنقطة، وأخطاء  في التشكيل بالحركات

ونحو ذلك، وأيضًا أخطاء إمالئية كما ورد  ،أو يحرك المجرور بالضمة ،حرف غير مشدد
، حيث كتب نص (11)، الصفحة (1)في كتاب الطالب، الفصل العاشر، التدريب 

 :التدريب كما يلي
فدِع أرب" فدعان ثماني أرجللض   "فكم رجاًل لثالثِة ضفادع؟. ُع أرجل، ولض 

فدع"ويت ضح الخطأ هنا في طريقة كتابة كلمتي  فدعان"و" لض  كتابتهما الصحيح و ، "لض 
فدع"بالشكل  فدعين"و " للض  بإضافة الم في أول الكلمة، أو بالشكل  ،على الترتيب" للض 

 .زالة الشدة هذه المرةعلى الترتيب أيضًا، بإ" لضفدعين"و " لضفدع  "
أما بالنسبة لألخطاء المطبعية فدارت حول استخدام كلمات غير واردة بمعطيات    

، (11)، الصفحة (1)التدريب، كما ظهر في كتاب التمارين، الفصل الرابع، التمرين 
في حيث ذكر اسم صالح في فقرات أسئلة التمرين، مع أنه لم يِرد بالمعطيات الموضحة 

، (2)وكما في كتاب الطالب، الفصل الخامس، التدريب . لمرفق أعلى األسئلةالجدول ا
، حيث استخدمت كلمة بطاقة لكتابة الجواب، بينما ذكر في المعطيات (323)الصفحة 

عدم توحيد مصطلحات المثال الواحد، كأن  -أيضًا  -من األخطاء المطبعية و . وردة
وقد يعود  ،ي فقرات تابعة للموضع ذاتهوكلمة طالب ف ،تذكر كلمة طلبة في موضع  ما

األخطاء اللغوية والمطبعية إلى عامل السرعة في عملية مواءمة وطباعة  وجودالسبب في 
كما قد يعود  ،إلخراجها في موعد  محدد، دون أن تمر  بعمليات مراجعة  كافية ،الكتب

طبيقه، وهذه السبب أيضًا إلى كون الكتاب مازال في السنوات األولى الستخدامه وت
 .السنوات عادًة ما تكون سنوات تمحيص  وتعديل

وما تضمنه  ،سبق فإن مقروئية محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي وبناًء على ما   
ذلك أن المحتوى يت سم  ؛من أشكال وصور ورسوم توضيحية مالئمة بدرجة متوسطة

لطالب، وتتضم ن بتسلسل األفكار وترابطها، ويحوي مصطلحات واضحة ومناسبة ل
نصوصه كذلك صورًا ورسومًا واقعة في مكان  مناسب ومتناسبة مع بيئة الطالب وخالية 
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إال أن انخفاض درجة  ،هذه السمات بدرجة مرتفعة ومع توفر. من األخطاء المطبعية
ات ساق الصور واألشكال التوضيحية مع مضامين المحتوى، وعدم خلو ه من األخطاء 

، كل ذلك أث ر على مقروئية محتوى وأشكال الكتاب لتتحقق بدرجة اللغوية والمطبعية
 .إذا ما عالجت المواءمة هذه الجوانب امتوسطة، يمكن رفعه

 
 مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة: المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-32-4)يوضح الجدول   
والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب التكرارات، 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
 ( 1-32-4)جدول 

: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 "مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

المتو 
 سط

االنحراف 
 المعياري

الترتي
 منخفض متوسط مرتفع نسبة ب

منخفض 
 جدا

21 

يراعي المحتوى حاجات وميول الطالب 
حركية،  ) تنوع االنشطةو اللعب، : مثل

لوان والصور األ، و (...،سمعية، بصرية
 .المحببة لهذه الفئة العمرية

    1 ت

1.22 2.222  
    322 ن

24 
تتناسب األنشطة والتدريبات والتقويم مع 

 .الخصائص العمرية للطالب

    1 ت
1.22 2.222  

    322 ن

21 
تتناسب الصور والرسوم واألشكال 

التوضيحية مع الخصائص العمرية 
 .للطالب

    1 ت
1.22 2.222  

    322 ن

21 
يتناسب حجم الخط ودرجة وضوح 

األلوان مع الخصائص العمرية  
 .للطالب

    1 ت
1.22 2.222  

    322 ن

  2.222 1.22 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

ـــــق أعـــــاله أن قيمـــــة ( 1-32-4)يتضـــــح مـــــن الجـــــدول    المتوســـــط الحســـــابي لدرجـــــة تحق
مـــن المحـــور الثـــاني " مالءملللة المحتلللوى للخصلللائص العمريلللة للمرحللللة"المواصـــفة الثالثـــة 
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ـــاري (1.22)تســـاوي  ـــانحراف معي ـــين (2.222)، وب ، ويقـــع هـــذا المتوســـط فـــي المـــدى مـــا ب
 (.٪322)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة  ،(2.21-1.22)
تساوي  -جميعًا  -يم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفةوقد كانت ق  
 .لجميع مؤشرات هذه المواصفة ،، وبدرجة تحقق مرتفعة(1.22)
 

ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي مراعاته لحاجات وميول الطالب    
دروس بأنشطة دروس هيا نلعب، ويبدأ ال -مثاًل  -في هذه المرحلة، فالمحتوى يتض من 

حركية وأخرى بصرية، ويستخدم الكثير من المحسوسات، ويحوي صورًا وألوانًا محب بة 
ومن ناحية  أخرى فإن مستوى األنشطة والتدريبات التي يحويها الكتاب مناسب  ،للطالب

 ،ولعل  هذا أمر  طبيعي بالنظر إلى النسخة األصلية للكتاب. للمرحلة العمرية للطالب
حيث تتمت ع تلك النسخة بمناسبتها للمرحلة العمرية  ؛لنفس المرحلة العمرية التي ُأعد ت

 ،ومراعاتها لحاجاتهم وميولهم، وهي صفات ال تتأثر بعملية المواءمة تأث رًا يذكر ،للطالب
إال أن المواءمة نجحت في اإلبقاء على تمي ز محتوى الكتاب في هذا الجانب، والمحافظة 

 .عليه
في تدعيم محتوى الكتاب بصور ورسوم وأشكال توضيحية مالئمة كما نجحت أيضًا 

للمرحلة العمرية، وفي اختيار حجم الخط المناسب واأللوان الواضحة التي خرج بها ذلك 
 .المحتوى، حيث تحققت هذه المزايا للكتاب بدرجة مرتفعة

 .ةوبناًء على كل ذلك جاء محتوى الكتاب مالئمًا للمرحلة العمرية بدرجة مرتفع
 (كتاب الصف الثاني االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثاني 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-32-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور الثاني في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
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إال أن انخفاض درجة  ،هذه السمات بدرجة مرتفعة ومع توفر. من األخطاء المطبعية
ات ساق الصور واألشكال التوضيحية مع مضامين المحتوى، وعدم خلو ه من األخطاء 

، كل ذلك أث ر على مقروئية محتوى وأشكال الكتاب لتتحقق بدرجة اللغوية والمطبعية
 .إذا ما عالجت المواءمة هذه الجوانب امتوسطة، يمكن رفعه

 
 مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة: المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-32-4)يوضح الجدول   
والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب التكرارات، 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
 ( 1-32-4)جدول 

: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 "مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

المتو 
 سط

االنحراف 
 المعياري

الترتي
 منخفض متوسط مرتفع نسبة ب

منخفض 
 جدا

21 

يراعي المحتوى حاجات وميول الطالب 
حركية،  ) تنوع االنشطةو اللعب، : مثل

لوان والصور األ، و (...،سمعية، بصرية
 .المحببة لهذه الفئة العمرية

    1 ت

1.22 2.222  
    322 ن

24 
تتناسب األنشطة والتدريبات والتقويم مع 

 .الخصائص العمرية للطالب

    1 ت
1.22 2.222  

    322 ن

21 
تتناسب الصور والرسوم واألشكال 

التوضيحية مع الخصائص العمرية 
 .للطالب

    1 ت
1.22 2.222  

    322 ن

21 
يتناسب حجم الخط ودرجة وضوح 

األلوان مع الخصائص العمرية  
 .للطالب

    1 ت
1.22 2.222  

    322 ن

  2.222 1.22 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 ٪322 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

ـــــق أعـــــاله أن قيمـــــة ( 1-32-4)يتضـــــح مـــــن الجـــــدول    المتوســـــط الحســـــابي لدرجـــــة تحق
مـــن المحـــور الثـــاني " مالءملللة المحتلللوى للخصلللائص العمريلللة للمرحللللة"المواصـــفة الثالثـــة 
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ـــاري (1.22)تســـاوي  ـــانحراف معي ـــين (2.222)، وب ، ويقـــع هـــذا المتوســـط فـــي المـــدى مـــا ب
 (.٪322)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة  ،(2.21-1.22)
تساوي  -جميعًا  -يم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفةوقد كانت ق  
 .لجميع مؤشرات هذه المواصفة ،، وبدرجة تحقق مرتفعة(1.22)
 

ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي مراعاته لحاجات وميول الطالب    
دروس بأنشطة دروس هيا نلعب، ويبدأ ال -مثاًل  -في هذه المرحلة، فالمحتوى يتض من 

حركية وأخرى بصرية، ويستخدم الكثير من المحسوسات، ويحوي صورًا وألوانًا محب بة 
ومن ناحية  أخرى فإن مستوى األنشطة والتدريبات التي يحويها الكتاب مناسب  ،للطالب

 ،ولعل  هذا أمر  طبيعي بالنظر إلى النسخة األصلية للكتاب. للمرحلة العمرية للطالب
حيث تتمت ع تلك النسخة بمناسبتها للمرحلة العمرية  ؛لنفس المرحلة العمرية التي ُأعد ت

 ،ومراعاتها لحاجاتهم وميولهم، وهي صفات ال تتأثر بعملية المواءمة تأث رًا يذكر ،للطالب
إال أن المواءمة نجحت في اإلبقاء على تمي ز محتوى الكتاب في هذا الجانب، والمحافظة 

 .عليه
في تدعيم محتوى الكتاب بصور ورسوم وأشكال توضيحية مالئمة كما نجحت أيضًا 

للمرحلة العمرية، وفي اختيار حجم الخط المناسب واأللوان الواضحة التي خرج بها ذلك 
 .المحتوى، حيث تحققت هذه المزايا للكتاب بدرجة مرتفعة

 .ةوبناًء على كل ذلك جاء محتوى الكتاب مالئمًا للمرحلة العمرية بدرجة مرتفع
 (كتاب الصف الثاني االبتدائي)خالصة نتائج المحور الثاني 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-32-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور الثاني في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني االبتدائي
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 (4-32-4)جدول 
  المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي

رقم 
 المواصفات المواصفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 2 مرتفع ٪11.2 2.321 2.13 .مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب 3
 1 متوسط ٪11.1 2.311 3.13 .مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال 2
 3 مرتفع ٪322 2.222 1.22 .مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة 1

  مرتفع ٪11 2.321 2.21 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
لمواصفات المحور أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي ( 4-32-4)يتضح من الجدول  

، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.321)، وبانحراف معياري (2.21)تساوي  ةالثاني الكلي
، ونسبة (1.22-2.21)المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (.٪11.2)التحقق تساوي 

، (1.22-3.13)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق المواصفات بين  
بدرجة " مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"حيث تحققت المواصفة الثالثة 

وجاءت في المرتبة األولى بين مواصفات المحور  ،(1.22)وبمتوسط حسابي بلت  ،مرتفعة
" مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"ليها في المرتبة الثانية المواصفة األولى تالثاني، 

مالءمة "، وأخيرًا فقد حصلت المواصفة (2.13)ومتوسط حسابي  ،بدرجة تحقق مرتفعة
بدرجة تحقق  ،(3.13)على متوسط حسابي بلت " مقروئية محتوى الكتاب واألشكال

 .وبذلك جاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني ،متوسطة
ي مناسبته لبيئة أظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي بفصليه األول والثان  

المتعلمين بدرجة مرتفعة، وهذا يعني أن عملية المواءمة اهتمت بتكييف المحتوى بكل ما 
يحويه من أنشطه وتدريبات ونصوص وأشكال لبيئة الطالب، حيث ات ضحت مالءمته 

لخبرات الطالب في هذه المرحلة  -أيضًا  -الت امة للخصائص العمرية للمرحلة، ومالءمته 
نفعة، ومالءمة مقروئية محتوى الكتاب وأشكاله التوضيحية بدرجة مرت بدرجة  ظهرت وا 
 .متوسطة

فعملية المواءمة نقلت محتوى الكتاب لُيدرَّس للمرحلة العمرية ذاتها التي كان مخص صا    
لها، ونقلت معه ما تمي ز به من تناسب مع خصائص وخبرات الطالب في تلك المرحلة، 
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وألوانًا مالئمة، إال أن بعض العوامل كاألخطاء اللغوية  واستخدمت نصوصًا وصوراً 
وبعض التنسيقات بين الصور والمحتوى، أث رت على مقروئية محتوى الكتاب  ،والمطبعية

ن كانت لم تؤثر على ارتفاع مستوى مناسبته لبيئة المتعلمين عموماً   .بنصوصه وصوره، وا 
 مناسبة  المحتوى لبيئة المتعلمين: المحور الثاني - الصف الخامس االبتدائي-3

 مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب: المواصفة األولى
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 5-32-4)يوضح الجدول  

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 
 :وهي كما يلي ،االبتدائي للصف الخامس

 
 ( 5-32-4)جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة        
 " مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ــــــوى الــــــربط والتكامــــــل بــــــين  33 يراعــــــي المحت
 . الرياضيات والعلوم األخرى

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن

تتنـــــــــــــوع الصـــــــــــــور والرســـــــــــــوم واألشـــــــــــــكال  32
 .التوضيحية لتتناسب مع خبرات الطالب

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن

الفرديـة تراعي األنشطة والتدريبات الفروق  31
 .بين الطالب

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن

ـــــــوى مـــــــن خـــــــالل األنشـــــــطة  34 يراعـــــــي المحت
والتــــدريبات وأســــاليب التقــــويم وأدواتــــه بيئــــة 

 .الطالب

 1    ت

2.22 2.222 

4 
    ن

322 

  3.1 2.21 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 ٪11.2 لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني المئويةالنسبة 

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 5-32-4)يتضح من الجدول   

من المحور الثاني تساوي " مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"المواصفة األولى 
-2.21)ما بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى(3.1)، وبانحراف معياري (2.21)

 (.٪11.2)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة، (1.22
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 (4-32-4)جدول 
  المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي

رقم 
 المواصفات المواصفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 2 مرتفع ٪11.2 2.321 2.13 .مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب 3
 1 متوسط ٪11.1 2.311 3.13 .مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال 2
 3 مرتفع ٪322 2.222 1.22 .مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة 1

  مرتفع ٪11 2.321 2.21 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
لمواصفات المحور أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي ( 4-32-4)يتضح من الجدول  

، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.321)، وبانحراف معياري (2.21)تساوي  ةالثاني الكلي
، ونسبة (1.22-2.21)المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (.٪11.2)التحقق تساوي 

، (1.22-3.13)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق المواصفات بين  
بدرجة " مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"حيث تحققت المواصفة الثالثة 

وجاءت في المرتبة األولى بين مواصفات المحور  ،(1.22)وبمتوسط حسابي بلت  ،مرتفعة
" مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"ليها في المرتبة الثانية المواصفة األولى تالثاني، 

مالءمة "، وأخيرًا فقد حصلت المواصفة (2.13)ومتوسط حسابي  ،بدرجة تحقق مرتفعة
بدرجة تحقق  ،(3.13)على متوسط حسابي بلت " مقروئية محتوى الكتاب واألشكال

 .وبذلك جاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني ،متوسطة
ي مناسبته لبيئة أظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني االبتدائي بفصليه األول والثان  

المتعلمين بدرجة مرتفعة، وهذا يعني أن عملية المواءمة اهتمت بتكييف المحتوى بكل ما 
يحويه من أنشطه وتدريبات ونصوص وأشكال لبيئة الطالب، حيث ات ضحت مالءمته 

لخبرات الطالب في هذه المرحلة  -أيضًا  -الت امة للخصائص العمرية للمرحلة، ومالءمته 
نفعة، ومالءمة مقروئية محتوى الكتاب وأشكاله التوضيحية بدرجة مرت بدرجة  ظهرت وا 
 .متوسطة

فعملية المواءمة نقلت محتوى الكتاب لُيدرَّس للمرحلة العمرية ذاتها التي كان مخص صا    
لها، ونقلت معه ما تمي ز به من تناسب مع خصائص وخبرات الطالب في تلك المرحلة، 
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وألوانًا مالئمة، إال أن بعض العوامل كاألخطاء اللغوية  واستخدمت نصوصًا وصوراً 
وبعض التنسيقات بين الصور والمحتوى، أث رت على مقروئية محتوى الكتاب  ،والمطبعية

ن كانت لم تؤثر على ارتفاع مستوى مناسبته لبيئة المتعلمين عموماً   .بنصوصه وصوره، وا 
 مناسبة  المحتوى لبيئة المتعلمين: المحور الثاني - الصف الخامس االبتدائي-3

 مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب: المواصفة األولى
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 5-32-4)يوضح الجدول  

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 
 :وهي كما يلي ،االبتدائي للصف الخامس

 
 ( 5-32-4)جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة        
 " مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ــــــوى الــــــربط والتكامــــــل بــــــين  33 يراعــــــي المحت
 . الرياضيات والعلوم األخرى

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن

تتنـــــــــــــوع الصـــــــــــــور والرســـــــــــــوم واألشـــــــــــــكال  32
 .التوضيحية لتتناسب مع خبرات الطالب

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن

الفرديـة تراعي األنشطة والتدريبات الفروق  31
 .بين الطالب

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن

ـــــــوى مـــــــن خـــــــالل األنشـــــــطة  34 يراعـــــــي المحت
والتــــدريبات وأســــاليب التقــــويم وأدواتــــه بيئــــة 

 .الطالب

 1    ت

2.22 2.222 

4 
    ن

322 

  3.1 2.21 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 ٪11.2 لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني المئويةالنسبة 

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 5-32-4)يتضح من الجدول   

من المحور الثاني تساوي " مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"المواصفة األولى 
-2.21)ما بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى(3.1)، وبانحراف معياري (2.21)

 (.٪11.2)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة، (1.22
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وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 31، 32، 33)، وتحققت المؤشرات (2.22-1.22)
 ،(34)المؤشر  ، يليها في المرتبة الرابعةمكررى وحققن المرتبة األول ،لكل منها( 1.22)

 (.2.22)وبمتوسط قيمته  ،بدرجة منخفضة جداً 
يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي بفصليه األول والثاني    

مراعاته للربط بين الرياضيات والعلوم األخرى والتكامل بينها، حيث تحقق ذلك الربط 
ه متحقق بطبيعة الحال في النسخة األصلية للكتاب، والمواءمة ذلك أن ؛بدرجة مرتفعة

 وقدونقلت ذلك الربط مع العلوم األخرى في النسخة المواءمة،  ،حافظت على هذه الميزة
كالتربية البدنية والتربية الفنية  ،تجلى من خالل األمثلة والصور الربط بالعلوم المختلفة

المالحظ غلبة  أنإال  ،ا والعلوم واللغة والحاسب اآلليوالتربية األسرية والتاريخ والجغرافي
حيث استأثر هذا المجال  ؛الربط بمجال التربية البدنية على الربط بغيرها من العلوم

كما ُيظهر تحليل محتوى الكتاب تنوع الصور . بنصيب  وافر  من األمثلة مقارنًة بغيره
درجة مرتفعة، فالصور والرسوم وتناسبها مع خبرات الطالب ب ،والرسوم المضم نة به

كما أظهر تحليل محتوى الكتاب . الكتاب في معظمها واضحة ومناسبةفي المدرجة 
مراعاة أنشطته وتدريباته للفروق الفردية بين الطالب، حيث لم يظهر ما يتعارض مع 
ذلك، وجاءت تلك األنشطة والتدريبات متنوعة وشاملة لمختلف مستويات الطالب، سواء 

وُيعزى ذلك إلى قيام هذا الكتاب على . دون أو ضمن أو فوق المستوى المتوسط من هم
مبادئ ومعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

(NCTM) ، عطاء كل الطالب و منها مبدأ المساواة المتضمن مراعاة الفروق الفردية، وا 
 .كاناتهم وقدراتهم، كل  حسب قدراتهالفرصة ليصلوا إلى أقصى ما تسمح به إم

أما فيما يتعلق ببيئة الطالب، فيظهر التحليل انخفاض مراعاة محتوى الكتاب لهذا   
الجانب، مما يعني أن المواءمة نقلت بعض النصوص والصور كما وردت، دون تكييفها 

واألمثلة  ،بلتتالءم مع البيئة السعودية، أو استبدلتها بأخرى غير متالئمة مع بيئة الطال
على ذلك متعددة، منها التمثيل ببعض األسماء غير المألوفة كعماد وماهر وكريمة، ومنها 

كالتمساح األمريكي والديناصور والبطريق  ،استخدام أمثلة لحيوانات غير موجودة بالبيئة
األفريقي، ولعل اأَلولى استبدال تلك األسماء بأخرى شائعة، واستبدال الحيوانات أيضًا 
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بأخرى أِلف الطالب وجودها في البيئة السعودية بمختلف أقاليمها، كالجمال والقردة 
 .والصقور وغيرها

يتالءم مع  -إجمااًل  -وعليه يمكن القول بأن محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي   
وذلك بربطه الرياضيات مع غيرها من العلوم التي يدرسها  ؛خبرات الطالب بدرجة مرتفعة

من خالل أنشطته وتدريباته، وكذلك استخدامه  ،، وبمراعاته للفروق الفردية بينهمالطالب
توضيحية متنوعة ومتناسبة مع خبرات الطالب، إال أنه بحاجة إلى  لصور ورسوم وأشكال

كان غير  زيادة ربط األمثلة والنصوص ببيئة الطالب الغني ة باألمثلة المناسبة، وتعديل ما
 .مناسب منها

 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال :الثانية المواصفة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 6-32-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي
 

 (1-32-4)  جدول 
مالءمة "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة 

 "مقروئية محتوى الكتاب واألشكال

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 1 2.222 2.22 4    ت .اللغويةيخلو المحتوى  من األخطاء  31
 322    ن

ــــــــــــوى  مــــــــــــن األخطــــــــــــاء  31 يخلــــــــــــو المحت
 .المطبعية

 1 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

يحـــــوي مصـــــطلحات  ومفـــــاهيم مناســـــبة  31
 .وواضحة الداللة للطالب

 1 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

تتســـــــم لغـــــــة الكتـــــــاب بتسلســـــــل األفكـــــــار  31
 .وترابطها

 3 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

تخلــــــــــو الصــــــــــور والرســــــــــوم واألشــــــــــكال  31
 .التوضيحية من األخطاء المطبعية

  1   ت
3.22 2.222 

4 
  322   ن

تتناســــــــب الصــــــــور والرســــــــوم واألشــــــــكال  22
 .التوضيحية مع بيئة الطالب

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن
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وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 31، 32، 33)، وتحققت المؤشرات (2.22-1.22)
 ،(34)المؤشر  ، يليها في المرتبة الرابعةمكررى وحققن المرتبة األول ،لكل منها( 1.22)

 (.2.22)وبمتوسط قيمته  ،بدرجة منخفضة جداً 
يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي بفصليه األول والثاني    

مراعاته للربط بين الرياضيات والعلوم األخرى والتكامل بينها، حيث تحقق ذلك الربط 
ه متحقق بطبيعة الحال في النسخة األصلية للكتاب، والمواءمة ذلك أن ؛بدرجة مرتفعة

 وقدونقلت ذلك الربط مع العلوم األخرى في النسخة المواءمة،  ،حافظت على هذه الميزة
كالتربية البدنية والتربية الفنية  ،تجلى من خالل األمثلة والصور الربط بالعلوم المختلفة

المالحظ غلبة  أنإال  ،ا والعلوم واللغة والحاسب اآلليوالتربية األسرية والتاريخ والجغرافي
حيث استأثر هذا المجال  ؛الربط بمجال التربية البدنية على الربط بغيرها من العلوم

كما ُيظهر تحليل محتوى الكتاب تنوع الصور . بنصيب  وافر  من األمثلة مقارنًة بغيره
درجة مرتفعة، فالصور والرسوم وتناسبها مع خبرات الطالب ب ،والرسوم المضم نة به

كما أظهر تحليل محتوى الكتاب . الكتاب في معظمها واضحة ومناسبةفي المدرجة 
مراعاة أنشطته وتدريباته للفروق الفردية بين الطالب، حيث لم يظهر ما يتعارض مع 
ذلك، وجاءت تلك األنشطة والتدريبات متنوعة وشاملة لمختلف مستويات الطالب، سواء 

وُيعزى ذلك إلى قيام هذا الكتاب على . دون أو ضمن أو فوق المستوى المتوسط من هم
مبادئ ومعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

(NCTM) ، عطاء كل الطالب و منها مبدأ المساواة المتضمن مراعاة الفروق الفردية، وا 
 .كاناتهم وقدراتهم، كل  حسب قدراتهالفرصة ليصلوا إلى أقصى ما تسمح به إم

أما فيما يتعلق ببيئة الطالب، فيظهر التحليل انخفاض مراعاة محتوى الكتاب لهذا   
الجانب، مما يعني أن المواءمة نقلت بعض النصوص والصور كما وردت، دون تكييفها 

واألمثلة  ،بلتتالءم مع البيئة السعودية، أو استبدلتها بأخرى غير متالئمة مع بيئة الطال
على ذلك متعددة، منها التمثيل ببعض األسماء غير المألوفة كعماد وماهر وكريمة، ومنها 

كالتمساح األمريكي والديناصور والبطريق  ،استخدام أمثلة لحيوانات غير موجودة بالبيئة
األفريقي، ولعل اأَلولى استبدال تلك األسماء بأخرى شائعة، واستبدال الحيوانات أيضًا 

316 
 

بأخرى أِلف الطالب وجودها في البيئة السعودية بمختلف أقاليمها، كالجمال والقردة 
 .والصقور وغيرها

يتالءم مع  -إجمااًل  -وعليه يمكن القول بأن محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي   
وذلك بربطه الرياضيات مع غيرها من العلوم التي يدرسها  ؛خبرات الطالب بدرجة مرتفعة

من خالل أنشطته وتدريباته، وكذلك استخدامه  ،، وبمراعاته للفروق الفردية بينهمالطالب
توضيحية متنوعة ومتناسبة مع خبرات الطالب، إال أنه بحاجة إلى  لصور ورسوم وأشكال

كان غير  زيادة ربط األمثلة والنصوص ببيئة الطالب الغني ة باألمثلة المناسبة، وتعديل ما
 .مناسب منها

 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال :الثانية المواصفة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 6-32-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي
 

 (1-32-4)  جدول 
مالءمة "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة 

 "مقروئية محتوى الكتاب واألشكال

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 1 2.222 2.22 4    ت .اللغويةيخلو المحتوى  من األخطاء  31
 322    ن

ــــــــــــوى  مــــــــــــن األخطــــــــــــاء  31 يخلــــــــــــو المحت
 .المطبعية

 1 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

يحـــــوي مصـــــطلحات  ومفـــــاهيم مناســـــبة  31
 .وواضحة الداللة للطالب

 1 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

تتســـــــم لغـــــــة الكتـــــــاب بتسلســـــــل األفكـــــــار  31
 .وترابطها

 3 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

تخلــــــــــو الصــــــــــور والرســــــــــوم واألشــــــــــكال  31
 .التوضيحية من األخطاء المطبعية

  1   ت
3.22 2.222 

4 
  322   ن

تتناســــــــب الصــــــــور والرســــــــوم واألشــــــــكال  22
 .التوضيحية مع بيئة الطالب

    1 ت
1.22 2.222 

3 
    322 ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

واألشــــــــــكال تتســــــــــق الصــــــــــور والرســــــــــوم  23
 .التوضيحية مع مضامين المحتوى

 1 2.222 2.22 1    ت
 322    ن

تقــــــــــــع الصــــــــــــور والرســــــــــــوم واألشــــــــــــكال  22
التوضــــيحية فـــــي مكـــــان مناســـــب ضـــــمن 

 .النص المرتبط به

    1 ت

1.22 2.222 

3 
 ن

322 
   

  1.488 3.21 لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني  الدرجة الكلية
 ٪41.67 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 6-32-4)يتضح من الجدول   
، (3.21)من المحور الثاني تساوي " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"المواصفة الثانية 
أقل من  -2.11) ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (3.411)وبانحراف معياري 

 (.٪43.11)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة، (3.1
وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 22، 22، 31)، وتحققت المؤشرات (2.22-1.22)
على متوسط ( 31)وحققن المرتبة األولى مكرر، وحصل المؤشر  ،لكل منها( 1.22)

، 31)ة تحقق منخفضة، أما المؤشرات وبدرج ،، وجاء في المرتبة الرابعة(3.22)حسابي 
وفي المرتبة  ،(2.22)، وبمتوسط حسابي فقد تحققت بدرجة منخفضة جداً ( 23، 31، 31

 .األخيرة
 
ُيظهــر تحليــل محتــوى كتــاب الصــف الخــامس االبتــدائي تسلســل األفكــار وترابطهــا بدرجــة   

فصـول، ويخلـو مــن مرتفعـة، حيـث يقـوم المحتــوى علـى التـرابط الرأســي بـين الـدروس وبــين ال
. لكتـابفـي اوجود خلل في هذه الناحية، وهذا يعني أن المواءمة حافظـت علـى هـذه السـمة 

بيئــة الطــالب بدرجــة مــع أمــا الصــور والرســوم واألشــكال التوضــيحية فيبــي ن التحليــل تناســبها 
ما يدل على أن عمليـة مواءمـة الكتـب اهتمـت بمالءمـة الصـور والرسـوم واألشـكال  ؛مرتفعة

ومن زاوية  أخرى فإن تلك الصـور والرسـوم واألشـكال تميـزت أيضـًا بإدراجهـا . ة الطالبلبيئ
في مكان مناسب ضمن النص المرتبطة به، وهو أمر  لـن يغيـب بطبيعـة الحـال عـن عمليـة 

خــراج الكتــاب لكــن رغــم هــذه االمتيــازات للصــور والرســوم إال أن تحليــل المحتــوى . مواءمــة وا 
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ء المطبعيــة تحقــق بدرجــة منخفضــة، ومــن األمثلــة الدالــة علــى أظهــر أن خلوهــا مــن األخطــا
، حيــث أن (321)ذلــك مــا ورد فــي كتــاب الطالــب، الفصــل العاشــر، فقــرة اســتعد، الصــفحة 

 ،كيلـو جـرام مـن شـرائح خبـز 3خبـز بـل إلـى  يرغيفـكيلو جرام ال تشير إلـى  3الصورة في 
التـدريب السـادس مـن كتـاب  وذلك ألن رغيف الخبز يكون بشكل دائري، وكذلك ما ورد فـي

، حــين تضــمن القمــيص الرياضــي (332)، الصــفحة (1)الطالــب، الفصــل الرابــع، التــدريب 
وفــــي ذلـــك دعــــوة إلـــى التعصــــب الرياضـــي لصــــاحب القمـــيص فــــي المنتخــــب  ،(31)الـــرقم 

، حيــث تضــمنت (322)الســعودي، كــذلك فــي كتــاب الطالــب، الفصــل الخــامس، الصــفحة 
 .سنابل السالم الصورة دعاية إلى حلويات

وكذلك أظهر التحليل اتساق الصور واألشكال مع مضامين المحتوى بدرجة منخفضة   
كتاب الطالب، الفصل العاشر، في جدًا، ومن األمثلة الدال ة على ذلك الصورة الواردة 

، والتي تبدو فيها عدد من الطائرات الجوية، في حين أن (331)، الصفحة (12)التدريب 
ُيشير إلى رحلة فضائية، وبالمثل الصورة المدرجة في كتاب الطالب، الفصل نص التدريب 

في حين أن النص  ،، والتي تعبر عن بدء التشغيل(21)األول، فقرة استعد، الصفحة 
ومن األمثلة كذلك الصورة . ُيشير إلى تنزيل مقطعين تعليميين من موقع على اإلنترنت

، حيث أدرجت (12)ب، الفصل السابع، الصفحة كتاب الطالفي المصاحبة للمثال الوارد 
وهناك أيضا صور غير . في حين أنه ُذكر في النص مضرب تنس طاولة ،صورة كرة قدم
رت في االتساق مع مضامين المحتوى، كما ورد في كتاب الطالب، أث   ،واضحة المعنى

الحشرتين لم توضح أي إذ  ،فالصورة غير واضحة المعنى ؛(11)الفصل الثامن، الصفحة 
 . حشرة السرعوف أم الحشرة العصوية :تقصد

أما فيما يتعلق بالمصطلحات والنصوص التي استخدمتها عملية المواءمة فُيظهر تحليل   
المحتوى أن مناسبتها ووضوح داللتها للطالب جاء بدرجة منخفضة جدًا، حيث يفترض 

خبراتهم، فالمصطلحات ومالئمة ل ،أن تكون في مجملها واقعة ضمن مستوى فهم الطالب
ن كانت في معظمها سليمة الصياغة وواضحة، والمفاهيم والنصوص المستخدمة إال  ،وا 

لتالئم مستوى  ،مزيد من التوضيحإلى وتحتاج  ،أن بعضًا منها غير واضحة الداللة
، (31)كتاب الطالب، الفصل الخامس، التدريب في خبرات الطالب، ومن ذلك ما ورد 

وهي غير واضحة  ،يث تضمن التدريب مصطلح الدرجات السيليزيةح ؛(311)الصفحة 
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

واألشــــــــــكال تتســــــــــق الصــــــــــور والرســــــــــوم  23
 .التوضيحية مع مضامين المحتوى

 1 2.222 2.22 1    ت
 322    ن

تقــــــــــــع الصــــــــــــور والرســــــــــــوم واألشــــــــــــكال  22
التوضــــيحية فـــــي مكـــــان مناســـــب ضـــــمن 

 .النص المرتبط به

    1 ت

1.22 2.222 

3 
 ن

322 
   

  1.488 3.21 لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني  الدرجة الكلية
 ٪41.67 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 6-32-4)يتضح من الجدول   
، (3.21)من المحور الثاني تساوي " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"المواصفة الثانية 
أقل من  -2.11) ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (3.411)وبانحراف معياري 

 (.٪43.11)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة، (3.1
وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 22، 22، 31)، وتحققت المؤشرات (2.22-1.22)
على متوسط ( 31)وحققن المرتبة األولى مكرر، وحصل المؤشر  ،لكل منها( 1.22)

، 31)ة تحقق منخفضة، أما المؤشرات وبدرج ،، وجاء في المرتبة الرابعة(3.22)حسابي 
وفي المرتبة  ،(2.22)، وبمتوسط حسابي فقد تحققت بدرجة منخفضة جداً ( 23، 31، 31

 .األخيرة
 
ُيظهــر تحليــل محتــوى كتــاب الصــف الخــامس االبتــدائي تسلســل األفكــار وترابطهــا بدرجــة   

فصـول، ويخلـو مــن مرتفعـة، حيـث يقـوم المحتــوى علـى التـرابط الرأســي بـين الـدروس وبــين ال
. لكتـابفـي اوجود خلل في هذه الناحية، وهذا يعني أن المواءمة حافظـت علـى هـذه السـمة 

بيئــة الطــالب بدرجــة مــع أمــا الصــور والرســوم واألشــكال التوضــيحية فيبــي ن التحليــل تناســبها 
ما يدل على أن عمليـة مواءمـة الكتـب اهتمـت بمالءمـة الصـور والرسـوم واألشـكال  ؛مرتفعة

ومن زاوية  أخرى فإن تلك الصـور والرسـوم واألشـكال تميـزت أيضـًا بإدراجهـا . ة الطالبلبيئ
في مكان مناسب ضمن النص المرتبطة به، وهو أمر  لـن يغيـب بطبيعـة الحـال عـن عمليـة 

خــراج الكتــاب لكــن رغــم هــذه االمتيــازات للصــور والرســوم إال أن تحليــل المحتــوى . مواءمــة وا 
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ء المطبعيــة تحقــق بدرجــة منخفضــة، ومــن األمثلــة الدالــة علــى أظهــر أن خلوهــا مــن األخطــا
، حيــث أن (321)ذلــك مــا ورد فــي كتــاب الطالــب، الفصــل العاشــر، فقــرة اســتعد، الصــفحة 

 ،كيلـو جـرام مـن شـرائح خبـز 3خبـز بـل إلـى  يرغيفـكيلو جرام ال تشير إلـى  3الصورة في 
التـدريب السـادس مـن كتـاب  وذلك ألن رغيف الخبز يكون بشكل دائري، وكذلك ما ورد فـي

، حــين تضــمن القمــيص الرياضــي (332)، الصــفحة (1)الطالــب، الفصــل الرابــع، التــدريب 
وفــــي ذلـــك دعــــوة إلـــى التعصــــب الرياضـــي لصــــاحب القمـــيص فــــي المنتخــــب  ،(31)الـــرقم 

، حيــث تضــمنت (322)الســعودي، كــذلك فــي كتــاب الطالــب، الفصــل الخــامس، الصــفحة 
 .سنابل السالم الصورة دعاية إلى حلويات

وكذلك أظهر التحليل اتساق الصور واألشكال مع مضامين المحتوى بدرجة منخفضة   
كتاب الطالب، الفصل العاشر، في جدًا، ومن األمثلة الدال ة على ذلك الصورة الواردة 

، والتي تبدو فيها عدد من الطائرات الجوية، في حين أن (331)، الصفحة (12)التدريب 
ُيشير إلى رحلة فضائية، وبالمثل الصورة المدرجة في كتاب الطالب، الفصل نص التدريب 

في حين أن النص  ،، والتي تعبر عن بدء التشغيل(21)األول، فقرة استعد، الصفحة 
ومن األمثلة كذلك الصورة . ُيشير إلى تنزيل مقطعين تعليميين من موقع على اإلنترنت

، حيث أدرجت (12)ب، الفصل السابع، الصفحة كتاب الطالفي المصاحبة للمثال الوارد 
وهناك أيضا صور غير . في حين أنه ُذكر في النص مضرب تنس طاولة ،صورة كرة قدم
رت في االتساق مع مضامين المحتوى، كما ورد في كتاب الطالب، أث   ،واضحة المعنى

الحشرتين لم توضح أي إذ  ،فالصورة غير واضحة المعنى ؛(11)الفصل الثامن، الصفحة 
 . حشرة السرعوف أم الحشرة العصوية :تقصد

أما فيما يتعلق بالمصطلحات والنصوص التي استخدمتها عملية المواءمة فُيظهر تحليل   
المحتوى أن مناسبتها ووضوح داللتها للطالب جاء بدرجة منخفضة جدًا، حيث يفترض 

خبراتهم، فالمصطلحات ومالئمة ل ،أن تكون في مجملها واقعة ضمن مستوى فهم الطالب
ن كانت في معظمها سليمة الصياغة وواضحة، والمفاهيم والنصوص المستخدمة إال  ،وا 

لتالئم مستوى  ،مزيد من التوضيحإلى وتحتاج  ،أن بعضًا منها غير واضحة الداللة
، (31)كتاب الطالب، الفصل الخامس، التدريب في خبرات الطالب، ومن ذلك ما ورد 

وهي غير واضحة  ،يث تضمن التدريب مصطلح الدرجات السيليزيةح ؛(311)الصفحة 
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 .ويفضل استبدالها بالدرجات المئوية المتعارف عليها ،المعنى للطالب في هذه المرحلة
، كلمة (311)، الصفحة (21)أيضًا ورد في كتاب الطالب، الفصل السادس، التدريب 

وكذلك فإن بعض . ذه المرحلةوهي بالمثل غير واضحة الداللة للطالب في ه "أحفورة"
من ذلك  ،المصطلحات تحتاج إلى تدعيم بالصور لتتضح داللتها ومفهومها لدى الطالب

، مصطلح (334)، الصفحة (1)كتاب الطالب، الفصل العاشر، التدريب في ما ورد 
، الصفحة (3)كتاب الطالب، الفصل العاشر، المثال في السمك الرئوي، وكذلك ما ورد 

يفضل إدراج صور توضح معاني تلك المصطلحات و طلح الحجز النيزكي، ، مص(321)
 .لدى الطالب

المطبعية، حيث أظهر التحليل كاًل من و وكذلك فإن المحتوى لم يخُل من األخطاء اللغوية 
ألخطاء اللغوية تمث لت في أخطاء في مواضع فا ،هاتين السمتين بدرجة منخفضة جداً 

كأن  ،يختم السؤال بنقطة، وأخطاء في التشكيل بالحركاتكأن  ،استخدام عالمات الترقيم
خطاء واألونحو ذلك،  ،أو يحرك المجرور بالضمة ،توضع شدة على حرف غير مشدد

، حيث (23)، الصفحة (3)مالئية كما ورد في كتاب التمارين، الفصل الثالث، التمرين اإل
، وبالمثل التدريب الوارد في "رتبت هالة"الصحيح و ، "رتب هالة" ـاستهل نص التدريب بـ

، حيث تضمن التدريب (311)، الصفحة (32)كتاب الطالب، الفصل السادس، التدريب 
 :التالياالستفهام 

؟"  إذ ،"طالؤها"والخطأ هنا في طريقة كتابة كلمة  ،"فكم كرسيًّا ُيمكن طالؤها بلتر  واحد 
 .بإزالة ألف التأنيث ،"طالؤه"الصحيح أن تكتب 

معطيات في نسبة لألخطاء المطبعية فدارت حول استخدام كلمات غير واردة أما بال  
، (311)، الصفحة (2)التدريب، كما ظهر في كتاب الطالب، الفصل الخامس، المثال 

المعطيات في حيث ذكر حل الواجبات المدرسية في نص المثال، مع أنه لم يِرد 
الب، الفصل العاشر، الصفحة وكما في كتاب الط. الموضحة بالجدول المرفق للمثال

، "21-24استعن بالجدول المجاور لحل المسائل "، حيث تضمن نص التدريب (321)
عدم  - أيضاً  –من األخطاء المطبعية و . 21-22في حين أن المسائل المعنية هي 

، (11)توحيد مصطلحات المثال الواحد، كما في كتاب الطالب، الفصل التاسع، الصفحة 
نص الفقرة و وأخرى فطيرة،  ،شطيرة يذكرفمرة  ،"استعد"سمى في فقرة حيث اختلف الم

322 
 

ما . الشطيرة 1/1الفطيرة، وأكل أبوها  2/1اقتسمت لمياء وأبوها شطيرة، فأكلت لمياء "
مقدار ما أكلته لمياء وأبوها من الشطيرة؟، اجمع الكسرين لتجد مقدار ما أكلت لمياء 

األخطاء اللغوية والمطبعية إلى عامل  وجودفي وقد يعود السبب . "وأبوها من الفطيرة
السرعة في عملية مواءمة وطباعة الكتب إلخراجها في موعد  محدد، دون أن تمر  

كما أن الكتاب مازال في السنوات األولى الستخدامه وتطبيقه،  ،بعمليات مراجعة  كافية
 .وهذه السنوات عادًة ما تكون سنوات تمحيص  وتعديل

وما تضمنه  ،ما سبق فإن مقروئية محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي وبناًء على   
فعلى الرغم من أن  ؛مالئمة بدرجة منخفضة ،من أشكال وصور ورسوم توضيحية

المحتوى يت سم بتسلسل األفكار وترابطها، وكذلك تضم نت نصوصه صورًا ورسومًا واقعة 
افرت تلك السمات بدرجة مرتفعة، تو  إذومتسقة مع مضامين المحتوى،  ،في مكان  مناسب

وعدم خلوها من األخطاء  ،إال أن انخفاض درجة ات ساق مناسبة الصور مع بيئة الطالب
انخفاض درجة وضوح ومناسبة المصطلحات للطالب، وعدم خلو  المحتوى و المطبعية، 

 ،من األخطاء اللغوية والمطبعية، كل ذلك أث ر على مقروئية محتوى وأشكال الكتاب
 . تحقق بدرجة منخفضةلت

 مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة :المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 7-32-4)يوضح الجدول 
( 4)البالت عددها  ،لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 :كما يلي ،مؤشرات
 (1-32-4)جدول 

: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 "مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

 منخفض متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا
 ،حاجــات وميــول الطــالبيراعــي المحتــوى  21

حركيــــة، )تنــــوع االنشــــطة و اللعــــب، : مثــــل
لــــوان والصــــور األو  ،(....ســــمعية، بصــــرية

 .المحببة لهذه الفئة العمرية

 ت
1    

1.22 2.222 3 
    322 ن
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 .ويفضل استبدالها بالدرجات المئوية المتعارف عليها ،المعنى للطالب في هذه المرحلة
، كلمة (311)، الصفحة (21)أيضًا ورد في كتاب الطالب، الفصل السادس، التدريب 

وكذلك فإن بعض . ذه المرحلةوهي بالمثل غير واضحة الداللة للطالب في ه "أحفورة"
من ذلك  ،المصطلحات تحتاج إلى تدعيم بالصور لتتضح داللتها ومفهومها لدى الطالب

، مصطلح (334)، الصفحة (1)كتاب الطالب، الفصل العاشر، التدريب في ما ورد 
، الصفحة (3)كتاب الطالب، الفصل العاشر، المثال في السمك الرئوي، وكذلك ما ورد 

يفضل إدراج صور توضح معاني تلك المصطلحات و طلح الحجز النيزكي، ، مص(321)
 .لدى الطالب

المطبعية، حيث أظهر التحليل كاًل من و وكذلك فإن المحتوى لم يخُل من األخطاء اللغوية 
ألخطاء اللغوية تمث لت في أخطاء في مواضع فا ،هاتين السمتين بدرجة منخفضة جداً 

كأن  ،يختم السؤال بنقطة، وأخطاء في التشكيل بالحركاتكأن  ،استخدام عالمات الترقيم
خطاء واألونحو ذلك،  ،أو يحرك المجرور بالضمة ،توضع شدة على حرف غير مشدد

، حيث (23)، الصفحة (3)مالئية كما ورد في كتاب التمارين، الفصل الثالث، التمرين اإل
، وبالمثل التدريب الوارد في "رتبت هالة"الصحيح و ، "رتب هالة" ـاستهل نص التدريب بـ

، حيث تضمن التدريب (311)، الصفحة (32)كتاب الطالب، الفصل السادس، التدريب 
 :التالياالستفهام 

؟"  إذ ،"طالؤها"والخطأ هنا في طريقة كتابة كلمة  ،"فكم كرسيًّا ُيمكن طالؤها بلتر  واحد 
 .بإزالة ألف التأنيث ،"طالؤه"الصحيح أن تكتب 

معطيات في نسبة لألخطاء المطبعية فدارت حول استخدام كلمات غير واردة أما بال  
، (311)، الصفحة (2)التدريب، كما ظهر في كتاب الطالب، الفصل الخامس، المثال 

المعطيات في حيث ذكر حل الواجبات المدرسية في نص المثال، مع أنه لم يِرد 
الب، الفصل العاشر، الصفحة وكما في كتاب الط. الموضحة بالجدول المرفق للمثال

، "21-24استعن بالجدول المجاور لحل المسائل "، حيث تضمن نص التدريب (321)
عدم  - أيضاً  –من األخطاء المطبعية و . 21-22في حين أن المسائل المعنية هي 

، (11)توحيد مصطلحات المثال الواحد، كما في كتاب الطالب، الفصل التاسع، الصفحة 
نص الفقرة و وأخرى فطيرة،  ،شطيرة يذكرفمرة  ،"استعد"سمى في فقرة حيث اختلف الم
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ما . الشطيرة 1/1الفطيرة، وأكل أبوها  2/1اقتسمت لمياء وأبوها شطيرة، فأكلت لمياء "
مقدار ما أكلته لمياء وأبوها من الشطيرة؟، اجمع الكسرين لتجد مقدار ما أكلت لمياء 

األخطاء اللغوية والمطبعية إلى عامل  وجودفي وقد يعود السبب . "وأبوها من الفطيرة
السرعة في عملية مواءمة وطباعة الكتب إلخراجها في موعد  محدد، دون أن تمر  

كما أن الكتاب مازال في السنوات األولى الستخدامه وتطبيقه،  ،بعمليات مراجعة  كافية
 .وهذه السنوات عادًة ما تكون سنوات تمحيص  وتعديل

وما تضمنه  ،ما سبق فإن مقروئية محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي وبناًء على   
فعلى الرغم من أن  ؛مالئمة بدرجة منخفضة ،من أشكال وصور ورسوم توضيحية

المحتوى يت سم بتسلسل األفكار وترابطها، وكذلك تضم نت نصوصه صورًا ورسومًا واقعة 
افرت تلك السمات بدرجة مرتفعة، تو  إذومتسقة مع مضامين المحتوى،  ،في مكان  مناسب

وعدم خلوها من األخطاء  ،إال أن انخفاض درجة ات ساق مناسبة الصور مع بيئة الطالب
انخفاض درجة وضوح ومناسبة المصطلحات للطالب، وعدم خلو  المحتوى و المطبعية، 

 ،من األخطاء اللغوية والمطبعية، كل ذلك أث ر على مقروئية محتوى وأشكال الكتاب
 . تحقق بدرجة منخفضةلت

 مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة :المواصفة الثالثة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 7-32-4)يوضح الجدول 
( 4)البالت عددها  ،لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 :كما يلي ،مؤشرات
 (1-32-4)جدول 

: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 "مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

 منخفض متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا
 ،حاجــات وميــول الطــالبيراعــي المحتــوى  21

حركيــــة، )تنــــوع االنشــــطة و اللعــــب، : مثــــل
لــــوان والصــــور األو  ،(....ســــمعية، بصــــرية

 .المحببة لهذه الفئة العمرية

 ت
1    

1.22 2.222 3 
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

تتناســـب األنشـــطة والتـــدريبات والتقـــويم مـــع  24
 .الخصائص العمرية للطالب

  1   ت
3.22 2.222 1 

  322   ن
تتناســـــــــب الصـــــــــور والرســـــــــوم واألشـــــــــكال  21

التوضــــــــيحية مــــــــع الخصــــــــائص العمريــــــــة 
 .للطالب

  1   ت
  322   ن 1 2.222 3.22

يتناسب حجم الخط ودرجة وضـوح األلـوان  21
 .مع الخصائص العمرية  للطالب

   1  ت
2.22 2.222 2 

   322  ن
  0.837 1.75 المحور الثانيلمستوى تحقق المواصفة الثالثة من  الدرجة الكلية

 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
ـــــق ( 1-32-4)يتضـــــح مـــــن الجـــــدول    أعـــــاله أن قيمـــــة المتوســـــط الحســـــابي لدرجـــــة تحق

مــن المحــور الثــاني تســاوي " مالءمللة المحتللوى للخصللائص العمريللة للمرحلللة"المواصــفة الثالثــة 
أقـل مـن -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (0.837)وبانحراف معياري ، (3.11)

 (.٪11.1)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة ،(2.21
وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين    
، (1.22)وبمتوسط حسابي قيمته بدرجة مرتفعة، ( 21)، وتحقق المؤشر (3.22-1.22)

بدرجة متوسطة، ( 21)وجاء في المرتبة األولى، ويليه في المرتبة الثانية المؤشر 
وقد   ،المرتبة االخيرة( 21)و( 24)بينما حاز المؤشران  ،(2.22)وبمتوسط حسابي قيمته 
 .(3.22)وبمتوسط حسابي  ،تحققا بدرجة منخفضة

لخــامس االبتـدائي مراعاتــه لحاجـات وميــول الطــالب ُيظهـر تحليــل محتـوى كتــاب الصـف ا  
ــمن  دروس هيــا نلعــب، ويبــدأ الــدروس بأنشــطة  - مــثالً  –فــي هــذه المرحلــة، فــالمحتوى يتض 

وأخــرى بصــرية، ويســتخدم الكثيــر مـــن المحسوســات، ويحــوي صــورًا وألوانــًا محب بـــة  ،حركيــة
التــي ُأعــد ت لــنفس  ،تــابولعــل  هــذا أمــر  طبيعــي بــالنظر إلــى النســخة األصــلية للك. للطــالب

ومراعاتهــا  ،المرحلــة العمريــة، حيــث تتمت ــع تلــك النســخة بمناســبتها للمرحلــة العمريــة للطــالب
تحليـــل محتـــوى الكتـــاب تناســـب حجـــم الخـــط  يظهـــرمـــن ناحيـــة  أخـــرى . لحاجـــاتهم وميـــولهم

فحجـــم الخـــط  ؛ودرجـــة وضـــوح األلـــوان مـــع الخصـــائص العمريـــة  للطـــالب بدرجـــة متوســـطة
ن كانـــت معظمهـــا مناســـبة للخصـــائص العمريـــة للطـــالب، إال أن ودرجـــة وضـــو  ح األلـــوان وا 
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بعضـــًا منهــــا فــــي حاجـــة إلــــى تعــــديل، مثــــل توحيـــد لــــون األشــــكال الـــواردة فــــي تــــدرب وحــــل 
أيضـــا فـــي التـــدريبات الـــواردة فـــي (. 311)فـــي الفصـــل الثـــاني عشـــر، الصـــفحة  ،المســـائل

مما قد يتسبب في عـدم  ،تراصة، عرضت المسائل بصورة م(11)الفصل السابع، الصفحة 
 ،كمــا أن هنــاك بعضــًا مــن الرســوم واألشــكال فــي حاجــة إلــى اإليضــاح. تمييــز الطــالب لهــا

بإضافة المزيد من التفاصيل، مثل توضـيح الفـرق بـين المعادلـة والمتباينـة باسـتخدام الرسـوم 
، الفصـل كتـاب الطالـبفـي  التـي وردتواأللوان لتكون أكثـر جـذبًا ووضـوحًا لـدى الطـالب، 

كتـاب الطالـب، فـي الـواردة  ،منحنـىكـذلك الرسـمة التـي علـى شـكل (. 31)األول، الصفحة 
تحتـــاج إلـــى إدراج توضـــيح علـــى إذ ، (313)، الصـــفحة (1)الفصـــل الثـــاني عشـــر، المثـــال 

كما في المثال الـذي يسـبقه علـى هيئـة مضـلع، حتـى يسـتطيع  ،الرسم لكيفية تقدير المساحة
 .لتدريبات المختلفة لتقدير المساحةالطالب تطبيقها على ا

أما فيما يتعلق بمناسبة األنشطة والتدريبات للمرحلة العمرية، فيظهر التحليل انخفاض 
مما يعني أن المواءمة نقلت بعض النصوص  ؛مراعاة محتوى الكتاب لهذا الجانب

في كما ورد  ،والصور كما وردت، دون تكييفها لتتالءم مع الخصائص العمرية للطالب
 ، حيث تضمن التدريب أن(21)، الصفحة (22)كتاب الطالب، الفصل األول، التدريب 

من الثانية، فيالحظ  1/322أحد المشاركين  خفض زمنه في مسابقة الجري بمقدار 
صعوبة فهم الطالب في هذه المرحلة لهذا النص، وكما ورد أيضًا في كتاب الطالب، 

، حيث أدرجت معلومات عن نوعية (13) ، الصفحة(21)الفصل السابع، التدريب 
الجينات الناتجة عن تلقيح نبات البازالء بآخر، فيالحظ أنها أعلى من مستوى عمر 

وكذلك الصور واألشكال أظهر التحليل انخفاض درجة مناسبتها . الطالب في هذا الصف
ن هناك صورًا غير واضحة المعنى، كالصورة الواردة في إحيث  ؛للخصائص العمرية

لم توضح إذ  ،، فهي غير واضحة المعنى(11)كتاب الطالب، الفصل الثامن، الصفحة 
أم الحشرة العصوية، مما يجعلها فوق مستوى فهم  ،حشرة السرعوف :أي الحشرتين تقصد

أيضًا صورة القطار السريع المدرجة في كتاب الطالب، الفصل الثالث، فقرة . الطالب
تعبر عن لعبة ال تالئم ؛ كونها رحلة العمرية للطالبمن الم أكبر، (12)استعد، الصفحة 
 .مستواهم العمري
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

تتناســـب األنشـــطة والتـــدريبات والتقـــويم مـــع  24
 .الخصائص العمرية للطالب

  1   ت
3.22 2.222 1 

  322   ن
تتناســـــــــب الصـــــــــور والرســـــــــوم واألشـــــــــكال  21

التوضــــــــيحية مــــــــع الخصــــــــائص العمريــــــــة 
 .للطالب

  1   ت
  322   ن 1 2.222 3.22

يتناسب حجم الخط ودرجة وضـوح األلـوان  21
 .مع الخصائص العمرية  للطالب

   1  ت
2.22 2.222 2 

   322  ن
  0.837 1.75 المحور الثانيلمستوى تحقق المواصفة الثالثة من  الدرجة الكلية

 ٪11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
ـــــق ( 1-32-4)يتضـــــح مـــــن الجـــــدول    أعـــــاله أن قيمـــــة المتوســـــط الحســـــابي لدرجـــــة تحق

مــن المحــور الثــاني تســاوي " مالءمللة المحتللوى للخصللائص العمريللة للمرحلللة"المواصــفة الثالثــة 
أقـل مـن -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (0.837)وبانحراف معياري ، (3.11)

 (.٪11.1)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة ،(2.21
وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين    
، (1.22)وبمتوسط حسابي قيمته بدرجة مرتفعة، ( 21)، وتحقق المؤشر (3.22-1.22)

بدرجة متوسطة، ( 21)وجاء في المرتبة األولى، ويليه في المرتبة الثانية المؤشر 
وقد   ،المرتبة االخيرة( 21)و( 24)بينما حاز المؤشران  ،(2.22)وبمتوسط حسابي قيمته 
 .(3.22)وبمتوسط حسابي  ،تحققا بدرجة منخفضة

لخــامس االبتـدائي مراعاتــه لحاجـات وميــول الطــالب ُيظهـر تحليــل محتـوى كتــاب الصـف ا  
ــمن  دروس هيــا نلعــب، ويبــدأ الــدروس بأنشــطة  - مــثالً  –فــي هــذه المرحلــة، فــالمحتوى يتض 

وأخــرى بصــرية، ويســتخدم الكثيــر مـــن المحسوســات، ويحــوي صــورًا وألوانــًا محب بـــة  ،حركيــة
التــي ُأعــد ت لــنفس  ،تــابولعــل  هــذا أمــر  طبيعــي بــالنظر إلــى النســخة األصــلية للك. للطــالب

ومراعاتهــا  ،المرحلــة العمريــة، حيــث تتمت ــع تلــك النســخة بمناســبتها للمرحلــة العمريــة للطــالب
تحليـــل محتـــوى الكتـــاب تناســـب حجـــم الخـــط  يظهـــرمـــن ناحيـــة  أخـــرى . لحاجـــاتهم وميـــولهم

فحجـــم الخـــط  ؛ودرجـــة وضـــوح األلـــوان مـــع الخصـــائص العمريـــة  للطـــالب بدرجـــة متوســـطة
ن كانـــت معظمهـــا مناســـبة للخصـــائص العمريـــة للطـــالب، إال أن ودرجـــة وضـــو  ح األلـــوان وا 
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بعضـــًا منهــــا فــــي حاجـــة إلــــى تعــــديل، مثــــل توحيـــد لــــون األشــــكال الـــواردة فــــي تــــدرب وحــــل 
أيضـــا فـــي التـــدريبات الـــواردة فـــي (. 311)فـــي الفصـــل الثـــاني عشـــر، الصـــفحة  ،المســـائل

مما قد يتسبب في عـدم  ،تراصة، عرضت المسائل بصورة م(11)الفصل السابع، الصفحة 
 ،كمــا أن هنــاك بعضــًا مــن الرســوم واألشــكال فــي حاجــة إلــى اإليضــاح. تمييــز الطــالب لهــا

بإضافة المزيد من التفاصيل، مثل توضـيح الفـرق بـين المعادلـة والمتباينـة باسـتخدام الرسـوم 
، الفصـل كتـاب الطالـبفـي  التـي وردتواأللوان لتكون أكثـر جـذبًا ووضـوحًا لـدى الطـالب، 

كتـاب الطالـب، فـي الـواردة  ،منحنـىكـذلك الرسـمة التـي علـى شـكل (. 31)األول، الصفحة 
تحتـــاج إلـــى إدراج توضـــيح علـــى إذ ، (313)، الصـــفحة (1)الفصـــل الثـــاني عشـــر، المثـــال 

كما في المثال الـذي يسـبقه علـى هيئـة مضـلع، حتـى يسـتطيع  ،الرسم لكيفية تقدير المساحة
 .لتدريبات المختلفة لتقدير المساحةالطالب تطبيقها على ا

أما فيما يتعلق بمناسبة األنشطة والتدريبات للمرحلة العمرية، فيظهر التحليل انخفاض 
مما يعني أن المواءمة نقلت بعض النصوص  ؛مراعاة محتوى الكتاب لهذا الجانب

في كما ورد  ،والصور كما وردت، دون تكييفها لتتالءم مع الخصائص العمرية للطالب
 ، حيث تضمن التدريب أن(21)، الصفحة (22)كتاب الطالب، الفصل األول، التدريب 

من الثانية، فيالحظ  1/322أحد المشاركين  خفض زمنه في مسابقة الجري بمقدار 
صعوبة فهم الطالب في هذه المرحلة لهذا النص، وكما ورد أيضًا في كتاب الطالب، 

، حيث أدرجت معلومات عن نوعية (13) ، الصفحة(21)الفصل السابع، التدريب 
الجينات الناتجة عن تلقيح نبات البازالء بآخر، فيالحظ أنها أعلى من مستوى عمر 

وكذلك الصور واألشكال أظهر التحليل انخفاض درجة مناسبتها . الطالب في هذا الصف
ن هناك صورًا غير واضحة المعنى، كالصورة الواردة في إحيث  ؛للخصائص العمرية

لم توضح إذ  ،، فهي غير واضحة المعنى(11)كتاب الطالب، الفصل الثامن، الصفحة 
أم الحشرة العصوية، مما يجعلها فوق مستوى فهم  ،حشرة السرعوف :أي الحشرتين تقصد

أيضًا صورة القطار السريع المدرجة في كتاب الطالب، الفصل الثالث، فقرة . الطالب
تعبر عن لعبة ال تالئم ؛ كونها رحلة العمرية للطالبمن الم أكبر، (12)استعد، الصفحة 
 .مستواهم العمري
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يتالءم مع  -إجمااًل  -وعليه يمكن القول بأن محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي    
ذلك أن المحتوى يتسم بمراعاة حاجات وميول الطالب  ؛المرحلة العمرية بدرجة متوسطة

الختيار حجم  مراعاتهإال أن  مرتفعة بدرجة وافرتترغم أن هذه السمة و . في هذه المرحلة
الخط المناسب ودرجة وضوح األلوان التي خرج بها ذلك المحتوى جاءت بدرجة متوسطة، 
وانخفاض درجة مناسبة األنشطة والتدريبات مع الخصائص العمرية، كل ذلك أثر على 

 .مناسبته للخصائص العمرية لتتحقق بدرجة متوسطة
يعـرض ( 1-32-4)بعضها فإن الجدول بتحقق مواصفات المحور الثاني  ولمقارنة نسبة  

 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية كما يلي
 (كتاب الصف الخامس االبتدائي) خالصة نتائج المحور الثاني

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-32-4)يوضح الجدول  
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور الثاني في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي
 ( 1-32-4)  جدول 

 (لصف الخامس االبتدائيا)المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات 
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 3 مرتفع ٪11.2 3.1 2.21 .مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب 3
 1 منخفض ٪41.67 1.488 3.21 .مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال 2
 2 متوسط ٪11.1 0.837 1.75 .مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة 1

  متوسط ٪11.1 0.5 1.75 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 1-32-4)يتضح من الجدول   

، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.12)، بانحراف معياري (3.11)الثاني الكلي تساوي 
، (2.21أقل من -3.1)المحور متوسطة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (. ٪11.1)ونسبة التحقق تساوي 

، (2.21-3.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق المواصفات بين  
 ،بدرجة مرتفعة" مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"حيث تحققت المواصفة األولى 

وجاءت في المرتبة األولى بين مواصفات المحور الثاني،  ،(2.21)وبمتوسط حسابي بلت 
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" مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"الثة ليها في المرتبة الثانية المواصفة الثت
مالءمة "، وأخيرًا فقد حصلت المواصفة (3.11)ومتوسط حسابي  ،بدرجة تحقق متوسطة

بدرجة تحقق  ،(3.21)على متوسط حسابي بلت " مقروئية محتوى الكتاب واألشكال
 . وبذلك جاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني ،منخفضة

أظهر تحليل محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي بفصليه األول والثاني مناسبته   
 -لبيئة المتعلمين بدرجة متوسطة، وهذا يعني أن عملية المواءمة اهتمت بتكييف المحتوى 

لبيئة الطالب، حيث ات ضحت  -بكل ما يحويه من أنشطه وتدريبات ونصوص وأشكال
لمرحلة بدرجة مرتفعة، ومالءمته أيضًا للخصائص مالءمته لخبرات الطالب في هذه ا

العمرية للمرحلة بدرجة متوسطة، إال أن مقروئية محتوى الكتاب وأشكاله التوضيحية 
 .ظهرت بدرجة منخفضة

فعملية المواءمة نقلت محتوى الكتاب لُيدرَّس للمرحلة العمرية ذاتها التي كان مخص صا    
سب مع خصائص وخبرات الطالب في تلك المرحلة، لها، ونقلت معه ما تمي ز به من تنا

كاألخطاء اللغوية - واستخدمت نصوصًا وصورًا وألوانًا مالئمة، إال أن بعض العوامل 
أث رت على مقروئية محتوى الكتاب  -والمطبعية وبعض التنسيقات بين الصور والمحتوى

لتظهر بدرجة  ،رت على مستوى مناسبته لبيئة المتعلمين عموماً بنصوصه وصوره، وأث  
 .لوحظ من هفوات سبق عرض أمثلة لها متوسطة، مما يستدعي معالجة ما

 مناسبة  المحتوى لبيئة المتعلمين: المحور الثاني -الصف الثاني المتوسط -4
 مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب :المواصفة األولى

المعياري لهذه  التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف( 1-32-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   وهي كما يلي ،الطالب للصف الثاني المتوسط
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يتالءم مع  -إجمااًل  -وعليه يمكن القول بأن محتوى كتاب الصف الخامس االبتدائي    
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 :   وهي كما يلي ،للصف الخامس االبتدائي
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 2 متوسط ٪11.1 0.837 1.75 .مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة 1
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 1-32-4)يتضح من الجدول   
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وجاءت في المرتبة األولى بين مواصفات المحور الثاني،  ،(2.21)وبمتوسط حسابي بلت 
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 ( 1-32-4)جدول 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى

 "المحتوى مع خبرات الطالبمالءمة "

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يراعــــي المحتــــوى الــــربط والتكامــــل بــــين  33
 .الرياضيات والعلوم األخرى

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

واألشـــــــــكال تتنـــــــــوع الصـــــــــور والرســـــــــوم   32
التوضـــــــــيحية لتتناســـــــــب مـــــــــع خبـــــــــرات 

 .الطالب

 2 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

ــــــدريبات الفــــــروق  31 تراعــــــي األنشــــــطة والت
 .الفردية بين الطالب

 1 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يراعــــي المحتــــوى مــــن خــــالل األنشــــطة  34
والتدريبات وأسـاليب التقـويم وأدواتـه بيئـة 

 .الطالب

 2 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

  0.289 2.875 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 ٪95.83 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 1-32-4)يتضح من الجدول   

من المحور الثاني تساوي " مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"األولى المواصفة 
 -2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.211)، وبانحراف معياري (2.111)

 (.٪11.11)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22
هذه المواصفة بين  وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات  
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغت ( 31)و ( 33)، وتحقق المؤشران (2.11-1.22)

( 32)وجاءا في المرتبة األولى، يليهما في المرتبة الثالثة المؤشران  ،(1.22)قيمته 
 . بدرجة تحقق مرتفعةو  ،لكل منهما( 2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،(34)و
ى كتاب الصف الثاني المتوسط بفصليه األول والثاني مراعاته يظهر من تحليل محتو و   

للربط بين الرياضيات والعلوم األخرى والتكامل بينها، حيث تحقق ذلك الربط بدرجة 
ذلك أنه متحقق بطبيعة الحال في النسخة األصلية للكتاب، والمواءمة حافظت  ؛مرتفعة

تجلى من  وقدى في النسخة المواءمة، ونقلت ذلك الربط مع العلوم األخر  ،على هذه الميزة
كالتربية البدنية والتربية الفنية والتربية  ،خالل األمثلة والصور الربط بالعلوم المختلفة
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إال أنالمالحظ غلبة الربط بمجال  ،النسوية والتاريخ والجغرافيا والعلوم واللغة والحاسب اآللي
استأثر هذا المجال بنصيب  وافر  من  التربية البدنية على الربط بغيرها من العلوم، حيث

كما أظهر تحليل محتوى الكتاب مراعاة أنشطته وتدريباته للفروق . األمثلة مقارنًة بغيره
الفردية بين الطالب، حيث لم يظهر ما يتعارض مع ذلك، وجاءت تلك األنشطة والتدريبات 

و فوق المستوى متنوعة وشاملة لمختلف مستويات الطالب، سواء من هم دون أو ضمن أ
ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى قيام هذا الكتاب على مبادئ ومعايير المجلس القومي . المتوسط

منها مبدأ المساواة المتضمن و ، (NCTM)لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 
عطاء كل طال  .الفرصة ليصل إلى أقصى ما تسمح به قدراته بمراعاة الفروق الفردية، وا 

وتناسبها مع خبرات  ،كما يظهر تحليل محتوى الكتاب تنوع الصور والرسوم المضم نة به   
الكتاب في معظمها واضحة ومناسبة في الطالب بدرجة مرتفعة، فالصور والرسوم المدرجة 

بإضافة المزيد من التفاصيل  ،إال أن بعضًا منها في حاجة إلى اإليضاح ،لخبرات الطالب
في بعض األحيان، مثل إدراج صورة لجهاز العرض الرأسي في كتاب الطالب، الفصل 

إدراج صورة هرم ارينا بالواليات المتحدة في  ومنها(. 321)، الصفحة (31)الثالث، التدريب 
صورة كذلك إدراج (. 43)فقرة تأكد، الصفحة ( 2)كتاب الطالب، الفصل السادس، المثال 

وأيضًا إدراج صورة طائرة الطائر األسود (. 32)هرم الشمس في الصفحة نفسها بالتدريب 
 (.11)في كتاب الطالب، الفصل الثامن، فقرة استعد، الصفحة 

من خالل األنشطة والتدريبات وأساليب التقويم وأدواته  -أما فيما يتعلق بمراعاة المحتوى   
مراعاة محتوى الكتاب لهذا الجانب بدرجة مرتفعة أيضًا، خبرات الطالب، فيظهر التحليل ل -

ن في كتاب االمذكورت ،الجولف والتزلج في المرتفعات ارياضت منها ،ماعدا في بضعة مواضع
، (14)والفصل الثامن، الصفحة ( 2)، مثال (34)الطالب الفصل السادس، الصفحة 

وفي هذا السياق يحب ذ . يئتهمبفهاتان الرياضتان ال يمارسهما الطالب في  ؛(1)التدريب
، فقرة (312)الصفحة   ،الفصل التاسع ،رالي فرنسا المذكور في كتاب الطالباستبدال 

 ،كلمة التفاح بإحدى الفواكه استبدالكذلك . بمثال آخر من بيئة الطالب ،تحقق من فهمك
اكه لقطف ذهبت هند وعائلتها إلى بستان فو "في مثال  ،مثل الرمان أو البلح أو المانجو

 .، فقرة استعد(13)، المذكور في كتاب الطالب، الفصل األول، ، الصفحة "التفاح
متوسط يتالءم مع خبرات الطالب الوعليه يمكن القول بأن محتوى كتاب الصف الثاني   

بدرجة مرتفعة، وذلك بربطه الرياضيات مع غيرها من العلوم التي يدرسها الطالب، وبمراعاته 
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 ( 1-32-4)جدول 
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إال أنه ال يزال في حاجة لتوضيح بعض . من خالل أنشطته وتدريباته ،ة بينهمللفروق الفردي
الصور والرسوم التي يتضم نها، وكذلك زيادة ربط األمثلة والنصوص ببيئة الطالب الغني ة 

 .باألمثلة المناسبة
 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-32-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني المتوسط
 (  32-32-4)جدول 

لمؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 3 2.22 1.22    4 ت .يخلو المحتوى  من األخطاء اللغوية 31
    322 ن

 7 3.43 2.22 3  3 2 ت .من األخطاء المطبعية يخلو المحتوى  31
 21  21 12 ن

يحـــــوي مصـــــطلحات  ومفـــــاهيم مناســـــبة  31
 .وواضحة الداللة للطالب

 8 3.21 3.11 3  2 3 ت
 21  12 21 ن

ــــــاب بتسلســــــل األفكــــــار  31 تتســــــم لغــــــة الكت
 .وترابطها

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

ـــــــــو الصـــــــــور  31 والرســـــــــوم واألشـــــــــكال تخل
 .التوضيحية من األخطاء المطبعية

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

الصـــــــور والرســـــــوم واألشـــــــكال  تتناســـــــب 22
 .التوضيحية مع بيئة الطالب

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

الصـــــــــور والرســـــــــوم واألشـــــــــكال  تتســـــــــق 23
 .التوضيحية مع مضامين المحتوى

 6 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

الصـــــــــــور والرســـــــــــوم واألشـــــــــــكال  تقـــــــــــع 22
التوضــــيحية فــــي مكــــان مناســــب ضــــمن 

 .به ةالنص المرتبط

 1 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

  0.51 2.688 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني 
 ٪89.58 الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 32-32-4)يتضح من الجدول  
من المحور الثاني تساوي " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"المواصفة الثانية 

-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.13)، وبانحراف معياري (2.111)
 (.٪11.11)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
بدرجة مرتفعة، ( 22، 22، 31، 31، 31)، وتحققت المؤشرات (3.11-1.22)

، وفي مكررولى لكل منها، وجاءت في المرتبة األ( 1.22)وبمتوسط حسابي بلغت قيمته 
بمتوسط حسابي بلغت قيمته و  ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(23)المرتبة السادسة جاء المؤشر 

بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،(31)، يليه في المرتبة السابعة المؤشر رقم (2.11)
بمتوسط  ،(31)في المرتبة الثامنة المؤشر رقم  ودرجة تحقق متوسطة، وأخيراً  ،(2.22)

 .ودرجة تحقق متوسطة ،(3.11)مته حسابي بلغت قي
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط تميز المحتوى بقلة األخطاء و    

كأن توضع شدة على  ،تمث لت في أخطاء في التشكيل بالحركات وجدت والتي. اللغوية
كذلك ورد خطأ لغوي في كتاب الطالب، الفصل االول، . حرف غير مشدد لكلمة استعد

 :، حيث كتب نص التدريب كما يلي(33)استعد، الصفحة فقرة 
ما "والصحيح  ،"ما الكسر الذي يمثل أنواع القرش الملونة باألزرق"( 32)استعد صفحة 

ما الكسر الذي يمثل أنواع القرش "و  ،"الكسر الذي يمثل أنواع القرش ذات اللون األزرق؟
مثل أنواع القرش ذات اللون غير ما الكسر الذي ي"والصحيح  ،"غير الملونة بالرمادي؟

 ."الرمادي؟
وتمي ز محتوى الكتاب أيضًا بتسلسل األفكار وترابطها بدرجة مرتفعة، حيث يقوم   

المحتوى على الترابط الرأسي بين الدروس وبين الفصول، ويخلو من وجود خلل في هذه 
ا الصور والرسوم أم. لكتابفي االناحية، وهذا يعني أن المواءمة حافظت على هذه السمة 

ما عدا إدراج شعار  ،واألشكال التوضيحية فيبي ن التحليل خلوها من األخطاء المطبعية
وظهر (. 311)وزارة التربية والتعليم السابق في كتاب الطالب، الفصل الخامس، الصفحة 

مما يدل على أن عملية مواءمة  ؛من ناحية  أخرى تناسبها مع بيئة الطالب بدرجة مرتفعة
وعالوًة على . كتب اهتمت بجودة الصور والرسوم واألشكال، وبمالءمتها لبيئة الطالبال



327

327 
 

إال أنه ال يزال في حاجة لتوضيح بعض . من خالل أنشطته وتدريباته ،ة بينهمللفروق الفردي
الصور والرسوم التي يتضم نها، وكذلك زيادة ربط األمثلة والنصوص ببيئة الطالب الغني ة 

 .باألمثلة المناسبة
 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال :المواصفة الثانية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-32-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني المتوسط
 (  32-32-4)جدول 

لمؤشرات المواصفة الثانية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 3 2.22 1.22    4 ت .يخلو المحتوى  من األخطاء اللغوية 31
    322 ن

 7 3.43 2.22 3  3 2 ت .من األخطاء المطبعية يخلو المحتوى  31
 21  21 12 ن

يحـــــوي مصـــــطلحات  ومفـــــاهيم مناســـــبة  31
 .وواضحة الداللة للطالب

 8 3.21 3.11 3  2 3 ت
 21  12 21 ن

ــــــاب بتسلســــــل األفكــــــار  31 تتســــــم لغــــــة الكت
 .وترابطها

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

ـــــــــو الصـــــــــور  31 والرســـــــــوم واألشـــــــــكال تخل
 .التوضيحية من األخطاء المطبعية

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

الصـــــــور والرســـــــوم واألشـــــــكال  تتناســـــــب 22
 .التوضيحية مع بيئة الطالب

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

الصـــــــــور والرســـــــــوم واألشـــــــــكال  تتســـــــــق 23
 .التوضيحية مع مضامين المحتوى

 6 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

الصـــــــــــور والرســـــــــــوم واألشـــــــــــكال  تقـــــــــــع 22
التوضــــيحية فــــي مكــــان مناســــب ضــــمن 

 .به ةالنص المرتبط

 1 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

  0.51 2.688 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني 
 ٪89.58 الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور

  

328 
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 32-32-4)يتضح من الجدول  
من المحور الثاني تساوي " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"المواصفة الثانية 

-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.13)، وبانحراف معياري (2.111)
 (.٪11.11)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
بدرجة مرتفعة، ( 22، 22، 31، 31، 31)، وتحققت المؤشرات (3.11-1.22)

، وفي مكررولى لكل منها، وجاءت في المرتبة األ( 1.22)وبمتوسط حسابي بلغت قيمته 
بمتوسط حسابي بلغت قيمته و  ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(23)المرتبة السادسة جاء المؤشر 

بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ،(31)، يليه في المرتبة السابعة المؤشر رقم (2.11)
بمتوسط  ،(31)في المرتبة الثامنة المؤشر رقم  ودرجة تحقق متوسطة، وأخيراً  ،(2.22)

 .ودرجة تحقق متوسطة ،(3.11)مته حسابي بلغت قي
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط تميز المحتوى بقلة األخطاء و    

كأن توضع شدة على  ،تمث لت في أخطاء في التشكيل بالحركات وجدت والتي. اللغوية
كذلك ورد خطأ لغوي في كتاب الطالب، الفصل االول، . حرف غير مشدد لكلمة استعد

 :، حيث كتب نص التدريب كما يلي(33)استعد، الصفحة فقرة 
ما "والصحيح  ،"ما الكسر الذي يمثل أنواع القرش الملونة باألزرق"( 32)استعد صفحة 

ما الكسر الذي يمثل أنواع القرش "و  ،"الكسر الذي يمثل أنواع القرش ذات اللون األزرق؟
مثل أنواع القرش ذات اللون غير ما الكسر الذي ي"والصحيح  ،"غير الملونة بالرمادي؟

 ."الرمادي؟
وتمي ز محتوى الكتاب أيضًا بتسلسل األفكار وترابطها بدرجة مرتفعة، حيث يقوم   

المحتوى على الترابط الرأسي بين الدروس وبين الفصول، ويخلو من وجود خلل في هذه 
ا الصور والرسوم أم. لكتابفي االناحية، وهذا يعني أن المواءمة حافظت على هذه السمة 

ما عدا إدراج شعار  ،واألشكال التوضيحية فيبي ن التحليل خلوها من األخطاء المطبعية
وظهر (. 311)وزارة التربية والتعليم السابق في كتاب الطالب، الفصل الخامس، الصفحة 

مما يدل على أن عملية مواءمة  ؛من ناحية  أخرى تناسبها مع بيئة الطالب بدرجة مرتفعة
وعالوًة على . كتب اهتمت بجودة الصور والرسوم واألشكال، وبمالءمتها لبيئة الطالبال



328

329 
 

ضمن  ،ذلك فإن تلك الصور والرسوم واألشكال تميزت أيضًا بإدراجها في مكان مناسب
خراج الكتاب . النص المرتبطة به، وهو أمر  لن يغيب بطبيعة الحال عن عملية مواءمة وا 

تحقق و ورغم أن تحليل المحتوى أظهر اتساق الصور والرسوم مع مضامين المحتوى 
في ومن أمثلة ذلك الصورة الواردة  ،بدرجة مرتفعة، إال أن هناك مواضع لم يتحقق فيها

، الصفحة (22-23)كتاب الطالب، الفصل التاسع، التدريب في فقرة الربط بالحياة 
. بينما يشير المحتوى إلى معدل النوم لدى اإلنسان البالت ،طفل نائمالخاصة ب، (331)

كتاب الطالب، الفصل في فقرة الربط بالحياة في الصورة الواردة  -أيضاً  –ومن ذلك 
عن عدد يتحدث المحتوى فيما  ،نخلةالخاصة ب ،(311)، الصفحة (22)التاسع، التدريب 

 .ومعروف أن النخيل من أشجار البلدان العربية ،األيام المشمسة في بعض المدن األوربية
كتاب الطالب، الفصل في ورد  األخطاء المطبعية، ومن ذلك مامن لم يخُل المحتوى و    

أن بما  "والصحيح  ،"3،23=  2(3،3)بما أن  "، (12)، الصفحة (1)االول، المثال 
، (1)كتاب الطالب، الفصل الثالث، المثال في ورد  كذلك ماو ، "3،23=  2(3،3)

الفهرنهايتية الدرجة: )حيث كانت العبارة الرياضية ،(12)الصفحة 
السيليزية الدرجة

  =   
   =2،11،  

  والصحيح
     =2،11                           ) 

( 2)و( 3)ن يسقط رمز الدرجة لمقدار الزاوية في المثال - في كتاب الطالب -أيضا    
، الفصل السابع، (1)، وسقطت اإلشارة السالبة في المثال (311)الفصل الخامس، الصفحة 

س  : ]، حيث كانت العبارة الرياضية(12)الصفحة 
   =  

س  ] والصحيح  ،[   
     =  

   ]. 
ورد في  ومن ذلك ما ،مسميات غير صحيحةورود  -أيضًا  -ومن األخطاء المطبعية   

يحتاج الفريق : كرة قدم]، (31)، الصفحة (2)كتاب التمارين، الفصل السابع ، التمرين 
مسمى الفريق الوطني غير مستخدم في المملكة العربية  ،...[الوطني لكرة القدم 

الفصل كذلك ورد في كتاب الطالب، . يفضل استبداله بـالمنتخب الوطنيو  ،السعودية
والصحيح  ،"توقعت دائرة األرصاد الجوية"، (311)، الصفحة (21)العاشر، التدريب 

وذكر في  كتاب التمارين، الفصل  العاشر، . البيئة وحمايةالرئاسة العامة لألرصاد 
وزارة المياه "والصحيح  ،"موقعاً 22اختارت مصلحة المياه "، (11)، الصفحة (1)التمرين 
، (311)، الصفحة (22-31)ب الطالب، الفصل التاسع، التمارين وفي كتا. "والكهرباء
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كذلك كان عنوان فقرة  . السؤال ما يشير إلى الحجفي وال يوجد  "حجاج"بدأ السؤال بكلمة 
، والنص يتعلق (311)في كتاب الطالب، الفصل العاشر، الصفحة  "رياضةاستعد "

. أو محطة تلفزيون ،ببرامج مفضلة حبذا لو استبدلتو  ،بالبرامج المفضلة لدى المشاهدين
د مسمى مادة اللغة العربية في كتاب الطالب، الفصل العاشر، و ور  -أيضًا  –ومن ذلك 
، (321)، الصفحة (1)، والفصل التاسع، التدريب (311)، الصفحة (2)التدريب 
، الصفحة (1)، وورد في كتاب الطالب، الفصل العاشر، التدريب "لغتي الخالدة"والصحيح 

، كذلك في "الدراسات الوطنية واالجتماعية"والصحيح  ،"كتاب االجتماعيات"، (311)
 ،"مادة التاريخ"، ذكرت (11)، الصفحة (32)كتاب الطالب الفصل األول، المثال 

ب الطالب، الفصل الثالث، وفي كتا ،"مادة الدراسات االجتماعية والوطنية"والصحيح 
حصة التربية "والصحيح  ،"حصة التدبير المنزلي"، ذكرت (331)، الصفحة (1)التدريب 
 ."األسرية

أما فيما يتعلق بالمصطلحات والنصوص التي استخدمتها عملية المواءمة فُيظهر    
تحليل المحتوى مناسبتها ووضوح داللتها للطالب بدرجة متوسطة، حيث وجدت بضعة 

ورد في كتاب الطالب، الفصل السادس، في التدريب  مصطلحات غير واضحة، منها ما
( 34)تقدر المسافة الدائرية حول رغيف الفطيرة الذي قطره "، (33)، الصفحة (32)

فمصطلح المسافة الدائرية غير واضح،  ،"أوجد هذه المسافة؟ 34  بالمقدار طو بوصة 
يملك : زراعة "، (1)، الصفحة (31)التمرين  كذلك في كتاب التمارين، الفصل األول،

ألن وحدة الفدان ال  ،فمصطلح فدان غير واضح ،"....فدادين من األرض 1½ مزارع  
استخدام  ومن ذلك. والوحدة المستخدمة هي الهكتار ،تستخدم في المملكة العربية السعودية

( 34)، الصفحة (22)وحدة الميل والقدم في كتاب التمارين، الفصل الثاني، التمرين 
ساعة / لسيارة بالميل( ع)ف  إليجاد السرعة 31= يمكن استعمال الصيغة ع : سفر"

التدريب  م مصطلح درجة سيليزية في كتاب الطالب، الفصل الثالث،اكذلك استخدو ، "....
الدرجة  بل ،، وهي غير مستخدمة في المملكة العربية السعودية(11)، الصفحة (31)

، الصفحة (2)مصطلح دائرة في كتاب الطالب، الفصل العاشر، التدريب كذلك . المئوية
فدائرة يفترض استبدالها بقسم،  ،"اختير شخص عشوائيًا من كل دائرة في شركة"، (311)

، الصفحة (1)كذلك مصطلح التربية اإلسالمية في كتاب الطالب، الفصل العاشر، المثال 
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، ".....والتربية اإلسالمية... من مواد .. ..يتكون جدول يوم األثنين للصف "، (341)
، الصفحة (2)ومصطلح أنواع العباءات في كتاب الطالب، الفصل التاسع، التدريب 

وفيما عدا ذلك فإن المصطلحات . ، يفضل استبداله بأنواع أقمشة العباءات(341)
 .والمفاهيم والنصوص تتميز بوضوح داللتها عموماً 

 
متوسط وما تضمنه من السبق فإن مقروئية محتوى كتاب الصف الثاني  وبناًء على ما   

ذلك أن المحتوى يت سم بسالمته  ؛أشكال وصور ورسوم توضيحية مالئمة بدرجة مرتفعة
وبتسلسل وترابط أفكاره، وتتضم ن نصوصه كذلك صورًا ورسومًا مت سقة مع  ،لغوياً 

وخالية من  ،مع بيئة الطالب ومتناسبة ،وواقعة في مكان  مناسب ،امين المحتوىضم
إال أن استخدام  ،رغم أن كل هذه السمات توافرت بدرجة مرتفعةو . األخطاء المطبعية

واضحة الداللة بالنسبة للطالب، وعدم خلو ه من الالمحتوى لبعض المصطلحات غير 
 .األخطاء المطبعية، جوانب ينبغي لعملية المواءمة معالجتها

 

 مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة : المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 33-32-4)يوضح الجدول  

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب 
 :   وهي كما يلي ،الطالب للصف الثاني المتوسط

 ( 33-32-4)جدول 
: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة

 "مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

حاجــــات وميــــول يراعــــي المحتــــوى  21
اللعــــــــب، تنــــــــوع : مثــــــــل ،الطـــــــالب

حركيــــــــــــة، ســــــــــــمعية، )االنشــــــــــــطة 
لـــــــوان والصـــــــور األو  (...،بصـــــــرية

 .المحببة لهذه الفئة العمرية

    4 ت

1.22 2.22 3 
 ن

322    

األنشــــــــــطة والتــــــــــدريبات  تتناســــــــــب 24
والتقــــويم مــــع الخصــــائص العمريــــة 

 .للطالب

   3 1 ت
   21 11 ن 2 2.12 2.11
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

تتناسب الصور والرسـوم واألشـكال  21
 التوضـــــــــــيحية مـــــــــــع الخصـــــــــــائص

 .العمرية للطالب

    4 ت
    322 ن 3 2.22 1.22

يتناسب حجم الخط ودرجة وضوح  21
ــــوان مــــع الخصــــائص العمريــــة   األل

 .للطالب

    4 ت
    322 ن 3 2.22 1.22

  2.321 2.14 الثانيالدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور 
 ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 33-32-4)يتضح من الجدول    

من المحور الثاني تساوي " مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"المواصفة الثالثة 
-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.321)معياري ، وبانحراف (2.14)

 (.٪11.2)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22
وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
وبمتوسط  ،بدرجة مرتفعة( 21، 21، 21)، وتحققت المؤشرات رقم (2.11-1.22)

وجاءت في المرتبة األولى مكرر، يليها في المرتبة الرابعة المؤشر رقم  ،(1.22)حسابي 
وقد احتل المرتبة األخيرة  ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،(24)

 .بين مؤشرات هذه المواصفة
ل الطالب ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط مراعاته لحاجات وميو    

أيضًا في تدعيم محتوى الكتاب بصور ورسوم وأشكال  نجحتكما . في هذه المرحلة
توضيحية مالئمة للمرحلة العمرية، وكذلك في اختيار حجم الخط والمناسب ووضوح 

 .حيث تحققت هذه المزايا للكتاب بدرجة مرتفعة ؛األلوان التي خرج بها ذلك المحتوى
ى األنشطة والتدريبات التي يحويها الكتاب مناسب للمرحلة ومن ناحية  أخرى فإن مستو    

التي ُأعد ت لنفس  ،هذا أمر  طبيعي بالنظر إلى النسخة األصلية للكتابو  ،العمرية للطالب
ومراعاتها  ،المرحلة العمرية، حيث تتمت ع تلك النسخة بمناسبتها للمرحلة العمرية للطالب

وُيحسب لعملية . بعملية المواءمة تأث رًا يذكرلحاجاتهم وميولهم، وهي صفات ال تتأثر 
 ،المواءمة نجاحها في اإلبقاء على تمي ز محتوى الكتاب في هذا الجانب، والمحافظة عليه
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 :   وهي كما يلي ،الطالب للصف الثاني المتوسط

 ( 33-32-4)جدول 
: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة

 "مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

حاجــــات وميــــول يراعــــي المحتــــوى  21
اللعــــــــب، تنــــــــوع : مثــــــــل ،الطـــــــالب

حركيــــــــــــة، ســــــــــــمعية، )االنشــــــــــــطة 
لـــــــوان والصـــــــور األو  (...،بصـــــــرية

 .المحببة لهذه الفئة العمرية

    4 ت

1.22 2.22 3 
 ن

322    

األنشــــــــــطة والتــــــــــدريبات  تتناســــــــــب 24
والتقــــويم مــــع الخصــــائص العمريــــة 

 .للطالب

   3 1 ت
   21 11 ن 2 2.12 2.11
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

تتناسب الصور والرسـوم واألشـكال  21
 التوضـــــــــــيحية مـــــــــــع الخصـــــــــــائص

 .العمرية للطالب

    4 ت
    322 ن 3 2.22 1.22

يتناسب حجم الخط ودرجة وضوح  21
ــــوان مــــع الخصــــائص العمريــــة   األل

 .للطالب

    4 ت
    322 ن 3 2.22 1.22

  2.321 2.14 الثانيالدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور 
 ٪11.2 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 33-32-4)يتضح من الجدول    

من المحور الثاني تساوي " مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"المواصفة الثالثة 
-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.321)معياري ، وبانحراف (2.14)

 (.٪11.2)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22
وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
وبمتوسط  ،بدرجة مرتفعة( 21، 21، 21)، وتحققت المؤشرات رقم (2.11-1.22)

وجاءت في المرتبة األولى مكرر، يليها في المرتبة الرابعة المؤشر رقم  ،(1.22)حسابي 
وقد احتل المرتبة األخيرة  ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،(24)

 .بين مؤشرات هذه المواصفة
ل الطالب ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط مراعاته لحاجات وميو    

أيضًا في تدعيم محتوى الكتاب بصور ورسوم وأشكال  نجحتكما . في هذه المرحلة
توضيحية مالئمة للمرحلة العمرية، وكذلك في اختيار حجم الخط والمناسب ووضوح 

 .حيث تحققت هذه المزايا للكتاب بدرجة مرتفعة ؛األلوان التي خرج بها ذلك المحتوى
ى األنشطة والتدريبات التي يحويها الكتاب مناسب للمرحلة ومن ناحية  أخرى فإن مستو    

التي ُأعد ت لنفس  ،هذا أمر  طبيعي بالنظر إلى النسخة األصلية للكتابو  ،العمرية للطالب
ومراعاتها  ،المرحلة العمرية، حيث تتمت ع تلك النسخة بمناسبتها للمرحلة العمرية للطالب

وُيحسب لعملية . بعملية المواءمة تأث رًا يذكرلحاجاتهم وميولهم، وهي صفات ال تتأثر 
 ،المواءمة نجاحها في اإلبقاء على تمي ز محتوى الكتاب في هذا الجانب، والمحافظة عليه
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الذي  ،بصورة ال تتناسب مع عمر الطالب ،ولكن يغلب على االنشطة اللغة االستهالكية
 .يعد في هذه المرحلة ليكون منتجاً 

 .اء محتوى الكتاب مالئمًا للمرحلة العمرية بدرجة مرتفعةوبناًء على كل ذلك ج  
 (كتاب الصف الثاني المتوسط)الثاني  خالصة نتائج المحور

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-32-4)يوضح الجدول   
 التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور الثاني في كتاب الطالب

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني المتوسط
 ( 32-32-4)جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسط 
 المواصفات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 2 مرتفع ٪95.83 0.289 2.875 .مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب 3
 1 مرتفع ٪11.11 0.51 2.688 .مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال 2
 3 مرتفع ٪11.2 2.321 2.14 .مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة 1

  مرتفع ٪94.48 0.131 2.83 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات (   32-32-4)يتضح من الجدول    

، وبذلك تكون درجة (2.313)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي  ةالمحور الثاني الكلي
-2.21)تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (. ٪14.41)، ونسبة التحقق تساوي (1.22

، (2.14-2.688)الحسابية لدرجة تحقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات  
بدرجة "  مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"حيث تحققت المواصفة الثالثة 

وجاءت في المرتبة األولى بين مواصفات المحور الثاني، بمتوسط حسابي  ،مرتفعة
 ،بدرجة مرتفعة" مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"ليها المواصفة األولى ت ،(2.14)

. وجاءت في المرتبة الثانية بين مواصفات المحور الثاني ،(2.875)وبمتوسط حسابي بلت 
التي تحققت " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"وأخيرا جاءت المواصفة الثانية 

وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات  ،(2.688)وبمتوسط حسابي بلت  ،بدرجة مرتفعة
 .ور الثانيالمح
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أظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط بفصليه األول والثاني مناسبته لبيئة    

المتعلمين بدرجة مرتفعة، وهذا يعني أن عملية المواءمة اهتمت بتكييف المحتوى بكل ما 
وتدريبات ونصوص وأشكال لبيئة الطالب، حيث ات ضحت مالءمته  ةيحويه من أنشط

للخصائص العمرية للمرحلة، ومالءمته أيضًا لخبرات الطالب في هذه المرحلة، ومالءمة 
 .مقروئية محتوى الكتاب وأشكاله التوضيحية، وكلها تحققت بدرجة مرتفعة

 يئة المتعلمينمناسبة  المحتوى لب: المحور الثاني -الصف األول الثانوي -4
 مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب :المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-32-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،للصف األول الثانوي
 ( 31-32-4)جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى 
 "مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"

 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

الربط والتكامل بين  يراعي المحتوى 33
 .الرياضيات والعلوم األخرى

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تتنوع الصور والرسوم واألشكال  32
التوضيحية لتتناسب مع خبرات 

 .الطالب

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تراعي األنشطة والتدريبات الفروق  31
 .الفردية بين الطالب

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يراعي المحتوى من خالل األنشطة  34
والتدريبات وأساليب التقويم وأدواته 

 .بيئة الطالب

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

  2.22 1.22 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 ٪322 الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور
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الذي  ،بصورة ال تتناسب مع عمر الطالب ،ولكن يغلب على االنشطة اللغة االستهالكية
 .يعد في هذه المرحلة ليكون منتجاً 

 .اء محتوى الكتاب مالئمًا للمرحلة العمرية بدرجة مرتفعةوبناًء على كل ذلك ج  
 (كتاب الصف الثاني المتوسط)الثاني  خالصة نتائج المحور

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-32-4)يوضح الجدول   
 التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور الثاني في كتاب الطالب

 :   وهي كما يلي ،للصف الثاني المتوسط
 ( 32-32-4)جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسط 
 المواصفات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 2 مرتفع ٪95.83 0.289 2.875 .مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب 3
 1 مرتفع ٪11.11 0.51 2.688 .مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال 2
 3 مرتفع ٪11.2 2.321 2.14 .مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة 1

  مرتفع ٪94.48 0.131 2.83 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات (   32-32-4)يتضح من الجدول    

، وبذلك تكون درجة (2.313)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي  ةالمحور الثاني الكلي
-2.21)تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (. ٪14.41)، ونسبة التحقق تساوي (1.22

، (2.14-2.688)الحسابية لدرجة تحقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات  
بدرجة "  مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"حيث تحققت المواصفة الثالثة 

وجاءت في المرتبة األولى بين مواصفات المحور الثاني، بمتوسط حسابي  ،مرتفعة
 ،بدرجة مرتفعة" مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"ليها المواصفة األولى ت ،(2.14)

. وجاءت في المرتبة الثانية بين مواصفات المحور الثاني ،(2.875)وبمتوسط حسابي بلت 
التي تحققت " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"وأخيرا جاءت المواصفة الثانية 

وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات  ،(2.688)وبمتوسط حسابي بلت  ،بدرجة مرتفعة
 .ور الثانيالمح
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أظهر تحليل محتوى كتاب الصف الثاني المتوسط بفصليه األول والثاني مناسبته لبيئة    

المتعلمين بدرجة مرتفعة، وهذا يعني أن عملية المواءمة اهتمت بتكييف المحتوى بكل ما 
وتدريبات ونصوص وأشكال لبيئة الطالب، حيث ات ضحت مالءمته  ةيحويه من أنشط

للخصائص العمرية للمرحلة، ومالءمته أيضًا لخبرات الطالب في هذه المرحلة، ومالءمة 
 .مقروئية محتوى الكتاب وأشكاله التوضيحية، وكلها تحققت بدرجة مرتفعة

 يئة المتعلمينمناسبة  المحتوى لب: المحور الثاني -الصف األول الثانوي -4
 مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب :المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-32-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة األولى في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،للصف األول الثانوي
 ( 31-32-4)جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى 
 "مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"

 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

الربط والتكامل بين  يراعي المحتوى 33
 .الرياضيات والعلوم األخرى

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تتنوع الصور والرسوم واألشكال  32
التوضيحية لتتناسب مع خبرات 

 .الطالب

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تراعي األنشطة والتدريبات الفروق  31
 .الفردية بين الطالب

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

يراعي المحتوى من خالل األنشطة  34
والتدريبات وأساليب التقويم وأدواته 

 .بيئة الطالب

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

  2.22 1.22 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 ٪322 الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 31-32-4)يتضح من الجدول  
، (1.22)من المحور الثاني تساوي " مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"المواصفة األولى 
وبذلك ، (1.22-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.22)وبانحراف معياري 

 (.٪322.2)وبنسبة  ،المواصفة مرتفعة تكون درجة تحقق هذه
وقد حصلت جميع المؤشرات في هذه المواصفة على متوسط حسابي بلغت قيمته   
 .بدرجة تحقق مرتفعة ،(1.22)

يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي بفصليه األول والثاني مراعاته و    
والتكامل بينها، حيث تحقق ذلك الربط بدرجة  ،للربط بين الرياضيات والعلوم األخرى

ذلك أنه متحقق بطبيعة الحال في النسخة األصلية للكتاب، والمواءمة حافظت  ؛مرتفعة
ونقلت ذلك الربط مع العلوم األخرى في النسخة المواءمة، وقد تجلى من  ،على هذه الميزة

دنية والتربية الفنية والتربية كالتربية الب ،خالل األمثلة والصور الربط بالعلوم المختلفة
المالحظ غلبة الربط  إال أن ،األسرية والتاريخ والجغرافيا والعلوم واللغة والحاسب اآللي

بمجال التربية البدنية على الربط بغيرها من العلوم، حيث استأثر هذا المجال بنصيب  وافر  
وع الصور والرسوم المضم نة كما ُيظهر تحليل محتوى الكتاب تن. من األمثلة مقارنًة بغيره

الكتاب في في وتناسبها مع خبرات الطالب بدرجة مرتفعة، فالصور والرسوم المدرجة  فيه
وأظهر تحليل محتوى الكتاب أيضًا مراعاة . معظمها واضحة ومناسبة لخبرات الطالب

أنشطته وتدريباته للفروق الفردية بين الطالب، حيث لم يظهر ما يتعارض مع ذلك، 
ءت تلك األنشطة والتدريبات متنوعة وشاملة لمختلف مستويات الطالب، سواء من هم وجا

وقد ُيعزى ذلك إلى قيام هذا الكتاب على مبادئ  ،دون أو ضمن أو فوق المستوى المتوسط
، (NCTM)ومعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

عطاء كل الطالب الفرصة والتي منها مبدأ المساواة الم تضمن مراعاة الفروق الفردية، وا 
 .ليصلوا إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم، كل  حسب قدراته

أما فيما يتعلق ببيئة الطالب، فيظهر التحليل مراعاة محتوى الكتاب لهذا الجانب من    
قة بالتزلج على خالل األنشطة والتدريبات وأساليب التقويم وأدواته، ماعدا التدريبات المتعل

فهي  ،(314)، الصفحة (31)الواردة في كتاب الطالب، الفصل الثامن، التدريب  ،الجليد
 .كونها بيئة صحراوية ؛ال تتناسب مع البيئة المحلية
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وعليه يمكن القول بأن محتوى كتاب الصف األول الثانوي يتالءم تمامًا مع خبرات    
 ،ضيات مع غيرها من العلوم، وبمراعاته لبيئتهمالطالب بدرجة مرتفعة، وذلك بربطه الريا

من خالل أنشطته وتدريباته، ويراعي تنوع الصور والرسوم  ،وللفروق الفردية بينهم
 .لتتناسب مع خبرات الطالب ،واألشكال التوضيحية

 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال :المواصفة الثانية

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري التكرارات ( 34-32-4)يوضح الجدول
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،للصف األول الثانوي

 (  34-32-4)جدول 
نية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثا

 "مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"
 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 منخفض متوسط مرتفع نسبة

منخفض 
 جدا

يخلــــــــو المحتــــــــوى  مــــــــن األخطــــــــاء  31
 .اللغوية

 1 2.111 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

يخلــــــــو المحتــــــــوى  مــــــــن األخطــــــــاء  31
 .المطبعية

 2 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

ـــــــــــاهيم  31 يحـــــــــــوي مصـــــــــــطلحات  ومف
 .مناسبة وواضحة الداللة للطالب

 4 3.31 2.22  2  2 ت
  12  12 ن

تتســم لغــة الكتـــاب بتسلســل األفكـــار  31
 .وترابطها

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تخلـــــو الصـــــور والرســـــوم واألشـــــكال  31
 .التوضيحية من األخطاء المطبعية

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تتناســب الصــور والرســوم واألشــكال  22
 .التوضيحية مع بيئة الطالب

 2 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

تتســــق الصــــور والرســــوم واألشــــكال  23
 .التوضيحية مع مضامين المحتوى

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تقــــــع الصـــــــور والرســـــــوم واألشـــــــكال  22
التوضـــــــيحية فـــــــي مكـــــــان مناســـــــب 

 .ضمن النص المرتبط به

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

  2.344 2.11 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني 
 ٪13.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 31-32-4)يتضح من الجدول  
، (1.22)من المحور الثاني تساوي " مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"المواصفة األولى 
وبذلك ، (1.22-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.22)وبانحراف معياري 

 (.٪322.2)وبنسبة  ،المواصفة مرتفعة تكون درجة تحقق هذه
وقد حصلت جميع المؤشرات في هذه المواصفة على متوسط حسابي بلغت قيمته   
 .بدرجة تحقق مرتفعة ،(1.22)

يظهر من تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي بفصليه األول والثاني مراعاته و    
والتكامل بينها، حيث تحقق ذلك الربط بدرجة  ،للربط بين الرياضيات والعلوم األخرى

ذلك أنه متحقق بطبيعة الحال في النسخة األصلية للكتاب، والمواءمة حافظت  ؛مرتفعة
ونقلت ذلك الربط مع العلوم األخرى في النسخة المواءمة، وقد تجلى من  ،على هذه الميزة

دنية والتربية الفنية والتربية كالتربية الب ،خالل األمثلة والصور الربط بالعلوم المختلفة
المالحظ غلبة الربط  إال أن ،األسرية والتاريخ والجغرافيا والعلوم واللغة والحاسب اآللي

بمجال التربية البدنية على الربط بغيرها من العلوم، حيث استأثر هذا المجال بنصيب  وافر  
وع الصور والرسوم المضم نة كما ُيظهر تحليل محتوى الكتاب تن. من األمثلة مقارنًة بغيره

الكتاب في في وتناسبها مع خبرات الطالب بدرجة مرتفعة، فالصور والرسوم المدرجة  فيه
وأظهر تحليل محتوى الكتاب أيضًا مراعاة . معظمها واضحة ومناسبة لخبرات الطالب

أنشطته وتدريباته للفروق الفردية بين الطالب، حيث لم يظهر ما يتعارض مع ذلك، 
ءت تلك األنشطة والتدريبات متنوعة وشاملة لمختلف مستويات الطالب، سواء من هم وجا

وقد ُيعزى ذلك إلى قيام هذا الكتاب على مبادئ  ،دون أو ضمن أو فوق المستوى المتوسط
، (NCTM)ومعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

عطاء كل الطالب الفرصة والتي منها مبدأ المساواة الم تضمن مراعاة الفروق الفردية، وا 
 .ليصلوا إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم، كل  حسب قدراته

أما فيما يتعلق ببيئة الطالب، فيظهر التحليل مراعاة محتوى الكتاب لهذا الجانب من    
قة بالتزلج على خالل األنشطة والتدريبات وأساليب التقويم وأدواته، ماعدا التدريبات المتعل

فهي  ،(314)، الصفحة (31)الواردة في كتاب الطالب، الفصل الثامن، التدريب  ،الجليد
 .كونها بيئة صحراوية ؛ال تتناسب مع البيئة المحلية
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وعليه يمكن القول بأن محتوى كتاب الصف األول الثانوي يتالءم تمامًا مع خبرات    
 ،ضيات مع غيرها من العلوم، وبمراعاته لبيئتهمالطالب بدرجة مرتفعة، وذلك بربطه الريا

من خالل أنشطته وتدريباته، ويراعي تنوع الصور والرسوم  ،وللفروق الفردية بينهم
 .لتتناسب مع خبرات الطالب ،واألشكال التوضيحية

 مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال :المواصفة الثانية

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري التكرارات ( 34-32-4)يوضح الجدول
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثانية في كتاب الطالب 

 :وهي كما يلي ،للصف األول الثانوي

 (  34-32-4)جدول 
نية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثا

 "مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"
 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 منخفض متوسط مرتفع نسبة

منخفض 
 جدا

يخلــــــــو المحتــــــــوى  مــــــــن األخطــــــــاء  31
 .اللغوية

 1 2.111 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

يخلــــــــو المحتــــــــوى  مــــــــن األخطــــــــاء  31
 .المطبعية

 2 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

ـــــــــــاهيم  31 يحـــــــــــوي مصـــــــــــطلحات  ومف
 .مناسبة وواضحة الداللة للطالب

 4 3.31 2.22  2  2 ت
  12  12 ن

تتســم لغــة الكتـــاب بتسلســل األفكـــار  31
 .وترابطها

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تخلـــــو الصـــــور والرســـــوم واألشـــــكال  31
 .التوضيحية من األخطاء المطبعية

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تتناســب الصــور والرســوم واألشــكال  22
 .التوضيحية مع بيئة الطالب

 2 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

تتســــق الصــــور والرســــوم واألشــــكال  23
 .التوضيحية مع مضامين المحتوى

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تقــــــع الصـــــــور والرســـــــوم واألشـــــــكال  22
التوضـــــــيحية فـــــــي مكـــــــان مناســـــــب 

 .ضمن النص المرتبط به

 3 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

  2.344 2.11 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني 
 ٪13.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 34-32-4)يتضح من الجدول    
من المحور الثاني تساوي " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"المواصفة الثانية 

-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.344)، وبانحراف معياري (2.11)
 (.٪13.1)وبنسبة  ،ة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصف ،(1.22

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط ( 22، 23، 31، 31)، وتحققت المؤشرات (2.22-1.22)

، أما المؤشران مكررلكل منها، وجاءت في المرتبة األولى ( 1.22)حسابي بلغت قيمته 
واحتال  ،مرتفعة هماودرجة تحقق ،(2.11)قد حصال على متوسط قيمته ف( 22، 31)رقم 

 ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(31)، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر مكرربذلك المرتبة الثانية 
( 31)، يليه في المرتبة الرابعة المؤشر رقم (2.12)بمتوسط حسابي بلغت قيمته و 

 .حقق متوسطةودرجة ت ،(2.22)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
 
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي تسلسل األفكار وترابطها بدرجة   

مرتفعة، حيث يقوم المحتوى على الترابط الرأسي بين الدروس وبين الفصول، ويخلو من 
. لكتابفي اوجود خلل في هذه الناحية، وهذا يعني أن المواءمة حافظت على هذه السمة 

 ،والرسوم واألشكال التوضيحية فيبي ن التحليل خلوها من األخطاء المطبعيةأما الصور 
دراجها في مكان مناسب ضمن النص المرتبط بها ،واتساقها مع مضامين المحتوى  ،وا 

ما يدل على أن عملية مواءمة الكتب  ؛وتناسبها كذلك مع بيئة الطالب بدرجة مرتفعة
 ،صور والرسوم واألشكال لبيئة الطالبوحرصت على مالئمة ال ،اهتمت بتلك السمات

ماعدا بعض المواضع القليلة، مثل الصورة المدرجة في كتاب الطالب، الفصل السادس، 
، لشخص بمالمح ولباس ال يتناسب مع بيئة (13)من واقع الحياة، الصفحة ( 4)المثال 
فحة ، الص(21)وما أدرج أيضا في كتاب الطالب، الفصل الرابع، التدريب  ،الطالب

والتنين ال يتناسب مع  ،على الصورة المصاحبة للتدريب "تنين"، حيث كتبت كلمة (242)
ومن ناحية أخرى فإن تلك الصور والرسوم . كونه أحد األساطير لدى الصينين ؛البيئة

واتساقها مع  ،واألشكال تميزت أيضًا بإدراجها في مكان مناسب ضمن النص المرتبطة به
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ا صورة المبنى في كتاب الطالب، الفصل األول، فقرة الربط مع ماعد ،مضامين المحتوى
 .، حيث ال تعبر تلك الصورة عن منطقة مكة المكرمة(31)الحياة، صفحة 

المطبعية، حيث أظهر التحليل كاًل من هاتين و وتميز المحتوى بقلة األخطاء اللغوية   
 ما وردألخطاء اللغوية ا فمنإال أنه أظهر بعضًا من األخطاء،  ،السمتين بدرجة مرتفعة

صيت من ، (11)، الصفحة (c)، فقرة (21)في كتاب الطالب، الفصل السادس، التدريب 
اكتب تخمينًا حول القطع المستقيمة الناتجة عن "كما يلي  ،السؤال بطريقة غير واضحة

كذلك في كتاب الطالب،  ،"مستقيم يوازي أحد أضالع مثلث ويقطع الضلعين اآلخرين
الحديث عن  سياقفي  "مشوهة"، وردت كلمة (12)لسادس، فقرة لماذا، الصفحة الفصل ا

 ."مختلفة"فيفضل استبدالها بكلمة أخرى مثل كلمة  ،صورة إنسان
أما بالنسبة لألخطاء المطبعية فدارت حول حل تدريب سبق حله، كما ظهر في كتاب    

، سبق حلها في المثال (11)، الصفحة (B)الطالب، الفصل الثاني، تحقق من فهمك فقرة 
أو تسمية خاطئة كما في كتاب الطالب، الفصل الخامس، تحقق من (. b)في الفقرة ( 3)

، حيث تضمن نص التدريب متوازي أضالع، في حين أن الرسمة (11)فهمك، الصفحة 
 .لشبه منحرف

أما فيما يتعلق بالمصطلحات والنصوص التي استخدمتها عملية المواءمة فُيظهر    
فالمصطلحات  ؛ووضوح داللتها للطالب بدرجة متوسطة ،حليل المحتوى مناسبتهات

إال  ،ومالئمة لخبراتهم ،والمفاهيم والنصوص في مجملها واقعة ضمن مستوى فهم الطالب
وتحتاج لمزيد من التوضيح لتالئم خبراتهم، كما ورد  ،أن بعضًا منها غير واضحة الداللة

، مصطلح (12)كتاب الطالب، الفصل السادس، فقرة إرشادات لالختبار، الصفحة في 
كتاب الطالب، الفصل في أيضا وردت مصطلحات غير شائعة االستخدام . الالمثال

وهي  ،"عريشة"، حيث تضمن التدريب مصطلح (214)، الصفحة (22)الثامن، التدريب 
ويفضل استبدالها بكلمة أخرى  ،غير شائعة االستخدام لدى الطالب في هذه المرحلة

التي وردت في  ،األفعوانية –أيضًا  -شائعة المالئمة لخبراتهم، ومن المصطلحات غير 
أيضًا ورد في كتاب الطالب، الفصل (. 331)الثاني، الصفحة   الفصلكتاب الطالب، 
 ،هافبالرغم من وجود توضيح ل ،، كلمة االسترودوم(223)، الصفحة (2)الثامن، التدريب 

إال أنها تحتاج إلى توضيح أكثر، فقد يتساءل الطالب هل كل ملعب كرة مغطى يطلق 
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 34-32-4)يتضح من الجدول    
من المحور الثاني تساوي " مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال"المواصفة الثانية 

-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.344)، وبانحراف معياري (2.11)
 (.٪13.1)وبنسبة  ،ة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصف ،(1.22

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين   
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط ( 22، 23، 31، 31)، وتحققت المؤشرات (2.22-1.22)

، أما المؤشران مكررلكل منها، وجاءت في المرتبة األولى ( 1.22)حسابي بلغت قيمته 
واحتال  ،مرتفعة هماودرجة تحقق ،(2.11)قد حصال على متوسط قيمته ف( 22، 31)رقم 

 ،بدرجة تحقق مرتفعة ،(31)، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر مكرربذلك المرتبة الثانية 
( 31)، يليه في المرتبة الرابعة المؤشر رقم (2.12)بمتوسط حسابي بلغت قيمته و 

 .حقق متوسطةودرجة ت ،(2.22)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
 
ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي تسلسل األفكار وترابطها بدرجة   

مرتفعة، حيث يقوم المحتوى على الترابط الرأسي بين الدروس وبين الفصول، ويخلو من 
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وكذلك فإن . أم إنه اسم ألول ملعب مغطى في العالم ،؟"االسترودوم"عليه هذا االسم 
بالرغم من توضيحها في الكتاب، من ذلك ما ورد  ،بعض المصطلحات تحتاج إلى تعريب

، مصطلح مجموعة (11)، الصفحة (11)س، التدريب كتاب الطالب، الفصل السادفي 
 .التانجرام

وما تضمنه من  ،وبناًء على ما سبق فإن مقروئية محتوى كتاب الصف األول الثانوي   
ذلك أن المحتوى يت سم بتسلسل  ؛أشكال وصور ورسوم توضيحية مالئمة بدرجة مرتفعة

 ،واقعة في مكان  مناسباألفكار وترابطها، وتتضم ن نصوصه كذلك صورًا ورسومًا 
واألخطاء اللغوية والمطبعية قليلة، وكذلك المصطلحات . ومتسقة مع مضامين المحتوى

واضحة ومناسبة للطالب، كل ذلك جعل مقروئية محتوى وأشكال الكتاب تتحقق بدرجة 
 . مرتفعة

 مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة : المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 31-32-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في كتاب الطالب 
 :وهي كما يلي ،للصف األول الثانوي

 ( 31-32-4)  جدول 
: لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 "مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"
 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يراعــــــي المحتــــــوى حاجــــــات وميــــــول  21
اللعـــــــــب، تنـــــــــوع : مثـــــــــل ،الطـــــــــالب

حركيــــــــــــــة، ســــــــــــــمعية، )االنشــــــــــــــطة 
لــــــــــوان والصــــــــــور األو  (...،بصــــــــــرية

 .المحببة لهذه الفئة العمرية

    4 ت

1.22 2.22 3 
 ن

322    

ــــــــــــدريبات  24 تتناســــــــــــب األنشــــــــــــطة والت
والتقـــــويم مـــــع الخصـــــائص العمريـــــة 

 .للطالب

    4 ت
    322 ن 3 2.22 1.22

تتناســـب الصـــور والرســـوم واألشـــكال  21
التوضـيحية مــع الخصــائص العمريــة 

 .للطالب

    4 ت
    322 ن 3 2.22 1.22
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يتناســب حجــم الخــط ودرجــة وضــوح  21
األلــــــوان مــــــع الخصــــــائص العمريــــــة  

 .للطالب

    4 ت
    322 ن 3 2.22 1.22

  2.22 1.22 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 ٪322.2 المحور الثانيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من 

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة تحقق ( 31-32-4)يتضح من الجدول    

من المحور الثاني تساوي " مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"المواصفة الثالثة 
-2.21)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.22)، وبانحراف معياري (1.22)

 (.٪322.2)وبنسبة  ،وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة ،(1.22
وقد حصلت جميع المؤشرات في هذه المواصفة على متوسط حسابي بلغت قيمته    
 .بدرجة تحقق مرتفعة ،(1.22)
 

ُيظهر تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي مراعاته لحاجات وميول الطالب في    
أخرى فإن مستوى األنشطة والتدريبات التي يحويها الكتاب  ومن ناحية  . هذه المرحلة

 ،هذا أمر  طبيعي بالنظر إلى النسخة األصلية للكتابو  ،مناسب للمرحلة العمرية للطالب
التي ُأعد ت لنفس المرحلة العمرية، حيث تتمت ع تلك النسخة بمناسبتها للمرحلة العمرية 

. صفات ال تتأثر بعملية المواءمة تأث رًا يذكرومراعاتها لحاجاتهم وميولهم، وهي  ،للطالب
وقد نجحت المواءمة في اإلبقاء على تمي ز محتوى الكتاب في هذا الجانب، والمحافظة 

 .عليه
كما نجحت أيضًا في تدعيم محتوى الكتاب بصور ورسوم وأشكال توضيحية مالئمة   

ن الواضحة التي خرج بها للمرحلة العمرية، وكذلك في اختيار حجم الخط المناسب واأللوا
 .ذلك المحتوى، حيث تحققت كل هذه المزايا للكتاب بدرجة مرتفعة

 .وبناًء على كل ذلك جاء محتوى الكتاب مالئمًا تمامًا للمرحلة العمرية بدرجة مرتفعة  
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 (كتاب الصف األول الثانوي) الثاني خالصة نتائج المحور
والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات ( 31-32-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مواصفات المحور الثاني في كتاب الطالب 
 :وهي كما يلي ،للصف األول الثانوي

 (  31-32-4)جدول 
 اب الرياضيات للصف األول الثانويالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكت

رقم 
 المواصفة

المتوسط  المواصفات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 3 مرتفع ٪322.2 2.22 1.22 .مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب 3
 2 مرتفع ٪13.1 2.344 2.11 .مالءمة مقروئية محتوى الكتاب واألشكال 2
 3 مرتفع ٪322.2 2.22 1.22 .مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة 1

  مرتفع ٪11.2 2.212 2.11 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق مواصفات 

 
أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-32-4)يتضح من الجدول   

، وبذلك تكون درجة تحقق هذا (2.212)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي  ةالثاني الكلي
، ونسبة (1.22-2.21)المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (. ٪11.2)التحقق تساوي 

، (1.22-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لدرجة تحقق المواصفات بين  
والمواصفة الثالثة " مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"لى حيث تحققت المواصفة األو 

في المرتبة األولى  ابدرجة مرتفعة وجاءت" مالءمة المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة"
ليهما تلكل منهما بين مواصفات المحور الثاني، ( 1.22)بمتوسط حسابي  ،مكرر

وبمتوسط  ،بدرجة مرتفعة" واألشكالمالءمة مقروئية محتوى الكتاب "المواصفة الثانية 
 . وجاءت في المرتبة الثانية بين مواصفات المحور الثاني ،(2.11)حسابي بلت 

 
أظهر تحليل محتوى كتاب الصف األول الثانوي بفصليه األول والثاني مناسبته لبيئة    

بكل ما المتعلمين بدرجة مرتفعة، وهذا يعني أن عملية المواءمة اهتمت بتكييف المحتوى 
يحويه من أنشطه وتدريبات ونصوص وأشكال لبيئة الطالب، حيث ات ضحت مالءمته 
الت امة والمرتفعة للخصائص العمرية للمرحلة، ومالءمته أيضًا لخبرات الطالب في هذه 
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المرحلة بدرجة مرتفعة، ومالءمة مقروئية محتوى الكتاب وأشكاله التوضيحية بشكل  مرتفع 
 .أيضاً 
ما مستوى "الذي ينص على  ،ن الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي التاسعوبذلك تكو    

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني : تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوف
المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية لبيئة المتعلمين في ضوء تحليل 

 ."محتواها؟
   



341

341 
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 :الفرعي الخامس اإلجابة عن السؤال
 ما مستوى تحقق المواصفات التربوية في دليل"ينص السؤال الفرعي الخامس على     

الثاني، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول : المعلم للرياضيات للصفوف
 ".الثانوي في المملكة العربية السعودية؟

محور المواصفات "لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور األول التي تمثل     
ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي، المحددة و تركز على الشروط العلمية ، "التربوية 

من الناحية التربوية التعليمية، لكافة عناصر المحتوى لدليل المعلم، وهي تلك المواصفات 
و تختلف من صف إلى آخر في  ،منتجات السلسلة األصل ألدلة المعلم المتحققة في

و تعكس األسس التربوية التي يجب أن تلتزم بها أدلة المعلم  ،ضوء طبيعة كل كتاب
الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي -للرياضيات للصفوف المستهدفة بجزأيها؛ 

الطبيعية، ويتم تناول نتائج هذا  من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم -الثاني
المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى تحقق 

ومن ثم عرض نتائج المواصفات  ،المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور لكل صف
 :للصفوف مجتمعة كما يلي

 : المواصفات التربوية: الصف الثاني االبتدائي المحور األول-4
مواصفات للصف الثاني ( 32)مؤشرًا، تندرج تحت ( 43)يتضمن هذا المحور    

االبتدائي، تعكس المواصفات التربوية التي يجب أن يلتزم بها دليل المعلم للصف الثاني 
الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : م بجزأيه2231-هـ3411االبتدائي طبعة 

ويتم تناول نتائج هذا  ،(اضيات والعلوم الطبيعيةمن منتجات مشروع تطوير الري)الثاني 
المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات والشواهد، ومن ثم عرض تلك 

 :المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما يلي
 يقدم المحتوى دعماا للمعلم للوصول لجميع الطالب: المواصفة األولى
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات (3-1-4)يوضح الجدول 

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 
 :وهي كما يلي، المعلم للصف الثاني االبتدائي
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 (3-1-4)جدول 
"  األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 

 "يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب

 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 (.المتأخرين دراسياا الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

4-4 

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  
 Reaching All Learners الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب 

لكترونية وفق حاجاتهم  . إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 

  2 2  ت
3.1 2.11 

  12 12  ن

 
4-3 

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  
 ’Meeting Studentsالدليل لكيفية تلبية حاجات الطالب من خالل فقرة 

Needs وكيفية  ،التي تقدم صور متعددة لتدريبات في كتاب الطالب
 .  توظيفها وفق حاجاتهم

  3 1  ت
3.11 2.1 

  21 11  ن
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 Options for Differentiated يقدم في فقرة خيارات تنويع التعليم

Instruction  رشادات للمعلم لدعم تعلم الموهوبين، والمتفوقين مهام وا 
دراسيًا، وسريعي التعلم، والعاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسيًا في 

 .مخطط كل درس

   4  ت

2 2 

   322  ن

4-1 

وكل  ،يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل
 مثل ) يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع  .درس على شبكة اإلنترنت

Extra Examples ،Personal Tutor ،Self-Check Quiz ) وفي
لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق  Teacher Tech Toolsفقرة  

 .حاجات الطالب

 4    ت

2 2 
 322    ن

4-5 

في ملحق الكتاب يتوفر فيه تدريبات   Student Handbookيقدم كتيب 
، Extra Practice ،Mixed Problem Solving إضافية مثل 

Concept and Skills )لدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت
2 2 

 322    ن

4-6 

إلى روابط   Chapter Plannerيوجه المعلم في مخطط الفصل 
تتضمن إرشادات  Technology Solutions إلكترونية في صفحة 

ونصائح للوصول لجميع الطالب من خالل مخططات تظهر في كل 
، Student Tools، وTeacher Resources فصل تحت مسمى

 .Internet Resourcesو

 4    ت

2 2 

 ن
   

322 

 
 .األول المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

2.11 2.22 

 
 21.31 .األول النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)لمراعاة مستويات اإلنجاز الفردية للطالب  يقدم دعماً : المؤشر الثاني

3-4 

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  
  Reaching All Learners الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الطالب 

وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال مصادر متعددة مطبوعة 
لكترونية  .وا 

  2 2  ت

3.1 2.11 
  12 12  ن
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 :الفرعي الخامس اإلجابة عن السؤال
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في ملحق الكتاب يتوفر فيه تدريبات   Student Handbookيقدم كتيب 
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إلى روابط   Chapter Plannerيوجه المعلم في مخطط الفصل 
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 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

3-3 

وكل ،يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل
يتوفر فيها محتوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

-Extra Examples ،Personal Tutor ،Self مثل ) رياضي متنوع 

Check Quiz )يساعده في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز. 

 4    ت

2 2 
 322    ن

3-4 
يشير جدول تنويع الواجبات في مخطط الفصل إلى نوع الواجبات المنزلية 

  .التي يكلف بها الطالب وفق مستويات اإلنجاز
   1 3 ت

2.21 2.1 
   11 21 ن

3-1 

 Leveled Lessonيوجه المعلم إلى مصادر متنوعة في صفحة 

Resources  مثل الكتيب اإلثرائيEnrichment وكتيب إعادة ،
لالستفادة منها   Problem-Solving Practice، وReteachالتدريس 

فوق المتوسط، ضمن )  في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز
 (.المتوسط، دون المتوسط

 2    ت

2 2 
 322    ن

3-5 
يؤكد على المعلم توجيه طالبه إلى حل المسائل الفردية أوالعكس في كل 

   Problem- Solving Practiceدرس في فقرة  تدرب وحل المسائل
 .وفي حالة عدم اتقانهم يرجع إلى التدريبات الزوجية لدعم  التعلم

 2   4 ت
1 2 

 2   322 ن

3-6 
 TeacherWorksيوجه المعلم إلى محتوى على قرص مرن يتضمن 

إرشادات تساعد المعلم في تحديد التدريبات المناسبة لجميع مستويات 
 .الطالب ويوفر جدول توضيحي لتلك المستويات ومتطلباتها

 4    ت
2 2 

 322    ن

 2.12 3.31 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 11.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ......(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يدعم تنويع التعليم وفق تنوع أنماط التعلم  :المؤشر الثالث

4-4 
 Options for Differentiated يقدم في فقرة خيارات تنويع التعليم

Instruction رشادات للمعلم لدعم وفق أنماط التعلم  .مهام وا 
   2 2 ت

2.1 2.11 
   12 12 ن

4-3 
 real-world Chapterيوجه المعلم إلى مشروعات في بداية كل فصل 

project تساعد المعلم في تنويع التعليم وفق أنماط التعلم.  
   3 1 ت

2.21 2.1 
   21 11 ن

4-4 
المعلم على  Differentiated Instructionتشجع فقرة تنويع التعليم 

 .تنويع التعليم داخل الصف وفق أنماط التعلم

    4 ت
1 2 

    322 ن

4-1 
 - Activity Choiceيزود المعلم بأنشطة متنوعة في كل درس مثل 

Literature  وActivity Choice  • Hands-On 
  2 2  ت

3.1 2.11 
  12 12  ن

4-5 
       وقت اللعب يوجه المعلم إلى توظيف دروسGame time  طريقة تنفيذ ،

 .هذه اللعبة داخل الفصل
   4  ت

2 2 
   322  ن

4-6 

 Problem solving inتشجع تدريبات في دروس مسائل العلوم 

Science     ومسائل الدراسات االجتماعيةProblem solving in 

Social Studies     ومسائل في الصحة Problem Solving in 

Health دروس القراءة لحل المشكلة ، وReading to Solve 

Problems متنوعة مهام أداء. 

 4    ت

2 2 

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد 
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

4-7 
 Problem of the dayيقدم أنشطة متنوعة تحت مسمى مشكلة اليوم 

 .تربط المحتوى الرياضي بسياقات متعددة في كل درس
    4 ت

1 2 
    322 ن

4-0 
لربط  Learning Stationيقدم مقترحات في فقرة محطات التعلم 

 .المحتوى بالمواد األخرى

  2 2  ت
3.1 2.11 

  12 12  ن

4-7 
تقدم بدائاًل تقنية متنوعة  Student Technologyيقدم مقترحات في فقرة 

 . للمعلم يستخدمها في تكييف التدريس وفق أنماط تعلم الطالب
 4    ت

2 2 
 322    ن

 2.31 3.12 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 12.311 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.23 3.14 .األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 

 44.41 .األولىالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي  "جميع الطالب  إلى يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول"المواصفة األولى 

أقل -2.11)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.23)، وبانحراف معياري (3.14)
 (.٪44.41)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة ونسبة تحققها  ،(3.1من 
، (3.1-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   

وجاء المؤشر الثالث في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 
، ويأتي (3.32)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الثاني، بمتوسط حسابي قيمته (3.1)

وتعزى هذه  النتيجة (. 2.111)رتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته المؤشر األول في الم
( 1-1)و، (1-1)و، (1-1)و، (2-1)و، (3-1)و، (1-2)و، (1-2)إلى أن الشواهد 

تحققت بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر المفردات التي تحقق هذه الشواهد في الدليل من 
-1)و، (3-2)و، (1-3)و، (2-3)و، (3-3)منتجات المشروع، وكذلك تحققت الشواهد 

بدرجة متوسطة نتيجة لتوجه المعلم إلى المصادر المطبوعة والمتعددة، دون ( 1-1)و، (4
وألن الدليل من ، ألنه ال يتوفر روابط لمواقع إلكترونية، التوجيه إلى أي مصدر إلكتروني

ربط ل Learning Stationمنتجات المشروع لم تقدم مقترحات في فقرة محطات التعلم 
- Manipulatives المحتوى بالمواد األخرى، كما في السلسلة األصل التي احتوت على

alternate lesson-  Literature Connection-Alternate Lesson-Teacher 
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Technology،  في حين اقتصرت هذه الكتب على المصدرين األول والثاني، وبذلك
، في حين (٪12)قل من األصل وبنسبة تكون المهام في الدليل من منتجات المشروع أ

الدليل من فقرات عدة  لخلو جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة 
 Student وكتيب، في بداية كل فصل وكل درس Math Onlineفقرة : مثل

Handbookوال تتوفر روابط إلكترونية في ، ، كما خال مخطط الكتاب من التوجيه لها
وال ، ورابط موقع إلكتروني واحد ،واختبار الفصل ،صر فقط على التهيئةكل درس واقت

مثل  Leveled Lesson Resourcesيوجه المعلم إلى مصادر متنوعة في صفحة 
-Problem، وReteach، وكتيب إعادة التدريس Enrichmentالكتيب اإلثرائي 

Solving Practice  فوق )  ات اإلنجازلالستفادة منها في تنويع التعليم وفق مستوي
 Teacherوال يوجد قرص مرن يتضمن، (المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط

Works  إرشادات تساعد المعلم في تحديد التدريبات المناسبة لجميع مستويات الطالب
ويوفر جدول توضيحي لتلك المستويات ومتطلباتها، كذلك خلو الدليل من دروس حل 

الرياضي للفصل بمسائل من واقع الحياة في حقول مختلفة  المسألة التي تربط المحتوى
ومسائل الدراسات    Problem solving in Scienceكحل مسائل العلوم 

 Problemومسائل في الصحة  Problem solving in Social Studiesاالجتماعية

Solving in Health  ودروس القراءة لحل المشكلة ،Reading to Solve Problems 
في حين أنها توفرت بواقع ، تي تشجع أداء مهام متنوعة نتيجة لحذفها من كتاب الطالبال

كما خال الدليل من تقديم البدائل التقنية المتنوعة ، درس في كل فصل من الدليل األصل
و يمكن أن يستخدمها في تكييف التدريس وفق أنماط تعلم الطالب ضمن فقرة  ،للمعلم

Student Technology.  
 :يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 2-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 

 :المعلم للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي
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 (2-1-4)ل جدو 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
 " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن "  

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .NCTM5يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع

1-4 

مرفق   Teacher Reference Handbookيزود المعلم بكتيب مرجعي
في دليل المعلم يبين فيه تتابع المفاهيم للمحتوى الرياضي لجميع 

 .  يعكس نقاط التركيز في كل صفو الصفوف 

 4    ت
2 2 

 322    ن

1-3 

إرشادات للمعلم  Teacher Reference Handbookيتضمن كتيب 
تطويرًا  ، أوIntroduceلتقديم المفاهيم الرياضية من حيث كونها تقديمًا 

 تأكيد وتطبيق ، أو Reinforceتعزيزاً  ،  أوDevelop( تنمية)
Maintain and Applyمتطلبات سابقة للمهارات ، أوPrerequisite 

Skills   

 4    ت

2 2 

 322    ن

1-4 
التدريب على  تستهدف Standardized Testsيقدم اختبارات معيارية 

بشكل معلن في مالحق الكتاب، مزود بنماذج   NCTM معايير
رشادات لتطبيقها ،لإلجابات والمعايير المرتبطة بها  . وا 

 4    ت
2 2 

 322    ن

 
 2 2 .الرابعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

 
 2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 .للصف NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس

5-4 

للصف معلنة في  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية 
مقدمات الدليل ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات الكتاب 
مزودة بجدول يوضح نقاط التركيز المستهدفة لكل صف والفصول 

 .المرتبطة بها من كتاب الطالب

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

5-3 
 لــــــــ ـيوجه المعلم إلى رابط النقاط المحورية على موقع االنترنت 

NCTM والنقاط  ،يتوفر فيه محتوى يغطي النقاط المحورية للصف
 .وكيفية استهدافها مع أمثلة داعمة ،المرتبطة بها

   4  ت
2.2 2.22 

   322  ن

5-4 
يوجه المعلم إلى مواضع النقاط المحورية للصف الثاني االبتدائي بشكل 

مخطط الدرس  واضح يظهر في الفهارس، وفي مخطط الفصل، وفي
 .يحققها بوضع  رموز هذه النقاط عند كل محتوى

 4    ت
2 2 

 322    ن

5-1 
 Scavenger hunt يوجه المعلم إلى كيفية االستفادة من أسئلة صفحة  

في مقدمات كتاب الطالب لمساعدة الطالب في تحديد مكان النقاط 
 .المحورية داخل المحتوى

 4    ت
2 2 

 322    ن

 2.22 3.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ٪43.11  النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 .يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية :المؤشر السادس
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Technology،  في حين اقتصرت هذه الكتب على المصدرين األول والثاني، وبذلك
، في حين (٪12)قل من األصل وبنسبة تكون المهام في الدليل من منتجات المشروع أ

الدليل من فقرات عدة  لخلو جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة 
 Student وكتيب، في بداية كل فصل وكل درس Math Onlineفقرة : مثل

Handbookوال تتوفر روابط إلكترونية في ، ، كما خال مخطط الكتاب من التوجيه لها
وال ، ورابط موقع إلكتروني واحد ،واختبار الفصل ،صر فقط على التهيئةكل درس واقت
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كما خال الدليل من تقديم البدائل التقنية المتنوعة ، درس في كل فصل من الدليل األصل
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Student Technology.  
 :يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 2-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 

 :المعلم للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي
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 (2-1-4)ل جدو 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
 " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن "  

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .NCTM5يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع

1-4 

مرفق   Teacher Reference Handbookيزود المعلم بكتيب مرجعي
في دليل المعلم يبين فيه تتابع المفاهيم للمحتوى الرياضي لجميع 

 .  يعكس نقاط التركيز في كل صفو الصفوف 

 4    ت
2 2 

 322    ن

1-3 

إرشادات للمعلم  Teacher Reference Handbookيتضمن كتيب 
تطويرًا  ، أوIntroduceلتقديم المفاهيم الرياضية من حيث كونها تقديمًا 

 تأكيد وتطبيق ، أو Reinforceتعزيزاً  ،  أوDevelop( تنمية)
Maintain and Applyمتطلبات سابقة للمهارات ، أوPrerequisite 

Skills   

 4    ت

2 2 

 322    ن

1-4 
التدريب على  تستهدف Standardized Testsيقدم اختبارات معيارية 

بشكل معلن في مالحق الكتاب، مزود بنماذج   NCTM معايير
رشادات لتطبيقها ،لإلجابات والمعايير المرتبطة بها  . وا 

 4    ت
2 2 

 322    ن

 
 2 2 .الرابعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

 
 2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 .للصف NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس

5-4 

للصف معلنة في  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية 
مقدمات الدليل ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات الكتاب 
مزودة بجدول يوضح نقاط التركيز المستهدفة لكل صف والفصول 

 .المرتبطة بها من كتاب الطالب

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

5-3 
 لــــــــ ـيوجه المعلم إلى رابط النقاط المحورية على موقع االنترنت 

NCTM والنقاط  ،يتوفر فيه محتوى يغطي النقاط المحورية للصف
 .وكيفية استهدافها مع أمثلة داعمة ،المرتبطة بها

   4  ت
2.2 2.22 

   322  ن

5-4 
يوجه المعلم إلى مواضع النقاط المحورية للصف الثاني االبتدائي بشكل 

مخطط الدرس  واضح يظهر في الفهارس، وفي مخطط الفصل، وفي
 .يحققها بوضع  رموز هذه النقاط عند كل محتوى

 4    ت
2 2 

 322    ن

5-1 
 Scavenger hunt يوجه المعلم إلى كيفية االستفادة من أسئلة صفحة  

في مقدمات كتاب الطالب لمساعدة الطالب في تحديد مكان النقاط 
 .المحورية داخل المحتوى

 4    ت
2 2 

 322    ن

 2.22 3.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

6-4 

يوجه المعلم إلى التوازن بين العمق واالتساع عند تقديم المعرفة 
الرياضية المتضمنة في كتاب الطالب بشكل صريح في مقدمات دليل 

 .Program   Philosophy المعلم في  صفحة فلسفة السلسلة للتوازن 
 .مدعمة بصور من الكتاب

    4 ت

1 2 

    322 ن

6-3 
يوجه المعلم  إلى  صفحات تدعم البرامج الرياضية في السلسلة التوازن 

 Welcome toبين المفاهيم والمهارات وحل المشكالت في صفحة 

Math Connects مدعمة بالصور في مقدمات الدليل. 

    4 ت
1 2 

    322 ن

6-4 
تشير إلى نوع  Focusيقدم نصائح للمعلم في كل درس في فقرة التركيز 
 .وعمق المعرفة التي يجب التركيز عليها في الدرس

    4 ت
1 2 

    322 ن

6-1 

 Blending Yourيوجه المعلم بشكل صريح من خالل صفحة 

Instruction  في مقدمات الدليل إلى التوازن في استعمال المصادر
لدعم التوازن في التعليم بين كتاب الطالب والمصادر األخرى  ؛المتعددة

 .مدعمة بصورة الكتب في وضع التوازن

   2 2 ت

2.1 2.22 
   12 12 ن

 231 2.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ٪11.1 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning  بين التعلم الضمني والتعلم الصريحيراعي التوازن : المؤشر السابع
 .الرياضية

7-4 
   Scaffolding Questionsيوجه المعلم من خالل فقرة أسئلة البناء

ربط المعرفة السابقة من إلى االستقصاء الموجه  ليتمكن الطالب 
 .  بالمعرفة الحالية واكتشافها

    4 ت
1 2 

    322 ن

7-3 
يوفر توجيهات للمعلم لتقديم المعرفة الرياضية المشار إليها في كتاب 

 .الطالب سواء كانت ضمنيًا أوبشكل صريح
    4 ت

1 2 
    322 ن

7-4 

على استراتيجيات محددة بشكل صريح في  للتدرب يوجه المعلم الطالب
يعقبها   Problem-Solving Investigationدروس حل المشكلة

تدريب على استراتيجيات أخرى ضمنيًا في سياقات متنوعة تتطلب 
 اختيار الخطة المناسبة للحل

    4 ت

1 2 
 ن

322 
 

   

 2 1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

 ٪322 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابعالنسبة 

 2.32 3.11 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11.4 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-1-4)يتضح من الجدول    
، وبانحراف (3.11)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن" المواصفة الثانية 

وبذلك ( 2.21أقل من -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.32)معياري 
 (. ٪11.4)ة تحققها تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة ونسب
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، وجاء (1 -2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
، يليه في (1)كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي و المؤشر السابع في المرتبة األولى، 

، يليه المؤشر الخامس في (2.11)المرتبة الثانية المؤشر السادس، بمتوسط حسابي قيمته 
، ويأتي المؤشر الرابع في المرتبة األخيرة (3.21)لمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته ا

 (.2)بمتوسط حسابي قيمته 
، (1-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(3-1)وتعزى هذه  النتيجة إلى تحقق الشواهد       

بدرجة مرتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي ( 1-1)، و(2-1)، و(3-1)و
في المستوى ( 4-1)، و(2-1)في الدليل من منتجات المشروع، وجاء الشاهدان تحققها 

يشير إليها  يوجد ما المتوسط نتيجة لتوفر النقاط المحورية في صفحات المقدمات ولكن ال
وفي  ،يشير إلى النقاط المحورية في الفهارس في الفهارس ومخططات الدروس، ما

( 4-1)، و(1-1)، و(1-4)، و(2-4)، و(3-4)بينما جاءت الشواهد ، مقدمات الفصول
وذلك نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه  ،في المستوى المنخفض جداً 

، Teacher Referenceالكتيب المرجعي : الشواهد في الدليل من منتجات المشروع مثل
المرفقان في دليل المعلم، كما لم ، Standardized Testsودليل االختبارات المعيارية 

وفي مخططي الفصل  ،في الفهارسبوضوح يوجه المعلم إلى مواضع النقاط المحورية 
لى كيفية االستفادة من أسئلة صفحة   .في مقدمات الدليل Scavenger huntوالدرس، وا 

 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل: المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-4-4)يوضح الجدول    

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في دليل المعلم ، التكرارات
 :وهي كما يلي، للصف الثاني االبتدائي
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 (1-1-4)جدول 

المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات 
 " توى بالترابط المنطقي والتكامليتسم المح" 

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الفصول والدروسالمؤشر الثامن 

0-4 
يشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على غالف الكتاب تحت 

 .Math Connectsمسمى 

 2 4    ت
 

2 
 322    ن 

0-3 
 Verticalيوجه المعلم إلى الترابط الرأسي ألجزاء السلسلة وللبرامج الرياضية 

alignment: في صفحة أهال بكWelcome to Math Connects  في
 .مقدمات الدليل

    4 ت
1 2 

    322 ن

0-4 
إلى الترابط الرأسي   Professional Developmentيوجه المعلم في صفحة 

 Verticalللمعرفة الرياضية عبر الصفوف في مخطط الفصل ضمن مخطط 

Alignment وفي فقرةBackmapping and Vertical Alignment. 

   1 3 ت
2.21 

2.12 

   11 21 ن 

0-1 
المعلم في مخطط كل درس إلى الترابط الرأسي بين  Focusتوجه فقرة التركيز 

 .الدروس

    1 ت
1 22 

    322 ن

0-5 
  Spiral Reviewيوجه المعلم إلى الترابط من خالل فقرة المراجعة الحلزونية

 .وكيف ترتبط بالدروس داخل الفصل
 4    ت

2 2 
 322    ن

0-6 
 Get Ready for the Nextيوجه المعلم في فقرة استعد للدرس الالحق 

Lesson والمهارات المستقبلية لدروس  ،إلى الترابط الرأسي للمفاهيم الحالية
 .الحقة وكيف يستهدفها لدى الطالب

 2 4    ت
 

2 
 322    ن 

0-7 
إلى  Looking Aheadيوجه المعلم من خالل دروس فصل تعلم الحق 

تدريب الطالب على مهارات رياضية لمعايير محددة في الصف تهيئهم لتعلم 
 .مهارات في صفوف الحقة

 4    ت
2 2 

 322    ن

 
 2.34 3.31 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 
 ٪11.21 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 . Life Relevant تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياةتطبيقات ومواقف رياضية يقدم :  المؤشر التاسع

7-4 
    4 .  بواقع الطالبللفصل المحتوى الرياضي تربط تتوفر صور في مقدمة الفصل 

1 2 
322    

7-3 
المعلم إلى   what is math got to do with itتوجه فقرة الرياضيات في حياتنا 

 .التأكيد على أهمية الرياضيات في واقع الحياة للطالب
   4 

2 2 
   322 

7-4 
المعرفة الرياضية المتضمنة في  يربط  Chapter projectيقدم مشروع في كل فصل 

 .الفصل بواقع الطالب
4    

1 2 
322    

7-1 
إلى تطبيقات  Real-World Linkيوجه المعلم من خالل فقرة الربط مع الحياة 

 .المعرفة الرياضية للفصل في حياة الطالب
4    

1 2 
322    
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.31 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى يبرز: المؤشر العاشر

41-4 
يقدم مهام متنوعة في درس مشكالت لفظية ترتبط المعرفة الرياضية بالبيئة وبالمواد 

 .األخرى وكيف يحصل عليها من مصادر متعددة في فقرة
 2 2  

3.1 2.11 
 12 12  

41-3 
 more cross-curricular توجه فقرة عالقة الرياضيات بالمواد األخرى

connections  في كل فصل المعلم المشاركة مع معلمي المواد األخرى لتطبيق
 .المفاهيم الرياضية في سياقات أخرى

   4 
2 2 

   322 

41-4 
 Chapter يقدم مشاريع متنوعة في بداية كل فصل تحت مسمى مشروع الفصل 

project تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة. 
4   2 

1 2 
322   2 

41-1 
في افتتاحية الفصل المعلم لتكوين فرق  team teacherتوجه فقرة فريق المعلمين 

 .تعليمية من تخصصات مختلفة لتثبيت العالقة بين الرياضيات والمواد األخرى
   4 

2 2 
   322 

 2.34 3.31 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 2.31 3.12 .تحقق المواصفة الثالثةالمتوسط الحسابي لمستوى 

 ٪12.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (3.12)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"المواصفة الثالثة 

؛ حيث وقع هذا متوسطة ، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة(2.31)معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  (3.1أقل من  -2.11)المتوسط في المدى ما بين 

(12.1٪.) 
، وجاء المؤشر (2.21-3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين      

، يليه المؤشر الثامن بمتوسط (2.21)التاسع في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.31)قيمته  ثم المؤشر العاشر بمتوسط حسابي( 3.31)حسابي قيمته 

-1)، و(3-1)، و(4-1)، و(1-1)، و(2-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد      
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في ( 1-32)، و(4-1)، و(1

الدليل من منتجات المشروع، في حين جاءت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة ومنخفضة 
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 (1-1-4)جدول 

المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات 
 " توى بالترابط المنطقي والتكامليتسم المح" 

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الفصول والدروسالمؤشر الثامن 

0-4 
يشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على غالف الكتاب تحت 

 .Math Connectsمسمى 

 2 4    ت
 

2 
 322    ن 

0-3 
 Verticalيوجه المعلم إلى الترابط الرأسي ألجزاء السلسلة وللبرامج الرياضية 

alignment: في صفحة أهال بكWelcome to Math Connects  في
 .مقدمات الدليل

    4 ت
1 2 

    322 ن

0-4 
إلى الترابط الرأسي   Professional Developmentيوجه المعلم في صفحة 

 Verticalللمعرفة الرياضية عبر الصفوف في مخطط الفصل ضمن مخطط 

Alignment وفي فقرةBackmapping and Vertical Alignment. 

   1 3 ت
2.21 

2.12 

   11 21 ن 

0-1 
المعلم في مخطط كل درس إلى الترابط الرأسي بين  Focusتوجه فقرة التركيز 

 .الدروس

    1 ت
1 22 

    322 ن

0-5 
  Spiral Reviewيوجه المعلم إلى الترابط من خالل فقرة المراجعة الحلزونية

 .وكيف ترتبط بالدروس داخل الفصل
 4    ت

2 2 
 322    ن

0-6 
 Get Ready for the Nextيوجه المعلم في فقرة استعد للدرس الالحق 

Lesson والمهارات المستقبلية لدروس  ،إلى الترابط الرأسي للمفاهيم الحالية
 .الحقة وكيف يستهدفها لدى الطالب

 2 4    ت
 

2 
 322    ن 

0-7 
إلى  Looking Aheadيوجه المعلم من خالل دروس فصل تعلم الحق 

تدريب الطالب على مهارات رياضية لمعايير محددة في الصف تهيئهم لتعلم 
 .مهارات في صفوف الحقة

 4    ت
2 2 

 322    ن

 
 2.34 3.31 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 
 ٪11.21 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 . Life Relevant تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياةتطبيقات ومواقف رياضية يقدم :  المؤشر التاسع

7-4 
    4 .  بواقع الطالبللفصل المحتوى الرياضي تربط تتوفر صور في مقدمة الفصل 

1 2 
322    

7-3 
المعلم إلى   what is math got to do with itتوجه فقرة الرياضيات في حياتنا 

 .التأكيد على أهمية الرياضيات في واقع الحياة للطالب
   4 

2 2 
   322 

7-4 
المعرفة الرياضية المتضمنة في  يربط  Chapter projectيقدم مشروع في كل فصل 

 .الفصل بواقع الطالب
4    

1 2 
322    

7-1 
إلى تطبيقات  Real-World Linkيوجه المعلم من خالل فقرة الربط مع الحياة 

 .المعرفة الرياضية للفصل في حياة الطالب
4    

1 2 
322    
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.31 2.21 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 ٪11 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى يبرز: المؤشر العاشر

41-4 
يقدم مهام متنوعة في درس مشكالت لفظية ترتبط المعرفة الرياضية بالبيئة وبالمواد 

 .األخرى وكيف يحصل عليها من مصادر متعددة في فقرة
 2 2  

3.1 2.11 
 12 12  

41-3 
 more cross-curricular توجه فقرة عالقة الرياضيات بالمواد األخرى

connections  في كل فصل المعلم المشاركة مع معلمي المواد األخرى لتطبيق
 .المفاهيم الرياضية في سياقات أخرى

   4 
2 2 

   322 

41-4 
 Chapter يقدم مشاريع متنوعة في بداية كل فصل تحت مسمى مشروع الفصل 

project تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة. 
4   2 

1 2 
322   2 

41-1 
في افتتاحية الفصل المعلم لتكوين فرق  team teacherتوجه فقرة فريق المعلمين 

 .تعليمية من تخصصات مختلفة لتثبيت العالقة بين الرياضيات والمواد األخرى
   4 

2 2 
   322 

 2.34 3.31 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 2.31 3.12 .تحقق المواصفة الثالثةالمتوسط الحسابي لمستوى 

 ٪12.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (3.12)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"المواصفة الثالثة 

؛ حيث وقع هذا متوسطة ، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة(2.31)معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  (3.1أقل من  -2.11)المتوسط في المدى ما بين 

(12.1٪.) 
، وجاء المؤشر (2.21-3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين      

، يليه المؤشر الثامن بمتوسط (2.21)التاسع في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.31)قيمته  ثم المؤشر العاشر بمتوسط حسابي( 3.31)حسابي قيمته 

-1)، و(3-1)، و(4-1)، و(1-1)، و(2-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد      
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في ( 1-32)، و(4-1)، و(1

الدليل من منتجات المشروع، في حين جاءت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة ومنخفضة 
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المعرفة تربط لدليل من تقديم مهام متنوعة في درس مشكالت لفظية نتيجة لخلو ا ؛جداً 
، وبالمواد األخرى وكيفية الحصول عليها من مصادر متعددة في فقرة ،الرياضية بالبيئة

كذلك ال يتم توجيه المعلم ، في حين توفرت بواقع درس في كل فصل من الدليل األصل
إلى الترابط الرأسي  Get Ready for the Next Lessonفي فقرة استعد للدرس الالحق 

وفقرة ، للمفاهيم الحالية والمهارات المستقبلية لدروس الحقة وكيف يستهدفها لدى الطالب
في افتتاحية الفصل لتكوين فرق تعليمية من تخصصات  team teacherفريق المعلمين 

رياضيات بالمواد مختلفة لتثبيت العالقة بين الرياضيات والمواد األخرى، وفقرة عالقة ال
في كل فصل ليشارك معلم   more cross-curricular connectionsاألخرى 

الرياضيات معلمي المواد األخرى تطبيق المفاهيم الرياضية في سياقات أخرى، وتوجيه 
وكذلك فقرة استعد ، Spiral Reviewالمعلم إلى الترابط من خالل فقرة المراجعة الحلزونية 

التي تشير إلى الترابط الرأسي  Get Ready for the Next Lessonللدرس الالحق
وفقرة ، وكيف يستهدفها لدى الطالب ،والمهارات المستقبلية لدروس الحقة ،للمفاهيم الحالية

التي توجه المعلم إلى  ?What is math got to do with itالرياضيات في حياتنا 
لطالب، ودروس فصل تعلم الحق التأكيد على أهمية الرياضيات في واقع الحياة ل

Looking Ahead  التي توجه المعلم لتدريب الطالب على مهارات رياضية لمعايير
كذلك ال يوجد ما يشير إلى ، تهيئهم لتعلم مهارات في صفوف الحقةو  ،محددة في الصف

 Mathالمعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على غالف الكتاب تحت مسمى 

Connects ي الكتاب بالرياضيات، دون اإلشارة إلى المعرفة الرياضيةحيث سم ،
وضمنت في الدليل األصل في اختبار منتصف الفصل، في حين غاب هذا النوع من 

 .االختبارات من الدليل من منتجات المشروع للصف الثاني االبتدائي
لمتعدد يقدم المحتوى دعماا للمعلم لالتجاه نحوالتعلم النوعي ا :المواصفة الرابعة

  :المداخل
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 4-4-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في دليل 
 :المعلم للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي
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 (4-1-4)جدول 

يقدم "والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة التكرارات والمتوسطات الحسابية 
 " التعلم النوعي المتعدد المداخل المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Cooperative Learning.   يشجع التعلم التعاوني : المؤشر الحادي عشر

44-4 
إلى تكوين    Game timeيوجه المعلم في دروس وقت اللعب 
 .  مجموعات لتنفيذ هذه الدروس في الصف

    4 ت
1 2 

    322 ن

44-3 
مقترحات للمعلم  Daily Intervention تتضمن فقرة المعالجة اليومية 

: مرنة لتشكيل مجموعات للقيام بنشاطات محددة ضمن الدروس، مثل
 .فرق في ألعاب شارك أو –زاوج  –فكر 

   2 2 ت
2.1 2.11 

   12 12 ن

44-4 

  يوجه المعلم إلى تطبيق التعلم التعاوني بتكوين مجموعات صغيرة
Small Group Option   في فقرة أسئلة البناءScaffolding 

Questions تنوع التعليم   وفقرةDifferentiated Instruction  في
 .مخطط الدرس

    4 ت

1 2 
    322 ن

44-1 

ضمن فقرة  استراتيجية . يقدم خطوات تفعيل التعلم التعاوني في الصف
، ونصيحة خبير  Cooperative Group Strategies التعلم التعاوني

في الكتيب المرفق مع دليل   Classroom Solutionsفي صفحة 
 .المعلم

 4    ت

2 2 
 322    ن

 2.31 2.31 .سط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشرالمتو 

 ٪12.11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 للمعرفة الرياضية  Scientific   Inquiry يدعم عمليات االستقصاء العلمي:  المؤشر الثاني عشر

43-4 

 Scaffoldingيقدم أسئلة االستقصاء الموجه في  فقرة أسئلة البناء 

Questions  ويوجه المعلم إلى كيفية استخدامها داخل الصف في
 .Teachمرحلة التعليم 

 4    
1 2 

 322    

43-3 
التي تشجع  Exploreيوجه المعلم  من خالل فقرة  االستكشاف 

 .الطالب على البحث واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية
 2 2   

2.1 2.11 
 12 12   

43-4 
تشجع المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت 

Problem Solving Investigation  الطالب على اختيار وتطبيق
 .االستراتيجية المناسبة للحل

 4    
1 2 

 322    

 2.21 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 ٪14.4 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .لتطبيق المعرفة الرياضية Projectsيدعم تنفيذ مشروعات : المؤشر الثالث عشر

44-4 
يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة لتدريب الطالب على البحث 

 Chapter projectواالستكشاف من خالل مشروع الفصل 

   2 2 ت
2.1 2.11 

   12 12 ن

44-3 

إلى تنفيذ  Problem-Solving Projectsيوجه المعلم في فصل 
مشروعات في نهاية العام لحل المشكالت تشجع الطالب على تطبيق 
المعرفة والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة ويستغرق تنفيذ 

 .أيام تقريباً  1كل واحد منها 

 42    ت

2 2 
 322    ن
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المعرفة تربط لدليل من تقديم مهام متنوعة في درس مشكالت لفظية نتيجة لخلو ا ؛جداً 
، وبالمواد األخرى وكيفية الحصول عليها من مصادر متعددة في فقرة ،الرياضية بالبيئة

كذلك ال يتم توجيه المعلم ، في حين توفرت بواقع درس في كل فصل من الدليل األصل
إلى الترابط الرأسي  Get Ready for the Next Lessonفي فقرة استعد للدرس الالحق 

وفقرة ، للمفاهيم الحالية والمهارات المستقبلية لدروس الحقة وكيف يستهدفها لدى الطالب
في افتتاحية الفصل لتكوين فرق تعليمية من تخصصات  team teacherفريق المعلمين 

رياضيات بالمواد مختلفة لتثبيت العالقة بين الرياضيات والمواد األخرى، وفقرة عالقة ال
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 (4-1-4)جدول 

يقدم "والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة التكرارات والمتوسطات الحسابية 
 " التعلم النوعي المتعدد المداخل المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Cooperative Learning.   يشجع التعلم التعاوني : المؤشر الحادي عشر

44-4 
إلى تكوين    Game timeيوجه المعلم في دروس وقت اللعب 
 .  مجموعات لتنفيذ هذه الدروس في الصف

    4 ت
1 2 

    322 ن
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

44-4 
 Student Techيوجه المعلم إلى روابط إلكترونية من خالل فقرة  

Tools روعات متنوعةتتضمن مش. 
 4    ت

2 2 
 322    ن

 2.31 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 ٪21.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 Concept Mapsوخرائط المفاهيم   Advanced Organizations يشجع استخدام المنظمات المتقدمة: المؤشر الرابع عشر

41-4 
يزود المعلم بإرشادات الستخدام مخططات وتمثيالت متعددة للمعرفة 

 .Differentiated Instruction الرياضية في فقرة تنويع التعليم 

 
 ت

4    
1 2 

    322 ن

41-3 
يوجه المعلم في كل درس إلى متابعة المطوية في فقرة المطويات 

التي تؤكد  Foldables Study  Organizer  منظمات الدراسة"
 .تدوين ما فهموه من الدرس في مطوية الفصللالطالب تشجيع على 

  2 2  ت
3.1 2.11 

  12 12  ن

41-4 

 Activate Priorيزود المعلم في فقرة تنشيط المعرفة السابقة 

Knowledge   بمنظمات بصرية مثل جداول التعلم في صفحة
Reading strategies  ضمن محتويات الكتيب المرفق مع دليل

 .المعلم

 4    ت

2 2 
 322    ن

 2.31 3.1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

 ٪12 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشرة الخامس عشر

45-4 
يوجه المعلم إلى تنبيه طالبه إلى الهدف العام من دراسة هذا المحتوى 

 يتعلموكيف يفكرون منطقيا من خالل فقرة ذكر الطالبأن  

Reminder to students   في صفحة To the student      

 4    ت
2 2 

 322    ن

45-3 
 Thinkيوجه المعلم إلى تنمية التفكير لدى الطالبمن خالل فقرة 

About It في درس االستكشاف. 
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

45-4 

ويؤكد على  ،يوجه المعلمفي كل درس إلى تنمية التفكير لدى الطالب
فهم المفاهيم الرياضية المتضمنة من خالل فقرة تحقق من مدى تقدمك 

Check your progress  وفقرة تحقق من فهمكCheck your 
understanding 

   4  ت

2 2.22 
   322  ن

45-1 
  Assessيوجه المعلم إلى التأمل في تفكير الطالب من خالل فقرة 

 .لكل مرحلة
    1 ت

1 2 
    322 ن

45-5 
يزود المعلم بإرشادات حول مهارات التفكير العليا لالستفادة منها في 

 .تنمية مهارات التفكير لدى الطالب
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

 2.231 3.1 .عشر المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 12 .عشر  النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 2.22 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 ٪13.3 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-1-4)يتضح من الجدول   
" التعلم النوعي المتعدد المداخل يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"المواصفة الرابعة 

، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه (2.22)وبانحراف معياري ، (3.11)تساوي 
، (2.21أقل من  – 3.12)ا المتوسط في المدى ما بين المواصفة متوسطة؛ حيث وقع هذ

 (.٪13.3)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
، وجاء المؤشر (2.11-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين     

، يليه المؤشر الحادي (2.11)الثاني عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
قق                                    ، يليه تح(2.31)يمته عشر بمتوسط حسابي ق

، يليه تحقق المؤشر (3.1)المؤشر الخامس عشر بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي قيمته 
، في حين تحقق المؤشر الثالث عشر بدرجة (3.1)الرابع عشر بمتوسط حسابي قيمته 

 .ة األخيرةوبذلك احتل المرتب ،(2.11)منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 
، (3-32)، و(1-33)، و(2-33)، و(3-33)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     

بدرجة مرتفعة مما يدل على ( 4-31)، و(3-34)، و(3-31)، و(1-32)، و(2-32)و
 .توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع

في ( 1-31)، و(1-31)، و(2-31)،  و(2-34)، و(2-32)وجاءت الشواهد     
، (1-34)، و(1-31)، و(2-31)، و(4-33)بينما جاءت الشواهد ، المستوى المتوسط

وذلك لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد  ،بدرجة منخفضة جدا( 3-31)و
التي توجه المعلم إلى  To the studentصفحة :من الدليل من منتجات المشروع مثل

من  تنبيه طالبه إلى الهدف العام من دراسة هذا المحتوى أن يتعلموا كيف يفكرون منطقياً 
التي   Explore، وفقرة االستكشاف Reminder to studentsخالل فقرة ذكر الطالب

-Problemوفصل ، والمهارات الرياضية ،تشجع الطالب على البحث واكتشاف المفاهيم

Solving Projects  الذي يوجه إلى تنفيذ مشروعات في نهاية العام لحل المشكالت
 ،تشجع الطالب على تطبيق المعرفة والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة

أيام تقريبًا، وتوجه المعلم في كل درس إلى تنمية التفكير  1ويستغرق تنفيذ كل واحد منها 
فهم المفاهيم الرياضية المتضمنة من خالل فقرة تحقق من  والتأكيد على ،لدى الطالب

 Check yourوفقرة تحقق من فهمك Check your progressمدى تقدمك 
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تحـقـــيــق
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understanding ،من تنشيط المعرفة السابقة: كما خال الدليلActivate Prior 

Knowledge  ولم يزود المعلم بمنظمات بصرية مثل جداول التعلم في صفحةReading 

strategies ولم يتم التوجيه إلى روابط ، ضمن محتويات الكتيب المرفق مع دليل المعلم
 .تتضمن مشروعات متنوعة Student Tech Toolsإلكترونية من خالل فقرة 

 يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية :المواصفة الخامسة
واالنحراف المعياري لهذه  ،المتوسط الحسابيو  ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول 

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في دليل ، التكرارات
 : وهي كما يلي، المعلم للصف الثاني االبتدائي

 ( 1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " دم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليميةيق"الخامسة 

 المؤشرات والشواهد ش-م

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا
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 Teacher Worksيوجـه المعلـم فـي مخطـط كـل درس مـن خـالل فقـرة مهـام المعلـم 
تتضــمن مهــام  Technology  Solutions إلــى مصــادر إلكترونيــة فــي صــفحة 
 .متعددة تدعم التعلم الذاتي والمستقل

   4 
2 2 
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46-3 

يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــالب علــى حــل التســاؤالت الذاتيــة فــي بدايــة كــل فصــل مــن 
وفـي كـل مرحلـة مـن مراحـل الـدرس مثـل  …Are you for Chapterخـالل فقـرة 

فــي بدايــة كــل درس، تحقــق  Get Ready to learnفقــرة هــل أنــت مســتعد للــتعلم 
Check   

2 2   

2.1 2.11 
12 12   

46-4 
ـــــــــــــــــيم  ـــــــــــــــــع التعل ـــــــــــــــــرة تنوي ـــــــــــــــــدرس فق ـــــــــــــــــي التخطـــــــــــــــــيط لل يقـــــــــــــــــدم مقترحـــــــــــــــــات ف

DifferentiatedInstruction   خيــــــــــــــــــــــــارات تحــــــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــــــمى الــــــــــــــــــــــــتعلم
 Independent Learning.المستقل

4    
1 2 

322    

46-1 
بشـكل   Activityيوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التسـاؤالت الذاتيـة فـي فقـرة 

 .صريح
4    

1 2 
322    

46-5 
يوجـــه المعلـــم لتنفيـــذ مهـــام تشـــجع الــــتعلم الـــذاتي لـــدى الطـــالب فـــي فقـــرة التــــدريبات 

فــي  Student Handbookالمتضــمنة فــي كتيــب  Extra Practiceاإلضــافية 
 .ملحق الكتاب

   4 
2 2 
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46-6 
يوجـــه المعلـــم لتشـــجيع الطـــالب علـــى االســـتفادة مـــن فقـــرة بنـــك المفـــاهيم والمهـــارات 

Concepts and Skills Bank  المتضـمنة فـي كتيـبStudent Handbook  فـي
 .ملحق الكتاب للتعلم الذاتي والمستقل

   4 
2 2 

   322 

46-7 
 Readingضـمن فقـرة  Classroom Solutions يقـدم فـي صـفحة حلـول صـفية  

Strategies مقترحات حول التعلم الذاتي في الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 
   4 

2 2 
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 المؤشرات والشواهد ش-م

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 
 2.22 3.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 
 ٪43 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 .للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها يشجع تنشيط الخبرة السابقة  :المؤشر السابع عشر

47-4 

 Are you forيؤكد على ضرورة حل الطالب لصفحة التهيئة في بداية كل فصل

Chapter…  لمراجعة الخبرة السابقة قبل البدء بعملية التعلم من خالل تدريبات
 .وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة مماثلة ،في الكتاب

4    
1 2 

322    

47-3 
في كل  Scaffolding Questionsيقدم مقترحات متنوعة في فقرة أسئلة البناء 

درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة من خالل فقرة بالمهارات والمفاهيم المراد 
 .تعلمها

4    
1 2 

322    

47-4 
يوجه المعلم إلى أهمية تقديم األنشطة االستهاللية للدرس في ربط الخبرة السابقة 

 .بالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها Get readyمن خالل فقرة 
4    

1 2 
322    

47-1 
لمراجعة المعلومات  start smartيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فصل البداية الذكية 

وكيفية  ،لدراسة محتوى الكتابالمتعلمون والمكتسبات السابقة التي يحتاجها 
 . تنفيذها

   4 
2 2 

   322 

47-5 
   Activity Choice  • Hands-On  يقدم أنشطة متنوعة لكل درس مثل 

Activity Choice  • Literature   يمكن المعلم من تنشيط الخبرة السابقة لدى
 .الطالب قبل البدء بحل تدريبات محددة لتوضيح مفهوم ما

2 2   
2.1 2.11 

12 12   

47-6 

يوضح للمعلم أهمية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب لمساعدته في فهم  
ويقدم مقترحات لخطوات تنشيط المعرفة واالستراتيجية  ،المفردات والمهارات الجديدة

 Classroom في صفحة Activate Prior Knowledgeالمناسبة من خالل فقرة 

Solutions في الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 

   4 
2 2 

   322 

 2.34 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 ٪11.1 .لمستوى تحقق المؤشر السابع عشرالنسبة المئوية  

 2.24 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 ٪12.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
تساوي " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.24)وبانحراف معياري ، (3.11)
ونسبة ، (2.21أقل من -3.12)المدى ما بين ؛ حيث يقع هذا المتوسط في متوسطة

 (.٪12.1)تحقق هذه المواصفة تساوي  
، (3.12 – 3.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   

حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة
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understanding ،من تنشيط المعرفة السابقة: كما خال الدليلActivate Prior 

Knowledge  ولم يزود المعلم بمنظمات بصرية مثل جداول التعلم في صفحةReading 

strategies ولم يتم التوجيه إلى روابط ، ضمن محتويات الكتيب المرفق مع دليل المعلم
 .تتضمن مشروعات متنوعة Student Tech Toolsإلكترونية من خالل فقرة 

 يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية :المواصفة الخامسة
واالنحراف المعياري لهذه  ،المتوسط الحسابيو  ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول 

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في دليل ، التكرارات
 : وهي كما يلي، المعلم للصف الثاني االبتدائي

 ( 1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " دم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليميةيق"الخامسة 

 المؤشرات والشواهد ش-م

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا
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46-4 

 Teacher Worksيوجـه المعلـم فـي مخطـط كـل درس مـن خـالل فقـرة مهـام المعلـم 
تتضــمن مهــام  Technology  Solutions إلــى مصــادر إلكترونيــة فــي صــفحة 
 .متعددة تدعم التعلم الذاتي والمستقل

   4 
2 2 
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46-3 

يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــالب علــى حــل التســاؤالت الذاتيــة فــي بدايــة كــل فصــل مــن 
وفـي كـل مرحلـة مـن مراحـل الـدرس مثـل  …Are you for Chapterخـالل فقـرة 

فــي بدايــة كــل درس، تحقــق  Get Ready to learnفقــرة هــل أنــت مســتعد للــتعلم 
Check   

2 2   

2.1 2.11 
12 12   

46-4 
ـــــــــــــــــيم  ـــــــــــــــــع التعل ـــــــــــــــــرة تنوي ـــــــــــــــــدرس فق ـــــــــــــــــي التخطـــــــــــــــــيط لل يقـــــــــــــــــدم مقترحـــــــــــــــــات ف

DifferentiatedInstruction   خيــــــــــــــــــــــــارات تحــــــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــــــمى الــــــــــــــــــــــــتعلم
 Independent Learning.المستقل

4    
1 2 

322    

46-1 
بشـكل   Activityيوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التسـاؤالت الذاتيـة فـي فقـرة 

 .صريح
4    

1 2 
322    

46-5 
يوجـــه المعلـــم لتنفيـــذ مهـــام تشـــجع الــــتعلم الـــذاتي لـــدى الطـــالب فـــي فقـــرة التــــدريبات 

فــي  Student Handbookالمتضــمنة فــي كتيــب  Extra Practiceاإلضــافية 
 .ملحق الكتاب

   4 
2 2 

   322 

46-6 
يوجـــه المعلـــم لتشـــجيع الطـــالب علـــى االســـتفادة مـــن فقـــرة بنـــك المفـــاهيم والمهـــارات 

Concepts and Skills Bank  المتضـمنة فـي كتيـبStudent Handbook  فـي
 .ملحق الكتاب للتعلم الذاتي والمستقل

   4 
2 2 

   322 

46-7 
 Readingضـمن فقـرة  Classroom Solutions يقـدم فـي صـفحة حلـول صـفية  

Strategies مقترحات حول التعلم الذاتي في الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 
   4 

2 2 
   322 
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 المؤشرات والشواهد ش-م

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 
 2.22 3.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 
 ٪43 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 .للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها يشجع تنشيط الخبرة السابقة  :المؤشر السابع عشر

47-4 

 Are you forيؤكد على ضرورة حل الطالب لصفحة التهيئة في بداية كل فصل

Chapter…  لمراجعة الخبرة السابقة قبل البدء بعملية التعلم من خالل تدريبات
 .وعلى روابط الكترونية الختبارات قصيرة مماثلة ،في الكتاب

4    
1 2 

322    

47-3 
في كل  Scaffolding Questionsيقدم مقترحات متنوعة في فقرة أسئلة البناء 

درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة من خالل فقرة بالمهارات والمفاهيم المراد 
 .تعلمها

4    
1 2 

322    

47-4 
يوجه المعلم إلى أهمية تقديم األنشطة االستهاللية للدرس في ربط الخبرة السابقة 

 .بالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها Get readyمن خالل فقرة 
4    

1 2 
322    

47-1 
لمراجعة المعلومات  start smartيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فصل البداية الذكية 

وكيفية  ،لدراسة محتوى الكتابالمتعلمون والمكتسبات السابقة التي يحتاجها 
 . تنفيذها

   4 
2 2 

   322 

47-5 
   Activity Choice  • Hands-On  يقدم أنشطة متنوعة لكل درس مثل 

Activity Choice  • Literature   يمكن المعلم من تنشيط الخبرة السابقة لدى
 .الطالب قبل البدء بحل تدريبات محددة لتوضيح مفهوم ما

2 2   
2.1 2.11 

12 12   

47-6 

يوضح للمعلم أهمية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب لمساعدته في فهم  
ويقدم مقترحات لخطوات تنشيط المعرفة واالستراتيجية  ،المفردات والمهارات الجديدة

 Classroom في صفحة Activate Prior Knowledgeالمناسبة من خالل فقرة 

Solutions في الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 

   4 
2 2 

   322 

 2.34 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 ٪11.1 .لمستوى تحقق المؤشر السابع عشرالنسبة المئوية  

 2.24 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 ٪12.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
تساوي " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.24)وبانحراف معياري ، (3.11)
ونسبة ، (2.21أقل من -3.12)المدى ما بين ؛ حيث يقع هذا المتوسط في متوسطة

 (.٪12.1)تحقق هذه المواصفة تساوي  
، (3.12 – 3.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   

حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة
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قق المؤشر السادس عشر بدرجة منخفضة في حين تح، واحتل المرتبة األولى، (3.12)
وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد . واحتل المرتبة الثانية( 3.22)بمتوسط حسابي قيمته 

( 1-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)، و(4-31)، و(1-31)، و(31-2)
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من 

 .نتجات المشروعم
، (4-31)، و(1-31)، و(1-31)، و(1-31)، و(3-31)بينما جاءت الشواهد      
في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات والمصادر التي ( 1-31)و

في  Teacher Worksتحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل فقرة 
 Solutionمصادر إلكترونية في صفحة  لم إلىمخطط كل درس التي توجه المع

Technology  تتضمن مهام متعددة تدعم التعلم الذاتي والمستقل، إضافة إلى غياب
المتعلق بمراجعة المعلومات  Start Smartالتوجيهات الخاصة بفصل البداية الذكية

:  مثل والمكتسبات التي يحتاجها الطالب لدراسة محتوى الكتاب، والفقرات اإلضافية
Extra Practice  ،Key Concepts and Skills   المتضمنة في كتيبStudent 

Handbook  في ملحق الكتاب و تشجع على التعلم الذاتي والمستقل، باإلضافة إلى
المتضمنة في  Reading Strategies, Activate prior Knowledgeغياب فقرتي

 .الكتيب المرفق مع دليل المعلم
 

يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى  :ادسةالمواصفة الس
 الطالب

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في دليل 

 :وهي كما يلي، المعلم للصف الثاني االبتدائي
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 (1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة 
 " علم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالبيدعم المحتوى الم"

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر

31-3 

 Problem-Solving Investigationالمشكلةيوجه المعلم في درس حل 
إلى تدريب الطالب على استراتيجية محددة من استراتيجيات حل المشكالت 

 ....(.حل مسألة ابسط، البحث عن نمط، الحل عكسياً )

    4 ت
1 2 

    322 ن

31-2 
 Analyze Theيوجه المعلم إلى أهمية حل األسئلة المتضمنة في فقرة 

Strategy لتحليل المشكلة والتأمل في أبعاد الخطة المستهدفة. 
    4 ت

1 2 
    322 ن

31-1 
يوجه المعلم لتدريب طالبة في درس حل المشكالت تدريبًا مباشرًا على 

 ، خطط Understand افهم )استخدام الخطوات األربع لحل المشكالت 

Plan حل ، Solve تحقق ، Check.) 

    4 ت

1 2 
    322 ن

 2 1  .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر 

 
 ٪322 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة:  المؤشر التاسع عشر

31-3 
يقدم نصائح للمعلم لتدريب طالبه على اختيار الخطة المناسبة للحل من خالل درس 

 .Teachمن خالل فقرة تعليم  Problem-Solving Investigationحل المشكلة  
4    

1 2 
322    

31-2 
في  Problem-Solving Projectsيزود المعلم بمشاريع في صورة حل المشكالت 

 . كل فصل
4    

1 2 
322    

31-1 
تشجع على  Practice and problem solvingيقدم إرشادات للمعلم في فقرة  

 .اختيار استراتيجيات حل المشكالت
4    

1 2 
322    

31-4 
يزود المعلم بمصادر إضافية لتدريب طالبه على حل مشكالت حياتية في فقرة 

Graphic Novels  في صفحة القراءة والكتابةReading and Writing   تتضمن
 .قصص من واقع الحياة في صفحة في مخطط كل فصل

   4 
2 2 

   322 

31-1 
يزود المعلم بإرشادات تشجع االستفادة من التدريبات اإلضافية لحل المشكلة من 

نهاية    Student Handbookالموجودة في  Mixed Problem Solvingخالل
 .كتاب الطالب

   4 
2 2 

   322 

 2.31 3.1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 ٪12 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر العشرون

22-3 
  2 2  .للوصول للحليزود المعلم بأسئلة تطلب من الطالب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها 

3.1 2.11 
 12 12  

22-2 
لكل خطوة، و تمثل تدريبًا مكثفًا تبريرًا يزود المعلم باألمثلة اإلضافية التي تتطلب 

 . على طريقة االستدالل الرياضي

4    
1 2 

322    
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قق المؤشر السادس عشر بدرجة منخفضة في حين تح، واحتل المرتبة األولى، (3.12)
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المتعلق بمراجعة المعلومات  Start Smartالتوجيهات الخاصة بفصل البداية الذكية
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 الطالب
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

22-1 
يتضمن كل درس أسئلة تتطلب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها الطالب للوصول إلى 

 .الحل
4    

1 2 
322    

22-4 
يوجه المعلم إلى استخدام استراتيجية االستدالل المنطقي في بعض دروس حل 

 .المشكالت
4    

1 2 
322    

 2.21 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشر 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشر 

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة الرياضية: والعشرونالمؤشر الحادي 

23-3 

 Readingيوجه المعلم إلى مصادر متعددة تشجع القراءة مثل كتيب قراءة للطالب 

for Student والرياضيات ومادة األدب ، Mathematics and Literature  من
في صفحة القراءة والكتابة في مخطط  Recommended Outsideخالل فقرة 

 .الفصل

   4 

2 2 
   322 

23-2 
 Reviw Mathوفقرة  Building Math Vocabularyيزود المعلم بفقرة  

Vocabulary  في بداية كل درس تساعد في قراءة وفهم المفردات الرياضية
 .وتمثيلها

1 3   
2.11 2.12 

11 21   

23-1 
بشكل معلن في بداية كل درس والشرح المصاحب لها فرصًا لتنمية توفر المفردات 

 .مهارات القراءة الرياضية
4    

1 2 
322    

23-4 
في كل  Reading Anthologyيوجه المعلم إلى القراءة بشكل صريح في فقرة  

 .فصل
  4  

3 2 
  322  

 2.31 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

 يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الثاني والعشرون

22-3 
 Writing inيقدم إرشادات للمعلم لتنمية مهارات الكتابة في كل درس  في فقرة  

Math. 
4    

1 2 
322    

22-2 
ارشادات للمعلم لتوجيه طالبه إلى التدوين Foldable يقدم في فقرة مطوية الفصل 

 .واستخدامها في فترة المراجعة ومقترحات لتنظيمها في كل درس ،فيها وكيفية تفعيلها
4    

1 2 
322    

22-1 
يشجع المعلم على تدوين مالحظاته المهمة في الفصل بوضع مخططات فارغة في 

   Notes مالحظاتفقرة 

4    
1 2 

322    

 2 1   .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 

 يستهدف تنمية مهارات التحدث لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون

21-3 
يوجه المعلم إلى تشجيع طالبه على تفسير حلولهم والتواصل لفظيًا مع زمالئهم في 

 Talk About itفقرة تحدث في كل درس 
4    

1 2 
322    

 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يشجع استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم لدى الطالب: الرابع والعشرونالمؤشر 

24-3 
يوجه المعلم إلى تنفيذ أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة الرياضية من 

 . نماذج، ورسوم، ورموز في األنشطة االستهاللية للدرس، وفي درس االستكشاف

 4   
2.2 2.22 

 322   

24-2 
في كل فصل مقترحات  Visual Vocabulary Cardsيقدم في فقرة تمثيل المفردات 

 .لتمثيل المفردات على هيئة بطاقات يستخدمها في كل درس

4    
1.2 2.22 

322    

 2 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

 ٪11.1 .نيالمؤشر الرابع والعشر النسبة المئوية  لمستوى تحقق 

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون

21-3 
يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات المركبة والرسوم 

 . وتكوين الجداول والرسوم البيانية التي تبرز في حل المشكالت اللفظية

4    
1 2 

322    

21-2 
والتي تتضمن  Start smart يشجع المعلم على تقديم دروس فصل البداية الذكية 

 .تدريبات ترتبط بصور من الواقع  في كل درس
   4 

2 2 
   322 

21-1 
وتفسير التمثيالت البصرية التي تبرز تحلياًل يوجه المعلم إلى أنشطة متعددة تتطلب 

 .في حل المشكالت اللفظية

4    
1 2 

322    

21-4 
طرق  Vocabulary PuzzleMaker المفردات أحجية صانعيقدم للمعلم في فقرة  

 Studyمتعددة لتمثيل المفردات الرياضية في صفحات دليل الدراسة والمراجعة 
guide and Review 

   4 
2 2 

   322 

 2.31 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 

 ٪12 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 

 2.23 2.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول     
تساوي " يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب"السادسة 

 مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة ،(2.23)وبانحراف معياري ، (2.12)
ونسبة تحقق ، (2.21أقل من -3.12)المدى ما بين ؛ حيث يقع هذا المتوسط في مرتفعة

 (.٪11.1)هذه المواصفة تساوي  
، (1 – 3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

حيث ، وجاءت المؤشرات الثامن عشر والثاني والعشرون والثالث والعشرون بدرجة مرتفعة
يليها المؤشر العشرون ، واحتلت المرتبة األولى، (1)حصلت على متوسط حسابي قيمته 

( 2.1)، يليه المؤشر الرابع والعشرون بمتوسط حسابي قيمته (2.1)بمتوسط حسابي قيمته 
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ارشادات للمعلم لتوجيه طالبه إلى التدوين Foldable يقدم في فقرة مطوية الفصل 

 .واستخدامها في فترة المراجعة ومقترحات لتنظيمها في كل درس ،فيها وكيفية تفعيلها
4    

1 2 
322    

22-1 
يشجع المعلم على تدوين مالحظاته المهمة في الفصل بوضع مخططات فارغة في 

   Notes مالحظاتفقرة 

4    
1 2 

322    

 2 1   .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 

 يستهدف تنمية مهارات التحدث لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون

21-3 
يوجه المعلم إلى تشجيع طالبه على تفسير حلولهم والتواصل لفظيًا مع زمالئهم في 

 Talk About itفقرة تحدث في كل درس 
4    

1 2 
322    

 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يشجع استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم لدى الطالب: الرابع والعشرونالمؤشر 

24-3 
يوجه المعلم إلى تنفيذ أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة الرياضية من 

 . نماذج، ورسوم، ورموز في األنشطة االستهاللية للدرس، وفي درس االستكشاف

 4   
2.2 2.22 

 322   

24-2 
في كل فصل مقترحات  Visual Vocabulary Cardsيقدم في فقرة تمثيل المفردات 

 .لتمثيل المفردات على هيئة بطاقات يستخدمها في كل درس

4    
1.2 2.22 

322    

 2 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

 ٪11.1 .نيالمؤشر الرابع والعشر النسبة المئوية  لمستوى تحقق 

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون

21-3 
يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات المركبة والرسوم 

 . وتكوين الجداول والرسوم البيانية التي تبرز في حل المشكالت اللفظية

4    
1 2 

322    

21-2 
والتي تتضمن  Start smart يشجع المعلم على تقديم دروس فصل البداية الذكية 

 .تدريبات ترتبط بصور من الواقع  في كل درس
   4 

2 2 
   322 

21-1 
وتفسير التمثيالت البصرية التي تبرز تحلياًل يوجه المعلم إلى أنشطة متعددة تتطلب 

 .في حل المشكالت اللفظية

4    
1 2 

322    

21-4 
طرق  Vocabulary PuzzleMaker المفردات أحجية صانعيقدم للمعلم في فقرة  

 Studyمتعددة لتمثيل المفردات الرياضية في صفحات دليل الدراسة والمراجعة 
guide and Review 

   4 
2 2 

   322 

 2.31 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 

 ٪12 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 

 2.23 2.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول     
تساوي " يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب"السادسة 

 مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة ،(2.23)وبانحراف معياري ، (2.12)
ونسبة تحقق ، (2.21أقل من -3.12)المدى ما بين ؛ حيث يقع هذا المتوسط في مرتفعة

 (.٪11.1)هذه المواصفة تساوي  
، (1 – 3.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

حيث ، وجاءت المؤشرات الثامن عشر والثاني والعشرون والثالث والعشرون بدرجة مرتفعة
يليها المؤشر العشرون ، واحتلت المرتبة األولى، (1)حصلت على متوسط حسابي قيمته 

( 2.1)، يليه المؤشر الرابع والعشرون بمتوسط حسابي قيمته (2.1)بمتوسط حسابي قيمته 



362

363 
 

واحتل المرتبة الثالثة، يليه في المرتبة الرابعة المؤشر التاسع عشر بدرجة متوسطة 
ؤشر الحادي والعشرون ، يليه في المرتبة الخامسة الم(3.1)بمتوسط حسابي قيمته 
، ومن ثم المؤشر الخامس والعشرون بمتوسط حسابي (3.11)بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة السادسة واألخيرة ،(3.12)قيمته 
، (3-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد و    
، (3-22)، و(1-23)، و(2-23)، و(4-22)، و(1-22)، و(1-31)، و(2-31)و
، بدرجة مرتفعة( 1-21)، و(3-21)، و(2-24)، و(3-21)، و(1-22)، و(2-22)و

مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات 
 .المشروع

حيث توفرت هذه ، ، بدرجة متوسطة(3-24)، و(2-22)و( 3-22)وتحققت الشواهد 
اضع في الدليل من منتجات المشروع، وجاءت  الشواهد األخرى في المفردة في بعض المو 

المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من 
وفقرة صانع أحجية ، Start smartفصل البداية الذكية : الدليل من منتجات المشروع مثل

طرقًا متعددة لتمثيل المفردات  والتي تشمل Vocabulary Puzzle Makerالمفردات 
، مصادر Study guide and Review الرياضية في صفحات دليل الدراسة والمراجعة

في  Graphic Novelsإضافية لتدريب الطالب على حل مشكالت حياتية في فقرة 
التي تتضمن قصصًا من واقع الحياة  Reading and Writingصفحة القراءة والكتابة 

رشادات تشجع االستفادة من التدريبات اإلضافية لحل ، طط كل فصلفي صفحة في مخ وا 
 Student Handbookالموجودة في  Mixed Problem Solving المشكلة من خالل
والمصادر المتعددة لتشجع على القراءة مثل كتيب قراءة للطالب ، نهاية كتاب الطالب

Reading for Student والرياضيات ومادة األدب ،Mathematics and Literature 
في صفحة القراءة والكتابة في مخطط  Recommended Outsideمن خالل فقرة 

في كل  Math Onlineعلى الرابط  Reading in the Content Areaوفقرة ، الفصل
في كل فصل التي توجه المعلم إلى القراءة بشكل  Reading Anthologyفصل، وفقرة 

 .صريح

364 
 

د المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة يزو  :المواصفة السابعة
 .والتنظيم الذاتي

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-4-4)يوضح الجدول   
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في دليل ، التكرارات

 :المعلم للصف الثاني االبتدائي كما يلي
 (1-1-4)جدول 

" التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 
 " تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي  ات مهمةيزود المعلم بمهمات ومهار 

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .يستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر: المؤشر السادس والعشرون

36-4 
الطالب   How to use your math bookيوجه المعلم من خالل صفحة 

 إلى الطريقة المناسبة لدراسة الرياضيات باستخدام محتوى الكتاب

   4 
2 2 

   322 

يزود المعلم بأدوات تقويمية تنمي مهارات الدراسة لديه في فقرة  المراجعة  36-3
 Study guide and Reviewالحلزونية  

   4 
2 2 

   322 

36-4 
يقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ المهام المتضمنة في صفحة مراجعة الفصل في 
نهاية كل فصل لتحسين الفهم والتذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح المفردات 

 .اختبارية على المفردات أسئلة بأرقام الصفحات، و 

  4  

2 2 
  322  

 
 2 2.11  .نيالمؤشر السادس والعشر المتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

 
 ٪21.11 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية :  المؤشر السابع والعشرون

37-4 

التي ترتبط  Standardized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية 
بالمعرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل فصل توجيهًا صريحًا للتدرب 

 .على مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى الصفحة

   4 
2 2 

   322 

37-3 
توضح  Answer Sheet Practiceيزود المعلم بصفحة من ورقة اإلجابة 

توضح أهمية تدريب الطالب على استخدام أوراق إجابة تماثل تلك 
 .   المستخدمة في االختبارات المعيارية الوطنية

   4 
2 2 

   322 

37-4 
على نماذج االختبارات المعيارية التدرب تتوفر إرشادات تساعد المعلم في 

Preparing for standardized tests  في الصفحات الختامية مزودة
 (.اليومية، واألسبوعية، والشهرية )بحلولها 

   4 
2 2 

   322 

37-1 
قبل )في إرشادات عامة لتحقيق النجاح  Tips for successتتوفر فقرة 

 .في الصفحات الختامية لكتاب الطالب( وفي أثناء االختبار
   4 

2 2 
   322 
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واحتل المرتبة الثالثة، يليه في المرتبة الرابعة المؤشر التاسع عشر بدرجة متوسطة 
ؤشر الحادي والعشرون ، يليه في المرتبة الخامسة الم(3.1)بمتوسط حسابي قيمته 
، ومن ثم المؤشر الخامس والعشرون بمتوسط حسابي (3.11)بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة السادسة واألخيرة ،(3.12)قيمته 
، (3-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد و    
، (3-22)، و(1-23)، و(2-23)، و(4-22)، و(1-22)، و(1-31)، و(2-31)و
، بدرجة مرتفعة( 1-21)، و(3-21)، و(2-24)، و(3-21)، و(1-22)، و(2-22)و

مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات 
 .المشروع

حيث توفرت هذه ، ، بدرجة متوسطة(3-24)، و(2-22)و( 3-22)وتحققت الشواهد 
اضع في الدليل من منتجات المشروع، وجاءت  الشواهد األخرى في المفردة في بعض المو 

المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من 
وفقرة صانع أحجية ، Start smartفصل البداية الذكية : الدليل من منتجات المشروع مثل

طرقًا متعددة لتمثيل المفردات  والتي تشمل Vocabulary Puzzle Makerالمفردات 
، مصادر Study guide and Review الرياضية في صفحات دليل الدراسة والمراجعة

في  Graphic Novelsإضافية لتدريب الطالب على حل مشكالت حياتية في فقرة 
التي تتضمن قصصًا من واقع الحياة  Reading and Writingصفحة القراءة والكتابة 

رشادات تشجع االستفادة من التدريبات اإلضافية لحل ، طط كل فصلفي صفحة في مخ وا 
 Student Handbookالموجودة في  Mixed Problem Solving المشكلة من خالل
والمصادر المتعددة لتشجع على القراءة مثل كتيب قراءة للطالب ، نهاية كتاب الطالب

Reading for Student والرياضيات ومادة األدب ،Mathematics and Literature 
في صفحة القراءة والكتابة في مخطط  Recommended Outsideمن خالل فقرة 

في كل  Math Onlineعلى الرابط  Reading in the Content Areaوفقرة ، الفصل
في كل فصل التي توجه المعلم إلى القراءة بشكل  Reading Anthologyفصل، وفقرة 

 .صريح
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د المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة يزو  :المواصفة السابعة
 .والتنظيم الذاتي

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-4-4)يوضح الجدول   
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في دليل ، التكرارات

 :المعلم للصف الثاني االبتدائي كما يلي
 (1-1-4)جدول 

" التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة 
 " تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي  ات مهمةيزود المعلم بمهمات ومهار 

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .يستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر: المؤشر السادس والعشرون

36-4 
الطالب   How to use your math bookيوجه المعلم من خالل صفحة 

 إلى الطريقة المناسبة لدراسة الرياضيات باستخدام محتوى الكتاب

   4 
2 2 
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يزود المعلم بأدوات تقويمية تنمي مهارات الدراسة لديه في فقرة  المراجعة  36-3
 Study guide and Reviewالحلزونية  

   4 
2 2 

   322 

36-4 
يقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ المهام المتضمنة في صفحة مراجعة الفصل في 
نهاية كل فصل لتحسين الفهم والتذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح المفردات 

 .اختبارية على المفردات أسئلة بأرقام الصفحات، و 

  4  

2 2 
  322  

 
 2 2.11  .نيالمؤشر السادس والعشر المتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

 
 ٪21.11 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية :  المؤشر السابع والعشرون

37-4 

التي ترتبط  Standardized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية 
بالمعرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل فصل توجيهًا صريحًا للتدرب 

 .على مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى الصفحة

   4 
2 2 

   322 

37-3 
توضح  Answer Sheet Practiceيزود المعلم بصفحة من ورقة اإلجابة 

توضح أهمية تدريب الطالب على استخدام أوراق إجابة تماثل تلك 
 .   المستخدمة في االختبارات المعيارية الوطنية

   4 
2 2 
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37-4 
على نماذج االختبارات المعيارية التدرب تتوفر إرشادات تساعد المعلم في 

Preparing for standardized tests  في الصفحات الختامية مزودة
 (.اليومية، واألسبوعية، والشهرية )بحلولها 

   4 
2 2 

   322 

37-1 
قبل )في إرشادات عامة لتحقيق النجاح  Tips for successتتوفر فقرة 

 .في الصفحات الختامية لكتاب الطالب( وفي أثناء االختبار
   4 

2 2 
   322 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2 2 .نيلمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر المتوسط الحسابي 

 2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 

 .يقدم إرشادات ومخططات متنوعة  لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: المؤشر الثامن والعشرون

30-4 
 Concept يوجه المعلم إلى أهمية إطار المفاهيم الرياضية

SummaryأوKey Concept  في كل درس لتنمية استراتيجيات متعددة
 .لتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية تساعد الطالب في التذكر والفهم

 4   
2 2 

 322   

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 

 ٪11.1 .نيوالعشر النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن 

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر التاسع والعشرون

37-4 
 Foldables " Study" يوجه المعلم من خالل فقرة منظمات الدراسة  

Organizer  " في كل درس إلى تشجيع الطالب على تلخيص وتدوين ما
 .فهموه من الدرس في مطوية الفصل

 4   
2.22 2.22 

 322   

37-3 
للمعلم أهمية تعويد الطالب على  Summarizing توضح فقرة التلخيص 

تلخيص النقاط المهمة فيما يدرسونه والطريقة في صفحة حلول صفية  
Classroom Solutions في الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 

 4   

2.22 2.22 
 322   

37-4 
استخدام أساليب متعددة لتشجيع  Assessيقدم مقترحات للمعلم في فقرة  

الطالب على تدوين ما فهموه من الدرس بأسلوبهم الخاص مثل بطاقات 
 .الخروج

4    
1 2 

322    

 2.2 2.14 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 2.21 3.32 .الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعةالمتوسط 

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة "المواصفة السابعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.21)، وبانحراف معياري (3.3)تساوي " والتنظيم الذاتي
، (3.12أقل من -2.11)في المدى ما بين  ؛ حيث جاء هذا المتوسطمنخفضةالمواصفة 

 (.٪11.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
وجاء المؤشر التاسع والعشرون ( 2.14-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين     

، يليه المؤشرالثامن والعشرون بمتوسط (2.14)في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
وفي ( 2.11)مؤشر السادس والعشرون بمتوسط حسابي قيمته ، يليه ال(2)حسابي قيمته 

 (.2)المرتبة األخيرة المؤشر السابع والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

366 
 

( 1-21)، و(3-21)، و (3-21)، و(1-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة متوسطة ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من 

وجاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب ، منتجات المشروع
 How To Use Your Math م من خالل صفحة توجيه المعل: العديد من الفقرات مثل

Book  للطالب الطريقة المناسبة لدراسة الرياضيات باستخدام محتوى الكتاب، وفقرة دليل
 Study guide andفي صفحات دليل المراجعة والمذاكرة  Anticipation Guideالتوقع 

Review لدى ، وصفحة مراجعة الفصل في نهاية كل فصل لتحسين الفهم والتذكر
ونماذج ، الطالب بتقديم مفتاح المفردات بأرقام الصفحات، وأسئلة اختبارية على المفردات

والمهارات المطلوبة في  ،التي ترتبط بالمعرفة Standardized Testاالختبارات المعيارية 
نهاية كل فصل توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى 

في  Preparing for standardized testsبارات المعياريةونماذج االخت، الصفحة
 Tips forوفقرة ، (، والشهرية األسبوعية اليومية، و )الصفحات الختامية مزودة بحلولها 

success  في الصفحات ( قبل وفي أثناء االختبار) في إرشادات عامة لتحقيق النجاح
طار المفاهيم الرياضية ، الختامية لكتاب الطالب  Keyأو Concept Summaryوا 

Concept  في كل درس لتنمية استراتيجيات متعددة لتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية
 Foldables " Study" تساعد الطالب في التذكر والفهم، وفقرة منظمات الدراسة 

Organizer  " في كل درس إلى تشجيع الطالب على تلخيص وتدوين ما فهموه من
للمعلم أهمية تعويد الطالب  Summarizingوفقرة التلخيص ، صلالدرس في مطوية الف

 Classroomوالطريقة في صفحة حلول صفية ،على تلخيص النقاط المهمة فيما يدرسونه

Solutions وفقرة ، في الكتيب المرفق مع دليل المعلمAssess  التي تقدم مقترحات للمعلم
ن ما فهموه من الدرس بأسلوبهم الستخدام أساليب متعددة لتشجيع الطالب على تدوي

 .الخاص
 يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها: المواصفة الثامنة

واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في 

 :دليل المعلم الصف الثاني االبتدائي كما يلي
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2 2 .نيلمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر المتوسط الحسابي 

 2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 

 .يقدم إرشادات ومخططات متنوعة  لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: المؤشر الثامن والعشرون

30-4 
 Concept يوجه المعلم إلى أهمية إطار المفاهيم الرياضية

SummaryأوKey Concept  في كل درس لتنمية استراتيجيات متعددة
 .لتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية تساعد الطالب في التذكر والفهم

 4   
2 2 

 322   

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 

 ٪11.1 .نيوالعشر النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن 

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر التاسع والعشرون

37-4 
 Foldables " Study" يوجه المعلم من خالل فقرة منظمات الدراسة  

Organizer  " في كل درس إلى تشجيع الطالب على تلخيص وتدوين ما
 .فهموه من الدرس في مطوية الفصل

 4   
2.22 2.22 

 322   

37-3 
للمعلم أهمية تعويد الطالب على  Summarizing توضح فقرة التلخيص 

تلخيص النقاط المهمة فيما يدرسونه والطريقة في صفحة حلول صفية  
Classroom Solutions في الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 

 4   

2.22 2.22 
 322   

37-4 
استخدام أساليب متعددة لتشجيع  Assessيقدم مقترحات للمعلم في فقرة  

الطالب على تدوين ما فهموه من الدرس بأسلوبهم الخاص مثل بطاقات 
 .الخروج

4    
1 2 

322    

 2.2 2.14 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 2.21 3.32 .الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعةالمتوسط 

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة "المواصفة السابعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.21)، وبانحراف معياري (3.3)تساوي " والتنظيم الذاتي
، (3.12أقل من -2.11)في المدى ما بين  ؛ حيث جاء هذا المتوسطمنخفضةالمواصفة 

 (.٪11.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
وجاء المؤشر التاسع والعشرون ( 2.14-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين     

، يليه المؤشرالثامن والعشرون بمتوسط (2.14)في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
وفي ( 2.11)مؤشر السادس والعشرون بمتوسط حسابي قيمته ، يليه ال(2)حسابي قيمته 

 (.2)المرتبة األخيرة المؤشر السابع والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 
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( 1-21)، و(3-21)، و (3-21)، و(1-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة متوسطة ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من 

وجاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب ، منتجات المشروع
 How To Use Your Math م من خالل صفحة توجيه المعل: العديد من الفقرات مثل

Book  للطالب الطريقة المناسبة لدراسة الرياضيات باستخدام محتوى الكتاب، وفقرة دليل
 Study guide andفي صفحات دليل المراجعة والمذاكرة  Anticipation Guideالتوقع 

Review لدى ، وصفحة مراجعة الفصل في نهاية كل فصل لتحسين الفهم والتذكر
ونماذج ، الطالب بتقديم مفتاح المفردات بأرقام الصفحات، وأسئلة اختبارية على المفردات

والمهارات المطلوبة في  ،التي ترتبط بالمعرفة Standardized Testاالختبارات المعيارية 
نهاية كل فصل توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى 

في  Preparing for standardized testsبارات المعياريةونماذج االخت، الصفحة
 Tips forوفقرة ، (، والشهرية األسبوعية اليومية، و )الصفحات الختامية مزودة بحلولها 

success  في الصفحات ( قبل وفي أثناء االختبار) في إرشادات عامة لتحقيق النجاح
طار المفاهيم الرياضية ، الختامية لكتاب الطالب  Keyأو Concept Summaryوا 

Concept  في كل درس لتنمية استراتيجيات متعددة لتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية
 Foldables " Study" تساعد الطالب في التذكر والفهم، وفقرة منظمات الدراسة 

Organizer  " في كل درس إلى تشجيع الطالب على تلخيص وتدوين ما فهموه من
للمعلم أهمية تعويد الطالب  Summarizingوفقرة التلخيص ، صلالدرس في مطوية الف

 Classroomوالطريقة في صفحة حلول صفية ،على تلخيص النقاط المهمة فيما يدرسونه

Solutions وفقرة ، في الكتيب المرفق مع دليل المعلمAssess  التي تقدم مقترحات للمعلم
ن ما فهموه من الدرس بأسلوبهم الستخدام أساليب متعددة لتشجيع الطالب على تدوي

 .الخاص
 يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها: المواصفة الثامنة

واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في 

 :دليل المعلم الصف الثاني االبتدائي كما يلي
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 ( 1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " ن للرياضيات، وطرائق تقديمهايدعم المحتوى فهم المعلمي"الثامنة 

 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض متوسط مرتفع
منخفض 

 جدا

 .يوفر مصادر متنوعة للمعلمين وفق حاجات الطالب: المؤشر الثالثون

41-4 

رؤية عامة حول  Differentiated Instruction يقدم في فقرة تنويع التعليم 
وخيارات متعددة  ،وكيفية الوصول إليهم ،تنويع التعليم، وتباين مستويات الطالب

 .وأنماط تعلمهم في مقدمات الدليل وفي كل درس ،لتلبية حاجات الطالب

2 2   
2.1 2.11 

12 12   

41-3 
 Chapter Reasourceيقدم مقترحات للمعلم الستخدام كتيبات مصادر المعلم 

Masters  وفق حاجات الطالب حيث يتضمن كل درس صورًا لصفحات من هذه
 .مزودة باإلجابات الكتيبات بأنواعها المتعددة وشرح كيفية استخدامها

   4 
2 2 

   322 

41-4 
يزود  المعلم بصور للكتب المرتبطة مع كتاب الرياضيات للصف الواحد  ضمن  

 Three Horizontally فقرة البرامج المستخدمة للرسم والتمثيل ومصادر الصور

Aligned Programs في مقدمات الدليل. 

   4 
2 2 

   322 

41-1 

التي تغطي البرامج  The Research Baseيزود المعلم بروابط لقاعدة البحوث 
والمعلمين واألكاديميين  ،الرياضية، وكيف تساعد البحوث المستمرة مع الطالب

من الصف األول االبتدائي إلى الصف  ؛والخبراء في بناء جميع برامج الرياضيات
 .في مقدمات الدليل الثاني عشر على أسس قوية متينة

   4 

2 2 
   322 

41-5 

إلى كتيب للمراجعة  Practice and Reviewتوجه فقرة التدريب والمراجعة 
وتدريبات للتحقق  ،في الفصلالرئيسة السريعة للوالدين والطالب يتضمن المفردات 

 .من فهم الطالب في مخطط الفصل

   4 
2 2 

   322 

41-6 

   RTI Response to  Intervention توجه فقرة التجاوب مع االحتياجات  
وأدوات التقييم تناسب جميع المستويات المختلفة  ،المعلم إلى تدريبات متنوعة

 .للطالب في الصف الواحد في مخطط الفصل

   4 
2 2 

   322 

41-7 
يتضمن كل فصل قائمة مقترحة لكتيبات ومصادر تدعم تعلم الطالب لكل درس 

 Chapter Literature .Listتحت مسمى 
4    

1 2 
322    

41-0 
روابط إلكترونية لتدريبات  Student Technologyيوفر في فقرة تقنيات الطالب 
 . متنوعة تلبي حاجات الطالب

   4 
2 2 

   322 

 2.24 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 ٪13.1 .نيالثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 .يقدم بدائل متنوعة للتطوير المهني وفق حاجات المعلمين  :المؤشر الحادي والثالثون

44-4 
يوجه المعلم إلى التأمل الذاتي وتحديد احتياجاته من خالل صفحة التطوير 

 PreK-12 Data-Driven Professional Developmentالمهني  
 .ليختار البرامج التدريبية التي تناسب تلك االحتياجات 

   4 
2 2 

   322 

44-3 
خلفية رياضية  Focus on Math Backgroundتقدم فقرة المحتوى الرياضي 

  .للمعلم تغطي المهارات والمعرفة المستهدفة في مخطط الدرس

 1 3  
3.11 2.12 

 11 21  
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض متوسط مرتفع
منخفض 

 جدا

44-4 
تقدم فقرة محتوى رياضي في معظم الدروس فقرة مخصصة للمعلم الجديد وبرامج  

 Personalized.Professionalتطوير مهني حسب حاجة كل معلم 
Development   

3 1   
2.21 2.12 

21 11   

44-1 

 DVDأقراص ورش عمل : يوجه المعلم إلى مصادر متعددة للتطوير المهني مثل

Workshops وروابط البرامج التدريبية على االنترنتOnline Courses   وبرامج
 Personalized.Professionalتطوير مهني حسب حاجة كل معلم 

Development  في مقدمات الدليل، وفي مخطط الفصل. 

   4 
2 2 

   322 

44-5 

 Professional Developmentيزود المعلم في كل فصل بفقرة التطوير المهني
التي  ؛تتضمن روابط المكتبة االلكترونية التابعة للشركة ،تظهر في مخطط الفصل

 . تعرض دروسًا نموذجية ودروسًا تطبيقية الستراتيجيات تدريسية محددة

   4 

2 2 

   322 

 2.22 2.12 نيالحادي والثالث المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

 ٪21 .نيالمؤشر الحادي والثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق 

 يدعم المعلم في عمليات التخطيط لتعليم محتوى الكتاب :المؤشر الثاني والثالثون

43-4 
أساليب تخطيط سهلة تشمل  Planning for Success تقدم فقرة مساعد المعلم 

الروابط االليكترونية، اليدويات في  جميع مكونات الكتاب المطبوعة، التقنية،
 .مقدمات الدليل

 4   
2.22 2.22 

 322   

43-3 
مخطط بياني يوضح تقسيم محتوى  The school year تقدم فقرة السنة الدراسية 

 .كتاب الطالب بما يتوافق مع موعد االختبارات التقويمية
  4  

3.22 2.22 
  322  

43-4 
وعدد األيام لكل  ،يقدم للمعلم تصور للخطة الزمنية لتدريس جميع الفصول 

 .في مقدمات الدليل Pacing Guideفصل، للصف المستهدف، من خالل فقرة 
2 2   

2.12 2.11 
12 12   

43-1 
 Lessons قائمة الدروس واألهداف Lesson Overviewيقدم مخطط الفصل 

and Objectives ومقترحات للمدة الزمنية لعرض كل درس في فقرة المخطط ،
 .والمصادر وأدوات الدعم اإلضافية Pacing your Lessons  للدروسالزمني 

 4   
2 2.22 

 322   

 2.22 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث

 ٪12.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث

 .متنوعة للمعلم لتهيئة البيئة الصفية الداعمة للتعلميقدم مداخل وخططاا : المؤشر الثالث والثالثون

44-4 
 Materials needs for Chapterيزود المعلم في فقرة أدوات ضرورية للفصل

 .بمخطط للمواد التي يحتاجها لتنظيم البيئة الصفية في مخطط الفصل
4    

1 2 
322    

44-3 
   2 2 .مصادر لتهيئة البيئة الصفية Resources يزود المعلم في فقرة  

2.1 2.11 
12 12   

44-4 
رشادات لكيفية  ،يزود المعلم في مخطط كل درس بالمواد الالزمة وفرص التقييم وا 

ومقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم البيئة الصفية في فقرة مصادر  ،استخدامها
 .Teacher Resourcesالمعلم 

4    

1.22 2.22 
322    
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 ( 1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " ن للرياضيات، وطرائق تقديمهايدعم المحتوى فهم المعلمي"الثامنة 

 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض متوسط مرتفع
منخفض 

 جدا

 .يوفر مصادر متنوعة للمعلمين وفق حاجات الطالب: المؤشر الثالثون

41-4 

رؤية عامة حول  Differentiated Instruction يقدم في فقرة تنويع التعليم 
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2 2   
2.1 2.11 

12 12   

41-3 
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   4 
2 2 
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41-4 
يزود  المعلم بصور للكتب المرتبطة مع كتاب الرياضيات للصف الواحد  ضمن  
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41-5 

إلى كتيب للمراجعة  Practice and Reviewتوجه فقرة التدريب والمراجعة 
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41-7 
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41-0 
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 . متنوعة تلبي حاجات الطالب

   4 
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 2.24 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 ٪13.1 .نيالثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 .يقدم بدائل متنوعة للتطوير المهني وفق حاجات المعلمين  :المؤشر الحادي والثالثون

44-4 
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  .للمعلم تغطي المهارات والمعرفة المستهدفة في مخطط الدرس

 1 3  
3.11 2.12 

 11 21  
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد
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االنحراف 
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 جدا

44-4 
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44-5 

 Professional Developmentيزود المعلم في كل فصل بفقرة التطوير المهني
التي  ؛تتضمن روابط المكتبة االلكترونية التابعة للشركة ،تظهر في مخطط الفصل

 . تعرض دروسًا نموذجية ودروسًا تطبيقية الستراتيجيات تدريسية محددة

   4 

2 2 

   322 

 2.22 2.12 نيالحادي والثالث المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
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43-3 
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 ش-م
المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض متوسط مرتفع
منخفض 

 جدا

44-1 

  Interactive Classroomيوجه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية 
واالستفادة من قرص مرن يحتوي عروض حاسوبية لتدريبات فصلية، وتدريبات 

االختبارات القصيرة، وروابط اليكترونية ألدوات الدراسة، وتطبيقات على و  التأكد،
 . المفاهيم في مخطط كل فصل

  4  
3.22 2.22 
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44-5 
العديد من الفقرات التي Classroom Solutions حلول صفية  تتضمن صفحات

فيها  تلبي احتياجات جميع الفئات بماو  ،تساعد المعلم في تنظيم البيئة الصفية
 .صعوبات التعلم وذوي االحتياجات الخاصة في الكتيب المرفق مع دليل المعلم

   4 
2 2 

   322 

 232. 3.13 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث

 11.11 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث

 2.22 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

 ٪41 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها"المواصفة الثامنة 

؛ منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.22)، وبانحراف معياري (3.11)
، ونسبة تحقق هذه (3.12أقل من -2.11)حيث جاء هذا المتوسط في المدى ما بين 

 (.٪41)المواصفة تساوي 
، (3.13-12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين      

، يليه (3.13)وجاء المؤشر الثالث والثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
يليه المؤشر ( 3.11)متوسط حسابي قيمته المؤشر الثاني والثالثون في المرتبة الثانية ب

، ثم المؤشر الحادي والثالثون (2.11)الثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 
 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة ،(2.1)بمتوسط حسابي قيمته

، (3-11)، و(1-13)، و(1-12)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 1-11)، و(2-11)و

 .الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
بدرجة متوسطة نتيجة ألنه ال يتوفر أقراص ( 4-12)، و(3-12)وتحقق الشاهدان     

 Onlineوروابط البرامج التدريبية على االنترنت  DVD Workshopsورش عمل 

Courses ،لشواهد األخرى في المستوى المنخفض بسبب عدم تحديد عدد األيام وجاءت ا

372 
 

في مقدمات الدليل، كما  Pacing Guideلكل فصل للصف المستهدف من خالل فقرة 
، ولم Interactive Classroomغاب توجيه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية 
اجاته من خالل صفحة التطوير يتوفر توجيهًا للمعلم إلى التأمل الذاتي وتحديد احتي

، كذلك غاب توجيه Professional Development PreK-12 Data-Drivenالمهني
 DVD المعلم إلى المصادر المتعددة للتطوير المهني كأقراص ورش العمل

Workshops  وروابط البرامج التدريبية على االنترنتOnline Courses كما لم يزود ،
التي  Professional Developmentالتطوير المهني  المعلم في كل فصل بفقرة

وتعرض دروسًا نموذجية  ؛تتضمن روابط المكتبة اإللكترونية التابعة لشركة ماجروهل
 Chapterودروسًا تطبيقية الستراتيجيات تدريسية، ولم يتوفر كتيبات مصادر المعلم 

Resource Masters لصفحات حيث يتضمن كل درس صورًا  ،وفق حاجات الطالب
وروابط ، وشرح كيفية استخدامها مزودة باإلجابات ،من هذه الكتيبات بأنواعها المتعددة

التي تغطي البرامج الرياضية، وتساعد في بناء  The Research Baseلقاعدة البحوث 
جميع برامج الرياضيات من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر على أسس 

التي  Practice and Reviewالدليل، وفقرة  التدريب والمراجعة قوية متينة في مقدمات 
توجه إلى كتيب للمراجعة السريعة للوالدين والطالب يتضمن المفردات الرئيسية في 

وتدريبات للتحقق من فهم الطالب في مخطط الفصل، وفصل قائمة مقترحة  ،الفصل
 Chapter Literatureلكتيبات ومصادر تدعم تعلم الطالب لكل درس تحت مسمى 

.List وفقرة تقنيات الطالب ،Student Technology  التي توفر روابط إلكترونية
 .لتدريبات متنوعة تلبي حاجات الطالب

التي تحتوي مخططًا بيانيًا يوضح تقسيم محتوى  The school yearوفقرة السنة الدراسية 
 صفحات حلول صفية و ، كتاب الطالب بما يتوافق مع موعد االختبارات التقويمية

Classroom Solutions تنظيم البيئة  على العديد من الفقرات التي تساعد المعلمو
وذوي االحتياجات  ،وتلبي احتياجات جميع الفئات بما فيها صعوبات التعلم ،الصفية

 .الخاصة في الكتيب المرفق مع دليل المعلم
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يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة  :المواصفة التاسعة
 للتقويم والمعالجة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 

 :كما يلي المعلم الصف الثاني االبتدائي
 (1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 
 " يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر الرابع والثالثون

14-3 

وتعريف كل نوع (  تشخيصي، تكويني، ختامي) يوجه المعلم إلى مراحل التقويم 
 Comprehensive وكيفية استهدافه لكل مرحلة في صفحات نظام تقويم شامل 

Assessment System في مقدمات الكتاب. 

 2 2  
3.12 2.11 

 12 12  

14-2 
ويقدم خيارات  ،يقدم مخطط للتقويم في كل درس يربط التقويم بجميع مراحل الدرس

 . متنوعة للمعلم في كل مرحلة

1 3   
2.11 2.12 

11 21   

14-1 
في بداية كل فصل تحت مسمى بدائل  Assessment Plannerيقدم مخطط للتقويم 

 .التقويم، ونصائح للتقويم يشير إلى أساليب وأدوات التقويم للفصل
4    

1 2 
322    

 2.21 2.43 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث 

 ٪12.1 .نيالرابع والثالث النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر  

 Assessment.Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا :  الخامس والثالثون المؤشر

11-3 

 Are you ready forفي بداية كل فصل  يقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ اختبار التهيئة

chapter وتزويده  ،لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة الرياضية المستهدفة
 .بروابط داعمه

 4   
2 2 

 322   

11-2 
-5 للتقويم التشخيصي في فقرة التحقق السريعخيارًا يقدم في مخطط كل درس 

Minute Check   
   4 

2 2 
   2 

11-1 

يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التشخيصي وأساليبه المتاحة في كتاب الطالب 
 (صفحة نظام التقويم الشامل)والمصادر األخرى في مقدمات الدليل 

Comprehensive Assessment System مزود بصور من كتاب الطالب، 
 . والمصادر األخرى وكيفية االستفادة منها

 4   

2 2 

 322   

11-4 
، خيارات للتقويم Assessment Optionsيتوفر في مخطط التقويم بداية كل فصل 

 .التشخيصي
 4   

2.22 2 
 322   

11-1 
يوجه المعلم إلى مصادر إضافية يتوفر فيها اختبارات تشخيصية للفصل في صفحة 

Leveled Lesson Resources  
 4   

2 2 
 322   

372 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2.21 3.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثالمتوسط الحسابي 
 ٪12 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر السادس والثالثون

11-3 

 ،وأساليبه المتاحة في كتاب الطالب ،يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التكويني
 (صفحة نظام التقويم الشامل)والمصادر األخرى في مقدمات الدليل 
Comprehensive Assessment System  مزود بصور من كتاب الطالب

 . والمصادر األخرى وكيفية االستفادة منها

4    

1 2 
322    

11-2 
من خطة الدرس تحت مسمى  4يزود المعلم بمهام متنوعة للتقويم التكويني في الفقرة 

Assess في كل درس. 

 4   
2 2 

 322   

16-1 
   4  .توجيهات تنفيذ االختبار للتقويم التكويني Test-Taking Tipsيقدم في فقرة   

2 2 
 322   

16-4 
التكويني تتمثل في اختبارات قصيرة، واختبارات يوجه المعلم لخيارات متنوعة للتقويم 

ومهام أخرى في دليل  Mid-Chapter Check/Spiral Review منتصف الفصل
 .التقويم في ضوء طبيعة المعلومات المراد جمعها عن مستوى التقدم

  4  
3 2 

  322  

11-1 
 Studyيقدم إرشادات للمعلم لالستفادة من المهام المتضمنة في صفحة المراجعة 

Chapter Review  للتقويم التكويني. 

  2 2 
2.12 1.1 

  12 12 

11-1 
يوجه المعلم إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام متنوعة للتقويم التكويني 

 .Math on lineفي فقرة 

   4 
2 2 

   322 

 2.23 3.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث

 41.22 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث

 Summative Assessment.يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر السابع والثالثون

11-3 

 ،المتاحة في كتاب الطالب هوأساليب ،التقويم الختامييقدم للمعلم خلفية نظرية حول 
 (صفحة نظام التقويم الشامل)والمصادر األخرى في مقدمات الدليل 

Comprehensive Assessment System مزود بصور من كتاب الطالب، 
 . والمصادر األخرى وكيفية االستفادة منها

  4  

3 2 
  322  

11-2 
تتمثل في اختبارات الفصل،  ؛متنوعة للتقويم الختامييوجه المعلم لخيارات 

واالختبارات التراكمية، ومهام أخرى في دليل التقويم في ضوء طبيعة المعلومات 
 .المستهدفة

 2 2  
3.12 2.11 

 12 12  

11-1 
يوجه المعلم لمصادر وروابط إلكترونية تقدم خيارات للتقويم الختامي مثل قرص 

Exam View وكتيب ،Chapter Resource Masters. 
  4  

3 2 
  322  

11-4 
  2 2  .ومشروع الفصل للتقويم الختامي ،يوجه المعلم إلى استخدام المطويات

3.12 2.11 
 12 12  

11-1 

يوجه المعلم إلى اختبارات متنوعة في الصفحات الختامية للكتاب مابين اختبارات 
- Extended، واختبارات تتطلب إجابات مطولة standardized testsمعيارية 

Response Practice واختبارات اإلجابة القصيرة Short-Response Practice. 

 2 2  
3.12 2.11 

 12 12  
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يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة  :المواصفة التاسعة
 للتقويم والمعالجة

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 

 :كما يلي المعلم الصف الثاني االبتدائي
 (1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 
 " يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر الرابع والثالثون

14-3 

وتعريف كل نوع (  تشخيصي، تكويني، ختامي) يوجه المعلم إلى مراحل التقويم 
 Comprehensive وكيفية استهدافه لكل مرحلة في صفحات نظام تقويم شامل 

Assessment System في مقدمات الكتاب. 

 2 2  
3.12 2.11 

 12 12  

14-2 
ويقدم خيارات  ،يقدم مخطط للتقويم في كل درس يربط التقويم بجميع مراحل الدرس

 . متنوعة للمعلم في كل مرحلة

1 3   
2.11 2.12 

11 21   

14-1 
في بداية كل فصل تحت مسمى بدائل  Assessment Plannerيقدم مخطط للتقويم 

 .التقويم، ونصائح للتقويم يشير إلى أساليب وأدوات التقويم للفصل
4    

1 2 
322    

 2.21 2.43 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث 

 ٪12.1 .نيالرابع والثالث النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر  

 Assessment.Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا :  الخامس والثالثون المؤشر

11-3 

 Are you ready forفي بداية كل فصل  يقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ اختبار التهيئة

chapter وتزويده  ،لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة الرياضية المستهدفة
 .بروابط داعمه

 4   
2 2 

 322   

11-2 
-5 للتقويم التشخيصي في فقرة التحقق السريعخيارًا يقدم في مخطط كل درس 

Minute Check   
   4 

2 2 
   2 

11-1 

يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التشخيصي وأساليبه المتاحة في كتاب الطالب 
 (صفحة نظام التقويم الشامل)والمصادر األخرى في مقدمات الدليل 

Comprehensive Assessment System مزود بصور من كتاب الطالب، 
 . والمصادر األخرى وكيفية االستفادة منها

 4   

2 2 

 322   

11-4 
، خيارات للتقويم Assessment Optionsيتوفر في مخطط التقويم بداية كل فصل 

 .التشخيصي
 4   

2.22 2 
 322   

11-1 
يوجه المعلم إلى مصادر إضافية يتوفر فيها اختبارات تشخيصية للفصل في صفحة 

Leveled Lesson Resources  
 4   

2 2 
 322   
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2.21 3.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالثالمتوسط الحسابي 
 ٪12 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر السادس والثالثون

11-3 

 ،وأساليبه المتاحة في كتاب الطالب ،يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التكويني
 (صفحة نظام التقويم الشامل)والمصادر األخرى في مقدمات الدليل 
Comprehensive Assessment System  مزود بصور من كتاب الطالب

 . والمصادر األخرى وكيفية االستفادة منها

4    

1 2 
322    

11-2 
من خطة الدرس تحت مسمى  4يزود المعلم بمهام متنوعة للتقويم التكويني في الفقرة 

Assess في كل درس. 

 4   
2 2 

 322   

16-1 
   4  .توجيهات تنفيذ االختبار للتقويم التكويني Test-Taking Tipsيقدم في فقرة   

2 2 
 322   

16-4 
التكويني تتمثل في اختبارات قصيرة، واختبارات يوجه المعلم لخيارات متنوعة للتقويم 

ومهام أخرى في دليل  Mid-Chapter Check/Spiral Review منتصف الفصل
 .التقويم في ضوء طبيعة المعلومات المراد جمعها عن مستوى التقدم

  4  
3 2 

  322  

11-1 
 Studyيقدم إرشادات للمعلم لالستفادة من المهام المتضمنة في صفحة المراجعة 

Chapter Review  للتقويم التكويني. 

  2 2 
2.12 1.1 

  12 12 

11-1 
يوجه المعلم إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام متنوعة للتقويم التكويني 

 .Math on lineفي فقرة 

   4 
2 2 

   322 

 2.23 3.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث

 41.22 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث

 Summative Assessment.يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر السابع والثالثون

11-3 

 ،المتاحة في كتاب الطالب هوأساليب ،التقويم الختامييقدم للمعلم خلفية نظرية حول 
 (صفحة نظام التقويم الشامل)والمصادر األخرى في مقدمات الدليل 

Comprehensive Assessment System مزود بصور من كتاب الطالب، 
 . والمصادر األخرى وكيفية االستفادة منها

  4  

3 2 
  322  

11-2 
تتمثل في اختبارات الفصل،  ؛متنوعة للتقويم الختامييوجه المعلم لخيارات 

واالختبارات التراكمية، ومهام أخرى في دليل التقويم في ضوء طبيعة المعلومات 
 .المستهدفة

 2 2  
3.12 2.11 

 12 12  

11-1 
يوجه المعلم لمصادر وروابط إلكترونية تقدم خيارات للتقويم الختامي مثل قرص 

Exam View وكتيب ،Chapter Resource Masters. 
  4  

3 2 
  322  

11-4 
  2 2  .ومشروع الفصل للتقويم الختامي ،يوجه المعلم إلى استخدام المطويات

3.12 2.11 
 12 12  

11-1 

يوجه المعلم إلى اختبارات متنوعة في الصفحات الختامية للكتاب مابين اختبارات 
- Extended، واختبارات تتطلب إجابات مطولة standardized testsمعيارية 

Response Practice واختبارات اإلجابة القصيرة Short-Response Practice. 

 2 2  
3.12 2.11 

 12 12  
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2.11 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث
 ٪41.1 .نيوالثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع 

 .يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر الثامن والثالثون

11-3 
-Selfيوجه المعلم لتشجيع طالبه على اختبارات ذاتية عبر الموقع من خالل فقرة 

Check Quiz في كل درس. 
   4 2 

 
2 

    322 

11-2 
إرشادات لبناء وتصميم  Exam Viewيقدم للمعلم من خالل االختبارات اإللكترونية 

 .اختبارات إلكترونية تشجع التقويم الذاتي لدى الطالب

   4 
2 

 
2 

    322 

11-1 
يقدم إرشادات للمعلم حول كيفية تنفيذ االختبارات المعيارية في الصفحات الختامية 

 .لدعم التقويم الذاتي

   4 
2 2 

   322 

 2 2 .نيتحقق المؤشر الثامن والثالثالمتوسط الحسابي لمستوى 

 2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر التاسع والثالثون

11-3 
 Comprehensive يقدم نصائح للمعلم في صفحات نظام تقويم شامل

Assessment System   للمعالجة اليومية والمكثفة حسب مستوى الطالب. 
 2 2  

3.12 2.11 
 12 12  

11-2 
يوجه المعلم إلى مصادر متعددة للمعالجة اليومية والمكثفة حسب مستوى الطالب في 

 .في مخطط الفصل Practice and Review.فقرة التدريب والمراجعة
4    

1 2 
322    

11-1 

في كتاب الطالب، حسب احتياج كل " هل أنت مستعد؟"يقدم خيارات المعالجة لفقرة 
طالب بناًء على نتائج االختبار، وتقسم المعالجة إلى ثالثة مستويات حسب عدد 

فوق مستوى الصف الدراسي، ضمن مستوى الصف الدراسي، دون مستوى : األخطاء
 .Diagnostic Assessmentالصف في فقرة 

4    

1 2 

322    

11-4 

المعالجة الالزمة حسب نتائج  Data Driven Decision Makingتوفر فقرة 
تتكون من  و. الختامي أو ،منتصف الفصل الطالب في االختبار التشخيصي، أو

دروس الفصل التي و  ،مجموعة أسئلة في االختبار جدول يعرض لكل سؤال أو
تقيسها األسئلة، والخطأ الذي وقع فيه الطالب، تقيسها هذه األسئلة، والمهارة التي 

 .والمصادر المتنوعة التي يمكن للمعلم استخدامها في العالج

2 2   

2.1 2.11 

12 12   

11-1 
بديلة متنوعة لمعالجة عدم مناسبة  حلواًل  Interventionتقدم فقرة التدخل  

 Study guide andالتدريبات لفهم الدروس في صفحات دليل الدراسة والمراجعة 
Review 

  4  
3 2.22 

  322  

11-1 
  Alternate teaching  strategyخطة تدريس بديلة عن يقدم في كل درس فقرة 

 .تساعد في معالجة األخطاء

 4   
2 2 

 322   

11-1 
تحديد تتضمن   Common Errorاألخطاء الشائعة عن يقدم في كل درس فقرة 

 . لتمرين يكثر خطأ الطالب في حله وطريقة بديلة لحله
4    

1 2 
322    
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

11-1 
 وطريقة تحديد ،شرح لفكرة األسئلة Multible-Choice Questionsيقدم في فقرة 

الحل  باإلضافة إلى أساليب متعددة لإلجابة عليها مثل إزالة بعض الخيارات، اإلجابة 
 . العكسي لإلجابات

  4  
3 2 

  322  

11-1 
شرح لفكرة اإلجابة عن األسئلة  Gridded-Response Questionsيقدم في فقرة 

 .اإللكترونية باإلضافة إلى شروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها
   4 2 

2 

2 

2    322 

11-32 
تتوفر مخططات في صفحات االختبارات المعيارية توجه الطالب إلى الدروس 

 .المرتبطة بكل سؤال
   4 

2 2 
   322 

 2.22 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 2.24 3.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

 ٪12.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم "المواصفة التاسعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.24)، وبانحراف معياري (3.1)تساوي " والمعالجة
، ونسبة (2.21أقل من  -3.12)سط في المدى حيث جاء هذا المتو  متوسطة؛المواصفة 

 (.٪12.1)تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (2.43-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    

وبالتالي ( 2.43)وتحقق المؤشر الرابع والثالثون بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي قيمته 
مرتبة الثانية المؤشر الخامس والثالثون في المستوى احتل المرتبة األولى، يليه في ال
ويليه في المرتبة الثالثة المؤشر التاسع والثالثون ، (3.1)المتوسط بمتوسط حسابي قيمته 

ويليه في المرتبة الرابعة المؤشر ، (3.1)في المستوى المتوسط بمتوسط حسابي قيمته 
، ويليه في (3.42)ي قيمته السادس والثالثون في المستوى المنخفض بمتوسط حساب

المرتبة الخامسة المؤشر السابع والثالثون في المستوى المنخفض بمتوسط حسابي قيمته 
في حين جاء المؤشر الثامن والثالثون في المستوى المنخفض جدًا بمتوسط ، (3.1)

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة( 2)حسابي قيمته 
، (2-11)و، (3-11)و، (1-14)و، (2-14)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد 

-11)و، (3-14)بدرجة مرتفعة، وجاءت الشواهد ( 1-11)و، (4-11)و، (1-11)و
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2.11 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث
 ٪41.1 .نيوالثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع 

 .يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر الثامن والثالثون

11-3 
-Selfيوجه المعلم لتشجيع طالبه على اختبارات ذاتية عبر الموقع من خالل فقرة 

Check Quiz في كل درس. 
   4 2 

 
2 

    322 

11-2 
إرشادات لبناء وتصميم  Exam Viewيقدم للمعلم من خالل االختبارات اإللكترونية 

 .اختبارات إلكترونية تشجع التقويم الذاتي لدى الطالب

   4 
2 

 
2 

    322 

11-1 
يقدم إرشادات للمعلم حول كيفية تنفيذ االختبارات المعيارية في الصفحات الختامية 

 .لدعم التقويم الذاتي

   4 
2 2 

   322 

 2 2 .نيتحقق المؤشر الثامن والثالثالمتوسط الحسابي لمستوى 

 2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر التاسع والثالثون

11-3 
 Comprehensive يقدم نصائح للمعلم في صفحات نظام تقويم شامل

Assessment System   للمعالجة اليومية والمكثفة حسب مستوى الطالب. 
 2 2  

3.12 2.11 
 12 12  

11-2 
يوجه المعلم إلى مصادر متعددة للمعالجة اليومية والمكثفة حسب مستوى الطالب في 

 .في مخطط الفصل Practice and Review.فقرة التدريب والمراجعة
4    

1 2 
322    

11-1 

في كتاب الطالب، حسب احتياج كل " هل أنت مستعد؟"يقدم خيارات المعالجة لفقرة 
طالب بناًء على نتائج االختبار، وتقسم المعالجة إلى ثالثة مستويات حسب عدد 

فوق مستوى الصف الدراسي، ضمن مستوى الصف الدراسي، دون مستوى : األخطاء
 .Diagnostic Assessmentالصف في فقرة 

4    

1 2 

322    

11-4 

المعالجة الالزمة حسب نتائج  Data Driven Decision Makingتوفر فقرة 
تتكون من  و. الختامي أو ،منتصف الفصل الطالب في االختبار التشخيصي، أو

دروس الفصل التي و  ،مجموعة أسئلة في االختبار جدول يعرض لكل سؤال أو
تقيسها األسئلة، والخطأ الذي وقع فيه الطالب، تقيسها هذه األسئلة، والمهارة التي 

 .والمصادر المتنوعة التي يمكن للمعلم استخدامها في العالج

2 2   

2.1 2.11 

12 12   

11-1 
بديلة متنوعة لمعالجة عدم مناسبة  حلواًل  Interventionتقدم فقرة التدخل  

 Study guide andالتدريبات لفهم الدروس في صفحات دليل الدراسة والمراجعة 
Review 

  4  
3 2.22 

  322  

11-1 
  Alternate teaching  strategyخطة تدريس بديلة عن يقدم في كل درس فقرة 

 .تساعد في معالجة األخطاء

 4   
2 2 

 322   

11-1 
تحديد تتضمن   Common Errorاألخطاء الشائعة عن يقدم في كل درس فقرة 

 . لتمرين يكثر خطأ الطالب في حله وطريقة بديلة لحله
4    

1 2 
322    
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

11-1 
 وطريقة تحديد ،شرح لفكرة األسئلة Multible-Choice Questionsيقدم في فقرة 

الحل  باإلضافة إلى أساليب متعددة لإلجابة عليها مثل إزالة بعض الخيارات، اإلجابة 
 . العكسي لإلجابات

  4  
3 2 

  322  

11-1 
شرح لفكرة اإلجابة عن األسئلة  Gridded-Response Questionsيقدم في فقرة 

 .اإللكترونية باإلضافة إلى شروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها
   4 2 

2 

2 

2    322 

11-32 
تتوفر مخططات في صفحات االختبارات المعيارية توجه الطالب إلى الدروس 

 .المرتبطة بكل سؤال
   4 

2 2 
   322 

 2.22 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 2.24 3.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

 ٪12.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم "المواصفة التاسعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.24)، وبانحراف معياري (3.1)تساوي " والمعالجة
، ونسبة (2.21أقل من  -3.12)سط في المدى حيث جاء هذا المتو  متوسطة؛المواصفة 

 (.٪12.1)تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (2.43-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    

وبالتالي ( 2.43)وتحقق المؤشر الرابع والثالثون بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي قيمته 
مرتبة الثانية المؤشر الخامس والثالثون في المستوى احتل المرتبة األولى، يليه في ال
ويليه في المرتبة الثالثة المؤشر التاسع والثالثون ، (3.1)المتوسط بمتوسط حسابي قيمته 

ويليه في المرتبة الرابعة المؤشر ، (3.1)في المستوى المتوسط بمتوسط حسابي قيمته 
، ويليه في (3.42)ي قيمته السادس والثالثون في المستوى المنخفض بمتوسط حساب

المرتبة الخامسة المؤشر السابع والثالثون في المستوى المنخفض بمتوسط حسابي قيمته 
في حين جاء المؤشر الثامن والثالثون في المستوى المنخفض جدًا بمتوسط ، (3.1)

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة( 2)حسابي قيمته 
، (2-11)و، (3-11)و، (1-14)و، (2-14)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد 

-11)و، (3-14)بدرجة مرتفعة، وجاءت الشواهد ( 1-11)و، (4-11)و، (1-11)و
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-11)و، (4-11)و، (2-11)و، (1-11)و، (2-11)و، (1-11)و، (1-11)، و(3
: في المستوى المتوسط بسبب عدم وجود الفقرات التالية( 1-11)و، (3-11)و، (1

، التقويم Line Up – Mid Chapter Check-Mid Chapter Test-: التقويم التكويني
-Leveled –Oral Assessment-Listening Assessment -:الختامي

Exameview-Advance Trackerوالمصادر المطبوعة ،:-Study and Review-

Mid Chapter Test-3Quizeكما غابت المصادر اإللكترونية ،::-Study and 

Review-Mid Chapterلبدائل اإللكترونية في فقرة ، واExamview –Advance –

Math Online1:، كما غابت المصادر المطبوعة-Minute Check واإلشارة ،
وجاءت الشواهد األخرى في المستوى ، وال تتوفر اختبارات تراكمية، للمصادر اإلضافية

الشواهد من والفقرات التي تحقق هذه  ،نتيجة لغياب العديد من المصادر، المنخفض جداً 
حلول بديلة متنوعة  Interventionفقرة التدخل : الدليل من منتجات المشروع مثل

لمعالجة عدم مناسبة  التدريبات لفهم الدروس في صفحات  دليل الدراسة والمراجعة 
Study guide and Review وفقرة ،Multible-Choice Questions   شرح لفكرة

مثل إزالة عنها باإلضافة إلى أساليب متعددة لإلجابة اإلجابة وطريقة تحديد  ،األسئلة
 Gridded-Response Questionsبعض الخيارات، الحل العكسي لإلجابات، وفقرة

شرح لفكرة اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى شروط متعددة لطريقة تحديد 
 .وأيضا لم تتوفر االختبارات المعيارية، اإلجابة عنها

 :يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات: العاشرة المواصفة
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول 

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 
 :المعلم الصف الثاني االبتدائي كما يلي
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 (32-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة العاشرة 
 " يوظف التقنية  لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للمعلم: المؤشر األربعون

11-4 
يوجه االمعلم إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من الكتاب في فقرة 

eBook,Macmiianmh.com  على األنترنت. 

 3.1  2 2  ت
 

2.11 
  12 12  ن 

11-3 
، المصادر Planning for Successيقدم في صفحات التخطيط للنجاح 

رؤية شاملة مدعمة بالصور لجميع  State-of-the-Art Technologyالتقنية 
 . المصادر التي تدعم المعلم في تعليم وتعلم الرياضيات في مقدمات الدليل

 ت

 ن

   4 
2 

 
2 

    322 

11-4 

إلى مصادر  TeacherWorksيوجه المعلم من خالل فقرة مهام المعلم 
في مخطط الفصل تشير  Technology Solutions إلكترونية  في صفحة 

إلى وجود قرص مرن يساعد المعلم في تحديد التدريبات المناسبة لجميع 
مستويات الطالب في الصف الواحد، وجدول توضيحي لتلك المستويات 

 .واحتياجاتها

 4    ت
2 

 
2 

 
 322    ن

11-1 

 Exam Viewيقدم إرشادات للمعلم لطريقة تفعيل االختبارات التقويمية   
يتضمن وصف لما يحتويه البرنامج من خيارات تقنية غنية تدعم أهدافه مثل 

 األقراص المرنة وأقراص العرض، وروابط بالشبكة العنكبوتية في صفحة 

Technology Solutions في مخطط الفصل. 

 4    ت
2 2 

 322    ن

 
 2.34 2.11  .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع

 
 ٪32.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة  لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للطالب:  المؤشر الحادي واألربعون

14-4 

للطالب في   إضافية  يقدم للمعلم إرشادات من خالل فقرة تدريبات 
StudentWorks Plus   لالستفادة من محتويات قرص مرن مرفق مع الكتاب

وروابط اإلكترونية للمحتوى تتضمن أوراق عمل، وعروض توضيحية في 
 .مخطط الفصل

 4    ت
2 2 

 322    ن

14-3 
وصف لمحتويات منتجين  Super DVDيقدم للمعلم في فقرة القرص الشامل

للرياضيات في الحياة  للوسائط المتعددة، السباق الذهني، وعروض فيديو
 .في مخطط الفصل Student Toolsأدوات الطالب  و.الواقعية

 4    ت
2 2 

 322    ن

14-4 

  Math Onlineرابط  Internet Resources نترنتإليقدم في فقرة مصادر ا
ومصادر  ،تتضمن قائمة بأدوات الدراسة ومصادر الدروس، ومصادر الفصول

إضافية أخرى مصنفة بما يناسب الطالب والمعلم وولي األمر في مخطط 
 .الفصل

 ت
 

   4 
2 2 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 .2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 2.21 2.31 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

 ٪1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة العاشرة
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-11)و، (4-11)و، (2-11)و، (1-11)و، (2-11)و، (1-11)و، (1-11)، و(3
: في المستوى المتوسط بسبب عدم وجود الفقرات التالية( 1-11)و، (3-11)و، (1

، التقويم Line Up – Mid Chapter Check-Mid Chapter Test-: التقويم التكويني
-Leveled –Oral Assessment-Listening Assessment -:الختامي

Exameview-Advance Trackerوالمصادر المطبوعة ،:-Study and Review-

Mid Chapter Test-3Quizeكما غابت المصادر اإللكترونية ،::-Study and 

Review-Mid Chapterلبدائل اإللكترونية في فقرة ، واExamview –Advance –

Math Online1:، كما غابت المصادر المطبوعة-Minute Check واإلشارة ،
وجاءت الشواهد األخرى في المستوى ، وال تتوفر اختبارات تراكمية، للمصادر اإلضافية

الشواهد من والفقرات التي تحقق هذه  ،نتيجة لغياب العديد من المصادر، المنخفض جداً 
حلول بديلة متنوعة  Interventionفقرة التدخل : الدليل من منتجات المشروع مثل

لمعالجة عدم مناسبة  التدريبات لفهم الدروس في صفحات  دليل الدراسة والمراجعة 
Study guide and Review وفقرة ،Multible-Choice Questions   شرح لفكرة

مثل إزالة عنها باإلضافة إلى أساليب متعددة لإلجابة اإلجابة وطريقة تحديد  ،األسئلة
 Gridded-Response Questionsبعض الخيارات، الحل العكسي لإلجابات، وفقرة

شرح لفكرة اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى شروط متعددة لطريقة تحديد 
 .وأيضا لم تتوفر االختبارات المعيارية، اإلجابة عنها

 :يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات: العاشرة المواصفة
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول 

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 
 :المعلم الصف الثاني االبتدائي كما يلي
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 (32-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة العاشرة 
 " يوظف التقنية  لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للمعلم: المؤشر األربعون

11-4 
يوجه االمعلم إلى روابط إلكترونية تتضمن نسخة كاملة من الكتاب في فقرة 

eBook,Macmiianmh.com  على األنترنت. 

 3.1  2 2  ت
 

2.11 
  12 12  ن 

11-3 
، المصادر Planning for Successيقدم في صفحات التخطيط للنجاح 

رؤية شاملة مدعمة بالصور لجميع  State-of-the-Art Technologyالتقنية 
 . المصادر التي تدعم المعلم في تعليم وتعلم الرياضيات في مقدمات الدليل

 ت

 ن

   4 
2 

 
2 
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11-4 

إلى مصادر  TeacherWorksيوجه المعلم من خالل فقرة مهام المعلم 
في مخطط الفصل تشير  Technology Solutions إلكترونية  في صفحة 

إلى وجود قرص مرن يساعد المعلم في تحديد التدريبات المناسبة لجميع 
مستويات الطالب في الصف الواحد، وجدول توضيحي لتلك المستويات 
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2 

 
 322    ن

11-1 
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 322    ن
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14-4 
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 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 .2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 2.21 2.31 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

 ٪1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة العاشرة
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قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق  أعاله أن( 32-1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف (2.31)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"المواصفة العاشرة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ حيث جاء هذا (2.21)معياري 
 (.٪1)ي ، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساو (2.11أقل من)المتوسط في المدى ما بين 

وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المنخفض جدًا، وتعزى هذه     
النتيجة لغياب جميع الفقرات التي تحقق الشواهد لهذه المؤشرات من الدليل من منتجات 

الكترونية التي تتضمن النسخة الكاملة من الكتاب إلكتوجيه المعلم إلى الروابط ا ؛المشروع
في صفحات التخطيط للنجاح State-of-the-Art والمصادر التقنية انترنت، إلعلى ا

Planning for Success وتوجيه المعلم من خالل فقرة مهام المعلم ،TeacherWorks 
في مخطط الفصل و  Technology Solutions إلى مصادر إلكترونية  في صفحة 

ناسبة لجميع مستويات تشير إلى وجود قرص مرن يساعد المعلم في تحديد التدريبات الم
وجدواًل توضيحيًا لتلك المستويات واحتياجاتها، وغابت  ،الطالب في الصف الواحد

التي تتضمن وصفًا  Exam Viewإرشادات المعلم لطريقة تفعيل االختبارات التقويمية  
وأقراص  ،مثل األقراص المرنة ،لما يحتويه البرنامج من خيارات تقنية غنية تدعم أهدافه

في مخطط  Technology Solutions وروابط بالشبكة العنكبوتية في صفحة  ،ضالعر 
 StudentWorksالفصل، كما غابت اإلرشادات خالل فقرة تدريبات إضافية للطالب في 

Plus وروابط إلكترونية  ،و تهدف لالستفادة من محتويات قرص مرن مرفق مع الدليل
في مخطط الفصل، وفقرة القرص  وعروضًا توضيحية ،تتضمن أوراق عمل ،للمحتوى
الذي يحتوي وصفًا لمحتويات منتجين للوسائط المتعددة، السباق  Super DVD الشامل

 Student Toolsالذهني، وعروض فيديو للرياضيات في الحياة الواقعية، أدوات الطالب 
التي  Internet Resources انترنت إلفي مخطط الفصل، كما غابت  فقرة مصادر ا

ومصادر الدروس،  ،يتضمن قائمة بأدوات الدراسة  Math Onlineعلى رابط  تحتوي
ومصادر إضافية أخرى مصنفة بما يناسب الطالب والمعلم وولي  ،ومصادر الفصول

 .األمر في مخطط الفصل
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 :خالصة نتائج المحور األول لدليل المعلم الصف الثاني االبتدائي
ذكرها وتحليلها، ، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور السابق     

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 43)مواصفات، تضمنت ( 32)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 33-1-4)وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي

 (33-1-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لدليل المعلم 

 الصف الثاني االبتدائي
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 منخفض ٪44.1 2.3 3.14   .يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب 3
 1 متوسط ٪11.4 2.32 3.11 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن 2
 1 متوسط ٪12.1 2.31 3.12 .يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل 1
التعلم النوعي  للمعلم لالتجاه نحويقدم المحتوى دعمًا  4

 .المتعدد المداخل

 2 متوسط 13.3٪ 2.22 3.11

يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا  1
 .للعملية التعليمية

 4 متوسط 12.1٪ 2.22 3.11

يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات  1
 .الرياضية لدى الطالب

 3 مرتفع 11.1٪ 2.23 2.12

يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في  1
 .المذاكرة والتنظيم الذاتي

 1 منخفض 11.1٪ 2.21 3.3

يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق  1
 .تقديمها

 1 منخفض 41٪ 2.33 3.11

يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة  1
 .والمعالجةومستمرة للتقويم 

 1 متوسط 12.1٪ 2.24 3.1

منخفض  ٪1 2.21 2.31   .يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات 32
 جداً 

32 

  متوسط ٪12.1 2.21 3.14 .مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات (  33-1-4)يتضح من الجدول      
درجة  ، وبذلك تكون(2.21)، وبانحراف معياري (3.14)للمحور األول الكلي تساوي 

بالمواصفات التربوية ( من منتجات المشروع)التزام دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي 
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؛ حيث متوسطة ( من منتجات السلسلة األصل)اني كما تظهر في دليل المعلم للصف الث
، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  –3.1)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 

 ( ٪12.1)المواصفة تساوي 

-2.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات ما بين       
يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات "، وتحققت المواصفة السادسة (2.12

، وجاءت في (2.12)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته " الرياضية لدى الطالب
 .المرتبة األولى

يقدم " ات بدرجة متوسطة، حيث جاءت المواصفة الرابعة وتحققت خمس مواصف    
بمتوسط حسابي قيمته " التعلم النوعي المتعدد المداخل المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو

يتسم المحتوى بالشمول والعمق "، وفي المرتبة الثالثة جاءت المواصفة الثانية (3.11)
يقدم المحتوى دعمًا "لمواصفة الخامسة ، تليها ا(3.11)بمتوسط حسابي قيمته " والتوازن

في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي قيمته " للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية
في المرتبة " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"تليها المواصفة الثالثة ، (3.11)

يدعم المعلم " فة التاسعة بينما جاءت المواص ،(3.12)الخامسة بمتوسط حسابي قيمته 
في المرتبة السادسة " في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة

 (.3.1)بمتوسط حسابي قيمته 
يدعم " وتحققت ثالث مواصفات بدرجة منخفضة، حيث جاءت المواصفة الثامنة      

المرتبة السابعة بمتوسط حسابي  في" المحتوى فهم المعلمين للرياضيات وطرائق تقديمها
جميع إلى يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول "، تليها المواصفة األولى (3.11)قيمته 

في المرتبة الثامنة، وجاءت المواصفة السابعة ( 3.14)بمتوسط حسابي قيمته " الطالب
بمتوسط " تييزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذا"

يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم "، في حين تحققت المواصفة العاشرة (3.3)حسابي قيمته 
بدرجة منخفضة جدًا واحتلت بذلك المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته " الرياضيات

(2.31.) 
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 : المواصفات التربوية: الصف الخامس االبتدائي المحور األول-2
مواصفات، تعكس المواصفات ( 32)مؤشرًا، تندرج تحت ( 42)يتضمن هذا المحور     

الفصل : التربوية التي يجب أن يلتزم بها دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي بجزأيه
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم ) ،الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني

ئج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات ويتم تناول نتا ،(الطبيعية
والشواهد، ومن ثم عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما 

  :يلي
 .يقدم المحتوى دعماا للمعلم للوصول لجميع الطالب: المواصفة األولى

نحراف المعياري لهذه واال ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 3-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 

 :وهي كما يلي، المعلم للصف الخامس االبتدائي
 

 ( 3-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب" 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 (.الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  3-3
 Reachingمقدمات الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

All Learners  إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة
لكترونية وفق حاجاتهم  .وا 

   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

3-2 
 

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة 
 Reachingمقدمات الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

All Learners  إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة
لكترونية وفق حاجاتهم  .وا 

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن

 Differentiated  يقدم في فقرة تنويع التعليم 3-1

Instruction ،رشادات للمعلم لدعم تعلم الموهوبين مهاما وا 
والمتفوقين دراسيًا، وسريعي التعلم، والعاديين، بطيئي التعلم، 

        .المتأخرين دراسيًا في مخطط  كل درس

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن
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؛ حيث متوسطة ( من منتجات السلسلة األصل)اني كما تظهر في دليل المعلم للصف الث
، ونسبة تحقق هذه (2.21أقل من  –3.1)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
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يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات "، وتحققت المواصفة السادسة (2.12

، وجاءت في (2.12)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته " الرياضية لدى الطالب
 .المرتبة األولى

يقدم " ات بدرجة متوسطة، حيث جاءت المواصفة الرابعة وتحققت خمس مواصف    
بمتوسط حسابي قيمته " التعلم النوعي المتعدد المداخل المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو
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 : المواصفات التربوية: الصف الخامس االبتدائي المحور األول-2
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  :يلي
 .يقدم المحتوى دعماا للمعلم للوصول لجميع الطالب: المواصفة األولى
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب" 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 (.الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  3-3
 Reachingمقدمات الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

All Learners  إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة
لكترونية وفق حاجاتهم  .وا 

   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

3-2 
 

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة 
 Reachingمقدمات الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

All Learners  إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة
لكترونية وفق حاجاتهم  .وا 

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن

 Differentiated  يقدم في فقرة تنويع التعليم 3-1

Instruction ،رشادات للمعلم لدعم تعلم الموهوبين مهاما وا 
والمتفوقين دراسيًا، وسريعي التعلم، والعاديين، بطيئي التعلم، 

        .المتأخرين دراسيًا في مخطط  كل درس

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل  3-4
 Mathفصل، وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

Online  مثل)يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع Self-Check 

Quizzes،Extra Examples،Graphing Technology 

PersonalTutor،Personal Tutor ،EGlossary ،
Review Vocabulary ) لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق

 .حاجات الطالب

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

في ملحق الكتاب يتوفر   Student Handbookيقدم كتيب  3-1
 Extra Practice،Problemفيه تدريبات إضافية مثل 

Solving Handbook ،Mixed Problem Solving ،
Concept and Skills Bank ) لدعم التعلم وفق حاجات

 .الطالب

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

إلى  Chapter Planner يوجه المعلم في مخطط الفصل 3-1
لكترونية) Lesson Resources مصادر متنوعة ( مطبوعة وا 

دات وأدوات متنوعة للوصول لجميع تتضمن إرشا ،لكل درس
الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، )الطالب 

 (المتأخرين دراسياً 

  2 2  ت

3.1 2.11 

  12 12  ن

 2.31 3.42 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  ٪ 41.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األول

لضمان وصولهم إلى النواتج ( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يقدم دعما لمراعاة مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني
 .المتوقعة

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة   2-3
 Reachingمقدمات الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الطالب 

All Learners  وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال
لكترونية  .مصادر متعددة مطبوعة وا 

   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل  2-2
 Mathفصل، وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

Online  مثل)يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع Self-Check 

Quizzes،Extra Examples،Graphing Technology 

PersonalTutor،Personal Tutor ،EGlossary ،
Review Vocabulary ) يساعده في تنويع التعليم وفق

 .مستويات اإلنجاز

 4    ت

2.22 
2.22

 322    ن 2

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  2-1
بداية كل فصل إلى مهام متنوعة تستهدف تقديم الفصل 

فوق المتوسط، ضمن المتوسط، )للطالب حسب  مستوياتهم 
 (.دون المتوسط

    4 ت

1.22 
2.22

    322 ن 2

 Differentiated Homeworkيشير جدول تنويع الواجبات 2-4

Options  في مخطط كل درس إلى نوع الواجبات المنزلية التي
 .يكلف بها الطالب وفق مستويات اإلنجاز

    4 ت
1.22 

2.22
    322 ن 2
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Lesson Resourcesيوجه المعلم إلى مصادر متنوعة في فقرة 2-1

 Word، وPractice، وEnrichmentمثل الكتيب اإلثرائي  

Problem Practice  وStudy Guide and Intervention 
فوق ) لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز

 (.المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط

   4  ت

2.22 
2 .

22 
   322  ن

 يؤكد على المعلم توجيه طالبه إلى حل المسائل الفردية أو 2-1
 Practice العكس في كل درس في فقرة  تدرب وحل المسائل

& problem solving  وفي حالة عدم اتقانهم يرجع إلى
 .التدريبات الزوجية لدعم  التعلم

    4 ت

1.22 2.22 

    322 ن

 Plus Teacher يوجه المعلم إلى محتوى على قرص مرن 2-1

Work s  يتضمن إرشادات تساعد المعلم في تحديد التدريبات
لتلك  اً توضيحيجدواًل المناسبة لجميع مستويات الطالب ويوفر 

 .المستويات ومتطلباتها

 4    ت

2.22 
2.22

 322    ن 2

 2 11,3 .ابي لمستوى تحقق المؤشر الثانيالمتوسط الحس

 2 ٪1,13 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يدعم تنويع التعليم وفق تنوع أنماط التعلم : المؤشر الثالث

في Differentiated Instruction  يقدم في فقرة تويع التعليم 1-3
رشادات للمعلم لدعم  ،مقدمة كل فصل وفي كل درس مهاما وا 

 .تعلم الطالب وفق أنماط التعلم

   1 3 ت

2.21 2.12 
 11 21 ن

  

 Real-worldيوجه المعلم إلى مشروعات في بداية كل فصل 1-2

Chapter project  تساعد المعلم في تنويع التعليم وفق أنماط
 .التعلم

 

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

 Activityيزود المعلم بأنشطة متنوعة في كل درس مثل  1-1

Choice -Literature  وActivity Choice  • Hands-
On 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 ،Game timeوقت اللعب يوجه المعلم إلى توظيف دروس  1-4
 .طريقة تنفيذ هذه اللعبة داخل الفصل

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

   Problem solving in Scienceيوجه المعلم في دروس 1-1
 Problem solving in Socialومسائل الدراسات  االجتماعية

Studies    ومسائل في الصحة Problem Solving in 

Health دروس القراءة لحل المشكلة ، وReading to Solve 

Problems  مهام متنوعةألداء. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.32 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.21 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪11 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى



381

381 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل  3-4
 Mathفصل، وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

Online  مثل)يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع Self-Check 

Quizzes،Extra Examples،Graphing Technology 

PersonalTutor،Personal Tutor ،EGlossary ،
Review Vocabulary ) لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق

 .حاجات الطالب

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

في ملحق الكتاب يتوفر   Student Handbookيقدم كتيب  3-1
 Extra Practice،Problemفيه تدريبات إضافية مثل 

Solving Handbook ،Mixed Problem Solving ،
Concept and Skills Bank ) لدعم التعلم وفق حاجات

 .الطالب

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

إلى  Chapter Planner يوجه المعلم في مخطط الفصل 3-1
لكترونية) Lesson Resources مصادر متنوعة ( مطبوعة وا 

دات وأدوات متنوعة للوصول لجميع تتضمن إرشا ،لكل درس
الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، )الطالب 

 (المتأخرين دراسياً 

  2 2  ت

3.1 2.11 

  12 12  ن

 2.31 3.42 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  ٪ 41.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األول

لضمان وصولهم إلى النواتج ( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يقدم دعما لمراعاة مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني
 .المتوقعة

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة   2-3
 Reachingمقدمات الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الطالب 

All Learners  وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال
لكترونية  .مصادر متعددة مطبوعة وا 

   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل  2-2
 Mathفصل، وكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

Online  مثل)يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع Self-Check 

Quizzes،Extra Examples،Graphing Technology 

PersonalTutor،Personal Tutor ،EGlossary ،
Review Vocabulary ) يساعده في تنويع التعليم وفق

 .مستويات اإلنجاز

 4    ت

2.22 
2.22

 322    ن 2

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  2-1
بداية كل فصل إلى مهام متنوعة تستهدف تقديم الفصل 

فوق المتوسط، ضمن المتوسط، )للطالب حسب  مستوياتهم 
 (.دون المتوسط

    4 ت

1.22 
2.22

    322 ن 2

 Differentiated Homeworkيشير جدول تنويع الواجبات 2-4

Options  في مخطط كل درس إلى نوع الواجبات المنزلية التي
 .يكلف بها الطالب وفق مستويات اإلنجاز

    4 ت
1.22 

2.22
    322 ن 2

382 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Lesson Resourcesيوجه المعلم إلى مصادر متنوعة في فقرة 2-1

 Word، وPractice، وEnrichmentمثل الكتيب اإلثرائي  

Problem Practice  وStudy Guide and Intervention 
فوق ) لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز

 (.المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط

   4  ت

2.22 
2 .

22 
   322  ن

 يؤكد على المعلم توجيه طالبه إلى حل المسائل الفردية أو 2-1
 Practice العكس في كل درس في فقرة  تدرب وحل المسائل

& problem solving  وفي حالة عدم اتقانهم يرجع إلى
 .التدريبات الزوجية لدعم  التعلم

    4 ت

1.22 2.22 

    322 ن

 Plus Teacher يوجه المعلم إلى محتوى على قرص مرن 2-1

Work s  يتضمن إرشادات تساعد المعلم في تحديد التدريبات
لتلك  اً توضيحيجدواًل المناسبة لجميع مستويات الطالب ويوفر 

 .المستويات ومتطلباتها

 4    ت

2.22 
2.22

 322    ن 2

 2 11,3 .ابي لمستوى تحقق المؤشر الثانيالمتوسط الحس

 2 ٪1,13 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يدعم تنويع التعليم وفق تنوع أنماط التعلم : المؤشر الثالث

في Differentiated Instruction  يقدم في فقرة تويع التعليم 1-3
رشادات للمعلم لدعم  ،مقدمة كل فصل وفي كل درس مهاما وا 

 .تعلم الطالب وفق أنماط التعلم

   1 3 ت

2.21 2.12 
 11 21 ن

  

 Real-worldيوجه المعلم إلى مشروعات في بداية كل فصل 1-2

Chapter project  تساعد المعلم في تنويع التعليم وفق أنماط
 .التعلم

 

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

 Activityيزود المعلم بأنشطة متنوعة في كل درس مثل  1-1

Choice -Literature  وActivity Choice  • Hands-
On 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 ،Game timeوقت اللعب يوجه المعلم إلى توظيف دروس  1-4
 .طريقة تنفيذ هذه اللعبة داخل الفصل

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

   Problem solving in Scienceيوجه المعلم في دروس 1-1
 Problem solving in Socialومسائل الدراسات  االجتماعية

Studies    ومسائل في الصحة Problem Solving in 

Health دروس القراءة لحل المشكلة ، وReading to Solve 

Problems  مهام متنوعةألداء. 

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.32 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.21 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪11 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-1-4)الجدول يتضح من     
، (3.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب"المواصفة األولى 
 ،(2.21أقل من-3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.21)وبانحراف معياري 

 (.٪11)ة تحققها ، ونسبمتوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 
، (2.21-3.42) وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين     

، يليه (2.21)وجاء المؤشر الثالث في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته تساوي 
، وفي المرتبة األخيرة يأتي المؤشر األول (3.11)المؤشر الثاني بمتوسط حسابي قيمته 

 (.3.42)سابي قيمته بمتوسط ح
، (1-2)و، (4-2)و، (1-2)و، (1-3)، و(2-3)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد 

بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر المفردات التي تحقق ( 4-1)، و(2-1)، و(3-1)و
-2)و، (3-2)و، (3-3)هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع، وتحققت الشواهد 

ولكنها ال تشير  Differentiated Instructionجة لتوفر صفحة بدرجة متوسطة نتي( 1
لكون الدليل من المشروع ال يحتوي على مصادر تقنية وال يقدم ، إلى مصادر إلكترونية

اقتراحات للمعلم لتلبية احتياجات الطالب كما هو في الدليل للسلسلة األصل في فقرة 
Math Online يوجد  اختبارات التهيئة لكن ال، وبالرغم من وجود رابط في صفحات

محتوى إلكتروني في هذا الرابط، ال يوجد تنويه لوجود قرص مرن يتضمن 
TeacherWorks،  وكذلك ال يحتوي الجدول على العدد نفسه من المواد اإلثرائية

باإلضافة إلى أن عدد األنشطة التي يزود بها المعلم ، األصل الموجودة في الدليل للسلسلة
-Activity Choice  • Handsو  Activity Choice -Literatureمثل  في كل درس

On   بينما في الدليل من المشروع تم  ،31تقل عما يزود به الدليل األصل مثال ص
 1وكذلك نجد أنه يقدم ....  12فقط مثال ص  Hands-Onتزويد المعلم بنشاط 

حتوى بالمواد األخرى في لربط الم Learning Stationمقترحات في فقرة محطات التعلم 
مقترحات في كل  1، بينما يتم تقديم 58G-58Hكل فصل في الدليل األصل مثال ص 

 .د 32الدليل من المشروع مثال ص  فصل في 
في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض والمنخفض جدًا نتيجة لخلو     

 ، Technology Solutionsصفحات: الدليل من مصادر عدة تحقق هذه الشواهد مثل

384 
 

Toolsمثال  ،لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق حاجات الطالب في الدليل األصل
في   Student Handbookوكتاب يتحقق ذلك في الدليل من المشروع بينما ال A 17ص

 Extra Practice ،Mixed  ملحق الكتاب التي يتوفر فيها تدريبات إضافية مثل

Problem Solving، Concept and Skills ) لدعم التعلم وفق حاجات الطالب في
وال يتم توجيه المعلم في مخطط الفصل   R0- R 87نسخة الدليل األصل ص ص

Chapter Planner  14 مثال ص C إلى روابط إلكترونية في صفحة Technology 

Solutions تتضمن إرشادات ونصائح للوصول لجميع الطالب من خالل مخططات
 Student، وA 17مثال ص  Teacher Resources  في كل فصل تحت مسمى تظهر

Toolsو ،Internet Resources  17مثال صB وعدم توفر ذلك  ،في الدليل األصل
 Differentiatedفي الدليل من المشروع، يوجه المعلم في الدليل األصل في صفحة

Instruction طالبفي مقدمات الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الReaching All 

Learners  لكترونية وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 
بينما يوجه المعلم في صفحة  T24 مثال ص  Leveled Resourcesضمن فقرة

Differentiated Instruction  في مقدمات الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الطالب
Reaching All Learners  وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال مصادر متعددة

 ،، ال يوجه المعلم إلى بدائل تقنية31مطبوعة فقط في الدليل من المشروع مثال ص م 
 Mathوكل درس على شبكة اإلنترنت في فقرة  ،وروابط إلكترونية في بداية كل فصل

Online  مثل )يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع Extra Examples ،Personal 

Tutor ،Self-Check Quiz ) يساعده في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز كما في
   B 17الدليل األصل مثال ص 
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 :يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية
واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 2-1-4) يوضح الجدول   

لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في 
 :دليل المعلم  للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي

 ( 2-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية

 " مول والعمق والتوازنيتسم المحتوى بالش" 
 المؤشرات والشواهد م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 American Diplomaو College Boardللمرحلة الثانوية و NCTM6يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
Project 

 Teacher Reference Handbook يزود المعلم بكتيب مرجعي 4-3
مرفق في دليل المعلم يبين فيه تتابع المفاهيم للمحتوى الرياضي 

يعكس نقاط التركيز في كل صف، ويوضح نوع هذه  ؛لجميع الصفوف
( تنمية)تطويرًا  ، أوIntroduceالمفاهيم من حيث كونها تقديمًا 

Developتعزيزاً  ،  أوReinforce تأكيد وتطبيق ، أوMaintain 

and Applyابقة للمهارات متطلبات س ، أوPrerequisite Skills   

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

التدريب على  تستهدف Standardized Testsيقدم اختبارات معيارية  4-2
بشكل معلن في مالحق الكتاب، مزود بنماذج  NCTM معايير

رشادات لتطبيقها ،لإلجابات والمعايير المرتبطة بها  .وا 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  2 .           النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

   .للصف NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس

للصف معلنة في  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية  1-3
مقدمات الدليل ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات 
الكتاب مزودة بجدول يوضح نقاط التركيز المستهدفة لكل صف 

 .والفصول المرتبطة بها من كتاب الطالب

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

 NCTMانترنت إليوجه المعلم إلى رابط النقاط المحورية على موقع ا 1-2
 ،والنقاط المرتبطة بها ،يتوفر فيه محتوى يغطي النقاط المحورية للصف

 .وكيفية استهدافها مع أمثلة داعمة

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن

يوجه المعلم إلى مواضع النقاط المحورية للصف الخامس بشكل واضح  1-1
يظهر في الفهارس، وفي مخطط الفصل، وفي مخطط الدرس بوضع  

 .يحققها رموز هذه النقاط عند كل محتوى

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 Scavenger hunt يوجه المعلم إلى كيفية االستفادة من أسئلة صفحة 1-4
في مقدمات كتاب الطالب لمساعدة الطالب في تحديد مكان النقاط 

 .المحورية داخل المحتوى

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.22 3.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  ٪11.11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 .يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية: المؤشر السادس

واالتساع عند تقديم المعرفة يوجه المعلم إلى التوازن بين العمق  1-3
الرياضية المتضمنة في كتاب الطالب بشكل صريح في مقدمات دليل 

 Program Philosophy المعلم في صفحة فلسفة السلسلة للتوازن
 .مدعمة بصور من الكتاب

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم إلى صفحات تدعم البرامج الرياضية في السلسلة التوازن  1-2
 Programبين المفاهيم والمهارات وحل المشكالت في صفحة 

Philosophy مدعمة بالصور في مقدمات الدليل. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

تشير إلى  Focusيقدم نصائح للمعلم في كل درس في فقرة التركيز  1-1
 .نوع وعمق المعرفة التي يجب التركيز عليها في الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

 322    

 Blending Yourيوجه المعلم بشكل صريح من خالل صفحة 1-4

Instruction  في مقدمات الدليل إلى التوازن في استعمال المصادر
المتعددة لدعم التوازن في التعليم بين كتاب الطالب والمصادر األخرى 

 .مدعمة بصورة الكتب في وضع التوازن

  3 1  ت
3.11 2.12 

  21 11  ن

 ,31 11,2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 

في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning  الصريحيراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم : المؤشر السابع
 .الرياضية

  Scaffolding Questionsيوجه المعلم من خالل فقرة أسئلة البناء 1-3
ربط المعرفة السابقة  من إلى االستقصاء الموجه ليتمكن الطالب

 .  بالمعرفة الحالية واكتشافها

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم إلى تقديم بعض المعارف والمهارات الرياضية للطالب  1-2
 .بشكل صريح من خالل الشرح واألمثلة المحلولة في مقدمة كل درس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوفر توجيهات للمعلم لتقديم المعرفة الرياضية المشار إليها في كتاب  1-1
 .صراحة  الطالب سواء كانت ضمنيًا أو

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم إلى تدريب الطالب على التعلم الصريح من خالل فقرة  1-4
Step by step solutions   في فقرةPractice and Problem 

solving  في كل درس. 

 2 2   ت
2.1 2.11 

 12 12   ن

 2.31 2.4 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  ٪12 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 ,21 3.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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رشادات لتطبيقها ،لإلجابات والمعايير المرتبطة بها  .وا 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  2 .           النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

   .للصف NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس

للصف معلنة في  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية  1-3
مقدمات الدليل ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات 
الكتاب مزودة بجدول يوضح نقاط التركيز المستهدفة لكل صف 

 .والفصول المرتبطة بها من كتاب الطالب

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

 NCTMانترنت إليوجه المعلم إلى رابط النقاط المحورية على موقع ا 1-2
 ،والنقاط المرتبطة بها ،يتوفر فيه محتوى يغطي النقاط المحورية للصف

 .وكيفية استهدافها مع أمثلة داعمة

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن

يوجه المعلم إلى مواضع النقاط المحورية للصف الخامس بشكل واضح  1-1
يظهر في الفهارس، وفي مخطط الفصل، وفي مخطط الدرس بوضع  
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 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
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 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.22 3.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  ٪11.11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 .يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية: المؤشر السادس

واالتساع عند تقديم المعرفة يوجه المعلم إلى التوازن بين العمق  1-3
الرياضية المتضمنة في كتاب الطالب بشكل صريح في مقدمات دليل 

 Program Philosophy المعلم في صفحة فلسفة السلسلة للتوازن
 .مدعمة بصور من الكتاب

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم إلى صفحات تدعم البرامج الرياضية في السلسلة التوازن  1-2
 Programبين المفاهيم والمهارات وحل المشكالت في صفحة 

Philosophy مدعمة بالصور في مقدمات الدليل. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

تشير إلى  Focusيقدم نصائح للمعلم في كل درس في فقرة التركيز  1-1
 .نوع وعمق المعرفة التي يجب التركيز عليها في الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

 322    

 Blending Yourيوجه المعلم بشكل صريح من خالل صفحة 1-4

Instruction  في مقدمات الدليل إلى التوازن في استعمال المصادر
المتعددة لدعم التوازن في التعليم بين كتاب الطالب والمصادر األخرى 

 .مدعمة بصورة الكتب في وضع التوازن

  3 1  ت
3.11 2.12 

  21 11  ن

 ,31 11,2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 

في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning  الصريحيراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم : المؤشر السابع
 .الرياضية

  Scaffolding Questionsيوجه المعلم من خالل فقرة أسئلة البناء 1-3
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    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
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 2 2   ت
2.1 2.11 

 12 12   ن

 2.31 2.4 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  ٪12 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 ,21 3.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (3.12)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"المواصفة الثانية 

وبذلك  ،(2.21أقل من  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (2.21)معياري 
 (.٪12.1)ونسبة تحققها ، متوسطةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

، وجاء (2.11-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   
، يليه في (2.11)المؤشر السادس في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته تساوي 

، يليه المؤشر الخامس في (2.4)المرتبة الثانية المؤشر السابع بمتوسط حسابي قيمته 
، ويأتي المؤشر الرابع في المرتبة األخيرة (3.22)ة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته المرتب

 (.2)بمتوسط حسابي قيمته 
، (3-1)و، (1-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(3-1)وتعزى هذه النتيجة إلى تحقق الشواهد 

بدرجة مرتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في الدليل ( 1-1)و، (2-1)و
اشارة إلى رابط النقاط إلفي المستوى المتوسط لعدم ا( 2-1)المشروع، وجاء الشاهد  من

وكذلك عدم توفر موقع مشابه يتضمن  ،بشكل واضح NCTMالمحورية في الموقع 
-4)، و(3-4)بينما جاءت الشواهد ، المعايير التي اعتمدت عليها مفردات كتاب الطالب

وذلك نتيجة لغياب العديد  ،وى المنخفض جداً في المست( 4-1)، و(4-1)، و(1-1)، و(2
اختبارات : من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل

بشكل معلن  NCTMتستهدف التدريب على معايير   Standardized Testsمعيارية 
خطط في م أو ،وال يوجد إشارة إلى النقاط المحورية في الفهارس، في مالحق الكتاب

نتيجة  Scavenger hunt  مخطط الدرس، ومع غياب التوجيهات في صفحة أو ،الفصل
 .لحذف هذه الصفحة من كتاب الطالب

 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل: المواصفة الثالثة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول  

لمئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في دليل المعلم للصف والنسب ا، التكرارات
 :الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
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 (1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"  
 المؤشرات والشواهد م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الوحدات والفصول والدروس: المؤشر الثامن
يشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على غالف الكتاب  1-3

 .Math Connectsتحت مسمى 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم إلى الترابط الرأسي ألجزاء السلسلة وللبرامج الرياضية  1-2
Vertical alignment: في صفحة أهال بكWelcome to Math 

Connects في مقدمات الدليل. 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

إلى الترابط    Professional Developmentيوجه المعلم في صفحة 1-1
الرأسي للمعرفة الرياضية عبر الصفوف في مخطط الفصل ضمن 

 Backmapping andوفي فقرة  Vertical Alignmentمخطط 
Vertical Alignment 

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

المعلم في مخطط كل درس إلى الترابط  Focusتوجه فقرة التركيز  1-4
 .الرأسي بين الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Spiralيوجه المعلم إلى الترابط من خالل فقرة المراجعة الحلزونية  1-1

Review وكيف ترتبط بالدروس داخل الفصل. 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Get Ready forيوجه المعلم في فقرة استعد للدرس الالحق  1-1

theNext Lesson والمهارات  ،إلى الترابط الرأسي للمفاهيم الحالية
 .وكيف يستهدفها لدى الطالب ،المستقبلية لدروس الحقة

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Looking Aheadيوجه المعلم من خالل دروس فصل تعلم الحق  1-1
إلى تدريب الطالب على مهارات رياضية لمعايير محددة في الصف 

 .تهيئهم لتعلم مهارات في صفوف الحقة

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2 12,3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  ٪ 3,11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 . Life Relevant يقدم تطبيقات ومواقف رياضية تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياة: المؤشر التاسع

تتوفر صور في مقدمة الفصل تربط المحتوى الرياضي للفصل بواقع  1-3
 .  الطالب

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

  What is math got to do with itتوجه فقرة الرياضيات في حياتنا  1-2
 .على أهمية الرياضيات في واقع الحياة للطالب المعلم إلى التأكيد

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

يربط المعرفة الرياضية  Chapter projectيقدم مشروع في كل فصل  1-1
 .المتضمنة في الوحدة بواقع الطالب

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
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 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Real-World Exampleيوجه المعلم من خالل فقرة الربط مع الحياة  1-4
 .إلى تطبيقات المعرفة الرياضية للفصل في حياة الطالب

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 ,31 2.44 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  ٪13 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .يبرز التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى: المؤشر العاشر

-More Cross   توجه فقرة عالقة الرياضيات بالمواد األخرى  32-3

Curricular Connections -المعلم المشاركة مع  -في كل وحدة
 .معلمي المواد األخرى لتطبيق المفاهيم الرياضية في سياقات أخرى

  2 2  ت
3.1 2.11 

  12 12  ن

  Unit project  يقدم مشاريع متنوعة في بداية كل وحدة تحت مسمى 32-2
 .تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

في افتتاحية الوحدة المعلم   Team teacherتوجه فقرة فريق المعلمين  32-1
لتكوين فرق تعليمية من تخصصات مختلفة لتثبيت العالقة بين 

 .الرياضيات والمواد األخرى

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2.31 2.1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  ٪31 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ,24 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪13.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (3.11)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"الثالثة 

؛ حيث وقع هذا المتوسط متوسطة، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2.24)
 (.٪ 13.1)سبة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، ون(2.21-3.1)في المدى بين 

، وجاء المؤشر (2.44 -2.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين 
، يليه المؤشر التاسع بمتوسط (2.44)الثامن في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

ل بذلك واحت ،(2.1)، ثم المؤشر العاشر بمتوسط حسابي قيمته (3.12)حسابي قيمته 
 .المرتبة األخيرة

( 3-1)و، (4-1)، و(1-1)، و(2-1)، و(1-3)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في الدليل من المشروع، في 
حين تحققت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي 

يشير الدليل األصل إلى  :قق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثالتح
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 Mathعلى غالف الكتاب تحت مسمى صراحة المعرفة الرياضية المترابطة 

Connects بينما ال يتحقق ذلك في الدليل من المشروع حيث عنوان الكتاب هو ،
نتيجة لحذفها من   Spiral Reviewالرياضيات فقط، وغياب فقرة المراجعة الحلزونية 

 Get Ready for the Next Lessonوكذلك فقرة استعد للدرس الالحق ، كتاب الطالب
ولكن توجد فقرة تعلم الحق ضمن فقرة التقويم في دليل المعلم من المشروع ضمن فقرة 

 Professionalوكذلك يوجه المعلم في الدليل األصل في  صفحة ،التقويم

Development    صT 32  إلى الترابط الرأسي للمعرفة الرياضية عبر الصفوف في
وفي فقرة B 14 مثال ص   Vertical Alignmentمخطط الفصل ضمن مخطط 

Backmapping and Vertical Alignment  14مثال ص B،  بينما في نسخة
المشروع يتحقق ذلك فقط في مخطط الفصل ضمن مخطط الترابط الرأسي بين الصفوف 

، وكذلك يقدم في الدليل األصل مهام متنوعة في درس مشكالت لفظية أ32مثال ص 
وكيف يحصل عليها من مصادر متعددة  ،ترتبط المعرفة الرياضية بالبيئة وبالمواد األخرى

يضًا توجه فقرة عالقة أبينما ال يتحقق ذلك في الدليل المشروع و  231مثال ص 
 more cross- curricular connections الرياضيات بالمواد األخرى في الدليل األصل

مواد أخرى لتطبيق المفاهيم  1ونصائح للمعلم المشاركة مع معلمي  ،في كل فصل
، بينما  ال تتحقق ذلك في G- 190 H 190الرياضية في سياقات أخرى مثال ص ص

 .الدليل من المشروع
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 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Real-World Exampleيوجه المعلم من خالل فقرة الربط مع الحياة  1-4
 .إلى تطبيقات المعرفة الرياضية للفصل في حياة الطالب

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 ,31 2.44 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  ٪13 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .يبرز التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى: المؤشر العاشر

-More Cross   توجه فقرة عالقة الرياضيات بالمواد األخرى  32-3

Curricular Connections -المعلم المشاركة مع  -في كل وحدة
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  12 12  ن
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 322    ن
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 322    ن
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النوعي المتعدد  التعلم يقدم المحتوى دعماا للمعلم لالتجاه نحو  :المواصفة الرابعة
  :المداخل

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 4-1-4) يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في دليل 

 :المعلم  للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 ( 4-1-4)جدول 

 والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعةالتكرارات 
 " التعلم النوعي المتعدد المداخل يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"  

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Cooperative Learning    يشجع التعلم التعاوني : المؤشر الحادي عشر

إلى تكوين  مجموعات  Game timeيوجه المعلم في دروس وقت اللعب  33-3
 .لتنفيذ هذه الدروس في الصف

  3 1  ت
3.11 2.12 

  21 11  ن

مقترحات للمعلم  Daily Intervention تتضمن فقرة المعالجة اليومية  33-2
فكر : مرنة لتشكيل مجموعات للقيام بنشاطات محددة ضمن الدروس، مثل

 .فرق في ألعاب شارك أو –زاوج  –

  4   ت

3.22 2.22 
  322   ن

في فقرة أسئلة   يوجه المعلم إلى تطبيق التعلم التعاوني بتكوين مجموعات 33-1
 Differentiatedتنوع التعليم  وفقرة Scaffolding Questionsالبناء 

Instruction في مخطط الدرس  Groups 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم إلى تطبيق التعلم التعاوني بشكل صريح في فقرة في إطار  33-4
 .في دروس حل المشكالت P.S.I Team  + حل المشكلة  

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

إلى تكوين مجموعات  Exploreيوجه المعلم في دروس االستكشاف  33-1
 .الكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

ضمن فقرة  استراتيجية . يقدم خطوات تفعيل التعلم التعاوني في الصف 33-1
، ونصيحة خبير في  Cooperative Group Strategies التعلم التعاوني

 .في الكتيب المرفق مع دليل المعلم  Classroom Solutionsصفحة 

 4    ت
2.22  

 322    ن

 2.21 3.1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  ٪41 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 .للمعرفة الرياضية  Scientific Inquiry يدعم عمليات االستقصاء العلمي: المؤشر الثاني عشر

 Scaffoldingيقدم أسئلة االستقصاء الموجه في فقرة أسئلة البناء  32-3

Questions  ويوجه المعلم إلى كيفية استخدامها داخل الصف في
 .Teachمرحلة التعليم 

    4 ت

1.22 2.222 
 322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

إلى تشجيع الطالب  Exploreيوجه المعلم من خالل درس االستكشاف  32-2
 .على البحث واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

 Problemتشجع المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت  32-1

Solving Investigation  الطالب على اختيار وتطبيق االستراتيجية
 .المناسبة للحل

   4  ت
2.22 2 .22 

   322  ن

 
32- 4 

الكترونية في إليوجه المعلم لتشجيع الطالب على استخدام المصادر ا
 .استكشاف المفاهيم الرياضية الجديدة في الدرس

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 ,31 3.14 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  ٪14.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .لتطبيق المعرفة الرياضية Projectsيدعم تنفيذ مشروعات : المؤشر الثالث عشر

يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة لتدريب الطالب على البحث  31-3
.واالستكشاف من خالل مشروع الفصل   Chapter project  

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

إلى تنفيذ  Problem-Solving Projectsيوجه المعلم في فصل  31-2
تشجع الطالب على تطبيق  ؛مشروعات في نهاية العام لحل المشكالت

المعرفة والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة ويستغرق تنفيذ كل 
 .أيام تقريباً  1واحد منها 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

في مخطط الفصل فقرة  Reading and Writingيقدم للمعلم في صفحة  31-1
متنوعة لتنفيذ مشروعات  أفكاراً  تتضمن Study skillمهارات الدراسة 

 Criss projectصغيرة تحت عنوان مشروع 

  2 2  ت

3.1 2.11 
  12 12  ن

 2.31 3.44 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 ConceptMapsوخرائط المفاهيم  Advance Tracker  d Organizationsيشجع استخدام المنظمات المتقدمة: المؤشر الرابع عشر

يزود المعلم بإرشادات الستخدام مخططات وتمثيالت متعددة للمعرفة  34-3
 .Differentiated Instruction الرياضية في فقرة تنويع التعليم 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم  إلى استخدام  خرائط معرفية ومخططات ضمن فقرة  مهارة  34-2
 .Project Crissفي مخطط الفصل تحت عنوان  Study skillالدراسة  

   4  ت
2.22 2.222 

 322  ن
  

التي   Foldablesيوجه المعلم إلى متابعة المطوية في فقرة المطويات 34-1
 .تؤكد تشجيع الطالب على تدوين ما فهموه من الدرس في مطوية الفصل

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Activateيزود المعلم في فقرة تنشيط المعرفة السابقة  34-4

PriorKnowledge  بمنظمات بصرية مثل جداول التعلم في صفحة
Reading strategies ضمن محتويات الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 

 4    ت

222 2.22 
 322    ن

 2 2.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
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32- 4 

الكترونية في إليوجه المعلم لتشجيع الطالب على استخدام المصادر ا
 .استكشاف المفاهيم الرياضية الجديدة في الدرس

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 ,31 3.14 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  ٪14.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .لتطبيق المعرفة الرياضية Projectsيدعم تنفيذ مشروعات : المؤشر الثالث عشر

يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة لتدريب الطالب على البحث  31-3
.واالستكشاف من خالل مشروع الفصل   Chapter project  

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

إلى تنفيذ  Problem-Solving Projectsيوجه المعلم في فصل  31-2
تشجع الطالب على تطبيق  ؛مشروعات في نهاية العام لحل المشكالت

المعرفة والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة ويستغرق تنفيذ كل 
 .أيام تقريباً  1واحد منها 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

في مخطط الفصل فقرة  Reading and Writingيقدم للمعلم في صفحة  31-1
متنوعة لتنفيذ مشروعات  أفكاراً  تتضمن Study skillمهارات الدراسة 

 Criss projectصغيرة تحت عنوان مشروع 

  2 2  ت

3.1 2.11 
  12 12  ن

 2.31 3.44 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 ConceptMapsوخرائط المفاهيم  Advance Tracker  d Organizationsيشجع استخدام المنظمات المتقدمة: المؤشر الرابع عشر

يزود المعلم بإرشادات الستخدام مخططات وتمثيالت متعددة للمعرفة  34-3
 .Differentiated Instruction الرياضية في فقرة تنويع التعليم 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم  إلى استخدام  خرائط معرفية ومخططات ضمن فقرة  مهارة  34-2
 .Project Crissفي مخطط الفصل تحت عنوان  Study skillالدراسة  

   4  ت
2.22 2.222 

 322  ن
  

التي   Foldablesيوجه المعلم إلى متابعة المطوية في فقرة المطويات 34-1
 .تؤكد تشجيع الطالب على تدوين ما فهموه من الدرس في مطوية الفصل

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Activateيزود المعلم في فقرة تنشيط المعرفة السابقة  34-4

PriorKnowledge  بمنظمات بصرية مثل جداول التعلم في صفحة
Reading strategies ضمن محتويات الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 

 4    ت

222 2.22 
 322    ن

 2 2.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الخامس عشر

 أنو لهدف العام من دراسة هذا المحتوى ل يوجه المعلم إلى تنبيه طالبه 31-3
 كيف يفكرون منطقيا من خالل فقرة ذكر الطالبا يتعلمو 

Reminder to students   في صفحة  To the student   

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يوجه المعلم إلى تنمية التفكير لدى الطالب بشكل صريح من خالل  31-2
 .في درس االستكشاف Think About Itفقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

يوجه المعلم بشكل صريح في كل درس إلى تنمية التفكير لدى  31-1
الطالب ويؤكد على فهم المفاهيم الرياضية المتضمنة من خالل فقرة 

وفقرة تحقق من  Check your progressتحقق من مدى تقدمك 
 Check your understandingفهمك 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

  Assessيوجه المعلم إلى التأمل في تفكير الطالب من خالل فقرة  31-4
 .لكل مرحلة

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يزود المعلم بإرشادات حول مهارات التفكير العليا لالستفادة منها في  31-1
 .تنمية مهارات التفكير لدى الطالب

   4  ت
2.22 2.22 

 322  ن
  

 2 2.1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 ,24 1,3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  ٪12  .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 4-1-4)يتضح من الجدول     
التعلم النوعي المتعدد  يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"مؤشرات المواصفة الرابعة 

، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه (2.24)وبانحراف معياري ، (3.1)تساوي " المداخل
، (2.21أقل من  – 3.12)ذا المتوسط في المدى ما بين ؛ حيث وقع همتوسطةالمواصفة 

 (.٪12)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
، وجاء المؤشر (2.1 – 3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين     

، يليه المؤشر الرابع عشر (2.1)الخامس عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
، يليه المؤشر الثاني عشر بمتوسط حسابي قيمته (2.22)مته بمتوسط حسابي قي

، وجاء في المرتبة (3.1)، يليه المؤشر الحادي عشر بمتوسط حسابي قيمته (3.14)
 (.3.31)الثالث عشر بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته  األخيرة المؤشر
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، (3-34)و، (2-32)، و(3-32)، و(1-33)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي ( 1-31)، و(2-31)، و(1-34)و

-32)، و(1-33)تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع، وجاءت الشواهد 
في المستوى ( 1-31)، و(1-31)، و(3-31)، و(2-34)، و(1-31( )3-31)، و(1

لتي تحققها هذه الشواهد في الدليل من المشروع المتوسط نتيجة الختزال بعض الفقرات ا
 Problem Solving المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت: مثل

Investigation حيث وردت في  ،و تتضمن اختيار وتطبيق االستراتيجية المناسبة للحل
فصول في الدليل  1، بينما تم اختزالها في 221جميع الفصول للدليل األصل مثال ص 

بينما جاءت ، 321من المشروع ضمن الفصلين الدراسيين األول والثاني مثال ص 
وذلك لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه  ،الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدا

عدم توفر الكتيب المرفق مع دليل المعلم : نتجات المشروع مثلالشواهد من الدليل من م
Teacher Reference وصفحة ،To The Student   دليل المعلم لذلك فالفقرة

Reminder to Studentsوغياب مشاريع الوحدة ،the real-world unit project ،
يذ التي تتطلب تنف Problem-Solving Projectsوفصل مشاريع حل المشكالت 

تشجع الطالب على تطبيق المعرفة و  ،مشروعات في نهاية العام لحل المشكالت
 Reading، غياب صفحة p2-p8: والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة مثال

and Writing   في مخطط الفصل فقرة مهارات الدراسةStudy skill  التي تتضمن أفكار
يل من منتجات المشروع، وكذلك ال يوجه المعلم متنوعة لتنفيذ مشروعات صغيرة من الدل

تتضمن مشروعات متنوعة  Student Tech Toolsإلى روابط إلكترونية من خالل فقرة 
 .391Bكما هو في الدليل األصل مثال ص 

 .يقدم المحتوى دعماا للمعلم ليجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية :لمواصفة الخامسةا
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في دليل ، التكرارات
 : المعلم  للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الخامس عشر

 أنو لهدف العام من دراسة هذا المحتوى ل يوجه المعلم إلى تنبيه طالبه 31-3
 كيف يفكرون منطقيا من خالل فقرة ذكر الطالبا يتعلمو 

Reminder to students   في صفحة  To the student   

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يوجه المعلم إلى تنمية التفكير لدى الطالب بشكل صريح من خالل  31-2
 .في درس االستكشاف Think About Itفقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

يوجه المعلم بشكل صريح في كل درس إلى تنمية التفكير لدى  31-1
الطالب ويؤكد على فهم المفاهيم الرياضية المتضمنة من خالل فقرة 

وفقرة تحقق من  Check your progressتحقق من مدى تقدمك 
 Check your understandingفهمك 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

  Assessيوجه المعلم إلى التأمل في تفكير الطالب من خالل فقرة  31-4
 .لكل مرحلة

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يزود المعلم بإرشادات حول مهارات التفكير العليا لالستفادة منها في  31-1
 .تنمية مهارات التفكير لدى الطالب

   4  ت
2.22 2.22 

 322  ن
  

 2 2.1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 ,24 1,3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  ٪12  .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 4-1-4)يتضح من الجدول     
التعلم النوعي المتعدد  يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"مؤشرات المواصفة الرابعة 

، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه (2.24)وبانحراف معياري ، (3.1)تساوي " المداخل
، (2.21أقل من  – 3.12)ذا المتوسط في المدى ما بين ؛ حيث وقع همتوسطةالمواصفة 

 (.٪12)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
، وجاء المؤشر (2.1 – 3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات ما بين     

، يليه المؤشر الرابع عشر (2.1)الخامس عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
، يليه المؤشر الثاني عشر بمتوسط حسابي قيمته (2.22)مته بمتوسط حسابي قي

، وجاء في المرتبة (3.1)، يليه المؤشر الحادي عشر بمتوسط حسابي قيمته (3.14)
 (.3.31)الثالث عشر بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته  األخيرة المؤشر
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، (3-34)و، (2-32)، و(3-32)، و(1-33)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي ( 1-31)، و(2-31)، و(1-34)و

-32)، و(1-33)تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع، وجاءت الشواهد 
في المستوى ( 1-31)، و(1-31)، و(3-31)، و(2-34)، و(1-31( )3-31)، و(1

لتي تحققها هذه الشواهد في الدليل من المشروع المتوسط نتيجة الختزال بعض الفقرات ا
 Problem Solving المهام المتضمنة في دروس استقصاء حل المشكالت: مثل

Investigation حيث وردت في  ،و تتضمن اختيار وتطبيق االستراتيجية المناسبة للحل
فصول في الدليل  1، بينما تم اختزالها في 221جميع الفصول للدليل األصل مثال ص 

بينما جاءت ، 321من المشروع ضمن الفصلين الدراسيين األول والثاني مثال ص 
وذلك لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه  ،الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدا

عدم توفر الكتيب المرفق مع دليل المعلم : نتجات المشروع مثلالشواهد من الدليل من م
Teacher Reference وصفحة ،To The Student   دليل المعلم لذلك فالفقرة

Reminder to Studentsوغياب مشاريع الوحدة ،the real-world unit project ،
يذ التي تتطلب تنف Problem-Solving Projectsوفصل مشاريع حل المشكالت 

تشجع الطالب على تطبيق المعرفة و  ،مشروعات في نهاية العام لحل المشكالت
 Reading، غياب صفحة p2-p8: والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع الحياة مثال

and Writing   في مخطط الفصل فقرة مهارات الدراسةStudy skill  التي تتضمن أفكار
يل من منتجات المشروع، وكذلك ال يوجه المعلم متنوعة لتنفيذ مشروعات صغيرة من الدل

تتضمن مشروعات متنوعة  Student Tech Toolsإلى روابط إلكترونية من خالل فقرة 
 .391Bكما هو في الدليل األصل مثال ص 

 .يقدم المحتوى دعماا للمعلم ليجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية :لمواصفة الخامسةا
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في دليل ، التكرارات
 : المعلم  للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
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 (1-1-4)جدول 
 المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات 

 " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"  

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  IndependentLearningيشجع التعلم الذاتي والمستقل: المؤشر السادس عشر

يوجه المعلم في مخطط كل درس من خالل فقرة مهام المعلم  31-3
Teacher Works  إلى مصادر إلكترونية  في صفحة 

Technology  Solutions  تتضمن مهام متعددة تدعم التعلم الذاتي
 .والمستقل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التساؤالت الذاتية في بداية كل  31-2
وفي كل مرحلة من  Get ready for chapterفصل من خالل فقرة 

 Get Ready to learnمراحل الدرس مثل فقرة هل أنت مستعد للتعلم 
  Check Your Progressفي بداية كل درس، وتحقق من تعلمك 

 Check your understandingوتحقق من فهمك 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التساؤالت الذاتية في درس  31-1
 .بشكل صريح  Activityاالستكشاف المتضمنة في فقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

يوجه المعلم لتنفيذ مهام تشجع التعلم الذاتي لدى الطالب من خالل  31-4
، Extra Practice،Problem Solving Handbookاإلضافة في 

Mixed Problem Solving المتضمنة في كتيبStudent 

Handbook في ملحق الكتاب. 

 2 2   ت

2.1 2.11 
 12 12   ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على االستفادة من فقرة بنك المفاهيم  31-1
المتضمنة في كتيب  Concepts and Skills Bankوالمهارات 

Student Handbook في ملحق الكتاب للتعلم الذاتي والمستقل. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Reading in the Content Area في فقرة اً يقدم محتوى إلكتروني 31-1
 .يشجع التعلم المستقل Math onlineعلى رابط 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.21 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 ٪41.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 .يشجع تنشيط الخبرة السابقة للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها: المؤشر السابع عشر

 يؤكد على ضرورة حل الطالب لصفحة  التهيئة في بداية كل فصل  31-3

Get Ready for Chapter…  لمراجعة الخبرة السابقة قبل البدء
لكترونية إبعملية التعلم من خالل تدريبات في الكتاب وعلى روابط 

 .الختبارات قصيرة مماثلة

    4 ت

1.22 2.22 

    322 ن

 Scaffoldingمقترحات متنوعة في فقرة أسئلة البناء  يقدم 31-2

Questions في كل درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة في مرحلة 

Teach بالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها. 

    4 ت

1.22 2.22 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

بشكل   start smartيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فصل البداية الذكية  31-1
صريح لمراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها 

 .لدراسة محتوى الكتاب وكيفية تنفيذهاالمتعلمون 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

يمكن المعلم من تنشيط  Pre-AP Activity اً استهاللي اً يقدم نشاط 31-4
الخبرة السابقة لدى الطالب قبل البدء بحل تدريبات محددة لتوضيح 

 .مفهوم ما

   1 3 ت
2.21 2.12  

   11 21 ن

للمعلم أهمية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب لمساعدته في  يوضح 31-1
ويقدم مقترحات لخطوات تنشيط  ،فهم المفردات والمهارات الجديدة

 Activate Priorاستراتيجية المناسبة من خالل فقرة إلوا ،المعرفة

Knowledge في صفحة  Classroom Solutions  في الكتيب
 .المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2.3 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  ٪41.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 2.21 3.13 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
" يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"المواصفة الخامسة 

، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه (2.21)وبانحراف معياري ، (3.13)تساوي 
، (2.21أقل من  -3.1)في المدى ما بين ؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطةالمواصفة 

 (.٪12.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  
، (3.11 – 3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   

يليه ، (3.11)وجاء المؤشر السابع عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
 (. 2.11)قيمته المؤشر السادس عشر بمتوسط حسابي 

، (1-31)، و(2-31)، و(1-31)، و(2-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 1-31)، و(4-31)و

بينما ، بدرجة متوسطة( 3-31)الشواهد في الدليل من منتجات المشروع، وجاء الشاهد 
ى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات جاءت  الشواهد األخر 

غياب فقرة : والمصادر التي تحقق هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع مثل
بمنظمات بصرية مثل جداول  Activate PriorKnowledgeتنشيط المعرفة السابقة 
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 (1-1-4)جدول 
 المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات 

 " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"  

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  IndependentLearningيشجع التعلم الذاتي والمستقل: المؤشر السادس عشر

يوجه المعلم في مخطط كل درس من خالل فقرة مهام المعلم  31-3
Teacher Works  إلى مصادر إلكترونية  في صفحة 

Technology  Solutions  تتضمن مهام متعددة تدعم التعلم الذاتي
 .والمستقل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التساؤالت الذاتية في بداية كل  31-2
وفي كل مرحلة من  Get ready for chapterفصل من خالل فقرة 

 Get Ready to learnمراحل الدرس مثل فقرة هل أنت مستعد للتعلم 
  Check Your Progressفي بداية كل درس، وتحقق من تعلمك 

 Check your understandingوتحقق من فهمك 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التساؤالت الذاتية في درس  31-1
 .بشكل صريح  Activityاالستكشاف المتضمنة في فقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

يوجه المعلم لتنفيذ مهام تشجع التعلم الذاتي لدى الطالب من خالل  31-4
، Extra Practice،Problem Solving Handbookاإلضافة في 

Mixed Problem Solving المتضمنة في كتيبStudent 

Handbook في ملحق الكتاب. 

 2 2   ت

2.1 2.11 
 12 12   ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على االستفادة من فقرة بنك المفاهيم  31-1
المتضمنة في كتيب  Concepts and Skills Bankوالمهارات 

Student Handbook في ملحق الكتاب للتعلم الذاتي والمستقل. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Reading in the Content Area في فقرة اً يقدم محتوى إلكتروني 31-1
 .يشجع التعلم المستقل Math onlineعلى رابط 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.21 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 ٪41.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 .يشجع تنشيط الخبرة السابقة للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها: المؤشر السابع عشر

 يؤكد على ضرورة حل الطالب لصفحة  التهيئة في بداية كل فصل  31-3

Get Ready for Chapter…  لمراجعة الخبرة السابقة قبل البدء
لكترونية إبعملية التعلم من خالل تدريبات في الكتاب وعلى روابط 

 .الختبارات قصيرة مماثلة

    4 ت

1.22 2.22 

    322 ن

 Scaffoldingمقترحات متنوعة في فقرة أسئلة البناء  يقدم 31-2

Questions في كل درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة في مرحلة 

Teach بالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها. 

    4 ت

1.22 2.22 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

بشكل   start smartيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فصل البداية الذكية  31-1
صريح لمراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها 

 .لدراسة محتوى الكتاب وكيفية تنفيذهاالمتعلمون 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

يمكن المعلم من تنشيط  Pre-AP Activity اً استهاللي اً يقدم نشاط 31-4
الخبرة السابقة لدى الطالب قبل البدء بحل تدريبات محددة لتوضيح 

 .مفهوم ما

   1 3 ت
2.21 2.12  

   11 21 ن

للمعلم أهمية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب لمساعدته في  يوضح 31-1
ويقدم مقترحات لخطوات تنشيط  ،فهم المفردات والمهارات الجديدة

 Activate Priorاستراتيجية المناسبة من خالل فقرة إلوا ،المعرفة

Knowledge في صفحة  Classroom Solutions  في الكتيب
 .المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2.3 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  ٪41.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 2.21 3.13 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
" يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"المواصفة الخامسة 

، مما يشير إلى أن درجة تحقق هذه (2.21)وبانحراف معياري ، (3.13)تساوي 
، (2.21أقل من  -3.1)في المدى ما بين ؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطةالمواصفة 

 (.٪12.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  
، (3.11 – 3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين   

يليه ، (3.11)وجاء المؤشر السابع عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
 (. 2.11)قيمته المؤشر السادس عشر بمتوسط حسابي 

، (1-31)، و(2-31)، و(1-31)، و(2-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 1-31)، و(4-31)و

بينما ، بدرجة متوسطة( 3-31)الشواهد في الدليل من منتجات المشروع، وجاء الشاهد 
ى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات جاءت  الشواهد األخر 

غياب فقرة : والمصادر التي تحقق هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع مثل
بمنظمات بصرية مثل جداول  Activate PriorKnowledgeتنشيط المعرفة السابقة 
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 ،فق مع دليل المعلمضمن محتويات الكتيب المر  Reading strategiesالتعلم في صفحة
وذلك لعدم توفر الكتيب الملحق مع دليل المعلم، وغياب فقرة مهام المعلم من مخطط 

في ملحق الكتاب، وغياب  Student Handbookالدرس، وعدم توفر كتيب 
 .Start Smartوفصل البداية الذكية ، Reading in the Content Areaفقرة

معلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى يدعم المحتوى ال" :المواصفة السادسة
  ."الطالب

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في دليل 

 :المعلم للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 (1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة  
 " يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب"

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر

ــــــي درس حــــــل المشــــــكلة  31-3  Problem-Solvingيوجــــــه  المعلــــــم ف

Investigation  ــــى اســــتراتيجية محــــددة مــــن ــــى تــــدريب الطــــالب عل إل
حـــل مســـألة ابســـط، البحـــث عـــن نمـــط، )اســـتراتيجيات حـــل المشـــكالت 

 ....(.الحل عكسياً 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه  المعلـم إلـى تشـجيع طالبـه لالسـتفادة مـن  الشـروحات والتـدريبات  31-2
  Problem Solving Handbookالمتنوعــة لحــل المشــكالت فــي 

فـــي المالحـــق التـــي تتطلـــب تطبيـــق الخطـــة المســـتهدفة بشـــكل مباشـــر و 
يشــير إليهـــا رأس الســـؤال مثـــل حـــل المشـــكالت باســـتعمال خطـــة تكـــوين 

، مــع تــوفر Write Equations to Solve Problemsمعادلــة 
 .اجابات الصحيحة لها في دليل المعلمإلا

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Analyzeيوجـه المعلـم إلـى أهميـة حـل  األسـئلة المتضـمنة فـي فقـرة   31-1

The Strategy لتحليل المشكلة والتأمل في أبعاد الخطة المستهدفة. 
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

ـــم لتـــدريب طالبـــة فـــي درس حـــل المشـــكالت تـــدريبًا مباشـــرًا  31-4 يوجـــه المعل
، Understand افهـم )على استخدام الخطوات األربع لحل المشـكالت 

 (Check ، تحقق Solve ، حل Plan خطط 

    4 ت

1.22 2.22 
  322 ن

  

 2 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

  ٪ 11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

398 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر التاسع عشر

ـــه علـــى اختيـــار  31-3 الخطـــة المناســـبة يقـــدم نصـــائح  للمعلـــم لتـــدريب طالب
 Problem-Solvingللحـــــــل مـــــــن خـــــــالل درس حـــــــل المشـــــــكلة

Investigation  من خالل فقرة تعليمTeach. 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Practice and problem solvingيقـدم إرشـادات للمعلـم فـي فقـرة   31-2
 .تشجع على اختيار استراتيجيات حل المشكالت

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

 Problem-Solvingيزود المعلم بمشاريع في صورة حل المشكالت  31-1

Projects في كل فصل. 

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن 

يـــزود المعلــــم بمصــــادر إضـــافية لتــــدريب طالبــــه علـــى حــــل مشــــكالت  31-4
فـــي صـــفحة القـــراءة والكتابـــة  Graphic Novelsحياتيـــة  فـــي فقـــرة 

Reading and Writing   تتضــمن قصــص مــن واقــع الحيــاة فــي
 .صفحة في مخطط كل فصل

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Word Problem Solving يوجــه المعلـــم لالســـتفادة مـــن الكتيــب 31-1
لتدريب الطالب على حل المشكالت في كل درس، مـع تـوفير الحلـول 

 .لها في دليل المعلم

 2.22   4  ت
 

2.222 
 

   322  ن

يــزود المعلــم بإرشــادات تشــجع االســتفادة مــن التــدريبات اإلضــافية لحــل  31-1
الموجــودة  فــي   Mixed Problem Solvingالمشــكلة مــن خــالل

Student Handbook   في نهاية كتاب الطالب. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 ,31 11,3  .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر  التاسع عشر

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر العشرون

يـــزود المعلـــم بأســـئلة تطلـــب مـــن الطالـــب تبريـــرًا لكـــل خطـــوة يقـــوم بهـــا  22-3
 .للحلللوصول 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ـــب تبريـــر  22-2 ـــة اإلضـــافية التـــي تتطل ـــم باألمثل لكـــل خطـــوة،  و  اً يـــزود المعل
 .تمثل تدريبًا مكثفًا على طريقة االستدالل الرياضي

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Reasoningيقـــدم للمعلـــم إرشـــادات لتـــدريب طالبـــة فـــي فقـــرة التبريـــر  22-1
 .بشكل صريح على االستدالل والبرهان الرياضي

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجــه المعلــم إلــى اســتخدام اســتراتيجية االســتدالل المنطقــي فــي بعــض  22-4
 .دروس التدريب على االختبارات المعيارية

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 2 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشر 

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العشر 

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة الرياضية: المؤشر الحادي والعشرون

بشكل صريح من  Reading Mathتؤكد فقرة قراءة الرياضيات  23-3
 .خالل مربعات الحوار في داخل الدرس على القراءة في الرياضيات

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج  Real- World Linkتوجه فقرة  23-2
 .اسم المصدر لمزيد من القراءة رابط أو

 3 1   ت
2.11 2.12 

 21 11   ن
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 ،فق مع دليل المعلمضمن محتويات الكتيب المر  Reading strategiesالتعلم في صفحة
وذلك لعدم توفر الكتيب الملحق مع دليل المعلم، وغياب فقرة مهام المعلم من مخطط 

في ملحق الكتاب، وغياب  Student Handbookالدرس، وعدم توفر كتيب 
 .Start Smartوفصل البداية الذكية ، Reading in the Content Areaفقرة

معلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى يدعم المحتوى ال" :المواصفة السادسة
  ."الطالب

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في دليل 

 :المعلم للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 (1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة  
 " يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب"

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر

ــــــي درس حــــــل المشــــــكلة  31-3  Problem-Solvingيوجــــــه  المعلــــــم ف

Investigation  ــــى اســــتراتيجية محــــددة مــــن ــــى تــــدريب الطــــالب عل إل
حـــل مســـألة ابســـط، البحـــث عـــن نمـــط، )اســـتراتيجيات حـــل المشـــكالت 

 ....(.الحل عكسياً 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه  المعلـم إلـى تشـجيع طالبـه لالسـتفادة مـن  الشـروحات والتـدريبات  31-2
  Problem Solving Handbookالمتنوعــة لحــل المشــكالت فــي 

فـــي المالحـــق التـــي تتطلـــب تطبيـــق الخطـــة المســـتهدفة بشـــكل مباشـــر و 
يشــير إليهـــا رأس الســـؤال مثـــل حـــل المشـــكالت باســـتعمال خطـــة تكـــوين 

، مــع تــوفر Write Equations to Solve Problemsمعادلــة 
 .اجابات الصحيحة لها في دليل المعلمإلا

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Analyzeيوجـه المعلـم إلـى أهميـة حـل  األسـئلة المتضـمنة فـي فقـرة   31-1

The Strategy لتحليل المشكلة والتأمل في أبعاد الخطة المستهدفة. 
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

ـــم لتـــدريب طالبـــة فـــي درس حـــل المشـــكالت تـــدريبًا مباشـــرًا  31-4 يوجـــه المعل
، Understand افهـم )على استخدام الخطوات األربع لحل المشـكالت 

 (Check ، تحقق Solve ، حل Plan خطط 

    4 ت

1.22 2.22 
  322 ن

  

 2 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

  ٪ 11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر التاسع عشر

ـــه علـــى اختيـــار  31-3 الخطـــة المناســـبة يقـــدم نصـــائح  للمعلـــم لتـــدريب طالب
 Problem-Solvingللحـــــــل مـــــــن خـــــــالل درس حـــــــل المشـــــــكلة

Investigation  من خالل فقرة تعليمTeach. 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Practice and problem solvingيقـدم إرشـادات للمعلـم فـي فقـرة   31-2
 .تشجع على اختيار استراتيجيات حل المشكالت

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

 Problem-Solvingيزود المعلم بمشاريع في صورة حل المشكالت  31-1

Projects في كل فصل. 

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن 

يـــزود المعلــــم بمصــــادر إضـــافية لتــــدريب طالبــــه علـــى حــــل مشــــكالت  31-4
فـــي صـــفحة القـــراءة والكتابـــة  Graphic Novelsحياتيـــة  فـــي فقـــرة 

Reading and Writing   تتضــمن قصــص مــن واقــع الحيــاة فــي
 .صفحة في مخطط كل فصل

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Word Problem Solving يوجــه المعلـــم لالســـتفادة مـــن الكتيــب 31-1
لتدريب الطالب على حل المشكالت في كل درس، مـع تـوفير الحلـول 

 .لها في دليل المعلم

 2.22   4  ت
 

2.222 
 

   322  ن

يــزود المعلــم بإرشــادات تشــجع االســتفادة مــن التــدريبات اإلضــافية لحــل  31-1
الموجــودة  فــي   Mixed Problem Solvingالمشــكلة مــن خــالل

Student Handbook   في نهاية كتاب الطالب. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 ,31 11,3  .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر  التاسع عشر

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر العشرون

يـــزود المعلـــم بأســـئلة تطلـــب مـــن الطالـــب تبريـــرًا لكـــل خطـــوة يقـــوم بهـــا  22-3
 .للحلللوصول 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ـــب تبريـــر  22-2 ـــة اإلضـــافية التـــي تتطل ـــم باألمثل لكـــل خطـــوة،  و  اً يـــزود المعل
 .تمثل تدريبًا مكثفًا على طريقة االستدالل الرياضي

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Reasoningيقـــدم للمعلـــم إرشـــادات لتـــدريب طالبـــة فـــي فقـــرة التبريـــر  22-1
 .بشكل صريح على االستدالل والبرهان الرياضي

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجــه المعلــم إلــى اســتخدام اســتراتيجية االســتدالل المنطقــي فــي بعــض  22-4
 .دروس التدريب على االختبارات المعيارية

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 2 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشر 

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العشر 

 .يستهدف تنمية مهارات القراءة الرياضية: المؤشر الحادي والعشرون

بشكل صريح من  Reading Mathتؤكد فقرة قراءة الرياضيات  23-3
 .خالل مربعات الحوار في داخل الدرس على القراءة في الرياضيات

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج  Real- World Linkتوجه فقرة  23-2
 .اسم المصدر لمزيد من القراءة رابط أو

 3 1   ت
2.11 2.12 

 21 11   ن



398

399 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجـــه المعلـــم إلـــى مصـــادر متعـــددة تشـــجع القـــراءة مثـــل كتيـــب قـــراءة  23-1
 ، والرياضـــيات ومـــادة األدبReading for Studentللطالـــب 

Mathematics and Literature  مـــــــــن خـــــــــالل فقـــــــــرة
Recommended Outside  في صفحة القراءة والكتابـة فـي مخطـط

 .الفصل

 4    ت

2.22 2.22 

 322    ن

تـوفر المفــردات بشــكل معلــن فــي بدايـةكل درس وفــي بدايــة ونهايــة كــل  23-4
 فصل والشرح المصاحب لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة الرياضية

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Whatمـا تقولـه األبحـاث  يوجه المعلم إلى القـراءة الرياضـية فـي فقـرة 23-1

Research Says  التـــــي تقـــــدم نتـــــائج ألبحـــــاث ودراســـــات مرتبطـــــة
 .بالمحتوى الرياضي لدروس الفصل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Reading in theيوجــه المعلــم إلــى القــراءة بشــكل صــريح فــي فقــرة 23-1

Content Area  على الرابطglencoe.com في كل فصل. 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 ,21 31,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

 .يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الثاني والعشرون

يقـــدم إرشـــادات للمعلـــم لتنميـــة مهـــارات الكتابـــة بشـــكل صـــريح فـــي كـــل  22-3
 .Writing in Mathدرس في فقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

ارشــادات للمعلــم لتوجيــه  Foldables يقــدم فــي فقــرة مطويــة الفصــل  22-2
واســـــتخدامها فـــــي فتـــــرة  ،وكيفيـــــة تفعيلهـــــا ،طالبـــــه إلـــــى التـــــدوين فيهـــــا

 .ومقترحات لتنظيمها في كل درس ،المراجعة

    4 ت

    322 ن 2.222 1.22

    322 ن

يوجــه المعلـــم إلـــى تـــدريب الطـــالب علــى الكتابـــة الرياضـــية مـــن خـــالل  22-1
 .Teach with Tech لكترونية للفصل في فقرة إمدونة 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 2 11,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 

 .يستهدف تنمية مهارات الترابط لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون

يوجــــــه المعلــــــم إلــــــى الطــــــرق المناســــــبة لتــــــدريب الطــــــالب علــــــى تطبيــــــق  21-3
 Chapterالرياضــيات فــي ســياقات أخــرى مــن خــالل مشــروع الفصــل 

project 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

ــم لتــذكير طالبــه بأهميــة تطبيــق مــا تعلمــوه فــي الــدرس  اً يقــدم مقترحــ 21-2 للمعل
من مهارات ومفاهيم لتطبيقها في سياقات أخرى متعلقة بها في فقـرة الكـرة 

 .للدرس Assess ضمن  بدائل فقرة  Crystal Ballالبلورية 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 what is math got to do withيقدم فـي فقـرة الرياضـيات فـي حياتنـا  21-1

it   نصـــائح وتعليمـــات لتـــدريب الطـــالب علـــى ربـــط الرياضـــيات بســـياقات
 .أخرى

  4   ت
3.22 2.222 

  322   ن

تتضمن  More Fun Facts يزود المعلم بفقرة حقائق أكثر متعة  21-4
معلومات ثقافية ترفيهية متنوعة توجه الطالب لربط أهداف الوحدة بواقع 

 . تهحيا

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه المعلم إلى مصادر متنوعة تربط المعرفة الرياضية للطالب بواقع  21-1
 Real-World Problemالحياة من خالل مشكالت حياتية، مثل 

Solving Graphic Novels. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2 3.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

  ٪42 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

 .يشجع استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم لدى الطالب: المؤشر الرابع والعشرون

يوجه المعلم إلى تنفيذ أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة  24-3
ورموز في األنشطة االستهاللية للدرس، الرياضية من نماذج، ورسوم، 

 .وفي درس االستكشاف

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يقدم إرشادات للمعلم لتدريب طالبه على تمثيل المفاهيم الرياضية  24-2
 .Study skillوالجداول في فقرة مهارة الدراسة  ،باستخدام المخططات

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

لكترونية عديدة لتمثيل المفهوم الرياضي بأكثر من إيوفر للمعلم فرصا  24-1
 ...جدول، صورة ثابتة، صور حركة،)طريقة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.222 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون

مثـل إنشـاء المخططـات  ،يقـدم أنشـطة متعـددة تتطلـب التمثيـل البصـري 21-3
 .والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية ،المركبة

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Start smart  تقـديم  دروس فصـل البدايـة الذكيـةيشـجع المعلـم علـى  21-2
 .و تتضمن تدريبات ترتبط بصور من الواقع  في كل درس

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

ـــل وتفســـير التمثـــيالت  21-1 ـــب تحلي ـــى أنشـــطة متعـــددة تتطل يوجـــه المعلـــم إل
البصــرية التــي تبــرز فــي دروس االستكشــاف والتوســع التــي تطبــق فــي 

 .المعامل

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

 Vocabulary Puzzle حجيـة المفـرداتأيقدم للمعلم فـي فقـرة صـانع  21-4

Maker  طــرق متعــددة لتمثيــل المفــردات الرياضــية فــي صــفحات دليــل
 Study guide and Reviewالدراسة والمراجعة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

انترنـــت لتطـــوير إللكترونيـــة علـــى اإيـــوفر للمعلـــم بـــدائال تقنيـــة وروابطـــا  21-1
 Math inطالبـــه مـــن خـــالل فقـــرات مثـــل  الثقافـــة البصـــرية لـــدى

Motion ،Graphing Technology Personal Tutor  ،
Other Calculator Strokes . 

 4    ت

2.222 2.222 
 322    ن

 ,3 3.31 .نيالخامس والعشر  المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 

 ,22 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 ٪ 12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة
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 المؤشرات والشواهد ش-م
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 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجـــه المعلـــم إلـــى مصـــادر متعـــددة تشـــجع القـــراءة مثـــل كتيـــب قـــراءة  23-1
 ، والرياضـــيات ومـــادة األدبReading for Studentللطالـــب 

Mathematics and Literature  مـــــــــن خـــــــــالل فقـــــــــرة
Recommended Outside  في صفحة القراءة والكتابـة فـي مخطـط

 .الفصل

 4    ت

2.22 2.22 

 322    ن

تـوفر المفــردات بشــكل معلــن فــي بدايـةكل درس وفــي بدايــة ونهايــة كــل  23-4
 فصل والشرح المصاحب لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة الرياضية

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Whatمـا تقولـه األبحـاث  يوجه المعلم إلى القـراءة الرياضـية فـي فقـرة 23-1

Research Says  التـــــي تقـــــدم نتـــــائج ألبحـــــاث ودراســـــات مرتبطـــــة
 .بالمحتوى الرياضي لدروس الفصل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Reading in theيوجــه المعلــم إلــى القــراءة بشــكل صــريح فــي فقــرة 23-1

Content Area  على الرابطglencoe.com في كل فصل. 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 ,21 31,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

 .يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الثاني والعشرون

يقـــدم إرشـــادات للمعلـــم لتنميـــة مهـــارات الكتابـــة بشـــكل صـــريح فـــي كـــل  22-3
 .Writing in Mathدرس في فقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

ارشــادات للمعلــم لتوجيــه  Foldables يقــدم فــي فقــرة مطويــة الفصــل  22-2
واســـــتخدامها فـــــي فتـــــرة  ،وكيفيـــــة تفعيلهـــــا ،طالبـــــه إلـــــى التـــــدوين فيهـــــا

 .ومقترحات لتنظيمها في كل درس ،المراجعة

    4 ت

    322 ن 2.222 1.22

    322 ن

يوجــه المعلـــم إلـــى تـــدريب الطـــالب علــى الكتابـــة الرياضـــية مـــن خـــالل  22-1
 .Teach with Tech لكترونية للفصل في فقرة إمدونة 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 2 11,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 

 .يستهدف تنمية مهارات الترابط لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون

يوجــــــه المعلــــــم إلــــــى الطــــــرق المناســــــبة لتــــــدريب الطــــــالب علــــــى تطبيــــــق  21-3
 Chapterالرياضــيات فــي ســياقات أخــرى مــن خــالل مشــروع الفصــل 

project 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

ــم لتــذكير طالبــه بأهميــة تطبيــق مــا تعلمــوه فــي الــدرس  اً يقــدم مقترحــ 21-2 للمعل
من مهارات ومفاهيم لتطبيقها في سياقات أخرى متعلقة بها في فقـرة الكـرة 

 .للدرس Assess ضمن  بدائل فقرة  Crystal Ballالبلورية 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 what is math got to do withيقدم فـي فقـرة الرياضـيات فـي حياتنـا  21-1

it   نصـــائح وتعليمـــات لتـــدريب الطـــالب علـــى ربـــط الرياضـــيات بســـياقات
 .أخرى

  4   ت
3.22 2.222 

  322   ن

تتضمن  More Fun Facts يزود المعلم بفقرة حقائق أكثر متعة  21-4
معلومات ثقافية ترفيهية متنوعة توجه الطالب لربط أهداف الوحدة بواقع 

 . تهحيا

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه المعلم إلى مصادر متنوعة تربط المعرفة الرياضية للطالب بواقع  21-1
 Real-World Problemالحياة من خالل مشكالت حياتية، مثل 

Solving Graphic Novels. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2 3.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

  ٪42 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

 .يشجع استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم لدى الطالب: المؤشر الرابع والعشرون

يوجه المعلم إلى تنفيذ أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة  24-3
ورموز في األنشطة االستهاللية للدرس، الرياضية من نماذج، ورسوم، 

 .وفي درس االستكشاف

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يقدم إرشادات للمعلم لتدريب طالبه على تمثيل المفاهيم الرياضية  24-2
 .Study skillوالجداول في فقرة مهارة الدراسة  ،باستخدام المخططات

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

لكترونية عديدة لتمثيل المفهوم الرياضي بأكثر من إيوفر للمعلم فرصا  24-1
 ...جدول، صورة ثابتة، صور حركة،)طريقة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.222 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون

مثـل إنشـاء المخططـات  ،يقـدم أنشـطة متعـددة تتطلـب التمثيـل البصـري 21-3
 .والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية ،المركبة

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Start smart  تقـديم  دروس فصـل البدايـة الذكيـةيشـجع المعلـم علـى  21-2
 .و تتضمن تدريبات ترتبط بصور من الواقع  في كل درس

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

ـــل وتفســـير التمثـــيالت  21-1 ـــب تحلي ـــى أنشـــطة متعـــددة تتطل يوجـــه المعلـــم إل
البصــرية التــي تبــرز فــي دروس االستكشــاف والتوســع التــي تطبــق فــي 

 .المعامل

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

 Vocabulary Puzzle حجيـة المفـرداتأيقدم للمعلم فـي فقـرة صـانع  21-4

Maker  طــرق متعــددة لتمثيــل المفــردات الرياضــية فــي صــفحات دليــل
 Study guide and Reviewالدراسة والمراجعة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

انترنـــت لتطـــوير إللكترونيـــة علـــى اإيـــوفر للمعلـــم بـــدائال تقنيـــة وروابطـــا  21-1
 Math inطالبـــه مـــن خـــالل فقـــرات مثـــل  الثقافـــة البصـــرية لـــدى

Motion ،Graphing Technology Personal Tutor  ،
Other Calculator Strokes . 

 4    ت

2.222 2.222 
 322    ن

 ,3 3.31 .نيالخامس والعشر  المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 

 ,22 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 ٪ 12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى "المواصفة السادسة 

مما يشير إلى أن درجة تحقق ( 2.22)، وانحراف معياري قيمته (3.11)تساوي " الطالب
 ،( 2.21أقل من -3.1)توسط في المدى بين ؛ حيث يقع هذا الممتوسطةهذه المواصفة 

 (.٪12.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  
، وجاء (1 – 3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

، يليه المؤشر الثاني (1.22)المؤشر العشرون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
في المرتبة الثانية يأتي المؤشر الثامن عشر ( 2.11)يمته والعشرون بمتوسط حسابي ق

وبمتوسط  ،يليه المؤشر الرابع والعشرون بدرجة متوسطة، (2.21)بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة الخامسة يأتي المؤشر التاسع عشر بمتوسط حسابي (2)حسابي قيمته 

، ويليه (3.22)بي قيمته ، يليه المؤشر الثالث والعشرون بمتوسط حسا(3.11)قيمته 
، يليه في المرتبة السابعة (3.31)المؤشر الخامس والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة ،(3.31)المؤشر الحادي والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 
، (3-31)و، (4-31)، و(1-31)، و(3-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
( 2-22)و، (3-22)، و(4-23)، و(3-23)، و(4-22)، و(3-22)، و(2-31)و
بدرجة مرتفعة مما يدل على ( 1-21)، و(3-21)، و(2-24)، و(3-24)، و(21-2)

وع، وتحقق الشاهدان توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من المشر 
 -Real، بدرجة متوسطة، وذلك لعدم توفر المصدر في فقرة (1-22)، و(31-1)

World Link  وجاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد
مشاريع في  :مثل ،من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع

وال تتوفر فقرة  ،في كل فصل Problem-Solving Projectsصورة حل المشكالت 
Graphic Novels من واقع الحياة في صفحة في مخطط كل  اً التي تتضمن قصص

في صفحات المالحق، وال يوجد صفحة تدعم   Student Handbookفصل، وال تتوفر 
، Reading for Studentمهارات القراءة والكتابة، وال تتوفر كتيبات قراءة للطالب 

 glencoe.com، والرابط Mathematics and Literatureوالرياضيات ومادة األدب 
وال تتوفر فقرة الرياضيات في حياتنا   Notesغير متوفر، وال تتوفر فقرة مالحظات 

422 
 

 ،More Fun Factsوال تتوفر فقرة حقائق أكثر متعة ، بشكل صريح وقد تتوفر ضمنيا
الذكية وهذه الدروس غير موجودة في الدليل المترجم، وال وذلك لوجودها في دروس البداية 

وهذه الصفحة غير  ،لوجودها في صفحة القراءة والكتابة Graphic Novelsتتوفر فقرة  
وال تتوفر ، Start smartوال تتوفر دروس فصل البداية الذكية ، موجودة في الدليل

، ال يوجه المعلم إلى Study guide and Reviewصفحات دليل الدراسة والمراجعة 
، Reading for Studentمصادر متعددة تشجع القراءة مثل كتيب قراءة للطالب 

من خالل فقرة Mathematics and Literature  والرياضيات ومادة األدب
Recommended Outside  في صفحة القراءة والكتابة  كما في مخطط الفصل في

وفقرة   Building Math Vocabularyلم بفقرة، وال يزود المع31الدليل األصل مثال ص
Review Math Vocabulary التي تساعد في قراءة وفهم   ،في بداية كل درس

، وال يوجه المعلم إلى  17Aوتمثيلها في الدليل األصل مثال ص  ،المفردات الرياضية
 Mathعلى الرابط  Reading in the Content Areaالقراءة بشكل صريح في فقرة

Online كما في الدليل األصل، وال يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة  ،في كل فصل
لتدريب الطالب على تطبيق الرياضيات في سياقات أخرى من خالل صفحات محطات 

مهام متنوعة لربط  1في مخطط الفصل يقدم خاللها  Learning Stationsالتعلم 
بينما يتم تقديم  ،14G-14Hل ص كما في الدليل األصل مثا ،الرياضيات بسياقات أخرى

د دون اإلشارة إلى 32مثال ص ،مهام فقط في مخطط كل فصل في الدليل المشروع 1
 Vocabulary Puzzle حجية المفرداتأصانع وال يقدم للمعلم في فقرة كيفية تطبيقها، 

Maker  طرق متعددة لتمثيل المفردات الرياضية في صفحات دليل الدراسة والمراجعة
Study guide and Review  311في الدليل األصل مثال ص. 

تدعم الطالب في المذاكرة  يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة: المواصفة السابعة
 والتنظيم الذاتي  

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول     
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في دليل ، التكرارات

 :المعلم  للصف الخامس االبتدائي كما يلي
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى "المواصفة السادسة 

مما يشير إلى أن درجة تحقق ( 2.22)، وانحراف معياري قيمته (3.11)تساوي " الطالب
 ،( 2.21أقل من -3.1)توسط في المدى بين ؛ حيث يقع هذا الممتوسطةهذه المواصفة 

 (.٪12.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  
، وجاء (1 – 3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

، يليه المؤشر الثاني (1.22)المؤشر العشرون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
في المرتبة الثانية يأتي المؤشر الثامن عشر ( 2.11)يمته والعشرون بمتوسط حسابي ق

وبمتوسط  ،يليه المؤشر الرابع والعشرون بدرجة متوسطة، (2.21)بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة الخامسة يأتي المؤشر التاسع عشر بمتوسط حسابي (2)حسابي قيمته 

، ويليه (3.22)بي قيمته ، يليه المؤشر الثالث والعشرون بمتوسط حسا(3.11)قيمته 
، يليه في المرتبة السابعة (3.31)المؤشر الخامس والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة ،(3.31)المؤشر الحادي والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 
، (3-31)و، (4-31)، و(1-31)، و(3-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
( 2-22)و، (3-22)، و(4-23)، و(3-23)، و(4-22)، و(3-22)، و(2-31)و
بدرجة مرتفعة مما يدل على ( 1-21)، و(3-21)، و(2-24)، و(3-24)، و(21-2)

وع، وتحقق الشاهدان توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من المشر 
 -Real، بدرجة متوسطة، وذلك لعدم توفر المصدر في فقرة (1-22)، و(31-1)

World Link  وجاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد
مشاريع في  :مثل ،من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع

وال تتوفر فقرة  ،في كل فصل Problem-Solving Projectsصورة حل المشكالت 
Graphic Novels من واقع الحياة في صفحة في مخطط كل  اً التي تتضمن قصص

في صفحات المالحق، وال يوجد صفحة تدعم   Student Handbookفصل، وال تتوفر 
، Reading for Studentمهارات القراءة والكتابة، وال تتوفر كتيبات قراءة للطالب 

 glencoe.com، والرابط Mathematics and Literatureوالرياضيات ومادة األدب 
وال تتوفر فقرة الرياضيات في حياتنا   Notesغير متوفر، وال تتوفر فقرة مالحظات 
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 ،More Fun Factsوال تتوفر فقرة حقائق أكثر متعة ، بشكل صريح وقد تتوفر ضمنيا
الذكية وهذه الدروس غير موجودة في الدليل المترجم، وال وذلك لوجودها في دروس البداية 

وهذه الصفحة غير  ،لوجودها في صفحة القراءة والكتابة Graphic Novelsتتوفر فقرة  
وال تتوفر ، Start smartوال تتوفر دروس فصل البداية الذكية ، موجودة في الدليل

، ال يوجه المعلم إلى Study guide and Reviewصفحات دليل الدراسة والمراجعة 
، Reading for Studentمصادر متعددة تشجع القراءة مثل كتيب قراءة للطالب 

من خالل فقرة Mathematics and Literature  والرياضيات ومادة األدب
Recommended Outside  في صفحة القراءة والكتابة  كما في مخطط الفصل في

وفقرة   Building Math Vocabularyلم بفقرة، وال يزود المع31الدليل األصل مثال ص
Review Math Vocabulary التي تساعد في قراءة وفهم   ،في بداية كل درس

، وال يوجه المعلم إلى  17Aوتمثيلها في الدليل األصل مثال ص  ،المفردات الرياضية
 Mathعلى الرابط  Reading in the Content Areaالقراءة بشكل صريح في فقرة

Online كما في الدليل األصل، وال يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة  ،في كل فصل
لتدريب الطالب على تطبيق الرياضيات في سياقات أخرى من خالل صفحات محطات 

مهام متنوعة لربط  1في مخطط الفصل يقدم خاللها  Learning Stationsالتعلم 
بينما يتم تقديم  ،14G-14Hل ص كما في الدليل األصل مثا ،الرياضيات بسياقات أخرى

د دون اإلشارة إلى 32مثال ص ،مهام فقط في مخطط كل فصل في الدليل المشروع 1
 Vocabulary Puzzle حجية المفرداتأصانع وال يقدم للمعلم في فقرة كيفية تطبيقها، 

Maker  طرق متعددة لتمثيل المفردات الرياضية في صفحات دليل الدراسة والمراجعة
Study guide and Review  311في الدليل األصل مثال ص. 

تدعم الطالب في المذاكرة  يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة: المواصفة السابعة
 والتنظيم الذاتي  

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول     
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في دليل ، التكرارات

 :المعلم  للصف الخامس االبتدائي كما يلي
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 (1-1-4)جدول
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة

 " مة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتييزود المعلم بمهمات ومهارات مه"  
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر: المؤشر السادس والعشرون

 How to use your mathيوجه المعلم من خالل صفحة  21-3

book  الطالب إلى الطريقة المناسبة لدراسة الرياضيات
 .باستخدام محتوى الكتاب

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

يزود المعلم بأدوات تقويمية تنمي مهارات الدراسة لديه في فقرة   21-2
في صفحات دليل  Anticipation Guide)دليل التوقع 

 Study guide and Reviewالمراجعة والمذاكرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

يقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ المهام المتضمنة في دليل الدراسة  21-1
في نهاية كل فصل   Study Guide and Reviewوالمراجعة 

لتحسين الفهم والتذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح المفردات 
 .سئلة اختبارية على المفرداتأبأرقام الصفحات، و 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Lesson-by-Lessonإرشادات للمعلم لتنفيذ فقرةيقدم  21-4

Review  المتضمنة في دليل الدراسة والمراجعة لتنمية مهارات
مدعمة  ،الدراسة لدى طالبه بتقديم األفكار الرئيسة للدروس

 .باألمثلة بشكل مبسط يسهل تذكرها

 4    ت

2.22 2.22 

 322    ن

 2 2.11 .نيالسادس والعشر المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

 2 ٪21 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السابع والعشرون

 Standardized TestPracticeتقدم فقرة االختبار المعياري  21-3
 .في كل درس تدريب على هذا النوع من االختبارات

 4  =  ت
22, 22, 

 322    ن

التي  Standardized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية  21-2
ترتبط بالمعرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل فصل توجيه 
صريح للتدرب على مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى 

 .الصفحة

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 Answer Sheetيزود المعلم بصفحة من ورقة اإلجابة  21-1

Practice  وراق أهمية تدريب الطالب على استخدام أتوضح
 .   جابة تماثل تلك المستخدمة في االختبارات المعيارية الوطنيةإ

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

تتوفر إرشادات ونماذج  تساعد المعلم في تدريب طالبه على  21-4
 Preparing for standardizedنماذج االختبارات المعيارية 

tests  في الصفحات الختامية لكل فصل مزودة بحلولها
 (اسبوعية، والشهريةألاليومية، وا)

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

فرصا للمعلم إلنشاء Exam View الكتروني إلتوفر المصدر ا 21-1
 .أوراق عمل واختبارات معيارية

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2.42 .نيالمؤشر السابع والعشر  المتوسط الحسابي لمستوى تحقق

424 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  ٪31 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 

 .يقدم إرشادات ومخططات متنوعة لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: المؤشر الثامن والعشرون

في الصفحة األولى من كل  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3
وكل فصل توجيهات صريحة لتنظيم المهارات والمعرفة  ،درس

 .الرياضية في مخططات تساعد في التذكر والدراسة

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

يقدم للمعلم إرشادات وأفكارا لتقديم درس المراجعة والدراسة  21-2
Study Guide and Review   تساعد الطالب في المذاكرة

 .والدراسة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Concept يوجه المعلم إلى أهمية إطار المفاهيم الرياضية 21-1

SummaryأوKey Concept  في كل درس لتنمية
استراتيجيات متعددة لتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية تساعد 

 .الطالب في التذكر والفهم

    4 ت

1.22 2.222 
 322 ن

   

 ,31 3.12 .نيلمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر المتوسط الحسابي 

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر التاسع والعشرون

إلى  Foldablesيوجه المعلم من خالل فقرة منظمات الدراسة  21-3
تشجيع الطالب على تلخيص وتدوين ما فهموه من الدرس في 

 .مطوية الفصل

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

للمعلم أهمية تعويد  Summarizing توضح  فقرة التلخيص  21-2
الطالب على تلخيص النقاط المهمة فيما يدرسونه والطريقة في 

في الكتيب  Classroom Solutionsصفحة حلول صفية 
 .المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

ساليب متعددة أاستخدام  Assessيقدم مقترحات للمعلم في فقرة  21-1
بأسلوبهم لتشجيع الطالب على تدوين ما فهموه من الدرس 

 .Ticket Out the Doorالخاص مثل بطاقات الخروج

    4 ت

1.22 2.222 
 322 ن

   

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 ,22 3.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 ٪ 42.2 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول     
يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة "المواصفة السابعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق (2.22)، وبإنحراف معياري (3.21)تساوي " والتنظيم الذاتي
أقل  -2.11)المتوسط في المدى ما بين ؛ حيث جاء هذا منخفضة هذه المواصفة

 (.٪42.2)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1من
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 (1-1-4)جدول
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة

 " مة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتييزود المعلم بمهمات ومهارات مه"  
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر: المؤشر السادس والعشرون

 How to use your mathيوجه المعلم من خالل صفحة  21-3

book  الطالب إلى الطريقة المناسبة لدراسة الرياضيات
 .باستخدام محتوى الكتاب

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

يزود المعلم بأدوات تقويمية تنمي مهارات الدراسة لديه في فقرة   21-2
في صفحات دليل  Anticipation Guide)دليل التوقع 

 Study guide and Reviewالمراجعة والمذاكرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

يقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ المهام المتضمنة في دليل الدراسة  21-1
في نهاية كل فصل   Study Guide and Reviewوالمراجعة 

لتحسين الفهم والتذكر لدى الطالب بتقديم مفتاح المفردات 
 .سئلة اختبارية على المفرداتأبأرقام الصفحات، و 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Lesson-by-Lessonإرشادات للمعلم لتنفيذ فقرةيقدم  21-4

Review  المتضمنة في دليل الدراسة والمراجعة لتنمية مهارات
مدعمة  ،الدراسة لدى طالبه بتقديم األفكار الرئيسة للدروس

 .باألمثلة بشكل مبسط يسهل تذكرها

 4    ت

2.22 2.22 

 322    ن

 2 2.11 .نيالسادس والعشر المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

 2 ٪21 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السابع والعشرون

 Standardized TestPracticeتقدم فقرة االختبار المعياري  21-3
 .في كل درس تدريب على هذا النوع من االختبارات

 4  =  ت
22, 22, 

 322    ن

التي  Standardized Testتقدم نماذج االختبارات المعيارية  21-2
ترتبط بالمعرفة والمهارات المطلوبة في نهاية كل فصل توجيه 
صريح للتدرب على مهارات محددة تظهر في مستطيل أعلى 

 .الصفحة

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 Answer Sheetيزود المعلم بصفحة من ورقة اإلجابة  21-1

Practice  وراق أهمية تدريب الطالب على استخدام أتوضح
 .   جابة تماثل تلك المستخدمة في االختبارات المعيارية الوطنيةإ

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

تتوفر إرشادات ونماذج  تساعد المعلم في تدريب طالبه على  21-4
 Preparing for standardizedنماذج االختبارات المعيارية 

tests  في الصفحات الختامية لكل فصل مزودة بحلولها
 (اسبوعية، والشهريةألاليومية، وا)

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

فرصا للمعلم إلنشاء Exam View الكتروني إلتوفر المصدر ا 21-1
 .أوراق عمل واختبارات معيارية

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2.42 .نيالمؤشر السابع والعشر  المتوسط الحسابي لمستوى تحقق

424 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  ٪31 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 

 .يقدم إرشادات ومخططات متنوعة لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: المؤشر الثامن والعشرون

في الصفحة األولى من كل  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3
وكل فصل توجيهات صريحة لتنظيم المهارات والمعرفة  ،درس

 .الرياضية في مخططات تساعد في التذكر والدراسة

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

يقدم للمعلم إرشادات وأفكارا لتقديم درس المراجعة والدراسة  21-2
Study Guide and Review   تساعد الطالب في المذاكرة

 .والدراسة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Concept يوجه المعلم إلى أهمية إطار المفاهيم الرياضية 21-1

SummaryأوKey Concept  في كل درس لتنمية
استراتيجيات متعددة لتنظيم المهارات والمعرفة الرياضية تساعد 

 .الطالب في التذكر والفهم

    4 ت

1.22 2.222 
 322 ن

   

 ,31 3.12 .نيلمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر المتوسط الحسابي 

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر التاسع والعشرون

إلى  Foldablesيوجه المعلم من خالل فقرة منظمات الدراسة  21-3
تشجيع الطالب على تلخيص وتدوين ما فهموه من الدرس في 

 .مطوية الفصل

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

للمعلم أهمية تعويد  Summarizing توضح  فقرة التلخيص  21-2
الطالب على تلخيص النقاط المهمة فيما يدرسونه والطريقة في 

في الكتيب  Classroom Solutionsصفحة حلول صفية 
 .المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

ساليب متعددة أاستخدام  Assessيقدم مقترحات للمعلم في فقرة  21-1
بأسلوبهم لتشجيع الطالب على تدوين ما فهموه من الدرس 

 .Ticket Out the Doorالخاص مثل بطاقات الخروج

    4 ت

1.22 2.222 
 322 ن

   

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 ,22 3.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 ٪ 42.2 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول     
يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة "المواصفة السابعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق (2.22)، وبإنحراف معياري (3.21)تساوي " والتنظيم الذاتي
أقل  -2.11)المتوسط في المدى ما بين ؛ حيث جاء هذا منخفضة هذه المواصفة

 (.٪42.2)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1من
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، وجاء (2-2.42)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    
، يليه (2.22) المؤشر التاسع والعشرون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته

يليه المؤشر ، (3.12)ي المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قمته المؤشر الثامن والعشرون ف
يليه المؤشر السابع والعشرون بمتوسط ( 2.11)السادس والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

 .في المرتبة األخيرة( 2.42)حسابي قيمته 
( 1-21)، و(3-21)و،(1-21)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    

يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من  بدرجة مرتفعة مما
بينما جاءت الشواهد األخرى ، بدرجة متوسطة( 2-21)وتحقق الشاهد ، منتجات المشروع

 How to useصفحة : مثل ،في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات

your math book  ووجودها  ،جودها في كتاب الطالبفي دليل المعلم بالرغم من و
 Study guideوصفحات دليل المراجعة والمراجعة ، Volume1أيضا في األصل في 

and Review ، وفقرة االختبار المعياريTest Practice  في جميع الدروس، وفقرة
Lesson-by-Lesson Review  المتضمنة في دليل الدراسة والمراجعة لتنمية مهارات

طالبه بتقديم األفكار الرئيسة للدروس مدعمة باألمثلة بشكل مبسط يسهل الدراسة لدى 
( Anticipation Guide)تذكرها، ولم يزود المعلم بأدوات تقويمية في فقرة دليل التوقع 

   .Study guide and Reviewفي صفحات دليل المراجعة والمذاكرة 
 .يات، وطرائق تقديمهايدعم المحتوى فهم المعلمين للرياض: المواصفة الثامنة 

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في دليل 

 :المعلم  الصف الخامس االبتدائي كما يلي
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 (1-1-4)جدول 

 الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات 
 " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها" 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يوفر مصادر متنوعة للمعلمين وفق حاجات الطالب: المؤشر الثالثون

رؤية  Differentiated Instruction يقدم في فقرة تنويع التعليم  12-3
وكيفية الوصول  ،عامة حول تنويع التعليم، وتباين مستويات الطالب

وخيارات متعددة لتلبية حاجات الطالب وأنماط تعلمهم في  ،إليهم
 .مقدمات الدليل وفي كل درس

    4 ت

1.22 2.222 
 322 ن

   

 Chapterيقدم مقترحات للمعلم الستخدام كتيبات مصادر المعلم 12-2

Resources Masters حيث يتضمن كل درس  ،وفق حاجات الطالب
وشرح كيفية  ،صورًا لصفحات من هذه الكتيبات بأنواعها المتعددة

 مزودة باإلجابات استخدمها

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

يزود المعلم بصور للكتب المرتبطة مع كتاب الرياضيات للصف الواحد  12-1
 Three ضمن فقرة البرامج المستخدمة للرسم والتمثيل ومصادر الصور

Horizontally Aligned Programs في مقدمات الدليل. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

التي تغطي  The Research Baseيزود المعلم بروابط لقاعدة البحوث  12-4
البرامج الرياضية، وكيف تساعد البحوث المستمرة مع الطالب 
والمعلمين واألكاديميين والخبراء في بناء جميع برامج الرياضيات من 

 على أسس قوية متينة الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر
 .في مقدمات الدليل

 4    ت

2.22 2.22 

 322    ن

إلى كتيب  Practice and Reviewتوجه فقرة التدريب والمراجعة  12-1
في الرئيسة للمراجعة السريعة للوالدين والطالب يتضمن المفردات 
 .الفصل وتدريبات للتحقق من فهم الطالب في مخطط الفصل

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 RTI Response toتوجه فقرة التجاوب مع االحتياجات  12-1

Intervention   المعلم إلى تدريبات متنوعة  وأدوات التقييم تناسب
جميع المستويات االمختلفة للطالب في الصف الواحد في مخطط 

 .الفصل

   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

أفكارا تقنية Teach with Tech  يوفر في فقرة درس باستخدام التقنية 12-1
 .متنوعة لتقديم المحتوى الرياضي تلبي حاجات الطالب

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.21 3.33 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 ٪11 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 .يقدم بدائل متنوعة للتطوير المهني وفق حاجات المعلمين: المؤشر الحادي والثالثون

وتحديد احتياجاته من خالل صفحة  ،يوجه المعلم إلى التأمل الذاتي 13-3
  PreK-12 Data-Driven Professional التطوير المهني
Development  في مقدمة دليل المعلم ليختار البرامج التدريبية التي

 .تناسب تلك االحتياجات

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن
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، وجاء (2-2.42)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    
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 How to useصفحة : مثل ،في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات

your math book  ووجودها  ،جودها في كتاب الطالبفي دليل المعلم بالرغم من و
 Study guideوصفحات دليل المراجعة والمراجعة ، Volume1أيضا في األصل في 
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   .Study guide and Reviewفي صفحات دليل المراجعة والمذاكرة 
 .يات، وطرائق تقديمهايدعم المحتوى فهم المعلمين للرياض: المواصفة الثامنة 

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في دليل 

 :المعلم  الصف الخامس االبتدائي كما يلي
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 (1-1-4)جدول 

 الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنةالتكرارات والمتوسطات 
 " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها" 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

خلفية  Focus on Math Backgroundتقدم فقرة المحتوى الرياضي  13-2
  .رياضية للمعلم تغطي المهارات والمعرفة المستهدفة في مخطط الدرس

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

تقدم فقرة محتوى رياضي في فقرة في معظم الدروس مخصصة للمعلم  13-1
 Personalizedوبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل معلم  ،الجديد

.Professional Development  . 

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن

أقراص ورش عمل : يوجه المعلم إلى مصادر متعددة للتطوير المهني مثل 13-4
DVD Workshops انترنتإلوروابط البرامج التدريبية على اOnline 

Courses   وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل معلم Personalized 

.Professional Development في مقدمات الدليل، وفي مخطط الفصل. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Professionalيزود المعلم في كل فصل بفقرة التطوير المهني  13-1

Development ، تظهر في مخطط الفصل تتضمن روابط المكتبة
ودروسًا تطبيقية  ،الكترونية التابعة للشركة التي تعرض دروسًا نموذجيةإلا

 .الستراتيجيات تدريسية محددة

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2 3.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث

 .يدعم المعلم في عمليات التخطيط لتعليم محتوى الكتاب: المؤشر الثاني والثالثون

أساليب تخطيط سهلة  Planning for Success تقدم فقرة مساعد المعلم  12-3
الروابط اإللكترونية،  تشمل جميع مكونات الكتاب المطبوعة، التقنية،

 .اليدويات في مقدمات الدليل

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن

مخطط بياني يوضح تقسيم  The school year تقدم فقرة السنة الدراسية  12-2
 .محتوى كتاب الطالب بما يتوافق مع موعد االختبارات التقويمية

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

يتضمن قائمة الدروس  Chapter  Overviewيقدم مخطط الفصل  12-1
، ومقترحات للمدة الزمنية لعرض Lessons and Objectives  واألهداف

 .Pacing your Lessons كل درس في فقرة المخطط الزمني للدروس

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 ،يقدم نظرة عامة للفصل من خالل مخطط الفصل يتضمن قائمة الدروس 12-4
اثرائية، ومواقع تنويع إلالمتحققة، والمصادر ا NCTMواألهداف ومعايير 

 .تساعد المعلم في التخطيط لكل درس... والمواد التقنية، ،التعليم

   4  ت

   322  ن 2222 2.22

    322 ن

في مقدمة كل فصل   Assessment and Interventionيقدم في فقرة  12-1
أدوات التقويم والمعالجة المتاحة في الفصل المحدد معروضة حسب المراحل 

 (.الختامي -التكويني -التشخيصي)الثالث للتقويم 

   1 3 ت
2.21 2.12 

  11 21 ن
 

 ,2 1,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر االثاني والثالث

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث

 .للتعلميقدم مداخل وخططاا متنوعة للمعلم لتهيئة البيئة الصفية الداعمة : المؤشر الثالث والثالثون

 Materials needs forيزود المعلم في فقرة أدوات ضرورية  للفصل  11-3

Chapter  بمخطط للمواد التي يحتاجها لتنظيم البيئة الصفية في مخطط
 .الفصل

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Additional Lesson يزود المعلم في فقرة مصادر إضافية للدرس 11-2

Resources مصادر لتهيئة البيئة الصفية تتضمن الشفافيات 

Transparencies ومطبوعات أخرى Other Print Products  ،
، واألدوات التقنية Teacher Tech Toolsواألدوات التقنية للمعلم 

 .Student Tech Tools للطالب 

 4    ت

..2.2 2.222 
 322    ن

رشادات  11-1 يزود المعلم في مخطط كل درس بالمواد الالزمة وفرص التقييم وا 
ومقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم البيئة الصفية في  ،لكيفية استخدامها

 .Teacher Resourcesمصادر المعلم  فقرة

   3 1 ت
2.11 2.12 

 21 11 ن
  

 Interactiveيوجه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية 11-4

Classroom  من خالل فقرة Technology for Every Lesson 

  ،في مخطط الفصل، ومن خالل موقع الشركة   Math in Motionو
 التأكد، وقرص مرن يحتوي عروض حاسوبية لتدريبات فصلية، وتدريبات

لكترونية ألدوات الدراسة، وتطبيقات على إاالختبارات القصيرة، وروابط و 
 .المفاهيم

 1 3   ت

2.21 2.12 

 11 21   ن

العديد من Classroom Solutions تتضمن صفحات حلول صفية  11-1
تلبي احتياجات و  ،الفقرات التي تساعد المعلم في تنظيم البيئة الصفية

وذوي االحتياجات الخاصة في  ،فيها صعوبات التعلم جميع الفئات بما
 .الكتيب المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2.1 3.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث

 ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث

 ,31 3.24 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

 ٪43.1                .الثامنةالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها"المواصفة الثامنة 

؛ منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.31)، وبانحراف معياري (3.24)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1-2.11)  جاء هذا المتوسط في المدىبينحيث 

(43.1٪.) 
، (3.1 – 3.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

، يليه ( 3.1)وجاء المؤشر الثاني والثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
، ثم المؤشر (3.31)المؤشر الثالث والثالثون في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر الحادي والثالثون في المرتبة الثالثة (3.33) يمتهالثالثون بمتوسط حسابي ق
 .درجته منخفضة جدًا واحتل بذلك المرتبة األخيرة( 3.22)بمتوسط حسابي قيمته 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار
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أدوات التقويم والمعالجة المتاحة في الفصل المحدد معروضة حسب المراحل 

 (.الختامي -التكويني -التشخيصي)الثالث للتقويم 

   1 3 ت
2.21 2.12 

  11 21 ن
 

 ,2 1,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر االثاني والثالث

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث

 .للتعلميقدم مداخل وخططاا متنوعة للمعلم لتهيئة البيئة الصفية الداعمة : المؤشر الثالث والثالثون

 Materials needs forيزود المعلم في فقرة أدوات ضرورية  للفصل  11-3

Chapter  بمخطط للمواد التي يحتاجها لتنظيم البيئة الصفية في مخطط
 .الفصل

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

428 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Additional Lesson يزود المعلم في فقرة مصادر إضافية للدرس 11-2

Resources مصادر لتهيئة البيئة الصفية تتضمن الشفافيات 

Transparencies ومطبوعات أخرى Other Print Products  ،
، واألدوات التقنية Teacher Tech Toolsواألدوات التقنية للمعلم 

 .Student Tech Tools للطالب 

 4    ت

..2.2 2.222 
 322    ن

رشادات  11-1 يزود المعلم في مخطط كل درس بالمواد الالزمة وفرص التقييم وا 
ومقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم البيئة الصفية في  ،لكيفية استخدامها

 .Teacher Resourcesمصادر المعلم  فقرة

   3 1 ت
2.11 2.12 

 21 11 ن
  

 Interactiveيوجه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية 11-4

Classroom  من خالل فقرة Technology for Every Lesson 

  ،في مخطط الفصل، ومن خالل موقع الشركة   Math in Motionو
 التأكد، وقرص مرن يحتوي عروض حاسوبية لتدريبات فصلية، وتدريبات

لكترونية ألدوات الدراسة، وتطبيقات على إاالختبارات القصيرة، وروابط و 
 .المفاهيم

 1 3   ت

2.21 2.12 

 11 21   ن

العديد من Classroom Solutions تتضمن صفحات حلول صفية  11-1
تلبي احتياجات و  ،الفقرات التي تساعد المعلم في تنظيم البيئة الصفية

وذوي االحتياجات الخاصة في  ،فيها صعوبات التعلم جميع الفئات بما
 .الكتيب المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2.1 3.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث

 ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث

 ,31 3.24 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

 ٪43.1                .الثامنةالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها"المواصفة الثامنة 

؛ منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.31)، وبانحراف معياري (3.24)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1-2.11)  جاء هذا المتوسط في المدىبينحيث 

(43.1٪.) 
، (3.1 – 3.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

، يليه ( 3.1)وجاء المؤشر الثاني والثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
، ثم المؤشر (3.31)المؤشر الثالث والثالثون في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر الحادي والثالثون في المرتبة الثالثة (3.33) يمتهالثالثون بمتوسط حسابي ق
 .درجته منخفضة جدًا واحتل بذلك المرتبة األخيرة( 3.22)بمتوسط حسابي قيمته 
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بدرجة ( 1-11)، و(3-11)، و(2-13)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
هذه الشواهد في الدليل من منتجات مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها 

بدرجة متوسطة ( 1-12)، و(4-12)، و(1-12)، و(2-12)المشروع، وتحققت الشواهد 
مخططات كل درس تتوفر في صفحة مصادر المعلم لألنشطة الصفية فقط،  نتيجة ألن

، وجاءت الشواهد األخرى في المستوى 1بينما عددها في األصل ،4وتحتوي مصادر بعدد 
صفحة قاعدة : وذلك لغياب العديد من الفقرات من الدليل للمشروع مثل، ض جداً المنخف

وفقرة ، Practice and Reviewوفقرة  التدريب والمراجعة  The Research Baseالبحوث
، وفقرة مصادر إضافية RTI Response to Interventionالتجاوب مع االحتياجات 

، The school yearرة السنة الدراسية ، وفقAdditional Lesson Resourcesللدرس 
، وال PreK-12 Data-Driven Professional Developmentوصفحة التطوير المهني

لبعض االستراتيجيات التعليمية، ولم  اً نظري اً يوجد كتيب مرفق مع دليل المعلم الذي يقدم إطار 
 .اشارة إلى الفصول التفاعلية في الدليل من المشروعإليتم ا

يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة " :ة التاسعةالمواصف
  ."للتقويم والمعالجة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول     
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل المعلم  

 :الصف الخامس االبتدائي كما يلي
 

 ( 1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة

 " م أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةيدعم المعلم في استخدا" 
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله : المؤشر الرابع والثالثون

تشخيصي، تكويني، ) يوجه المعلم إلى مراحل التقويم . 14-3
وكيفية استهدافه لكل مرحلة في  ،وتعريف كل نوع  ،(ختامي

 Comprehensive Assessment صفحات نظام تقويم شامل

System في مقدمات الكتاب. 

   2 2 ت

2.12 2.11 
   12 12 ن

إلى مواقع  Chapter Planner يوجه المعلم في مخطط الفصل 14-2
 .تحقق التقويم بمراحله الثالث

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

412 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تربط التقويم بجميع مراحل الدرس  يقدم في كل درس مهاما 14-1
 .ويقدم خيارات متنوعة للمعلم في كل مرحلة

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 ,11 2.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث

  ٪1,12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث

 Assessment Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر الخامس والثالثون

يقــدم إرشـــادات للمعلـــم لتنفيــذ اختبـــار التهيئـــة فــي بدايـــة كـــل فصـــل  11-3
Get ready for chapter…  لتقـويم المكتسـبات الالزمـة لـتعلم

 .المعرفة الرياضية المستهدفة وتزويده بروابط داعمه

    4 ت
1.22 2 .22 

    322 ن

وأســــاليبة  ،يقــــدم للمعلــــم خلفيــــة نظريــــة حــــول التقــــويم التشخيصــــي 11-2
المتاحة فـي كتـاب الطالـب والمصـادر األخـرى فـي مقـدمات الـدليل 

 Comprehensiveفـــــــي صـــــــفحة نظـــــــام التقـــــــويم الشـــــــامل 

Assessment System  ـــة مـــزود بصـــور لهـــذه المصـــادر وكيفي
 .االستفادة منها

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن

 Assessment andيتوفر في مخطط للتقويم في بداية كل فصـل 11-1

Intervention   خيــارات للتقــويم التشخيصــي تقــدم فــي بدايــة كــل
دليــل  -كتـاب الطالــب)فصـل وكــل درس مــع تحديـد موقــع وجودهــا 

 .Chapter Resource Masters)المصدر اإلضافي  –المعلم 

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن

يوجه المعلم إلى مصـادر إضـافية يتـوفر فيهـا اختبـارات تشخيصـية  11-4
 Leveled Lesson Resourcesللدرس في صفحة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 ,21 11,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

  ٪1,12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر السادس والثالثون

خلفية نظرية حول التقـويم التكـويني وأسـاليبه المتاحـة  يقدم للمعلم 11-3
والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي  ،فــي كتــاب الطالــب

 Comprehensiveصـــــــــفحة نظـــــــــام التقـــــــــويم الشـــــــــامل 

Assessment System  مــزود بصــور لهــذه المصــادر وكيفيــة
 .االستفادة منها

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن

 يزود المعلم بمهام متنوعـة للتقـويم التكـويني تظهـر بشـكل صـريح 11-2
(Formative Assessment  ) ـــــدرس فـــــي فقـــــرات خطـــــة ال
(Teach-Practice- Assess )في كل درس. 

    4 ت

    322 ن 2.222 1.22

   322  ن

ـــــل فـــــي  11-1 ـــــويم التكـــــويني تتمث ـــــارات متنوعـــــة للتق ـــــم لخي يوجـــــه المعل
 Mid-Chapter اختبـارات قصـيرة، واختبـارات منتصـف الفصـل

Quiz  ومهــام أخــرى فــي ضــوء طبيعــة المعلومــات المــراد جمعهــا
 .عن مستوى التقدم

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يقــدم إرشــادات للمعلــم لالســتفادة مــن المهــام المتضــمنه فــي دليــل  11-4
للتقــويم    Study Guide and Review المراجعـة والدراسـة

 .التكويني

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
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بدرجة ( 1-11)، و(3-11)، و(2-13)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
هذه الشواهد في الدليل من منتجات مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها 

بدرجة متوسطة ( 1-12)، و(4-12)، و(1-12)، و(2-12)المشروع، وتحققت الشواهد 
مخططات كل درس تتوفر في صفحة مصادر المعلم لألنشطة الصفية فقط،  نتيجة ألن

، وجاءت الشواهد األخرى في المستوى 1بينما عددها في األصل ،4وتحتوي مصادر بعدد 
صفحة قاعدة : وذلك لغياب العديد من الفقرات من الدليل للمشروع مثل، ض جداً المنخف

وفقرة ، Practice and Reviewوفقرة  التدريب والمراجعة  The Research Baseالبحوث
، وفقرة مصادر إضافية RTI Response to Interventionالتجاوب مع االحتياجات 

، The school yearرة السنة الدراسية ، وفقAdditional Lesson Resourcesللدرس 
، وال PreK-12 Data-Driven Professional Developmentوصفحة التطوير المهني

لبعض االستراتيجيات التعليمية، ولم  اً نظري اً يوجد كتيب مرفق مع دليل المعلم الذي يقدم إطار 
 .اشارة إلى الفصول التفاعلية في الدليل من المشروعإليتم ا

يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة " :ة التاسعةالمواصف
  ."للتقويم والمعالجة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول     
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل المعلم  

 :الصف الخامس االبتدائي كما يلي
 

 ( 1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة

 " م أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةيدعم المعلم في استخدا" 
 المؤشرات والشواهد ش-م

 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله : المؤشر الرابع والثالثون

تشخيصي، تكويني، ) يوجه المعلم إلى مراحل التقويم . 14-3
وكيفية استهدافه لكل مرحلة في  ،وتعريف كل نوع  ،(ختامي

 Comprehensive Assessment صفحات نظام تقويم شامل

System في مقدمات الكتاب. 

   2 2 ت

2.12 2.11 
   12 12 ن

إلى مواقع  Chapter Planner يوجه المعلم في مخطط الفصل 14-2
 .تحقق التقويم بمراحله الثالث

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

412 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تربط التقويم بجميع مراحل الدرس  يقدم في كل درس مهاما 14-1
 .ويقدم خيارات متنوعة للمعلم في كل مرحلة

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 ,11 2.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث

  ٪1,12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث

 Assessment Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر الخامس والثالثون

يقــدم إرشـــادات للمعلـــم لتنفيــذ اختبـــار التهيئـــة فــي بدايـــة كـــل فصـــل  11-3
Get ready for chapter…  لتقـويم المكتسـبات الالزمـة لـتعلم

 .المعرفة الرياضية المستهدفة وتزويده بروابط داعمه

    4 ت
1.22 2 .22 

    322 ن

وأســــاليبة  ،يقــــدم للمعلــــم خلفيــــة نظريــــة حــــول التقــــويم التشخيصــــي 11-2
المتاحة فـي كتـاب الطالـب والمصـادر األخـرى فـي مقـدمات الـدليل 

 Comprehensiveفـــــــي صـــــــفحة نظـــــــام التقـــــــويم الشـــــــامل 

Assessment System  ـــة مـــزود بصـــور لهـــذه المصـــادر وكيفي
 .االستفادة منها

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن

 Assessment andيتوفر في مخطط للتقويم في بداية كل فصـل 11-1

Intervention   خيــارات للتقــويم التشخيصــي تقــدم فــي بدايــة كــل
دليــل  -كتـاب الطالــب)فصـل وكــل درس مــع تحديـد موقــع وجودهــا 

 .Chapter Resource Masters)المصدر اإلضافي  –المعلم 

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن

يوجه المعلم إلى مصـادر إضـافية يتـوفر فيهـا اختبـارات تشخيصـية  11-4
 Leveled Lesson Resourcesللدرس في صفحة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 ,21 11,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

  ٪1,12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر السادس والثالثون

خلفية نظرية حول التقـويم التكـويني وأسـاليبه المتاحـة  يقدم للمعلم 11-3
والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي  ،فــي كتــاب الطالــب

 Comprehensiveصـــــــــفحة نظـــــــــام التقـــــــــويم الشـــــــــامل 

Assessment System  مــزود بصــور لهــذه المصــادر وكيفيــة
 .االستفادة منها

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن

 يزود المعلم بمهام متنوعـة للتقـويم التكـويني تظهـر بشـكل صـريح 11-2
(Formative Assessment  ) ـــــدرس فـــــي فقـــــرات خطـــــة ال
(Teach-Practice- Assess )في كل درس. 

    4 ت

    322 ن 2.222 1.22

   322  ن

ـــــل فـــــي  11-1 ـــــويم التكـــــويني تتمث ـــــارات متنوعـــــة للتق ـــــم لخي يوجـــــه المعل
 Mid-Chapter اختبـارات قصـيرة، واختبـارات منتصـف الفصـل

Quiz  ومهــام أخــرى فــي ضــوء طبيعــة المعلومــات المــراد جمعهــا
 .عن مستوى التقدم

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يقــدم إرشــادات للمعلــم لالســتفادة مــن المهــام المتضــمنه فــي دليــل  11-4
للتقــويم    Study Guide and Review المراجعـة والدراسـة

 .التكويني

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه المعلم إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام  11-1
 .Math on lineمتنوعة للتقويم التكويني في فقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 ,3 41.3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث

 41.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث
٪ 

 

 Summative Assessment.يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر السابع والثالثون

يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم الختامي وأساليبه المتاحة  11-3
في كتاب الطالب والمصادر األخرى في مقدمات الدليل في 

 Comprehensive Assessmentصفحة نظام التقويم الشامل 

System وكيفية االستفادة منها ،مزود بصور لهذه المصادر. 

   3 1 ت

2.11 2.122 
   21 11 ن

يوجه المعلم لخيارات متنوعة للتقويم الختامي تتمثل في اختبارات  11-2
، واالختبارات التراكمية المعيارية Chapter Test  الفصل

Cumulative Standardized Test Practice ومهام أخرى ،
 .في ضوء طبيعة المعلومات المستهدفة

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يوجه المعلم لمصادر وروابط إلكترونية تقدم خيارات للتقويم  11-1
 Chapter، وكتيب Exam Viewالختامي مثل قرص 

Resource Masters. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

يوجه المعلم إلى استخدام المطويات ومشروع الفصل للتقويم  11-4
 .الختامي

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم إلى اختبارات معيارية متنوعة في الصفحات  11-1
 Multipleالختامية للفصل مابين اختبارات االختيار من متعدد 

Choice  واختبارات تتطلب إجابات مطولةExtended-

Response Practice  واختبارات اإلجابة القصيرة Short-

Response Practice  لفكرة اإلجابة عن وغيرها مع تقديم شرح
 .األسئلة وشروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 .يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر الثامن والثالثون

يوجــه الطالــب للتــدرب  ،لالختبــار التشخيصــي اً يقــدم للمعلــم خيــار  11-3
علـــى اختبـــارات إلكترونيـــة تقـــدم لـــه التغذيـــة الراجعـــة الفوريـــة فـــي 
صفحات اختبارات التهيئة، واختبارات منتصـف الفصـل، واختبـار 

 .الفصل

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يوجه المعلم لتشجيع طالبه إلى اختبـارات ذاتيـة علـى الموقـع مـن  11-2
 .في كل درس Self-Check Quizخالل فقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Exam Viewيقدم  للمعلم مـن خـالل  االختبـارات اإللكترونيـة   11-1
إرشادات لبناء وتصميم اختبـارات إلكترونيـة تشـجع التقـويم الـذاتي 

 .لدى الطالب

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يقـدم إرشــادات للمعلـم حــول كيفيـة تنفيــذ االختبـارات المعياريــة فــي  11-4
 .الصفحات الختامية لدعم التقويم الذاتي

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.222 .1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

  ٪1.31 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر التاسع والثالثون

 يقــــــدم نصـــــــائح للمعلــــــم فـــــــي صـــــــفحات نظــــــام تقـــــــويم شــــــامل  11-3

Comprehensive Assessment System    للمعالجــة اليوميــة
 .والمكثفة حسب مستوى الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن 

والمكثفـــة فـــي  ،يوجـــه المعلـــم إلـــى مصـــادر متعـــددة للمعالجـــة اليوميـــة 11-2
 Assessmentمراحل التقويم الثالث حسب مستوى الطالب في فقرة 

and Interventions  في مخطط الفصل. 

 1 3  ت
 

 
3.21 2.12 

  11 21  ن
فـــي كتـــاب ..." مســـتعد لدراســـة فصـــل"يقـــدم خيـــارات المعالجـــة لفقـــرة  11-1

الطالـب، حســب احتيـاج كــل طالــب بنـاًء علــى نتـائج االختبــار، وتقســم 
فـــوق مســـتوى : المعالجـــة إلـــى ثـــالث مســـتويات حســـب عـــدد األخطـــاء

الصـــــف الدراســـــي، ضـــــمن مســـــتوى الصـــــف الدراســـــي، دون مســـــتوى 
 .Diagnostic Assessmentالصف في فقرة 

   4  ت

2.22 2222 
   322  ن

المعالجـة الالزمـة  Data Driven Decision Makingتـوفر فقـرة  11-4
 ،منتصـف الفصـل حسب نتائج الطالب فـي االختبـار التشخيصـي، أو

مجموعـة أسـئلة  تتكون من جدول يعـرض لكـل سـؤال أو و، أوالختامي
ـــار دروس الفصـــل التـــي تقيســـها هـــذه األســـئلة، والمهـــارة و  ،فـــي االختب

التـــي تقيســـها األســــئلة، والخطـــأ الــــذي وقـــع فيــــه الطالـــب، والمصــــادر 
 .المتنوعة التي يمكن للمعلم استخدامها في العالج

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

حلــول بديلــة متنوعــة لمعالجــة عــدم  Interventionتقــدم فقــرة التــدخل  11-1
مناسبة  التدريبات لفهم الدروس في صفحات دليل الدراسـة والمراجعـة 

Study guide and Review 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

للمعلـم لعمــل  اً مقترحــ Two-Day Optionتقـدم فقـرة بــدائل اليـومين  11-1
مراجعــة شــاملة للفصــل باســتخدام صــفحات اختبــارات التقــويم الشــامل 

 Study guide and Reviewفي صفحات دليل الدراسة والمراجعة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

شــــرح لفكــــرة   Multible-Choice Questionsيقــــدم فــــي فقــــرة   11-1
اجابــــة باإلضــــافة إلــــى أســــاليب متعــــددة إلوطريقــــة تحديــــد ا ،األســــئلة
 .الحل العكسي لإلجاباتو  مثل إزالة بعض الخيارات، عنها لإلجابة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

شـــرح لفكـــرة  Gridded-Response Questionsيقـــدم فـــي فقـــرة   11-1
اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلـى شـروط متعـددة لطريقـة 

 .تحديد اإلجابة عنها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

تتـــوفر مخططـــات فـــي صـــفحات االختبـــارات المعياريـــة توجـــه الطالـــب  11-1
 .إلى الدروس المرتبطة بكل سؤال

 4    ت
..22 2.222 

 322    ن

 ,211 3.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

  ٪11.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 2.31 3.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

 ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يوجه المعلم إلى مصادر وروابط إلكترونية يتوفر فيها مهام  11-1
 .Math on lineمتنوعة للتقويم التكويني في فقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 ,3 41.3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث

 41.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث
٪ 

 

 Summative Assessment.يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر السابع والثالثون

يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم الختامي وأساليبه المتاحة  11-3
في كتاب الطالب والمصادر األخرى في مقدمات الدليل في 

 Comprehensive Assessmentصفحة نظام التقويم الشامل 

System وكيفية االستفادة منها ،مزود بصور لهذه المصادر. 

   3 1 ت

2.11 2.122 
   21 11 ن

يوجه المعلم لخيارات متنوعة للتقويم الختامي تتمثل في اختبارات  11-2
، واالختبارات التراكمية المعيارية Chapter Test  الفصل

Cumulative Standardized Test Practice ومهام أخرى ،
 .في ضوء طبيعة المعلومات المستهدفة

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يوجه المعلم لمصادر وروابط إلكترونية تقدم خيارات للتقويم  11-1
 Chapter، وكتيب Exam Viewالختامي مثل قرص 

Resource Masters. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

يوجه المعلم إلى استخدام المطويات ومشروع الفصل للتقويم  11-4
 .الختامي

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم إلى اختبارات معيارية متنوعة في الصفحات  11-1
 Multipleالختامية للفصل مابين اختبارات االختيار من متعدد 

Choice  واختبارات تتطلب إجابات مطولةExtended-

Response Practice  واختبارات اإلجابة القصيرة Short-

Response Practice  لفكرة اإلجابة عن وغيرها مع تقديم شرح
 .األسئلة وشروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 .يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر الثامن والثالثون

يوجــه الطالــب للتــدرب  ،لالختبــار التشخيصــي اً يقــدم للمعلــم خيــار  11-3
علـــى اختبـــارات إلكترونيـــة تقـــدم لـــه التغذيـــة الراجعـــة الفوريـــة فـــي 
صفحات اختبارات التهيئة، واختبارات منتصـف الفصـل، واختبـار 

 .الفصل

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يوجه المعلم لتشجيع طالبه إلى اختبـارات ذاتيـة علـى الموقـع مـن  11-2
 .في كل درس Self-Check Quizخالل فقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Exam Viewيقدم  للمعلم مـن خـالل  االختبـارات اإللكترونيـة   11-1
إرشادات لبناء وتصميم اختبـارات إلكترونيـة تشـجع التقـويم الـذاتي 

 .لدى الطالب

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

412 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يقـدم إرشــادات للمعلـم حــول كيفيـة تنفيــذ االختبـارات المعياريــة فــي  11-4
 .الصفحات الختامية لدعم التقويم الذاتي

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.222 .1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

  ٪1.31 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر التاسع والثالثون

 يقــــــدم نصـــــــائح للمعلــــــم فـــــــي صـــــــفحات نظــــــام تقـــــــويم شــــــامل  11-3

Comprehensive Assessment System    للمعالجــة اليوميــة
 .والمكثفة حسب مستوى الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن 

والمكثفـــة فـــي  ،يوجـــه المعلـــم إلـــى مصـــادر متعـــددة للمعالجـــة اليوميـــة 11-2
 Assessmentمراحل التقويم الثالث حسب مستوى الطالب في فقرة 

and Interventions  في مخطط الفصل. 

 1 3  ت
 

 
3.21 2.12 

  11 21  ن
فـــي كتـــاب ..." مســـتعد لدراســـة فصـــل"يقـــدم خيـــارات المعالجـــة لفقـــرة  11-1

الطالـب، حســب احتيـاج كــل طالــب بنـاًء علــى نتـائج االختبــار، وتقســم 
فـــوق مســـتوى : المعالجـــة إلـــى ثـــالث مســـتويات حســـب عـــدد األخطـــاء

الصـــــف الدراســـــي، ضـــــمن مســـــتوى الصـــــف الدراســـــي، دون مســـــتوى 
 .Diagnostic Assessmentالصف في فقرة 

   4  ت

2.22 2222 
   322  ن

المعالجـة الالزمـة  Data Driven Decision Makingتـوفر فقـرة  11-4
 ،منتصـف الفصـل حسب نتائج الطالب فـي االختبـار التشخيصـي، أو

مجموعـة أسـئلة  تتكون من جدول يعـرض لكـل سـؤال أو و، أوالختامي
ـــار دروس الفصـــل التـــي تقيســـها هـــذه األســـئلة، والمهـــارة و  ،فـــي االختب

التـــي تقيســـها األســــئلة، والخطـــأ الــــذي وقـــع فيــــه الطالـــب، والمصــــادر 
 .المتنوعة التي يمكن للمعلم استخدامها في العالج

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

حلــول بديلــة متنوعــة لمعالجــة عــدم  Interventionتقــدم فقــرة التــدخل  11-1
مناسبة  التدريبات لفهم الدروس في صفحات دليل الدراسـة والمراجعـة 

Study guide and Review 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

للمعلـم لعمــل  اً مقترحــ Two-Day Optionتقـدم فقـرة بــدائل اليـومين  11-1
مراجعــة شــاملة للفصــل باســتخدام صــفحات اختبــارات التقــويم الشــامل 

 Study guide and Reviewفي صفحات دليل الدراسة والمراجعة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

شــــرح لفكــــرة   Multible-Choice Questionsيقــــدم فــــي فقــــرة   11-1
اجابــــة باإلضــــافة إلــــى أســــاليب متعــــددة إلوطريقــــة تحديــــد ا ،األســــئلة
 .الحل العكسي لإلجاباتو  مثل إزالة بعض الخيارات، عنها لإلجابة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

شـــرح لفكـــرة  Gridded-Response Questionsيقـــدم فـــي فقـــرة   11-1
اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلـى شـروط متعـددة لطريقـة 

 .تحديد اإلجابة عنها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

تتـــوفر مخططـــات فـــي صـــفحات االختبـــارات المعياريـــة توجـــه الطالـــب  11-1
 .إلى الدروس المرتبطة بكل سؤال

 4    ت
..22 2.222 

 322    ن

 ,211 3.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

  ٪11.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث

 2.31 3.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

 ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
" يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة"التاسعة 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.31)، وبانحراف معياري (3.12)تساوي 
، ونسبة تحقق (2.21أقل من -3.1)المتوسط في المدى بين ؛ حيث جاء هذا متوسطة

 (.٪12.1)هذه المواصفة تساوي 
، جاء (2.42 – 2.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين 

، يليه في (2.42)المؤشر الرابع والثالثون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
ويليه في ، (3.11)امس والثالثون بمتوسط حسابي قيمته المرتبة الثانية المؤشر الخ

ويليه في المرتبة ، (3.11)المرتبة الثالثة المؤشر السابع والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 
، (3.41)الرابعة المؤشر السادس والثالثون في المستوى المنخفض بمتوسط حسابي قيمته 

في ، (3.31)ثون بمتوسط حسابي قيمته ويليه في المرتبة الخامسة المؤشر التاسع والثال
وبذلك احتل المرتبة ( 2.1)حين جاء المؤشر الثامن والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 

 . األخيرة
، (1-14)و، (3-14)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد التالية بدرجة مرتفعة    
 ،(3-11)و، (4-11)و، (2-11)و، (3-11)و، (1-11)و، (2-11)و، (3-11)و
( 1-11)، و(3-11)، و(2-11)و، (3-11)، و(2-14)وجاءت الشواهد ، (4-11)و

في بداية كل  AssessmentPlannerوذلك ألن مخطط التقويم  ،في المستوى المتوسط
وتختلف كما ونوعا عن األصل حيث يتوفر في  ،فصل متوفر بمسمى مخطط التقويم

 Examفقرة  روابط إلكترونية أو رشادات للمعلم، ولكون الدليل ال يحتوي علىإاصل إلا

view ،Advance..... وألن المصادر اإلضافية التي فيها اختبارات تشخيصية للدرس ،
أقل عددا من الدليل للسلسلة األصل، في  Leveled Lesson Resourcesفي صفحة

نتيجة لغياب العديد من ، حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً 
: لفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثلوا ،المصادر

االختبارات المتنوعة في الصفحات الختامية للكتاب ما بين اختبارات معيارية 
standardized tests واختبارات تتطلب إجابات مطولة ،Extended -Response 

Practice   واختبارات اإلجابة القصيرةShort-Response Practice  ،فإنها غير متوفرة
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، وال يتوفر تشجيع self-check quizوال يوجد توجيه لتوفر اختبارات ذاتية على الموقع لفقرة 
لبناء اختبارات إلكترونية، وال تتوفر صفحات دليل الدراسة والمراجعة، وال تتوفر فقرة  

Gridded-Response Questions. 
  :"تعلم وتعليم الرياضياتيوظف التقنية لدعم : "المواصفة العاشرة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل المعلم 

 :الصف الخامس االبتدائي كما يلي
 ( 32-1-4)الجدول 

 والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة العاشرة ،لحسابيةالتكرارات والمتوسطات ا
 " يوظف التقنية لدعم تعلم  وتعليم الرياضيات" 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 جداا منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للمعلم: المؤشر األربعون

يوجــه االمعلــم إلــى روابــط إلكترونيــة تتضــمن نســخة كاملــة مــن الكتــاب فــي  42-3
 .أنترنتإلعلى ا More than Just a Textbookفقرة 

 2.222 2.22   4  ت
   322  ن

، المصــادر Planning for Successيقــدم فــي صــفحات التخطــيط للنجــاح  42-2
ـــة شـــاملة مدعمـــة بالصـــور  State-of-the-Art Technologyالتقنيـــة  رؤي

ــــم الرياضــــيات فــــي  ــــيم وتعل ــــدعم المعلــــم فــــي تعل ــــع المصــــادر التــــي ت لجمي
 .مقدمات الدليل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

إلـى مصـادر  Teacher Worksيوجه المعلم من خالل فقرة مهـام المعلـم  42-1
فـي مخطـط الفصــل  Technology Solutions إلكترونيـة  فـي صـفحة 

تشــير إلــى وجــود قــرص مــرن يســاعد المعلــم فــي تحديــد التــدريبات المناســبة 
لجميـــع مســـتويات الطـــالب فـــي الصـــف الواحـــد، وجـــدول توضـــيحي لتلـــك 

 .اجاتهاالمستويات واحتي

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Graphing calculator يعـرض فـي فقـرة الحاسـبة البيانيـة لتبسـيط الملفـات 42-4

easy files  مميــــزات الحاســــبة البيانيــــة واســـــتخداماتها فــــي صــــفحة 

Technology Solutions في مخطط الفصل. 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Exam Viewيقـدم إرشـادات للمعلـم لطريقـة تفعيـل االختبـارات التقويميـة   42-1
يتضمن وصف لمـا يحتويـه البرنـامج مـن خيـارات تقنيـة غنيـة تـدعم أهدافـه 
مثـــل األقـــراص المرنـــة وأقـــراص العـــرض، وروابـــط بالشـــبكة العنكبوتيـــة فـــي 

 .في مخطط الفصل Technology Solutions صفحة 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

فــي  Technology for Every Lessonيوجــه المعلــم مــن خــالل فقــرة  42-1
الكترونيــة المتاحــة لكــل درس تشــمل قــرص إلمخطــط الفصــل إلــى المصــادر ا

وفــي  ،مـرن يـوفر للمعلـم مصـادرا متنوعـة تسـاعده فـي تخطـيط وتقـديم الـدروس
 Teacher Works Plus- Diagnosticومتابعتهم مثل  ،تقييم أداء الطالب

and Assessment planner - Pluse-Solution Manuel وغيرها. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن



413

413 
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
" يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة"التاسعة 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.31)، وبانحراف معياري (3.12)تساوي 
، ونسبة تحقق (2.21أقل من -3.1)المتوسط في المدى بين ؛ حيث جاء هذا متوسطة

 (.٪12.1)هذه المواصفة تساوي 
، جاء (2.42 – 2.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين 

، يليه في (2.42)المؤشر الرابع والثالثون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
ويليه في ، (3.11)امس والثالثون بمتوسط حسابي قيمته المرتبة الثانية المؤشر الخ

ويليه في المرتبة ، (3.11)المرتبة الثالثة المؤشر السابع والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 
، (3.41)الرابعة المؤشر السادس والثالثون في المستوى المنخفض بمتوسط حسابي قيمته 

في ، (3.31)ثون بمتوسط حسابي قيمته ويليه في المرتبة الخامسة المؤشر التاسع والثال
وبذلك احتل المرتبة ( 2.1)حين جاء المؤشر الثامن والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 

 . األخيرة
، (1-14)و، (3-14)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد التالية بدرجة مرتفعة    
 ،(3-11)و، (4-11)و، (2-11)و، (3-11)و، (1-11)و، (2-11)و، (3-11)و
( 1-11)، و(3-11)، و(2-11)و، (3-11)، و(2-14)وجاءت الشواهد ، (4-11)و

في بداية كل  AssessmentPlannerوذلك ألن مخطط التقويم  ،في المستوى المتوسط
وتختلف كما ونوعا عن األصل حيث يتوفر في  ،فصل متوفر بمسمى مخطط التقويم

 Examفقرة  روابط إلكترونية أو رشادات للمعلم، ولكون الدليل ال يحتوي علىإاصل إلا

view ،Advance..... وألن المصادر اإلضافية التي فيها اختبارات تشخيصية للدرس ،
أقل عددا من الدليل للسلسلة األصل، في  Leveled Lesson Resourcesفي صفحة

نتيجة لغياب العديد من ، حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً 
: لفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثلوا ،المصادر

االختبارات المتنوعة في الصفحات الختامية للكتاب ما بين اختبارات معيارية 
standardized tests واختبارات تتطلب إجابات مطولة ،Extended -Response 

Practice   واختبارات اإلجابة القصيرةShort-Response Practice  ،فإنها غير متوفرة
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، وال يتوفر تشجيع self-check quizوال يوجد توجيه لتوفر اختبارات ذاتية على الموقع لفقرة 
لبناء اختبارات إلكترونية، وال تتوفر صفحات دليل الدراسة والمراجعة، وال تتوفر فقرة  

Gridded-Response Questions. 
  :"تعلم وتعليم الرياضياتيوظف التقنية لدعم : "المواصفة العاشرة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل المعلم 

 :الصف الخامس االبتدائي كما يلي
 ( 32-1-4)الجدول 

 والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة العاشرة ،لحسابيةالتكرارات والمتوسطات ا
 " يوظف التقنية لدعم تعلم  وتعليم الرياضيات" 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 جداا منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للمعلم: المؤشر األربعون

يوجــه االمعلــم إلــى روابــط إلكترونيــة تتضــمن نســخة كاملــة مــن الكتــاب فــي  42-3
 .أنترنتإلعلى ا More than Just a Textbookفقرة 

 2.222 2.22   4  ت
   322  ن

، المصــادر Planning for Successيقــدم فــي صــفحات التخطــيط للنجــاح  42-2
ـــة شـــاملة مدعمـــة بالصـــور  State-of-the-Art Technologyالتقنيـــة  رؤي

ــــم الرياضــــيات فــــي  ــــيم وتعل ــــدعم المعلــــم فــــي تعل ــــع المصــــادر التــــي ت لجمي
 .مقدمات الدليل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

إلـى مصـادر  Teacher Worksيوجه المعلم من خالل فقرة مهـام المعلـم  42-1
فـي مخطـط الفصــل  Technology Solutions إلكترونيـة  فـي صـفحة 

تشــير إلــى وجــود قــرص مــرن يســاعد المعلــم فــي تحديــد التــدريبات المناســبة 
لجميـــع مســـتويات الطـــالب فـــي الصـــف الواحـــد، وجـــدول توضـــيحي لتلـــك 

 .اجاتهاالمستويات واحتي

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Graphing calculator يعـرض فـي فقـرة الحاسـبة البيانيـة لتبسـيط الملفـات 42-4

easy files  مميــــزات الحاســــبة البيانيــــة واســـــتخداماتها فــــي صــــفحة 

Technology Solutions في مخطط الفصل. 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Exam Viewيقـدم إرشـادات للمعلـم لطريقـة تفعيـل االختبـارات التقويميـة   42-1
يتضمن وصف لمـا يحتويـه البرنـامج مـن خيـارات تقنيـة غنيـة تـدعم أهدافـه 
مثـــل األقـــراص المرنـــة وأقـــراص العـــرض، وروابـــط بالشـــبكة العنكبوتيـــة فـــي 

 .في مخطط الفصل Technology Solutions صفحة 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

فــي  Technology for Every Lessonيوجــه المعلــم مــن خــالل فقــرة  42-1
الكترونيــة المتاحــة لكــل درس تشــمل قــرص إلمخطــط الفصــل إلــى المصــادر ا

وفــي  ،مـرن يـوفر للمعلـم مصـادرا متنوعـة تسـاعده فـي تخطـيط وتقـديم الـدروس
 Teacher Works Plus- Diagnosticومتابعتهم مثل  ،تقييم أداء الطالب

and Assessment planner - Pluse-Solution Manuel وغيرها. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 جداا منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تعليمات لتفعيل بعض  Assignment worksيقدم في فقرة الواجبات   42-1
جابات وحلول متباينة  .المحتوى الرياضي من فروض وا 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع

  ٪32 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .يوجه مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للطالب: المؤشر الحادي واألربعون

ضافية للطالب في إيقدم للمعلم إرشادات من خالل فقرة تدريبات  43-3
StudentWorks Plus  محتويات قرص مرن مرفق مع  عن لالستفادة

وروابط إلكترونية للمحتوى تتضمن وأوراق عمل، وعروض  ،الكتاب
 .توضيحية في مخطط الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

وصف لمحتويات   Super DVDيقدم للمعلم في فقرة القرص الشامل 43-2
للرياضيات  منتجين للوسائط المتعددة، السباق الذهني، وعروض فيديو

في مخطط  Student Toolsأدوات الطالب .. في الحياة الواقعية
 .الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Mathرابط   Internet Resources انترنتإليقدم في فقرة مصادر ا 43-1

Online   تتضمن قائمة بأدوات الدراسة ومصادر الدروس، ومصادر
الفصول والوحدات، ومصادر إضافية أخرى مصنفة بما يناسب الطالب 

 .والمعلم وولي األمر في مخطط الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

  ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 .يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر الثاني واألربعون

 Extend يوجه المعلم إلى تطبيقات إلكترونية في دروس التوسع   42-3
الرسوم و  ،تتضمن تطبيقات المعرفة الرياضية كإنشاء الجداول اإللكترونية

البرمجيات الهندسية لتطوير  تطبيق الحاسبات البيانية أو أو ،بأنواعها
 .المعرفة وغيرها

   4  ت

2.22 2.22 
 322  ن

  

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 2 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

  ٪21.4 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول    
، (2.11)تساوي " يوظف التقنية  لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"المواصفة العاشرة 
؛ حيث جاء منخفضة ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1أقل من -2.11)هذا المتوسط في المدى بين 
(21.4٪.) 
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،  ويأتي (2 -2.21)وتفاوتت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة  بين 
، يليه المؤشر (2)المؤشر الثاني واألربعون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

 .ي المرتبة األخيرةف( 2.21)األربعون والمؤشر الحادي واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 
بدرجة متوسطة نظرًا لكون ( 3-42)، و(3-42) وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهدان   

يوجد محتوى في هذا الرابط، وجاءت الشواهد األخرى  ولكن ال ،الرابط متوفر في الدليل
في المستوى المنخفض جدًا، لغياب جميع الفقرات والمصادر المتعلقة بالتقنية في تلك 

 More thanفقرة  :مثل ،رات التي تحقق هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروعالفق

Just a Textbook والمصادر التقنية ،State-of-the-Art Technology وصفحة ،
 Examارشادات لطريقة تفعيل االختبارات التقويمية إلبدائل تقنية في مخطط الفصل، وا

View والقرص الشامل ،Super DVD. 
 .صة نتائج المحور األول لدليل المعلم الصف الخامس االبتدائيخال
ذكرها وتحليلها، ، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور السابق   

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 42)مواصفات، تضمنت ( 32)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 33-1-4)وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي

 (33-1-4)الجدول 
 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية

 لصف الخامس االبتدائيللدليل المعلم 
رقم 

 المواصفة
 المواصفات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

3 
ـــــدم المحتـــــوى دعمـــــًا للمعلـــــم للوصـــــول  جميـــــع إلـــــى يق

 .الطالب
 1 متوسط 11٪ 2.21 3.11

 1 متوسط ٪12.1 2.31 3.12 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن 2

 4 متوسط ٪13.1 2.24 3.11 .يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل 1

4 
الـتعلم النـوعي  لالتجـاه نحـو يقدم المحتوى دعمًا للمعلـم

 .المتعدد المداخل
 2 متوسط 12٪ 2.24 3.1

1 
ــــم ليجعــــل الطالــــب محــــورًا  يقــــدم المحتــــوى دعمــــًا للمعل

 .للعملية التعليمية
 1 متوسط 12.1٪ 2.22 3.13
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رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

1 
دعـــم المحتـــوى  المعلـــم  فـــي تحقيـــق معـــايير العمليـــات 

 .الرياضية لدى الطالب
 3 متوسط 12.1٪ 2.32 3.11

1 
 Practicing يــزود المعلــم بمهمــات ومهــارات مهمــة

important tasks and skills  تــدعم الطـالب فــي
 .المذاكرة والتنظيم الذاتي

 1 منخفض 42.2٪ 2.31 3.21

1 
يــــدعم المحتــــوى فهــــم المعلمــــين للرياضــــيات، وطرائــــق 

 .تقديمها
3.24 2.31 

 1 منخفض 43.1٪

1 
تقويم متنوعـة يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب 

 .ومستمرة للتقويم والمعالجة
 1 متوسط 12.1٪ 2.31 3.12

32 
منخفض  ٪21.4 2.22 2.11 .يوظف التقنية لدعم تعلم  وتعليم الرياضيات

 جداً 
32 

 متوسط ٪12.1 2.33 3.12 .مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للمحور (  33-1-4)يتضح من الجدول    
درجة التزام كتاب  وبذلك تكون، (2.33)، وبانحراف معياري (3.12)األول الكلي تساوي 

بالمواصفات التربوية كما ( من منتجات المشروع)الطالب للصف الخامس االبتدائي 
حيث  ؛متوسطة ( من منتجات السلسلة األصل)س تظهر في كتاب الطالب للصف الخام
، ونسبة تحقق هذا المحور (2.21أقل من  – 3.1)جاء هذا المتوسط في المدى  بين 

 ( ٪12.1)تساوي 
،  (3.11-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات  بين    

يدعم المحتوى " السادسة وتحققت سبع مواصفات بدرجة متوسطة، وجاءت المواصفة 
في المرتبة األولى بمتوسط " المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب

 يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"، تليها المواصفة الرابعة (3.11)حسابي قيمته 
الثة تأتي ، وفي المرتبة الث(3.12)بمتوسط حسابي قيمته " التعلم النوعي المتعدد المداخل

بمتوسط حسابي " جميع الطالبإلى يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول "المواصفة األولى 
، بمتوسط "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"تليها المواصفة الثالثة ، (3.11)قيمته 

يدعم المعلم في "، تليها في المرتبة الخامسة المواصفة التاسعة (3.11)حسابي قيمته 
بمتوسط حسابي قيمته " تخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةاس
يتسم المحتوى بالشمول والعمق "، وفي المرتبة السادسة تأتي المواصفة الثانية (3.12)

418 
 

، وفي المرتبة السابعة تأتي المواصفة الخامسة (3.12)بمتوسط حسابي قيمته " والتوازن
بمتوسط حسابي قيمته " للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية يقدم المحتوى دعماً "
(3.13.) 
يزود المعلم "المواصفة السابعة : وجاءت ثالث مواصفات في المستوى المنخفض هي    

بمتوسط حسابي قيمته " بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي
يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق "امنة ، تليها المواصفة الث(3.21)

، وفي المرتبة األخيرة تأتي المواصفة العاشرة (3.24)بمتوسط حسابي قيمته " تقديمها
 (.2.11)بمتوسط حسابي قيمته " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للمحور (  33-1-4)يتضح من الجدول    
درجة التزام كتاب  وبذلك تكون، (2.33)، وبانحراف معياري (3.12)األول الكلي تساوي 

بالمواصفات التربوية كما ( من منتجات المشروع)الطالب للصف الخامس االبتدائي 
حيث  ؛متوسطة ( من منتجات السلسلة األصل)س تظهر في كتاب الطالب للصف الخام
، ونسبة تحقق هذا المحور (2.21أقل من  – 3.1)جاء هذا المتوسط في المدى  بين 

 ( ٪12.1)تساوي 
،  (3.11-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات  بين    

يدعم المحتوى " السادسة وتحققت سبع مواصفات بدرجة متوسطة، وجاءت المواصفة 
في المرتبة األولى بمتوسط " المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب

 يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"، تليها المواصفة الرابعة (3.11)حسابي قيمته 
الثة تأتي ، وفي المرتبة الث(3.12)بمتوسط حسابي قيمته " التعلم النوعي المتعدد المداخل

بمتوسط حسابي " جميع الطالبإلى يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول "المواصفة األولى 
، بمتوسط "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"تليها المواصفة الثالثة ، (3.11)قيمته 

يدعم المعلم في "، تليها في المرتبة الخامسة المواصفة التاسعة (3.11)حسابي قيمته 
بمتوسط حسابي قيمته " تخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةاس
يتسم المحتوى بالشمول والعمق "، وفي المرتبة السادسة تأتي المواصفة الثانية (3.12)

418 
 

، وفي المرتبة السابعة تأتي المواصفة الخامسة (3.12)بمتوسط حسابي قيمته " والتوازن
بمتوسط حسابي قيمته " للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية يقدم المحتوى دعماً "
(3.13.) 
يزود المعلم "المواصفة السابعة : وجاءت ثالث مواصفات في المستوى المنخفض هي    

بمتوسط حسابي قيمته " بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي
يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق "امنة ، تليها المواصفة الث(3.21)

، وفي المرتبة األخيرة تأتي المواصفة العاشرة (3.24)بمتوسط حسابي قيمته " تقديمها
 (.2.11)بمتوسط حسابي قيمته " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"



418
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 : المواصفات التربوية: الصف الثاني المتوسط المحور األول-4
مواصفات، تعكس المواصفات ( 32)مؤشرًا، تندرج تحت ( 42)يتضمن هذا المحور     

الفصل : التربوية التي يجب أن يلتزم بها دليل المعلم  للصف الثاني المتوسط بجزأيه
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم )الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني 

هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات ويتم تناول نتائج  ،(الطبيعية
والشواهد، ومن ثم عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما 

 :يلي
 .يقدم المحتوى دعماا للمعلم للوصول لجميع الطالب: المواصفة األولى

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 3-1-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 

 :المعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
 

 ( 3-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " للمعلم للوصول لجميع الطالب يقدم المحتوى دعمًا "  
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

 (.دراسياا الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة   3-3
 Reaching Allمقدمات الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

Learners  لكترونية وفق إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 
 .حاجاتهم

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

3-2 
 

في  Differentiated Instructionالمعلم في صفحة  يوجه
 Reaching Allمقدمات الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

Learners  لكترونية وفق إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 
 .حاجاتهم

   1 3 ت

2.11 2.12 
   11 21 ن

مهاما  Differentiated Instruction  يقدم في فقرة تنويع التعليم 3-1
رشادات للمعلم لدعم تعلم الموهوبين، والمتفوقين دراسيًا، وسريعي  وا 
التعلم، والعاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسيًا في مخطط  كل 

 .درس

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل، وكل  3-4
يتوفر فيها محتوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

 Self-Check Quizzes،Extra Examples مثل)رياضي متنوع 
،Graphing Technology  Persona  lTutor  ،Personal 

Tutor ،EGlossary ،Review Vocabulary ) لالستفادة منها في
 .تنويع التعليم وفق حاجات الطالب

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

في ملحق الكتاب يتوفر فيه   Student Handbookيقدم كتيب  3-1
 Extra Practice،Problem Solvingتدريبات إضافية مثل 

Handbook ،Mixed Problem Solving ،Concept and 

Skills Bank )لدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

إلى مصادر  Chapter Planner يوجه المعلم في مخطط الفصل 3-1
لكترونية) Lesson Resources متنوعة لكل درس تتضمن ( مطبوعة وا 

الموهوبين، سريعي )إرشادات وأدوات متنوعة للوصول لجميع الطالب 
 .(التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياً 

  3 1  ت
3.11 2.1 

  21 11  ن

 ,21 14,3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

 ٪1,13 .تحقق المؤشر األولالنسبة المئوية  لمستوى 
 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يقدم دعما لمراعاة مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  2-3
 Reaching All Learners الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الطالب

وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال مصادر متعددة مطبوعة 
لكترونية  .وا 

   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل، وكل يوجه  2-2
يتوفر فيها محتوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

 Self-Check Quizzes،Extra Examples  مثل) ،رياضي متنوع
،Graphing Technology PersonalT utor ،Personal Tutor ،

EGlossary ،Review Vocabulary)  يساعده في تنويع التعليم وفق
 .مستويات اإلنجاز

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

في بداية كل  Differentiated Instructionالمعلم في صفحة يوجه  2-1
فصل إلى مهام متنوعة تستهدف تقديم الفصل للطالب حسب  

فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط، متعلمي ) ،مستوياتهم
 (.اللغة االنجليزية

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 Differentiated Homeworkول تنويع الواجباتيشير جد 2-4

Options  في مخطط كل درس إلى نوع الواجبات المنزلية التي يكلف
 .بها الطالب وفق مستويات اإلنجاز

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

مثل  Lesson Resourcesمعلم إلى مصادر متنوعة في فقرةيوجه ال 2-1
 Word Problem، وPractice، وEnrichmentالكتيب اإلثرائي 

Practice  وStudy Guide and Intervention  لالستفادة منها في
فوق المتوسط، ضمن المتوسط، ) ، تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز

 (.انجليزيةإلدون المتوسط، متعلمي اللغة ا

   4  ت

2.22 2 .22 
   322  ن
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 : المواصفات التربوية: الصف الثاني المتوسط المحور األول-4
مواصفات، تعكس المواصفات ( 32)مؤشرًا، تندرج تحت ( 42)يتضمن هذا المحور     

الفصل : التربوية التي يجب أن يلتزم بها دليل المعلم  للصف الثاني المتوسط بجزأيه
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم )الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني 

هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات ويتم تناول نتائج  ،(الطبيعية
والشواهد، ومن ثم عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما 

 :يلي
 .يقدم المحتوى دعماا للمعلم للوصول لجميع الطالب: المواصفة األولى

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 3-1-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 

 :المعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
 

 ( 3-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى

 " للمعلم للوصول لجميع الطالب يقدم المحتوى دعمًا "  
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

 (.دراسياا الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

في  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة   3-3
 Reaching Allمقدمات الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

Learners  لكترونية وفق إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 
 .حاجاتهم

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

3-2 
 

في  Differentiated Instructionالمعلم في صفحة  يوجه
 Reaching Allمقدمات الدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

Learners  لكترونية وفق إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 
 .حاجاتهم

   1 3 ت

2.11 2.12 
   11 21 ن

مهاما  Differentiated Instruction  يقدم في فقرة تنويع التعليم 3-1
رشادات للمعلم لدعم تعلم الموهوبين، والمتفوقين دراسيًا، وسريعي  وا 
التعلم، والعاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسيًا في مخطط  كل 

 .درس

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

422 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل، وكل  3-4
يتوفر فيها محتوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

 Self-Check Quizzes،Extra Examples مثل)رياضي متنوع 
،Graphing Technology  Persona  lTutor  ،Personal 

Tutor ،EGlossary ،Review Vocabulary ) لالستفادة منها في
 .تنويع التعليم وفق حاجات الطالب

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

في ملحق الكتاب يتوفر فيه   Student Handbookيقدم كتيب  3-1
 Extra Practice،Problem Solvingتدريبات إضافية مثل 

Handbook ،Mixed Problem Solving ،Concept and 

Skills Bank )لدعم التعلم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

إلى مصادر  Chapter Planner يوجه المعلم في مخطط الفصل 3-1
لكترونية) Lesson Resources متنوعة لكل درس تتضمن ( مطبوعة وا 

الموهوبين، سريعي )إرشادات وأدوات متنوعة للوصول لجميع الطالب 
 .(التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياً 

  3 1  ت
3.11 2.1 

  21 11  ن

 ,21 14,3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

 ٪1,13 .تحقق المؤشر األولالنسبة المئوية  لمستوى 
 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يقدم دعما لمراعاة مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  2-3
 Reaching All Learners الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الطالب

وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال مصادر متعددة مطبوعة 
لكترونية  .وا 

   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل، وكل يوجه  2-2
يتوفر فيها محتوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

 Self-Check Quizzes،Extra Examples  مثل) ،رياضي متنوع
،Graphing Technology PersonalT utor ،Personal Tutor ،

EGlossary ،Review Vocabulary)  يساعده في تنويع التعليم وفق
 .مستويات اإلنجاز

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

في بداية كل  Differentiated Instructionالمعلم في صفحة يوجه  2-1
فصل إلى مهام متنوعة تستهدف تقديم الفصل للطالب حسب  

فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط، متعلمي ) ،مستوياتهم
 (.اللغة االنجليزية

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 Differentiated Homeworkول تنويع الواجباتيشير جد 2-4

Options  في مخطط كل درس إلى نوع الواجبات المنزلية التي يكلف
 .بها الطالب وفق مستويات اإلنجاز

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

مثل  Lesson Resourcesمعلم إلى مصادر متنوعة في فقرةيوجه ال 2-1
 Word Problem، وPractice، وEnrichmentالكتيب اإلثرائي 

Practice  وStudy Guide and Intervention  لالستفادة منها في
فوق المتوسط، ضمن المتوسط، ) ، تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز

 (.انجليزيةإلدون المتوسط، متعلمي اللغة ا

   4  ت

2.22 2 .22 
   322  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

العكس في  يؤكد على المعلم توجيه طالبه إلى حل المسائل الفردية أو 2-1
 Practice & problem كل درس في فقرة  تدرب وحل المسائل

solving،   وفي حالة عدم اتقانهم يرجع إلى التدريبات الزوجية لدعم
 .التعلم

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 plus Teacher Work s يوجه المعلم إلى محتوى على قرص مرن 2-1
يتضمن إرشادات تساعد المعلم في تحديد التدريبات المناسبة لجميع 

 .لتلك المستويات ومتطلباتها اً توضيحيجدواًل مستويات الطالب ويوفر 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 11,3 .المؤشر الثانيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
  ٪1,13 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يدعم تنويع التعليم وفق تنوع أنماط التعلم : المؤشر الثالث

في  Differentiated Instruction نويع التعليمتيقدم في فقرة  1-3
رشادات للمعلم لدعم تعلم  ،مقدمة كل فصل وفي كل درس مهاما وا 

 .الطالب وفق أنماط التعلم

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن

إلى تدريبات RTI Response to Intervention توجه فقرة  1-2
وأدوات التقييم المناسبة لجميع المستويات المختلفة للطالب بتنوع 

 .أنماط تعلمهم

  3 1  ت
3.11 2.12 

  21 11  ن

 real-world unitيوجه المعلم إلى مشروعات في بداية كل وحدة  1-1

project تساعد المعلم في تنويع التعليم وفق أنماط التعلم. 
  4   ت

3.22 2.222 
  322   ن

في  Reading and Writingتتضمن صفحة القراءة والكتابة  1-4
مخطط الفصل العديد من المهام التي تراعي تنوع أنماط التعلم لدى 

 .الطالب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 ,21 3.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 ٪1,43 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 ,31 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪1,13 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-1-4)يتضح من الجدول    
، (3.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب"المواصفة األولى 
( 2.21أقل من -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى  بين (2،31)وبانحراف معياري 

 (.٪13.1)ونسبة تحققها  متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 
، (3،11-3.21) وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة  بين    

وجاء المؤشر الثاني في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

422 
 

تي ويأ ،(3.14)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر األول، بمتوسط حسابي قيمته (3.11)
 (.3.21)المؤشر الثالث في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

( 1-2)و،(4-2)، و(1-2)، و(1-3)، و(2-3)وتعزى هذه النتيجة إلى تحقق الشواهد  
بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر المفردات التي تحقق هذه الشواهد في الدليل من ( 1-3)

بدرجة متوسطة نتيجة ( 1-2)و، (3-2)و، (3-3)منتجات المشروع، وتحقق الشواهد 
وألن ، ال تتضمن مصادر إلكترونية Differentiated Instructionلكون الصفحة 

وال يقدم اقتراحات للمعلم لتلبية  ،الدليل من المشروع ال يحتوي على مصادر تقنية
وهذا مختلف عن األصل، وال يوجد توجيه مباشر للمعلم لتفعيل الرابط  ،احتياجات الطالب

وال توجد إشارة لوجود قرص  ،بالرغم من احتوائه Math Onlineاليكتروني في فقرة إلا
وكذلك ال يحتوي الجدول على العدد نفسه من  ،TeacherWorksيتضمن  DVDمرن

جاءت الشواهد األخرى في المستوى   في حين، المواد اإلثرائية الموجودة في األصل
غياب كتيب : رات من الدليل من المشروع مثلالمنخفض جدا نتيجة لحذف العديد من الفق

Student Handbook  في ملحق الدليل، وصفحةTechnology Solutions ،  وفقرة
RTI Response to Intervention ومشروع الوحدة في بداية كل وحدة ،real-world 

unit project  كتابة  التي تسهم في تنويع التعليم وفق أنماط التعلم، وصفحة القراءة وال
Reading and Writin  في مخطط الفصل مع غياب جميع بدائل التقنية والروابط

 .اإللكترونية
 :يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 2-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 

 :المعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

العكس في  يؤكد على المعلم توجيه طالبه إلى حل المسائل الفردية أو 2-1
 Practice & problem كل درس في فقرة  تدرب وحل المسائل

solving،   وفي حالة عدم اتقانهم يرجع إلى التدريبات الزوجية لدعم
 .التعلم

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 plus Teacher Work s يوجه المعلم إلى محتوى على قرص مرن 2-1
يتضمن إرشادات تساعد المعلم في تحديد التدريبات المناسبة لجميع 

 .لتلك المستويات ومتطلباتها اً توضيحيجدواًل مستويات الطالب ويوفر 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 11,3 .المؤشر الثانيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
  ٪1,13 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)يدعم تنويع التعليم وفق تنوع أنماط التعلم : المؤشر الثالث

في  Differentiated Instruction نويع التعليمتيقدم في فقرة  1-3
رشادات للمعلم لدعم تعلم  ،مقدمة كل فصل وفي كل درس مهاما وا 

 .الطالب وفق أنماط التعلم

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن

إلى تدريبات RTI Response to Intervention توجه فقرة  1-2
وأدوات التقييم المناسبة لجميع المستويات المختلفة للطالب بتنوع 

 .أنماط تعلمهم

  3 1  ت
3.11 2.12 

  21 11  ن

 real-world unitيوجه المعلم إلى مشروعات في بداية كل وحدة  1-1

project تساعد المعلم في تنويع التعليم وفق أنماط التعلم. 
  4   ت

3.22 2.222 
  322   ن

في  Reading and Writingتتضمن صفحة القراءة والكتابة  1-4
مخطط الفصل العديد من المهام التي تراعي تنوع أنماط التعلم لدى 

 .الطالب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 ,21 3.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 ٪1,43 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 ,31 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪1,13 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 3-1-4)يتضح من الجدول    
، (3.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب"المواصفة األولى 
( 2.21أقل من -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى  بين (2،31)وبانحراف معياري 

 (.٪13.1)ونسبة تحققها  متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 
، (3،11-3.21) وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة  بين    

وجاء المؤشر الثاني في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 
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تي ويأ ،(3.14)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر األول، بمتوسط حسابي قيمته (3.11)
 (.3.21)المؤشر الثالث في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

( 1-2)و،(4-2)، و(1-2)، و(1-3)، و(2-3)وتعزى هذه النتيجة إلى تحقق الشواهد  
بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر المفردات التي تحقق هذه الشواهد في الدليل من ( 1-3)

بدرجة متوسطة نتيجة ( 1-2)و، (3-2)و، (3-3)منتجات المشروع، وتحقق الشواهد 
وألن ، ال تتضمن مصادر إلكترونية Differentiated Instructionلكون الصفحة 

وال يقدم اقتراحات للمعلم لتلبية  ،الدليل من المشروع ال يحتوي على مصادر تقنية
وهذا مختلف عن األصل، وال يوجد توجيه مباشر للمعلم لتفعيل الرابط  ،احتياجات الطالب

وال توجد إشارة لوجود قرص  ،بالرغم من احتوائه Math Onlineاليكتروني في فقرة إلا
وكذلك ال يحتوي الجدول على العدد نفسه من  ،TeacherWorksيتضمن  DVDمرن

جاءت الشواهد األخرى في المستوى   في حين، المواد اإلثرائية الموجودة في األصل
غياب كتيب : رات من الدليل من المشروع مثلالمنخفض جدا نتيجة لحذف العديد من الفق

Student Handbook  في ملحق الدليل، وصفحةTechnology Solutions ،  وفقرة
RTI Response to Intervention ومشروع الوحدة في بداية كل وحدة ،real-world 

unit project  كتابة  التي تسهم في تنويع التعليم وفق أنماط التعلم، وصفحة القراءة وال
Reading and Writin  في مخطط الفصل مع غياب جميع بدائل التقنية والروابط

 .اإللكترونية
 :يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 2-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 

 :المعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
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 ( 2-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية

 " مول والعمق والتوازنيتسم المحتوى بالش"  
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية: الرابعالمؤشر 

مرفق  Teacher Reference Handbook يزود المعلم بكتيب مرجعي 4-3
في دليل المعلم يبين فيه تتابع المفاهيم  للمحتوى الرياضي لجميع 
الصفوف يعكس نقاط التركيز في كل صف، ويوضح نوع هذه المفاهيم 

 ،  أوDevelop( تنمية)تطويرًا  ، أوIntroduceمن حيث كونها تقديمًا 
 ، أوMaintain and Applyوتطبيق  اً تأكيد ، أو Reinforceتعزيزاً 
    Prerequisite Skillsت سابقة للمهاراتمتطلبا

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

التدريب على   تستهدف  Standardized Testsيقدم اختبارات معيارية 4-2
بشكل معلن في مالحق الكتاب، مزود بنماذج  NCTM معايير

رشادات لتطبيقها ،والمعايير المرتبطة بها ،لإلجابات  .وا 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

   .للصف NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس
للصف معلنة في  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية  1-3

ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات  ،مقدمات الدليل
مزودة بجدول يوضح نقاط التركيز المستهدفة لكل صف  ،الكتاب

 .والفصول المرتبطة بها من كتاب الطالب

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

 NCTMانترنت إليوجه المعلم إلى رابط النقاط المحورية على موقع ا 1-2
 ،والنقاط المرتبطة بها ،يتوفر فيه محتوى يغطي النقاط المحورية للصف

 .وكيفية استهدافها مع أمثلة داعمة

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن

المعلم إلى مواضع النقاط المحورية للصف الثاني متوسط بشكل يوجه  1-1
واضح يظهر في الفهارس، وفي مخطط الفصل، وفي مخطط الدرس 

 .يحققها بوضع رموز هذه النقاط عند كل محتوى

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 Scavenger hunt المعلم إلى كيفية االستفادة من أسئلة صفحة  يوجه  1-4
في مقدمات كتاب الطالب لمساعدة الطالب في تحديد مكان النقاط 

 .المحورية داخل المحتوى

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 ,21 21,3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  ٪1,43 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 .يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية: المؤشر السادس

يوجه المعلم إلى التوازن بين العمق واالتساع عند تقديم المعرفة الرياضية  1-3
المتضمنة في كتاب الطالب بشكل صريح في مقدمات دليل المعلم في 

مدعمة  Program Philosophy صفحة فلسفة السلسلة  للتوازن 
 .بصور من الكتاب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

للمعلم كيف تدعم البرامج الرياضية في السلسلة التوازن بين يوضح  1-2
 Programالمفاهيم والمهارات وحل المشكالت في صفحة 

Philosophy مدعمة بالصور في مقدمات الدليل. 

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

تشير إلى نوع  Focusنصائح للمعلم في كل درس في فقرة التركيز يقدم  1-1
 .وعمق المعرفة التي يجب التركيز عليها في الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

 322    
 Blending Yourالمعلم بشكل صريح من خالل صفحة يوجه  1-4

Instruction  في مقدمات الدليل إلى التوازن في استعمال المصادر
والمصادر األخرى  ،المتعددة لدعم التوازن في التعليم بين كتاب الطالب

 .مدعمة بصورة الكتب في وضع التوازن

   4  ت
2.22 2.22 

  322  ن
 

 ,31 11,2 .لحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوسط ا

  ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning  يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح: المؤشر السابع

 .الرياضية
إلى   Scaffolding Questionsخالل فقرة أسئلة البناءيوجه المعلم من  1-3

االستقصاء الموجه ليتمكن الطالب ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الحالية 
 .  واكتشافها

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يوجه المعلم إلى تقديم بعض المعارف والمهارات الرياضية للطالب  1-2

 .واألمثلة المحلولة في مقدمة كل درس ،بشكل صريح من خالل الشرح
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوفر توجيهات للمعلم لتقديم المعرفة الرياضية المشار إليها في كتاب  1-1
 .بشكل صريح الطالب سواء كانت ضمنيًا أو

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يوجه المعلم إلى تدريب الطالب على التعلم الصريح من خالل فقرة  1-4

Step by step solutions  في فقرةPractice and Problem 

solving  في كل درس. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.222 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  ٪11 .السابعالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 2.21 2.31 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 2-1-4)يتضح من الجدول  
، وبانحراف معياري (2.31)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"الثانية 

وبذلك تكون درجة  ،(2.21أقل من و  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى  بين (2،21)
 (.٪11.1)ونسبة تحققها ، متوسطةتحقق هذه المواصفة 
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 ( 2-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية

 " مول والعمق والتوازنيتسم المحتوى بالش"  
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية: الرابعالمؤشر 

مرفق  Teacher Reference Handbook يزود المعلم بكتيب مرجعي 4-3
في دليل المعلم يبين فيه تتابع المفاهيم  للمحتوى الرياضي لجميع 
الصفوف يعكس نقاط التركيز في كل صف، ويوضح نوع هذه المفاهيم 

 ،  أوDevelop( تنمية)تطويرًا  ، أوIntroduceمن حيث كونها تقديمًا 
 ، أوMaintain and Applyوتطبيق  اً تأكيد ، أو Reinforceتعزيزاً 
    Prerequisite Skillsت سابقة للمهاراتمتطلبا

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

التدريب على   تستهدف  Standardized Testsيقدم اختبارات معيارية 4-2
بشكل معلن في مالحق الكتاب، مزود بنماذج  NCTM معايير

رشادات لتطبيقها ،والمعايير المرتبطة بها ،لإلجابات  .وا 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

   .للصف NCTM Focal Points يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية : المؤشر الخامس
للصف معلنة في  NCTM Focal Points يقدم النقاط المحورية  1-3

ويشير إلى المحتوى الذي يرتبط بها في صفحات  ،مقدمات الدليل
مزودة بجدول يوضح نقاط التركيز المستهدفة لكل صف  ،الكتاب

 .والفصول المرتبطة بها من كتاب الطالب

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

 NCTMانترنت إليوجه المعلم إلى رابط النقاط المحورية على موقع ا 1-2
 ،والنقاط المرتبطة بها ،يتوفر فيه محتوى يغطي النقاط المحورية للصف

 .وكيفية استهدافها مع أمثلة داعمة

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن

المعلم إلى مواضع النقاط المحورية للصف الثاني متوسط بشكل يوجه  1-1
واضح يظهر في الفهارس، وفي مخطط الفصل، وفي مخطط الدرس 

 .يحققها بوضع رموز هذه النقاط عند كل محتوى

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 Scavenger hunt المعلم إلى كيفية االستفادة من أسئلة صفحة  يوجه  1-4
في مقدمات كتاب الطالب لمساعدة الطالب في تحديد مكان النقاط 

 .المحورية داخل المحتوى

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 ,21 21,3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  ٪1,43 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 .يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية: المؤشر السادس

يوجه المعلم إلى التوازن بين العمق واالتساع عند تقديم المعرفة الرياضية  1-3
المتضمنة في كتاب الطالب بشكل صريح في مقدمات دليل المعلم في 

مدعمة  Program Philosophy صفحة فلسفة السلسلة  للتوازن 
 .بصور من الكتاب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

للمعلم كيف تدعم البرامج الرياضية في السلسلة التوازن بين يوضح  1-2
 Programالمفاهيم والمهارات وحل المشكالت في صفحة 

Philosophy مدعمة بالصور في مقدمات الدليل. 

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

تشير إلى نوع  Focusنصائح للمعلم في كل درس في فقرة التركيز يقدم  1-1
 .وعمق المعرفة التي يجب التركيز عليها في الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

 322    
 Blending Yourالمعلم بشكل صريح من خالل صفحة يوجه  1-4

Instruction  في مقدمات الدليل إلى التوازن في استعمال المصادر
والمصادر األخرى  ،المتعددة لدعم التوازن في التعليم بين كتاب الطالب

 .مدعمة بصورة الكتب في وضع التوازن

   4  ت
2.22 2.22 

  322  ن
 

 ,31 11,2 .لحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوسط ا

  ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
في تقديم المعرفة والمهارات  Balancing Implicit and Explicit Learning  يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح: المؤشر السابع

 .الرياضية
إلى   Scaffolding Questionsخالل فقرة أسئلة البناءيوجه المعلم من  1-3

االستقصاء الموجه ليتمكن الطالب ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الحالية 
 .  واكتشافها

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يوجه المعلم إلى تقديم بعض المعارف والمهارات الرياضية للطالب  1-2

 .واألمثلة المحلولة في مقدمة كل درس ،بشكل صريح من خالل الشرح
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوفر توجيهات للمعلم لتقديم المعرفة الرياضية المشار إليها في كتاب  1-1
 .بشكل صريح الطالب سواء كانت ضمنيًا أو

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يوجه المعلم إلى تدريب الطالب على التعلم الصريح من خالل فقرة  1-4

Step by step solutions  في فقرةPractice and Problem 

solving  في كل درس. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2.222 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  ٪11 .السابعالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 2.21 2.31 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 2-1-4)يتضح من الجدول  
، وبانحراف معياري (2.31)تساوي " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"الثانية 

وبذلك تكون درجة  ،(2.21أقل من و  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى  بين (2،21)
 (.٪11.1)ونسبة تحققها ، متوسطةتحقق هذه المواصفة 
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، وجاء (2،11-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    
المؤشر السادس في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، يليه (2،21)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر السابع، بمتوسط حسابي قيمته (2،11)
، ويأتي المؤشر الرابع (3،21)الخامس في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته  المؤشر

 (.2)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
، (1-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(2-1)، و(3-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
التي تحققها بدرجة مرتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات ( 1-1)، و(2-1)، و(3-1)و

في المستوى المتوسط لعدم االشارة ( 4-1)في الدليل من منتجات المشروع، وجاء الشاهد 
بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى ، بشكل واضح NCTMإلى رابط الموقع 

المنخفض جدًا وذلك نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل 
التي تستهدف  Standardized Testsاالختبارات معيارية : ع مثلمن منتجات المشرو 

لى النقاط إوال يوجد إشارة ، بشكل معلن في مالحق الكتاب NCTMالتدريب على معايير 
مخطط الدرس، وغياب صفحة  أو ،في مخطط الفصل أو ،المحورية في الفهارس

Scavenger hunt نتيجة لحذفها من كتاب الطالب. 
 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل:  لثةالمواصفة الثا

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول     
والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في دليل المعلم  ، التكرارات

 :للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
 ( 1-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"  

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الوحدات والفصول والدروس: ثامنالمؤشر ال
يشــير إلــى المعرفــة الرياضــية المترابطــة بشــكل صــريح علــى غــالف الكتــاب  1-3

 .Math Connectsتحت مسمى 
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجــــه المعلــــم  إلــــى التــــرابط الرأســــي ألجــــزاء السلســــلة وللبــــرامج الرياضــــية  1-2
Vertical alignment: فــي صــفحة أهــال بــكWelcome to Math 

Connects في مقدمات الدليل. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

إلـى التـرابط    Professional Developmentيوجـه المعلـم فـي صـفحة  1-1
الرأسي للمعرفة الرياضية عبر الصفوف في مخطط الفصـل ضـمن مخطـط 

Vertical Alignment  وفــي فقــرةBackmapping and Vertical 

Alignment. 

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

المعلم في مخطط كل درس إلـى التـرابط الرأسـي  Focusتوجه فقرة التركيز  1-4
 .بين الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 Spiralيوجـــه المعلـــم إلـــى التـــرابط مـــن خـــالل فقـــرة المراجعـــة الحلزونيـــة  1-1

Review وكيف ترتبط بالدروس داخل الفصل. 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Get Ready for the Nextيوجه المعلم في فقرة استعد للـدرس الالحـق  1-1

Lesson ـــــرابط الرأســـــي للمفـــــاهيم الحاليـــــة ـــــى الت والمهـــــارات المســـــتقبلية  ،إل
 .وكيف يستهدفها لدى الطالب ،لدروس الحقة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  ٪ 11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 . Life Relevant التكامل بين الرياضيات وواقع الحياةيقديم تطبيقات ومواقف رياضية تحقق : المؤشر التاسع
تتـــوفر صـــور فـــي مقدمـــة الفصـــل تـــربط المحتـــوى الرياضـــي للفصـــل بواقـــع  1-3

 .  الطالب
   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

  What is math got to do with itفقـرة الرياضـيات فـي حياتنـا  توجـه 1-2
 .المعلم إلى التأكيد على أهمية الرياضيات في واقع الحياة للطالب

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن
يــربط المعرفــة  Unit project Real-worldروع فــي كــل وحــدة يقــدم مشــ 1-1

 .الرياضية المتضمنة في الوحدة بواقع الطالب
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Real-World Exampleيوجــه المعلــم مــن خــالل فقــرة الــربط مــع الحيــاة 1-4
 .إلى تطبيقات المعرفة الرياضية للفصل في حياة الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 ,31 3.14 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  ٪1,14 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
 .يبرز التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى: المؤشر العاشر

 More Cross-Curricular توجه فقرة عالقة الرياضيات بالمواد األخرى 32-3

Connections  لمشـاركة مـع معلمـي المـواد األخـرى لفي كل وحدة المعلم
 .لتطبيق المفاهيم الرياضية في سياقات أخرى

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

  Unit project  يقـدم مشـاريع متنوعـة فـي بدايـة كـل وحـدة تحـت مسـمى 32-2
 .تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
فــي افتتاحيــة الوحــدة المعلــم   Team teacherتوجـه فقــرة فريــق المعلمــين  32-1

لتكـــــوين فــــــرق تعليميــــــة مــــــن تخصصـــــات مختلفــــــة لتثبيــــــت العالقــــــة بــــــين 
 .الرياضيات والمواد األخرى

  4   ت
2.22 2.22 

  322   ن

 2.31 3.42 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  41.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ,24 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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، وجاء (2،11-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما بين    
المؤشر السادس في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

، يليه (2،21)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر السابع، بمتوسط حسابي قيمته (2،11)
، ويأتي المؤشر الرابع (3،21)الخامس في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته  المؤشر

 (.2)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
، (1-1)، و(2-1)، و(3-1)، و(2-1)، و(3-1)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
التي تحققها بدرجة مرتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات ( 1-1)، و(2-1)، و(3-1)و

في المستوى المتوسط لعدم االشارة ( 4-1)في الدليل من منتجات المشروع، وجاء الشاهد 
بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى ، بشكل واضح NCTMإلى رابط الموقع 

المنخفض جدًا وذلك نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل 
التي تستهدف  Standardized Testsاالختبارات معيارية : ع مثلمن منتجات المشرو 

لى النقاط إوال يوجد إشارة ، بشكل معلن في مالحق الكتاب NCTMالتدريب على معايير 
مخطط الدرس، وغياب صفحة  أو ،في مخطط الفصل أو ،المحورية في الفهارس

Scavenger hunt نتيجة لحذفها من كتاب الطالب. 
 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل:  لثةالمواصفة الثا

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول     
والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في دليل المعلم  ، التكرارات

 :للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
 ( 1-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"  

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الوحدات والفصول والدروس: ثامنالمؤشر ال
يشــير إلــى المعرفــة الرياضــية المترابطــة بشــكل صــريح علــى غــالف الكتــاب  1-3

 .Math Connectsتحت مسمى 
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجــــه المعلــــم  إلــــى التــــرابط الرأســــي ألجــــزاء السلســــلة وللبــــرامج الرياضــــية  1-2
Vertical alignment: فــي صــفحة أهــال بــكWelcome to Math 

Connects في مقدمات الدليل. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

إلـى التـرابط    Professional Developmentيوجـه المعلـم فـي صـفحة  1-1
الرأسي للمعرفة الرياضية عبر الصفوف في مخطط الفصـل ضـمن مخطـط 

Vertical Alignment  وفــي فقــرةBackmapping and Vertical 

Alignment. 

    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

المعلم في مخطط كل درس إلـى التـرابط الرأسـي  Focusتوجه فقرة التركيز  1-4
 .بين الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 Spiralيوجـــه المعلـــم إلـــى التـــرابط مـــن خـــالل فقـــرة المراجعـــة الحلزونيـــة  1-1

Review وكيف ترتبط بالدروس داخل الفصل. 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Get Ready for the Nextيوجه المعلم في فقرة استعد للـدرس الالحـق  1-1

Lesson ـــــرابط الرأســـــي للمفـــــاهيم الحاليـــــة ـــــى الت والمهـــــارات المســـــتقبلية  ،إل
 .وكيف يستهدفها لدى الطالب ،لدروس الحقة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 2 2.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  ٪ 11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 . Life Relevant التكامل بين الرياضيات وواقع الحياةيقديم تطبيقات ومواقف رياضية تحقق : المؤشر التاسع
تتـــوفر صـــور فـــي مقدمـــة الفصـــل تـــربط المحتـــوى الرياضـــي للفصـــل بواقـــع  1-3

 .  الطالب
   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

  What is math got to do with itفقـرة الرياضـيات فـي حياتنـا  توجـه 1-2
 .المعلم إلى التأكيد على أهمية الرياضيات في واقع الحياة للطالب

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن
يــربط المعرفــة  Unit project Real-worldروع فــي كــل وحــدة يقــدم مشــ 1-1

 .الرياضية المتضمنة في الوحدة بواقع الطالب
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Real-World Exampleيوجــه المعلــم مــن خــالل فقــرة الــربط مــع الحيــاة 1-4
 .إلى تطبيقات المعرفة الرياضية للفصل في حياة الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 ,31 3.14 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  ٪1,14 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
 .يبرز التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى: المؤشر العاشر

 More Cross-Curricular توجه فقرة عالقة الرياضيات بالمواد األخرى 32-3

Connections  لمشـاركة مـع معلمـي المـواد األخـرى لفي كل وحدة المعلم
 .لتطبيق المفاهيم الرياضية في سياقات أخرى

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

  Unit project  يقـدم مشـاريع متنوعـة فـي بدايـة كـل وحـدة تحـت مسـمى 32-2
 .تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
فــي افتتاحيــة الوحــدة المعلــم   Team teacherتوجـه فقــرة فريــق المعلمــين  32-1

لتكـــــوين فــــــرق تعليميــــــة مــــــن تخصصـــــات مختلفــــــة لتثبيــــــت العالقــــــة بــــــين 
 .الرياضيات والمواد األخرى

  4   ت
2.22 2.22 

  322   ن

 2.31 3.42 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  41.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ,24 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (3.11)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"الثالثة 

؛ حيث وقع هذا المتوسط متوسطة، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2،24)
 (.٪ 11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  (2.21أقل من و -3.1)في المدى بين 

، وجاء المؤشر (2.22 -3.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات  بين    
، يليه المؤشر التاسع بمتوسط (2.22)الثامن في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

 (.3.42)، ثم المؤشر العاشر بمتوسط حسابي قيمته ( 3،14)حسابي قيمته 
( 3-1)و، (4-1)، و(1-1)، و(2-1)، و(1-3)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    

بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في الدليل من منتجات 
المشروع، في حين تحققت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدًا نتيجة لغياب العديد من 

 Math اسم المادة  :الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع

Connects فقرة المراجعة الحلزونية ، فقط كعنوان للكتابSpiral Review   في كتاب
 Get Ready for the Nextوفقرة استعد للدرس الالحق ، في دليل المعلم الطالب أو

Lesson وال في دليل المعلم ولكن يوجد فقرة تعلم الحق  ،غير موجودة في كتاب الطالب
 .ضمن فقرة التقويم

التعلم النوعي المتعدد  يقدم المحتوى دعماا للمعلم لالتجاه نحو  :فة الرابعةالمواص
  :المداخل

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 4-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في دليل 

 :المعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
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 ( 4-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة

 " التعلم النوعي المتعدد المداخل دعمًا للمعلم لالتجاه نحو يقدم المحتوى"  

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Cooperative Learning    يشجع التعلم التعاوني : حادي عشرالمؤشر ال

يوجـــه المعلـــم إلـــى تطبيـــق الـــتعلم التعـــاوني بتكـــوين مجموعـــات فـــي فقـــرة  33-3
ــــــــرة Scaffolding Questionsأســــــــئلة البنــــــــاء  تنــــــــوع  وفق

 Groups في مخطط الدرس  Differentiated Instructionالتعليم

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

المعلم إلى تطبيق التعلم التعاوني بشكل صريح فـي فقـرة فـي إطـار  يوجه 33-2
 .في دروس حل المشكالت P.S.I Team  + حل المشكلة  

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
ــم فــي دروس االستكشــاف  33-1 إلــى تكــوين مجموعــات  Exploreيوجــه المعل

 .الكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

ضـمن فقـرة  اسـتراتيجية . يقدم خطوات تفعيل التعلم التعاوني فـي الصـف 33-4
، ونصـيحة خبيـر Cooperative Group Strategies  الـتعلم التعـاوني

فـــي الكتيـــب المرفـــق مـــع دليـــل  Classroom Solutionsفـــي صـــفحة 
 .المعلم

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2 1,3 .لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشرالمتوسط الحسابي 
 ٪12 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 .للمعرفة الرياضية   Scientific Inquiry يدعم عمليات االستقصاء العلمي: المؤشر الثاني عشر

 Scaffoldingيقــدم أســئلة االستقصــاء الموجــه فــي فقــرة أســئلة البنــاء  32-3

Questions  ويوجـــه المعلـــم إلـــى كيفيـــة اســـتخدامها داخـــل الصـــف فــــي
 .Teachمرحلة التعليم 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

إلـــــى تشـــــجيع  Exploreيوجـــــه المعلـــــم مـــــن خـــــالل درس االستكشـــــاف  32-2
 .واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية ،الطالب على البحث

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
الطـــالب علـــى حـــل أســـئلة االستكشـــاف فـــي فقـــرة  لتشـــجيع  يوجـــه المعلـــم 32-1

الستكشـاف المفـاهيم الرياضـية الجديـدة فـي  Mini labالمختبر الصـغير 
 .الدرس

     4 ت
22,1 

 
    322 ن 22,2

تشــــــــجع المهــــــــام المتضــــــــمنة فــــــــي دروس استقصــــــــاء حــــــــل المشــــــــكالت  32-4
Problem Solving Investigation  الطالــب علــى اختيــار وتطبيــق

 .االستراتيجية المناسبة للحل

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
 ,32 14,2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
 .لتطبيق المعرفة الرياضية Projectsيدعم تنفيذ مشروعات : المؤشر الثالث عشر

يوجـــــه المعلـــــم إلــــــى الطـــــرق المناســـــبة لتــــــدريب الطـــــالب علـــــى البحــــــث  31-3
 واالستكشاف من خالل مشروع الوحدة 

real-world unit project the 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (3.11)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"الثالثة 

؛ حيث وقع هذا المتوسط متوسطة، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2،24)
 (.٪ 11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي  (2.21أقل من و -3.1)في المدى بين 

، وجاء المؤشر (2.22 -3.42)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات  بين    
، يليه المؤشر التاسع بمتوسط (2.22)الثامن في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

 (.3.42)، ثم المؤشر العاشر بمتوسط حسابي قيمته ( 3،14)حسابي قيمته 
( 3-1)و، (4-1)، و(1-1)، و(2-1)، و(1-3)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    

بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في الدليل من منتجات 
المشروع، في حين تحققت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جدًا نتيجة لغياب العديد من 

 Math اسم المادة  :الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع

Connects فقرة المراجعة الحلزونية ، فقط كعنوان للكتابSpiral Review   في كتاب
 Get Ready for the Nextوفقرة استعد للدرس الالحق ، في دليل المعلم الطالب أو

Lesson وال في دليل المعلم ولكن يوجد فقرة تعلم الحق  ،غير موجودة في كتاب الطالب
 .ضمن فقرة التقويم

التعلم النوعي المتعدد  يقدم المحتوى دعماا للمعلم لالتجاه نحو  :فة الرابعةالمواص
  :المداخل

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 4-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في دليل 

 :المعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
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 ( 4-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة

 " التعلم النوعي المتعدد المداخل دعمًا للمعلم لالتجاه نحو يقدم المحتوى"  

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Cooperative Learning    يشجع التعلم التعاوني : حادي عشرالمؤشر ال

يوجـــه المعلـــم إلـــى تطبيـــق الـــتعلم التعـــاوني بتكـــوين مجموعـــات فـــي فقـــرة  33-3
ــــــــرة Scaffolding Questionsأســــــــئلة البنــــــــاء  تنــــــــوع  وفق

 Groups في مخطط الدرس  Differentiated Instructionالتعليم

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

المعلم إلى تطبيق التعلم التعاوني بشكل صريح فـي فقـرة فـي إطـار  يوجه 33-2
 .في دروس حل المشكالت P.S.I Team  + حل المشكلة  

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
ــم فــي دروس االستكشــاف  33-1 إلــى تكــوين مجموعــات  Exploreيوجــه المعل

 .الكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

ضـمن فقـرة  اسـتراتيجية . يقدم خطوات تفعيل التعلم التعاوني فـي الصـف 33-4
، ونصـيحة خبيـر Cooperative Group Strategies  الـتعلم التعـاوني

فـــي الكتيـــب المرفـــق مـــع دليـــل  Classroom Solutionsفـــي صـــفحة 
 .المعلم

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2 1,3 .لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشرالمتوسط الحسابي 
 ٪12 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 .للمعرفة الرياضية   Scientific Inquiry يدعم عمليات االستقصاء العلمي: المؤشر الثاني عشر

 Scaffoldingيقــدم أســئلة االستقصــاء الموجــه فــي فقــرة أســئلة البنــاء  32-3

Questions  ويوجـــه المعلـــم إلـــى كيفيـــة اســـتخدامها داخـــل الصـــف فــــي
 .Teachمرحلة التعليم 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

إلـــــى تشـــــجيع  Exploreيوجـــــه المعلـــــم مـــــن خـــــالل درس االستكشـــــاف  32-2
 .واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية ،الطالب على البحث

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
الطـــالب علـــى حـــل أســـئلة االستكشـــاف فـــي فقـــرة  لتشـــجيع  يوجـــه المعلـــم 32-1

الستكشـاف المفـاهيم الرياضـية الجديـدة فـي  Mini labالمختبر الصـغير 
 .الدرس

     4 ت
22,1 

 
    322 ن 22,2

تشــــــــجع المهــــــــام المتضــــــــمنة فــــــــي دروس استقصــــــــاء حــــــــل المشــــــــكالت  32-4
Problem Solving Investigation  الطالــب علــى اختيــار وتطبيــق

 .االستراتيجية المناسبة للحل

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
 ,32 14,2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
 .لتطبيق المعرفة الرياضية Projectsيدعم تنفيذ مشروعات : المؤشر الثالث عشر

يوجـــــه المعلـــــم إلــــــى الطـــــرق المناســـــبة لتــــــدريب الطـــــالب علـــــى البحــــــث  31-3
 واالستكشاف من خالل مشروع الوحدة 

real-world unit project the 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

إلـــى تنفيــــذ  Problem-Solving Projectsيوجـــه المعلـــم فــــي فصـــل  31-2
مشــروعات فــي نهايــة العــام لحــل المشــكالت تشــجع الطالــب علــى تطبيــق 

ويسـتغرق تنفيــذ  ،والمهـارات الرياضــية المكتسـبة فــي واقـع الحيــاة ،المعرفـة
 .أيام تقريباً  1كل واحد منها 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

فـي مخطـط الفصـل  Reading and Writingيقـدم للمعلـم فـي صـفحة  31-1
تتضــــمن أفكــــار متنوعــــة لتنفيــــذ   Study skillفقــــرة مهــــارات الدراســــة 

 Criss projectمشروعات صغيرة تحت عنوان مشروع 

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

  Math on lineيوجـه المعلـم إلـى روابـط إلكترونيـة مـن خـالل فقـرة   31-4

 .تتضمن مشروعات متنوعة
 4    ت

2 2 
 322    ن

 2.222 3.2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 ConceptMapsوخرائط المفاهيم  Advance Tracker  d Organizations يشجع استخدام المنظمات المتقدمة: المؤشر الرابع عشر

يــزود المعلــم بإرشــادات الســتخدام مخططــات وتمثــيالت متعــددة للمعرفــة  34-3
 .Differentiated Instruction الرياضية في فقرة تنويع التعليم 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ومخططات ضـمن فقـرة  مهـارة  ،يوجه المعلم إلى استخدام خرائط معرفية 34-2
 Projectفـــي مخطـــط الفصـــل تحـــت عنـــوان  Study skillالدراســـة  

Criss. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

التـي   Foldablesيوجـه المعلـم إلـى متابعـة المطويـة فـي فقـرة المطويـات 34-1
تشجيع الطالب على تـدوين مـا فهمـوه مـن الـدرس فـي مطويـة  تؤكد على

 .الفصل

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Activate Priorيـــزود المعلـــم فـــي فقـــرة تنشـــيط المعرفـــة الســـابقة  34-4

Knowledge   بمنظمـــــات بصــــــرية مثــــــل جـــــداول الــــــتعلم فــــــي صــــــفحة
Reading strategies  ــــل ضــــمن محتويــــات الكتيــــب المرفــــق مــــع دلي

 .المعلم

 4    ت
222 2.22 

 322    ن

 2 21,2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

   .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الخامس عشر

يوجــــه المعلــــم إلــــى تنبيـــــه طالبــــه إلــــى الهــــدف العـــــام مــــن دراســــة هـــــذا  31-3
كيــــف يفكــــرون منطقيــــا مــــن خــــالل فقــــرة ذكــــر ا أن يتعلمــــو و  ،المحتــــوى
   To the student  في صفحة  Reminder to students الطالب

  4   ت
3.22 2.222 

  322   ن

يوجــه المعلــم إلــى تنميــة التفكيــر لــدى الطــالب بشــكل صــريح مــن خــالل  31-2
 .في درس االستكشاف Think About Itفقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
إلــــى تنميــــة التفكيــــر لــــدى يوجــــه  المعلــــم بشــــكل صــــريح فــــي كــــل درس  31-1

ويؤكد علـى فهـم المفـاهيم الرياضـية المتضـمنة مـن خـالل فقـرة  ،الطالب
وفقــرة تحقــق مــن  ،Check your progressتحقــق مــن مــدى تقــدمك 

 .Check your understandingفهمك 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

  Assessيوجه المعلم إلى التأمل في تفكير الطالب من خالل فقرة  31-4
 .لكل مرحلة

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يزود المعلم بإرشادات حول مهارات التفكير العليا لالستفادة منها في  31-1
 .تنمية مهارات التفكير لدى الطالب

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 2 1,2 .لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشرالمتوسط الحسابي 
  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
 ,21 2.3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  ٪11 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-1-4)يتضح من الجدول   
" التعلم النوعي المتعدد المداخل يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"المواصفة الرابعة 

، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2،21)وبانحراف معياري ، (2.3)تساوي 
، ونسبة (2،21أقل من و  – 3،12)المتوسط في المدى  بين ؛ حيث وقع هذا متوسطة

 (.٪11)تحقق هذه المواصفة تساوي  
، وجاء المؤشر (2.14 – 2،3)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات بين    

يليه الخامس عشر في ( 2.14)الثاني عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر الرابع عشر (2،1)المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر الحادي عشر بمتوسط (2،21)قيمته بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي 
، في حين جاء المؤشر الثالث عشر في  المرتبة األخيرة بمتوسط (3.1)حسابي قيمته 
 (.3.22)حسابي قيمته 

، (1-32)، و(2-32)، و(3-32)، و(3-33)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
، (4-31)و، (1-31)، و(2-31)، و(1-34)، و(2-34)، و(3-34)، و(4-32)و
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في ( 1-31)و

في المستوى ( 1-31)، و(1-33)وجاءت الشواهد ، الدليل من منتجات المشروع
، المتوسط نتيجة لتحقق هذه الشواهد في بعض المواضع في الدليل من منتجات المشروع

وذلك لغياب العديد من الفقرات التي  ،األخرى بدرجة منخفضة جدابينما جاءت الشواهد 
 To Theوغياب صفحة ، عدم توفر الكتيب المرفق مع دليل المعلم: تحققها مثل

Student  من دليل المعلم كذلك فقرةReminder to Students ، وال يوجد مشروع
 .the real-world unit projectالوحدة 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

إلـــى تنفيــــذ  Problem-Solving Projectsيوجـــه المعلـــم فــــي فصـــل  31-2
مشــروعات فــي نهايــة العــام لحــل المشــكالت تشــجع الطالــب علــى تطبيــق 

ويسـتغرق تنفيــذ  ،والمهـارات الرياضــية المكتسـبة فــي واقـع الحيــاة ،المعرفـة
 .أيام تقريباً  1كل واحد منها 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

فـي مخطـط الفصـل  Reading and Writingيقـدم للمعلـم فـي صـفحة  31-1
تتضــــمن أفكــــار متنوعــــة لتنفيــــذ   Study skillفقــــرة مهــــارات الدراســــة 

 Criss projectمشروعات صغيرة تحت عنوان مشروع 

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

  Math on lineيوجـه المعلـم إلـى روابـط إلكترونيـة مـن خـالل فقـرة   31-4

 .تتضمن مشروعات متنوعة
 4    ت

2 2 
 322    ن

 2.222 3.2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 ConceptMapsوخرائط المفاهيم  Advance Tracker  d Organizations يشجع استخدام المنظمات المتقدمة: المؤشر الرابع عشر

يــزود المعلــم بإرشــادات الســتخدام مخططــات وتمثــيالت متعــددة للمعرفــة  34-3
 .Differentiated Instruction الرياضية في فقرة تنويع التعليم 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ومخططات ضـمن فقـرة  مهـارة  ،يوجه المعلم إلى استخدام خرائط معرفية 34-2
 Projectفـــي مخطـــط الفصـــل تحـــت عنـــوان  Study skillالدراســـة  

Criss. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

التـي   Foldablesيوجـه المعلـم إلـى متابعـة المطويـة فـي فقـرة المطويـات 34-1
تشجيع الطالب على تـدوين مـا فهمـوه مـن الـدرس فـي مطويـة  تؤكد على

 .الفصل

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Activate Priorيـــزود المعلـــم فـــي فقـــرة تنشـــيط المعرفـــة الســـابقة  34-4

Knowledge   بمنظمـــــات بصــــــرية مثــــــل جـــــداول الــــــتعلم فــــــي صــــــفحة
Reading strategies  ــــل ضــــمن محتويــــات الكتيــــب المرفــــق مــــع دلي

 .المعلم

 4    ت
222 2.22 

 322    ن

 2 21,2 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

   .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الخامس عشر

يوجــــه المعلــــم إلــــى تنبيـــــه طالبــــه إلــــى الهــــدف العـــــام مــــن دراســــة هـــــذا  31-3
كيــــف يفكــــرون منطقيــــا مــــن خــــالل فقــــرة ذكــــر ا أن يتعلمــــو و  ،المحتــــوى
   To the student  في صفحة  Reminder to students الطالب

  4   ت
3.22 2.222 

  322   ن

يوجــه المعلــم إلــى تنميــة التفكيــر لــدى الطــالب بشــكل صــريح مــن خــالل  31-2
 .في درس االستكشاف Think About Itفقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
إلــــى تنميــــة التفكيــــر لــــدى يوجــــه  المعلــــم بشــــكل صــــريح فــــي كــــل درس  31-1

ويؤكد علـى فهـم المفـاهيم الرياضـية المتضـمنة مـن خـالل فقـرة  ،الطالب
وفقــرة تحقــق مــن  ،Check your progressتحقــق مــن مــدى تقــدمك 

 .Check your understandingفهمك 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

  Assessيوجه المعلم إلى التأمل في تفكير الطالب من خالل فقرة  31-4
 .لكل مرحلة

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يزود المعلم بإرشادات حول مهارات التفكير العليا لالستفادة منها في  31-1
 .تنمية مهارات التفكير لدى الطالب

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 2 1,2 .لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشرالمتوسط الحسابي 
  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
 ,21 2.3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  ٪11 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-1-4)يتضح من الجدول   
" التعلم النوعي المتعدد المداخل يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"المواصفة الرابعة 

، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (2،21)وبانحراف معياري ، (2.3)تساوي 
، ونسبة (2،21أقل من و  – 3،12)المتوسط في المدى  بين ؛ حيث وقع هذا متوسطة

 (.٪11)تحقق هذه المواصفة تساوي  
، وجاء المؤشر (2.14 – 2،3)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات بين    

يليه الخامس عشر في ( 2.14)الثاني عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة الثالثة جاء المؤشر الرابع عشر (2،1)المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر الحادي عشر بمتوسط (2،21)قيمته بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي 
، في حين جاء المؤشر الثالث عشر في  المرتبة األخيرة بمتوسط (3.1)حسابي قيمته 
 (.3.22)حسابي قيمته 

، (1-32)، و(2-32)، و(3-32)، و(3-33)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     
، (4-31)و، (1-31)، و(2-31)، و(1-34)، و(2-34)، و(3-34)، و(4-32)و
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في ( 1-31)و

في المستوى ( 1-31)، و(1-33)وجاءت الشواهد ، الدليل من منتجات المشروع
، المتوسط نتيجة لتحقق هذه الشواهد في بعض المواضع في الدليل من منتجات المشروع

وذلك لغياب العديد من الفقرات التي  ،األخرى بدرجة منخفضة جدابينما جاءت الشواهد 
 To Theوغياب صفحة ، عدم توفر الكتيب المرفق مع دليل المعلم: تحققها مثل

Student  من دليل المعلم كذلك فقرةReminder to Students ، وال يوجد مشروع
 .the real-world unit projectالوحدة 
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 .المحتوى دعماا للمعلم ليجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية يقدم :لمواصفة الخامسةا
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في دليل ، التكرارات
 : المعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي

 (1-1-4)ل جدو 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة

 " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"  

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 IndependentLearning يشجع التعلم الذاتي والمستقل: السادس عشرالمؤشر 
 Teacherيوجه المعلم في مخطط كل درس من خالل فقرة مهام المعلم  31-3

Works  إلى مصادر إلكترونية  في صفحة Technology  
Solutions تتضمن مهام متعددة تدعم التعلم الذاتي والمستقل. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التساؤالت الذاتية في بداية كل  31-2
وفي كل مرحلة من  ،Get ready for chapterفصل من خالل فقرة 

 Get Ready to learnمراحل الدرس مثل فقرة هل أنت مستعد للتعلم
  Check Your Progressفي بداية كل درس، وتحقق من تعلمك

 Check your understandingوتحقق من فهمك 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التساؤالت الذاتية في درس  31-1
 .بشكل صريح  Activityاالستكشاف المتضمنة في فقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
يوجه المعلم لتنفيذ مهام تشجع التعلم الذاتي لدى الطالب من خالل  31-4

 Extra Practice،Problem Solvingاإلضافية في فقرة 

Handbook ،Mixed Problem Solving  المتضمنة في كتيب
Student Handbook في ملحق الكتاب. 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على االستفادة من فقرة بنك المفاهيم  31-1
المتضمنة في كتيب  Concepts and Skills Bankوالمهارات 

Student Handbook في ملحق الكتاب للتعلم الذاتي  والمستقل. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2 3.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
 .يشجع تنشيط الخبرة السابقة للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها: المؤشر السابع عشر

 Getيؤكد على ضرورة حل الطالب لصفحة التهيئة في بداية كل فصل  31-3

Ready for Chapter…  لمراجعة الخبرة السابقة قبل البدء بعملية
لكترونية الختبارات إوعلى روابط  ؛التعلم من خالل تدريبات في الكتاب

 .قصيرة مماثلة

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

432 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

  Scaffolding Questionsيقدم مقترحات متنوعة في فقرة أسئلة البناء 31-2
 Teachفي كل درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة في مرحلة 

 .بالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Scaffolding Questionsيقدم مقترحات متنوعة في فقرة أسئلة البناء 31-1
في كل درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة من خالل فقرة بالمهارات 

 .والمفاهيم المراد تعلمها

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم إلى أهمية تقديم األنشطة االستهاللية للدرس في ربط الخبرة  31-4
وفقرة المختبر الصغير  to learn   Get readyالسابقة من خالل فقرة

Mini lab بالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

بشكل   start smartيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فصل البداية الذكية  31-1
المتعلمون والمكتسبات السابقة التي يحتاجها  ؛صريح لمراجعة المعلومات

 .لدراسة محتوى الكتاب وكيفية تنفيذها

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يمكن المعلم من تنشيط  Pre-AP Activity اً استهاللي اً يقدم نشاط 31-1

الخبرة السابقة لدى الطالب قبل البدء بحل تدريبات محددة لتوضيح 
 .مفهوم ما

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

لمساعدته في يوضح للمعلم أهمية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب  31-1
ويقدم مقترحات لخطوات تنشيط  ،والمهارات الجديدة ،فهم المفردات

 Activate Priorالمعرفة واالستراتيجية المناسبة من خالل فقرة 

Knowledge في صفحة  Classroom Solutions  في الكتيب
 .المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2.21 2.32 .لمستوى تحقق المؤشر السابع عشرالمتوسط الحسابي 
 ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 2.24 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 ٪12 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

تحقق المواصفة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
تساوي  "يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية" الخامسة

ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة  ،(2.24)وبانحراف معياري ، (3.11)
ونسبة تحقق ، (2.21أقل من و  -3.1)؛ حيث يقع هذا المتوسط في المدى بين منخفضة

 (.٪12) هذه المواصفة تساوي 
، (2.32 – 3)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

وحصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة
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 .المحتوى دعماا للمعلم ليجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية يقدم :لمواصفة الخامسةا
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في دليل ، التكرارات
 : المعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي

 (1-1-4)ل جدو 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة

 " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"  

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 IndependentLearning يشجع التعلم الذاتي والمستقل: السادس عشرالمؤشر 
 Teacherيوجه المعلم في مخطط كل درس من خالل فقرة مهام المعلم  31-3

Works  إلى مصادر إلكترونية  في صفحة Technology  
Solutions تتضمن مهام متعددة تدعم التعلم الذاتي والمستقل. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التساؤالت الذاتية في بداية كل  31-2
وفي كل مرحلة من  ،Get ready for chapterفصل من خالل فقرة 

 Get Ready to learnمراحل الدرس مثل فقرة هل أنت مستعد للتعلم
  Check Your Progressفي بداية كل درس، وتحقق من تعلمك

 Check your understandingوتحقق من فهمك 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على حل التساؤالت الذاتية في درس  31-1
 .بشكل صريح  Activityاالستكشاف المتضمنة في فقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
يوجه المعلم لتنفيذ مهام تشجع التعلم الذاتي لدى الطالب من خالل  31-4

 Extra Practice،Problem Solvingاإلضافية في فقرة 

Handbook ،Mixed Problem Solving  المتضمنة في كتيب
Student Handbook في ملحق الكتاب. 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

يوجه المعلم لتشجيع الطالب على االستفادة من فقرة بنك المفاهيم  31-1
المتضمنة في كتيب  Concepts and Skills Bankوالمهارات 

Student Handbook في ملحق الكتاب للتعلم الذاتي  والمستقل. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2 3.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
 .يشجع تنشيط الخبرة السابقة للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها: المؤشر السابع عشر

 Getيؤكد على ضرورة حل الطالب لصفحة التهيئة في بداية كل فصل  31-3

Ready for Chapter…  لمراجعة الخبرة السابقة قبل البدء بعملية
لكترونية الختبارات إوعلى روابط  ؛التعلم من خالل تدريبات في الكتاب

 .قصيرة مماثلة

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

  Scaffolding Questionsيقدم مقترحات متنوعة في فقرة أسئلة البناء 31-2
 Teachفي كل درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة في مرحلة 

 .بالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Scaffolding Questionsيقدم مقترحات متنوعة في فقرة أسئلة البناء 31-1
في كل درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة من خالل فقرة بالمهارات 

 .والمفاهيم المراد تعلمها

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يوجه المعلم إلى أهمية تقديم األنشطة االستهاللية للدرس في ربط الخبرة  31-4
وفقرة المختبر الصغير  to learn   Get readyالسابقة من خالل فقرة

Mini lab بالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

بشكل   start smartيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فصل البداية الذكية  31-1
المتعلمون والمكتسبات السابقة التي يحتاجها  ؛صريح لمراجعة المعلومات

 .لدراسة محتوى الكتاب وكيفية تنفيذها

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يمكن المعلم من تنشيط  Pre-AP Activity اً استهاللي اً يقدم نشاط 31-1

الخبرة السابقة لدى الطالب قبل البدء بحل تدريبات محددة لتوضيح 
 .مفهوم ما

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

لمساعدته في يوضح للمعلم أهمية تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب  31-1
ويقدم مقترحات لخطوات تنشيط  ،والمهارات الجديدة ،فهم المفردات

 Activate Priorالمعرفة واالستراتيجية المناسبة من خالل فقرة 

Knowledge في صفحة  Classroom Solutions  في الكتيب
 .المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2.21 2.32 .لمستوى تحقق المؤشر السابع عشرالمتوسط الحسابي 
 ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 2.24 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 ٪12 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

تحقق المواصفة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
تساوي  "يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية" الخامسة

ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة  ،(2.24)وبانحراف معياري ، (3.11)
ونسبة تحقق ، (2.21أقل من و  -3.1)؛ حيث يقع هذا المتوسط في المدى بين منخفضة

 (.٪12) هذه المواصفة تساوي 
، (2.32 – 3)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

وحصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر السابع عشر بدرجة متوسطة
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في حين تحقق المؤشر السادس عشر بدرجة منخفضة ، واحتل المرتبة األولى، (2.32)
 . واحتل المرتبة الثانية( 3.2)بمتوسط حسابي قيمته 

، (1-31)، و(2-31)، و(1-31)، و(2-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
تحققها هذه بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر تلك الفقرات التي (  1-31)، و(4-31)و

بينما ، بدرجة متوسطة( 3-31)وجاء الشاهد ، الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات 

صفحة مصادر : والمصادر التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل
وفقرة مهام المعلم غير ، وال تحتوي على  مصادر إلكترونية ،ةالمعلم لألنشطة الصفي

، في ملحق الكتاب Student Handbookكتيب ،موجودة في مخطط الدرس
وغياب ، Start smartوفصل البداية الذكية ،  Reading in the Content Areaوفقرة

 .Teacher Referenceالكتيب المرفق مع دليل المعلم 

يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى "  :المواصفة السادسة
 "الطالب

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في دليل 

 :ا يليالمعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كم
 (1-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة
 " يدعم المحتوى  المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر
 Problem-Solvingيوجه المعلم في درس حل المشكلة 31-3

Investigation  إلى تدريب الطالب على استراتيجية محددة من
بسط، البحث عن نمط، أحل مسألة )استراتيجيات حل المشكالت 

 ....(.عكسياً  الحل

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم إلى تشجيع طالبه لالستفادة من الشروحات والتدريبات  31-2
في   Problem Solving Handbookالمتنوعة لحل المشكالت في

 .و تتطلب تطبيق الخطة المستهدفة بشكل مباشر ،المالحق

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

 Analyzeيوجه المعلم إلى أهمية حل األسئلة المتضمنة في فقرة 31-1

The Strategy لتحليل المشكلة والتأمل في أبعاد الخطة المستهدفة. 
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

يوجه المعلم لتدريب طالبة في درس حل المشكالت تدريبًا مباشرًا  31-4
 افهم )على استخدام الخطوات األربع لحل المشكالت 

Understand خطط ، Plan حل ، Solve تحقق ، Check) 

    4 ت
1.22 2.22 

  322 ن
  

 2 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪ 11 .لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر النسبة المئوية 

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر التاسع عشر
يقدم نصائح  للمعلم لتدريب طالبه على اختيار الخطة المناسبة  31-3

 Problem-Solvingللحل من خالل درس حل المشكلة 

Investigation  من خالل فقرة تعليمTeach. 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Practice and problem solvingيقدم إرشادات للمعلم في فقرة  31-2
 .تشجع على اختيار استراتيجيات حل المشكالت

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
-Problemيزود المعلم بمشاريع في صورة حل المشكالت  31-1

Solving Projects في كل وحده. 
 4    ت

2.22 
2.222 

 322    ن 
يزود المعلم بمصادر إضافية لتدريب طالبه على حل مشكالت  31-4

في صفحة القراءة والكتابة  Graphic Novelsحياتية في فقرة 
Reading and Writing  تتضمن قصص من واقع الحياة في
 .صفحة في مخطط كل فصل

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Word Problem Solvingيوجه المعلم لالستفادة من الكتيب  31-1
لتدريب الطالب على حل المشكالت في كل درس، مع توفير 

 .الحلول لها في دليل المعلم

 2.22   4  ت
 

2.222 
   322  ن 

يزود المعلم بإرشادات تشجع االستفادة من التدريبات اإلضافية لحل  31-1
الموجودة  في   Mixed Problem Solvingالمشكلة من خالل

Student Handbook   في نهاية كتاب الطالب. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 ,211 21,3  .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر  التاسع عشر

 ٪41 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر العشرون

يزود المعلم بأسئلة تطلب من الطالب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها  22-3
 .للوصول للحل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
لكل خطوة،  والتي  اً يزود المعلم باألمثلة اإلضافية التي تتطلب تبرير  22-2

 .تمثل تدريبًا مكثفًا على طريقة االستدالل الرياضي
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 Reasoningيقدم للمعلم إرشادات لتدريب طالبة في فقرة التبرير  22-1
 .بشكل صريح على االستدالل والبرهان الرياضي

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
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في حين تحقق المؤشر السادس عشر بدرجة منخفضة ، واحتل المرتبة األولى، (2.32)
 . واحتل المرتبة الثانية( 3.2)بمتوسط حسابي قيمته 

، (1-31)، و(2-31)، و(1-31)، و(2-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
تحققها هذه بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر تلك الفقرات التي (  1-31)، و(4-31)و

بينما ، بدرجة متوسطة( 3-31)وجاء الشاهد ، الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات 

صفحة مصادر : والمصادر التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل
وفقرة مهام المعلم غير ، وال تحتوي على  مصادر إلكترونية ،ةالمعلم لألنشطة الصفي

، في ملحق الكتاب Student Handbookكتيب ،موجودة في مخطط الدرس
وغياب ، Start smartوفصل البداية الذكية ،  Reading in the Content Areaوفقرة

 .Teacher Referenceالكتيب المرفق مع دليل المعلم 

يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى "  :المواصفة السادسة
 "الطالب

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في دليل 

 :ا يليالمعلم  للصف الثاني المتوسط، وهي كم
 (1-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة السادسة
 " يدعم المحتوى  المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب" 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر الثامن عشر
 Problem-Solvingيوجه المعلم في درس حل المشكلة 31-3

Investigation  إلى تدريب الطالب على استراتيجية محددة من
بسط، البحث عن نمط، أحل مسألة )استراتيجيات حل المشكالت 

 ....(.عكسياً  الحل

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يوجه المعلم إلى تشجيع طالبه لالستفادة من الشروحات والتدريبات  31-2
في   Problem Solving Handbookالمتنوعة لحل المشكالت في

 .و تتطلب تطبيق الخطة المستهدفة بشكل مباشر ،المالحق

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

 Analyzeيوجه المعلم إلى أهمية حل األسئلة المتضمنة في فقرة 31-1

The Strategy لتحليل المشكلة والتأمل في أبعاد الخطة المستهدفة. 
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

يوجه المعلم لتدريب طالبة في درس حل المشكالت تدريبًا مباشرًا  31-4
 افهم )على استخدام الخطوات األربع لحل المشكالت 

Understand خطط ، Plan حل ، Solve تحقق ، Check) 

    4 ت
1.22 2.22 

  322 ن
  

 2 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪ 11 .لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر النسبة المئوية 

 .يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلة: المؤشر التاسع عشر
يقدم نصائح  للمعلم لتدريب طالبه على اختيار الخطة المناسبة  31-3

 Problem-Solvingللحل من خالل درس حل المشكلة 

Investigation  من خالل فقرة تعليمTeach. 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 Practice and problem solvingيقدم إرشادات للمعلم في فقرة  31-2
 .تشجع على اختيار استراتيجيات حل المشكالت

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
-Problemيزود المعلم بمشاريع في صورة حل المشكالت  31-1

Solving Projects في كل وحده. 
 4    ت

2.22 
2.222 

 322    ن 
يزود المعلم بمصادر إضافية لتدريب طالبه على حل مشكالت  31-4

في صفحة القراءة والكتابة  Graphic Novelsحياتية في فقرة 
Reading and Writing  تتضمن قصص من واقع الحياة في
 .صفحة في مخطط كل فصل

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Word Problem Solvingيوجه المعلم لالستفادة من الكتيب  31-1
لتدريب الطالب على حل المشكالت في كل درس، مع توفير 

 .الحلول لها في دليل المعلم

 2.22   4  ت
 

2.222 
   322  ن 

يزود المعلم بإرشادات تشجع االستفادة من التدريبات اإلضافية لحل  31-1
الموجودة  في   Mixed Problem Solvingالمشكلة من خالل

Student Handbook   في نهاية كتاب الطالب. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 ,211 21,3  .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر  التاسع عشر

 ٪41 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر العشرون

يزود المعلم بأسئلة تطلب من الطالب تبريرًا لكل خطوة يقوم بها  22-3
 .للوصول للحل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
لكل خطوة،  والتي  اً يزود المعلم باألمثلة اإلضافية التي تتطلب تبرير  22-2

 .تمثل تدريبًا مكثفًا على طريقة االستدالل الرياضي
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 Reasoningيقدم للمعلم إرشادات لتدريب طالبة في فقرة التبرير  22-1
 .بشكل صريح على االستدالل والبرهان الرياضي

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن



434

435 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

إلى استخدام استراتيجية االستدالل المنطقي في بعض يوجه المعلم  22-4
 .دروس التدريب على االختبارات المعيارية

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشر 

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العشر 
 .مهارات القراءة الرياضيةيستهدف تنمية : المؤشر الحادي والعشرون

بشكل صريح من  Reading Mathتؤكد فقرة قراءة الرياضيات  23-3
 .خالل مربعات الحوار في داخل الدرس على القراءة في الرياضيات

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج  Real- World Linkتوجه فقرة   23-2

 .المصدر لمزيد من القراءةاسم  رابط أو
  1 3  ت

3.21 2.12 
  11 21  ن

يوجه المعلم إلى مصادر متعددة تشجع القراءة مثل كتيب قراءة  23-1
 ، والرياضيات ومادة األدبReading for Studentللطالب 

Mathematics and Literature  من خالل فقرة
Recommended Outside  في صفحة القراءة والكتابة في

 .مخطط الفصل

 3 1   ت

2.11 2.12 
 21 11   ن

كل درس وفي بداية ونهاية كل  توفر المفردات بشكل معلن في بداية 23-4
 فصل والشرح المصاحب لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة الرياضية

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
 Whatما تقوله األبحاث  القراءة الرياضية في فقرةيوجه المعلم إلى  23-1

Research Says  التي تقدم نتائج ألبحاث ودراسات مرتبطة
 .بالمحتوى الرياضي لدروس الفصل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Reading in theيوجه المعلم إلى القراءة بشكل صريح في فقرة   23-1

Content Area  على الرابطglencoe.com في كل فصل. 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 ,211 3.14 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

 ٪44.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 
 .يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الثاني والعشرون

يقدم إرشادات للمعلم لتنمية مهارات الكتابة بشكل صريح في كل  22-3
 .Writing in Mathدرس  في فقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
رشادات للمعلم لتوجيه إ Foldables يقدم في فقرة مطوية الفصل  22-2

واستخدامها في فترة  ،وكيفية تفعيلها ،طالبه إلى التدوين فيها
 .المراجعة ومقترحات لتنظيمها في كل درس

    4 ت
    322 ن 2.222 1.22

    322 ن
يوجه المعلم إلى تدريب الطالب على الكتابة الرياضية من خالل  22-1

 .Teach with Tech لكترونية للفصل في فقرة إمدونة 
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

 2 11,2 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر  المتوسط
  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

 .يستهدف تنمية مهارات الترابط لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون
يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة لتدريب الطالب على تطبيق  21-3

الرياضيات في سياقات أخرى من خالل مشروع الوحدة والفصل 
projectChapter . 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

للمعلم لتذكير طالبه بأهمية تطبيق ما تعلموه في  اً يقدم مقترح 21-2
لتطبيقها في سياقات أخرى متعلقة  ؛الدرس من مهارات ومفاهيم
 ضمن  بدائل فقرة  Crystal Ballبها في فقرة الكرة البلورية 

Assess للدرس. 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 what is math got to doيقدم في فقرة الرياضيات في حياتنا  21-1

with it  نصائح وتعليمات لتدريب الطالب على ربط الرياضيات
 .بسياقات أخرى

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

   More Fun Facts يزود المعلم بفقرة حقائق أكثر متعة  21-4
تتضمن معلومات ثقافية ترفيهية متنوعة توجه الطالب لربط 

 .أهداف الوحدة بواقع حياة الطالب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

يوجه المعلم إلى مصادر متنوعة تربط المعرفة الرياضية للطالب  21-1
 Real-Worldبواقع الحياة من خالل مشكالت حياتية، مثل 

Problem Solving Graphic Novels. 

  2 2  ت
3.12 2.22 

  12 12  ن

 2 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 
 ٪31.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

 .يشجع استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم لدى الطالب: المؤشر الرابع والعشرون
يوجه المعلم إلى تنفيذ أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة  24-3

األنشطة  للمعرفة الرياضية من نماذج، ورسوم، ورموز في
 .االستهاللية للدرس، وفي درس االستكشاف

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يقدم إرشادات للمعلم لتدريب طالبه على تمثيل المفاهيم الرياضية  24-2
 Studyباستخدام المخططات والجداول في فقرة مهارة الدراسة  

skill. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

لكترونية عديدة لتمثيل المفهوم الرياضي إيوفر للمعلم فرصا  24-1
 ...جدول، صورة ثابتة، صور حركة،)بأكثر من طريقة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 
 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون

يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات  21-3
 .المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 Start smart  تقديم دروس فصل البداية الذكيةيشجع المعلم على  21-2

 .و تتضمن تدريبات ترتبط بصور من الواقع  في كل درس
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

لتمثيالت ل اً وتفسير  يوجه المعلم إلى أنشطة متعددة تتطلب تحليالً  21-1
البصرية التي تبرز في دروس االستكشاف والتوسع التي تطبق في 

 .المعامل

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

إلى استخدام استراتيجية االستدالل المنطقي في بعض يوجه المعلم  22-4
 .دروس التدريب على االختبارات المعيارية

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشر 

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العشر 
 .مهارات القراءة الرياضيةيستهدف تنمية : المؤشر الحادي والعشرون

بشكل صريح من  Reading Mathتؤكد فقرة قراءة الرياضيات  23-3
 .خالل مربعات الحوار في داخل الدرس على القراءة في الرياضيات

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج  Real- World Linkتوجه فقرة   23-2

 .المصدر لمزيد من القراءةاسم  رابط أو
  1 3  ت

3.21 2.12 
  11 21  ن

يوجه المعلم إلى مصادر متعددة تشجع القراءة مثل كتيب قراءة  23-1
 ، والرياضيات ومادة األدبReading for Studentللطالب 

Mathematics and Literature  من خالل فقرة
Recommended Outside  في صفحة القراءة والكتابة في

 .مخطط الفصل

 3 1   ت

2.11 2.12 
 21 11   ن

كل درس وفي بداية ونهاية كل  توفر المفردات بشكل معلن في بداية 23-4
 فصل والشرح المصاحب لها فرصًا لتنمية مهارات القراءة الرياضية

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
 Whatما تقوله األبحاث  القراءة الرياضية في فقرةيوجه المعلم إلى  23-1

Research Says  التي تقدم نتائج ألبحاث ودراسات مرتبطة
 .بالمحتوى الرياضي لدروس الفصل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Reading in theيوجه المعلم إلى القراءة بشكل صريح في فقرة   23-1

Content Area  على الرابطglencoe.com في كل فصل. 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 ,211 3.14 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

 ٪44.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 
 .يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الثاني والعشرون

يقدم إرشادات للمعلم لتنمية مهارات الكتابة بشكل صريح في كل  22-3
 .Writing in Mathدرس  في فقرة 

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
رشادات للمعلم لتوجيه إ Foldables يقدم في فقرة مطوية الفصل  22-2

واستخدامها في فترة  ،وكيفية تفعيلها ،طالبه إلى التدوين فيها
 .المراجعة ومقترحات لتنظيمها في كل درس

    4 ت
    322 ن 2.222 1.22

    322 ن
يوجه المعلم إلى تدريب الطالب على الكتابة الرياضية من خالل  22-1

 .Teach with Tech لكترونية للفصل في فقرة إمدونة 
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

 2 11,2 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر  المتوسط
  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

 .يستهدف تنمية مهارات الترابط لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون
يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة لتدريب الطالب على تطبيق  21-3

الرياضيات في سياقات أخرى من خالل مشروع الوحدة والفصل 
projectChapter . 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

للمعلم لتذكير طالبه بأهمية تطبيق ما تعلموه في  اً يقدم مقترح 21-2
لتطبيقها في سياقات أخرى متعلقة  ؛الدرس من مهارات ومفاهيم
 ضمن  بدائل فقرة  Crystal Ballبها في فقرة الكرة البلورية 

Assess للدرس. 

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 what is math got to doيقدم في فقرة الرياضيات في حياتنا  21-1

with it  نصائح وتعليمات لتدريب الطالب على ربط الرياضيات
 .بسياقات أخرى

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

   More Fun Facts يزود المعلم بفقرة حقائق أكثر متعة  21-4
تتضمن معلومات ثقافية ترفيهية متنوعة توجه الطالب لربط 

 .أهداف الوحدة بواقع حياة الطالب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

يوجه المعلم إلى مصادر متنوعة تربط المعرفة الرياضية للطالب  21-1
 Real-Worldبواقع الحياة من خالل مشكالت حياتية، مثل 

Problem Solving Graphic Novels. 

  2 2  ت
3.12 2.22 

  12 12  ن

 2 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 
 ٪31.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

 .يشجع استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم لدى الطالب: المؤشر الرابع والعشرون
يوجه المعلم إلى تنفيذ أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة  24-3

األنشطة  للمعرفة الرياضية من نماذج، ورسوم، ورموز في
 .االستهاللية للدرس، وفي درس االستكشاف

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يقدم إرشادات للمعلم لتدريب طالبه على تمثيل المفاهيم الرياضية  24-2
 Studyباستخدام المخططات والجداول في فقرة مهارة الدراسة  

skill. 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

لكترونية عديدة لتمثيل المفهوم الرياضي إيوفر للمعلم فرصا  24-1
 ...جدول، صورة ثابتة، صور حركة،)بأكثر من طريقة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 
 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الخامس والعشرون

يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات  21-3
 .المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 Start smart  تقديم دروس فصل البداية الذكيةيشجع المعلم على  21-2

 .و تتضمن تدريبات ترتبط بصور من الواقع  في كل درس
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

لتمثيالت ل اً وتفسير  يوجه المعلم إلى أنشطة متعددة تتطلب تحليالً  21-1
البصرية التي تبرز في دروس االستكشاف والتوسع التي تطبق في 

 .المعامل

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
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 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

 Vocabulary Puzzle حجية المفرداتأيقدم للمعلم في فقرة صانع  21-4

Maker  طرق متعددة لتمثيل المفردات الرياضية في صفحات دليل
 Study guide and Reviewالدراسة والمراجعة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
انترنت لتطوير إللكترونية على اإيوفر للمعلم بدائال تقنية وروابطا  21-1

 Math inطالبه من خالل فقرات مثل  الثقافة البصرية لدى

Motion ،Graphing Technology Personal Tutor  ،
Other Calculator Strokes . 

 4    ت

2.222 2.222 
 322    ن

 ,3 31,3 .نيالخامس والعشر  المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 

 ,21 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
 ٪ 11 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي " دعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب"السادسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (3.11)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي   ( 2.21أقل منو  -3.1)في المدى بين

، وجاء (1 –3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
واحتل ، (1)حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته  ،المؤشر العشرون بدرجة مرتفعة

قيمته  المرتبة األولى، يليه المؤشر الثاني والعشرون بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي
، (2.21)، في المرتبة الثانية، يليه المؤشر الثامن عشر بمتوسط حسابي قيمته (2،11)

، يليه في المرتبة الخامسة المؤشر (2)ثم المؤشر الرابع والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 
، ثم المؤشر الحادي والعشرون بمتوسط (3.1)الثالث والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

، وفي (3،21)، يليه المؤشر التاسع عشر بمتوسط حسابي قيمته (3.14)حسابي قيمته 
 (.3،31)المرتبة األخيرة يأتي المؤشر الخامس والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

، (2-31)، و(3-31)، و(4-31)، و(1-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
، (2-24( )3-24)، و(2-21)، و(2-22)، و(3-22)، و(4-23)، و(3-23)و
باإلضافة إلى جميع شواهد المؤشر العشرون  بدرجة مرتفعة، ما ( 1-21)، و(3-21)و

، يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
أو  ،،بدرجة متوسطة، وذلك لعدم توفر المصدر(1-22)، و(1-31)وتحقق الشاهدان 
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، وجاءت الشواهد Real- World Linkع فيه في فقرةوالتوس ،الرابط للرجوع للمصدر
نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي  ،األخرى في المستوى المنخفض والمنخفض جداً 

مشاريع في حل المشكالت  :تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل
Problem-Solving Projects أدى إلى  ما ؛في كل وحدة، ولم يصنف المنهج كوحدات

عدم  غياب العديد من الفقرات في صفحة افتتاحية الوحدة  باإلضافة إلى مشاريع  الوحدة،
من واقع الحياة في صفحة مخطط  اً التي تتضمن قصص Graphic Novelsتوفر فقرة 

في نهاية كتاب الطالب أدى إلى غياب  Student Handbookكل فصل، وغياب كتيب 
األنشطة فيه من دليل المعلم، وبالرغم من توفر فقرة مهارة التوجيهات المصاحبة لتفعيل 

ترشد المعلم إلى أساليب متنوعة لتدريب الطالب على  أتى و  ،الدراسة في بداية الفصل
إال أن هذه الفقرة تختلف عما هو موجود في الدليل األصل من حيث  ،دراسة المفاهيم

ياب صفحة مهارات القراءة والكتابة والمشروعات المقترحة في هذه الفقرة،  وغ ،المحتوى
، Reading for Studentوال يوجه إلى كتيبات قراءة للطالب ، والفقرات المتضمنة فيها

، والمتوفرة على الرابط Mathematics and Literatureوالرياضيات ومادة األدب 
glencoe.com  ، ي وقد تتوفر ضمنيا ف ،غياب فقرة الرياضيات في حياتنا بشكل صريحو

، وال تتوفر فقرة حقائق أكثر متعة  322صفحة  2-4فقرة إلى المعلم الجديد مثل درس 
More Fun Facts وهذه الدروس غير موجودة  ،وذلك لوجودها في دروس البداية الذكية

وغياب صفحات  Graphic Novelsفي الدليل من منتجات المشروع، وال تتوفر فقرة  
 .Study guide and Reviewدليل الدراسة والمراجعة 

تدعم الطالب في المذاكرة  يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة: المواصفة السابعة
  :والتنظيم الذاتي

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في دليل ، التكرارات

 :المعلم  للصف الثاني المتوسط كما يلي
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

 Vocabulary Puzzle حجية المفرداتأيقدم للمعلم في فقرة صانع  21-4

Maker  طرق متعددة لتمثيل المفردات الرياضية في صفحات دليل
 Study guide and Reviewالدراسة والمراجعة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
انترنت لتطوير إللكترونية على اإيوفر للمعلم بدائال تقنية وروابطا  21-1

 Math inطالبه من خالل فقرات مثل  الثقافة البصرية لدى

Motion ،Graphing Technology Personal Tutor  ،
Other Calculator Strokes . 

 4    ت

2.222 2.222 
 322    ن

 ,3 31,3 .نيالخامس والعشر  المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 

 ,21 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
 ٪ 11 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي " دعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب"السادسة 

؛ حيث يقع هذا المتوسط متوسطة، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة (3.11)
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي   ( 2.21أقل منو  -3.1)في المدى بين

، وجاء (1 –3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
واحتل ، (1)حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته  ،المؤشر العشرون بدرجة مرتفعة

قيمته  المرتبة األولى، يليه المؤشر الثاني والعشرون بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي
، (2.21)، في المرتبة الثانية، يليه المؤشر الثامن عشر بمتوسط حسابي قيمته (2،11)

، يليه في المرتبة الخامسة المؤشر (2)ثم المؤشر الرابع والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 
، ثم المؤشر الحادي والعشرون بمتوسط (3.1)الثالث والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

، وفي (3،21)، يليه المؤشر التاسع عشر بمتوسط حسابي قيمته (3.14)حسابي قيمته 
 (.3،31)المرتبة األخيرة يأتي المؤشر الخامس والعشرون بمتوسط حسابي قيمته 

، (2-31)، و(3-31)، و(4-31)، و(1-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
، (2-24( )3-24)، و(2-21)، و(2-22)، و(3-22)، و(4-23)، و(3-23)و
باإلضافة إلى جميع شواهد المؤشر العشرون  بدرجة مرتفعة، ما ( 1-21)، و(3-21)و

، يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
أو  ،،بدرجة متوسطة، وذلك لعدم توفر المصدر(1-22)، و(1-31)وتحقق الشاهدان 
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، وجاءت الشواهد Real- World Linkع فيه في فقرةوالتوس ،الرابط للرجوع للمصدر
نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي  ،األخرى في المستوى المنخفض والمنخفض جداً 

مشاريع في حل المشكالت  :تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل
Problem-Solving Projects أدى إلى  ما ؛في كل وحدة، ولم يصنف المنهج كوحدات

عدم  غياب العديد من الفقرات في صفحة افتتاحية الوحدة  باإلضافة إلى مشاريع  الوحدة،
من واقع الحياة في صفحة مخطط  اً التي تتضمن قصص Graphic Novelsتوفر فقرة 

في نهاية كتاب الطالب أدى إلى غياب  Student Handbookكل فصل، وغياب كتيب 
األنشطة فيه من دليل المعلم، وبالرغم من توفر فقرة مهارة التوجيهات المصاحبة لتفعيل 

ترشد المعلم إلى أساليب متنوعة لتدريب الطالب على  أتى و  ،الدراسة في بداية الفصل
إال أن هذه الفقرة تختلف عما هو موجود في الدليل األصل من حيث  ،دراسة المفاهيم

ياب صفحة مهارات القراءة والكتابة والمشروعات المقترحة في هذه الفقرة،  وغ ،المحتوى
، Reading for Studentوال يوجه إلى كتيبات قراءة للطالب ، والفقرات المتضمنة فيها

، والمتوفرة على الرابط Mathematics and Literatureوالرياضيات ومادة األدب 
glencoe.com  ، ي وقد تتوفر ضمنيا ف ،غياب فقرة الرياضيات في حياتنا بشكل صريحو

، وال تتوفر فقرة حقائق أكثر متعة  322صفحة  2-4فقرة إلى المعلم الجديد مثل درس 
More Fun Facts وهذه الدروس غير موجودة  ،وذلك لوجودها في دروس البداية الذكية

وغياب صفحات  Graphic Novelsفي الدليل من منتجات المشروع، وال تتوفر فقرة  
 .Study guide and Reviewدليل الدراسة والمراجعة 

تدعم الطالب في المذاكرة  يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة: المواصفة السابعة
  :والتنظيم الذاتي

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في دليل ، التكرارات

 :المعلم  للصف الثاني المتوسط كما يلي
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 (1-1-4)جدول
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة

 " ة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتييزود المعلم بمهمات ومهارات مهم" 

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 
 .والتذكريستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم : المؤشر السادس والعشرون

 How to use yourيوجــه المعلــم مــن خــالل صــفحة  21-3

math book  الطالـــــب إلــــى الطريقــــة المناســــبة لدراســـــة
 .الرياضيات باستخدام محتوى الكتاب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

21-2 
ـــه   ـــأدوات تقويميـــة تنمـــي مهـــارات الدراســـة لدي ـــم ب يـــزود المعل

فـــــي  Anticipation Guide)فــــي فقــــرة  دليــــل التوقــــع 
 Study guide andصـفحات دليــل المراجعــة والمــذاكرة 

Review 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

يقــــدم إرشــــادات للمعلــــم لتنفيــــذ المهــــام المتضــــمنة فــــي دليــــل  21-1
فــي    Study Guide and Reviewالدراســة والمراجعــة

نهاية كل فصـل لتحسـين الفهـم والتـذكر لـدى الطالـب بتقـديم 
ســـئلة اختباريـــة علـــى أمفتـــاح المفـــردات بأرقـــام الصـــفحات، و 

 .المفردات

 4    ت

2.22 2.222 

 322    ن

يقــدم إرشــادات للمعلــم لتــدريب الطــالب علــى تنفيــذ المطويــة  21-4
 . ومتابعتها

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 2 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 
 2 ٪21 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السابع والعشرون
 Standardized Testتقـــدم فقـــرة االختبـــار المعيـــاري  21-3

Practice  فـــــي كــــــل درس تـــــدريب علــــــى هـــــذا النــــــوع مــــــن
 .االختبارات

 4    ت
22, 22, 

 322    ن
 Standardized Testتقــدم نمــاذج االختبــارات المعياريــة  21-2

ـــي تـــرتبط بالمعرفـــة والمهـــارات المطلوبـــة فـــي نهايـــة كـــل  الت
فصل توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة تظهـر فـي 

 .مستطيل أعلى الصفحة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Answer Sheetيـزود المعلـم بصـفحة مـن ورقـة اإلجابـة  21-1

Practice   هميـــة تـــدريب الطـــالب علـــى اســـتخدام أتوضـــح
جابـــــــة تماثـــــــل تلـــــــك المســـــــتخدمة فـــــــي االختبـــــــارات إوراق أ

 .   المعيارية الوطنية

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Scaffoldingتتــوفر إرشــادات ونمــاذج ألســئلة اســتهاللية  21-4

Questions  تسـاعد المعلــم فــي تـدريب طالبــه علــى نمــاذج
 Preparing for standardizedاالختبـارات المعياريـة 

tests  فــي الصـــفحات الختاميـــة لكــل فصـــل مـــزودة بحلولهـــا
 ......اسبوعية، وألاليومية، وا)

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 
فــي إرشــادات عامــة لتحقيــق  Tips for successتــوفر فقــرة  21-1

فـــي الصـــفحات الختاميـــة ( قبـــل وفـــي أثنـــاء االختبـــار)النجـــاح 
 .لكتاب الطالب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
فرصـــا للمعلـــم Exam View  ةالكترونيـــإلدر ااتــوفر المصـــ 21-1

واختبـــارات معياريـــة تتوافـــق مـــع معـــايير  ،إلنشـــاء أوراق عمـــل
1NCTM, TIMSS1، NAEP. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يــزود المعلــم فــي صــفحة االختبــارات التراكميــة فــي كــل فصــل  21-1

هميـــة تـــدريب الطـــالب علـــى االختبـــارات المعياريـــة أح  يتوضـــب
 .   الوطنية

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 2 2.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 
 ٪1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 

 .لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسةيقدم إرشادات ومخططات متنوعة : المؤشر الثامن والعشرون
فــي الصــفحة األولــى مــن  New Vocabularyتتضــمن فقــرة  21-3

وكـــل فصـــل توجيهــــات صـــريحة لتنظـــيم المهــــارات  ،كـــل درس
 .والمعرفة الرياضية في مخططات تساعد في التذكر والدراسة

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن

يقـــدم للمعلـــم إرشـــادات وأفكـــارا لتقـــديم درس المراجعـــة والدراســـة  21-2
Study Guide and Review   تسـاعد الطالـب فـي المـذاكرة

 .والدراسة

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
 Concept يوجـه المعلـم إلـى أهميـة إطـار المفـاهيم الرياضـية 21-1

SummaryأوKey Concept  ـــــــي كـــــــل درس لتنميـــــــة ف
اســـــتراتيجيات متعـــــددة لتنظـــــيم المهـــــارات والمعرفـــــة الرياضـــــية 

 .تساعد الطالب في التذكر والفهم

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 ,311 43,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 

  ٪1,12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 
 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر التاسع والعشرون

 Foldablesيوجه المعلـم مـن خـالل فقـرة منظمـات الدراسـة  21-3
إلــى تشــجيع الطــالب علــى تلخــيص وتــدوين مــا فهمــوه مــن 

 .الدرس في مطوية الفصل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

للمعلـــم أهميـــة  Summarizing توضـــح  فقـــرة التلخـــيص  21-2
تعويــد الطــالب علــى تلخــيص النقــاط المهمــة فيمــا يدرســونه 

 Classroomوالطريقـــــة فـــــي صـــــفحة حلـــــول صـــــفية  

Solutions في الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

ســـاليب أاســـتخدام  Assessيقـــدم مقترحـــات للمعلـــم فـــي فقـــرة  21-1
لتشــجيع الطــالب علــى تــدوين مــا فهمــوه مــن الــدرس متعــددة 

 Ticket Out theسلوبهم الخـاص مثـل بطاقـات الخـروجأب

Door. 

    4 ت

1.22 2.222 
 322 ن

   

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 
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 (1-1-4)جدول
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة

 " ة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتييزود المعلم بمهمات ومهارات مهم" 

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 
 .والتذكريستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم : المؤشر السادس والعشرون

 How to use yourيوجــه المعلــم مــن خــالل صــفحة  21-3

math book  الطالـــــب إلــــى الطريقــــة المناســــبة لدراســـــة
 .الرياضيات باستخدام محتوى الكتاب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

21-2 
ـــه   ـــأدوات تقويميـــة تنمـــي مهـــارات الدراســـة لدي ـــم ب يـــزود المعل

فـــــي  Anticipation Guide)فــــي فقــــرة  دليــــل التوقــــع 
 Study guide andصـفحات دليــل المراجعــة والمــذاكرة 

Review 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

يقــــدم إرشــــادات للمعلــــم لتنفيــــذ المهــــام المتضــــمنة فــــي دليــــل  21-1
فــي    Study Guide and Reviewالدراســة والمراجعــة

نهاية كل فصـل لتحسـين الفهـم والتـذكر لـدى الطالـب بتقـديم 
ســـئلة اختباريـــة علـــى أمفتـــاح المفـــردات بأرقـــام الصـــفحات، و 

 .المفردات

 4    ت

2.22 2.222 

 322    ن

يقــدم إرشــادات للمعلــم لتــدريب الطــالب علــى تنفيــذ المطويــة  21-4
 . ومتابعتها

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن

 2 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 
 2 ٪21 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السابع والعشرون
 Standardized Testتقـــدم فقـــرة االختبـــار المعيـــاري  21-3

Practice  فـــــي كــــــل درس تـــــدريب علــــــى هـــــذا النــــــوع مــــــن
 .االختبارات

 4    ت
22, 22, 

 322    ن
 Standardized Testتقــدم نمــاذج االختبــارات المعياريــة  21-2

ـــي تـــرتبط بالمعرفـــة والمهـــارات المطلوبـــة فـــي نهايـــة كـــل  الت
فصل توجيه صريح للتدرب على مهارات محددة تظهـر فـي 

 .مستطيل أعلى الصفحة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 Answer Sheetيـزود المعلـم بصـفحة مـن ورقـة اإلجابـة  21-1

Practice   هميـــة تـــدريب الطـــالب علـــى اســـتخدام أتوضـــح
جابـــــــة تماثـــــــل تلـــــــك المســـــــتخدمة فـــــــي االختبـــــــارات إوراق أ

 .   المعيارية الوطنية

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Scaffoldingتتــوفر إرشــادات ونمــاذج ألســئلة اســتهاللية  21-4

Questions  تسـاعد المعلــم فــي تـدريب طالبــه علــى نمــاذج
 Preparing for standardizedاالختبـارات المعياريـة 

tests  فــي الصـــفحات الختاميـــة لكــل فصـــل مـــزودة بحلولهـــا
 ......اسبوعية، وألاليومية، وا)

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 
فــي إرشــادات عامــة لتحقيــق  Tips for successتــوفر فقــرة  21-1

فـــي الصـــفحات الختاميـــة ( قبـــل وفـــي أثنـــاء االختبـــار)النجـــاح 
 .لكتاب الطالب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
فرصـــا للمعلـــم Exam View  ةالكترونيـــإلدر ااتــوفر المصـــ 21-1

واختبـــارات معياريـــة تتوافـــق مـــع معـــايير  ،إلنشـــاء أوراق عمـــل
1NCTM, TIMSS1، NAEP. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يــزود المعلــم فــي صــفحة االختبــارات التراكميــة فــي كــل فصــل  21-1

هميـــة تـــدريب الطـــالب علـــى االختبـــارات المعياريـــة أح  يتوضـــب
 .   الوطنية

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 2 2.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 
 ٪1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 

 .لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسةيقدم إرشادات ومخططات متنوعة : المؤشر الثامن والعشرون
فــي الصــفحة األولــى مــن  New Vocabularyتتضــمن فقــرة  21-3

وكـــل فصـــل توجيهــــات صـــريحة لتنظـــيم المهــــارات  ،كـــل درس
 .والمعرفة الرياضية في مخططات تساعد في التذكر والدراسة

   1 3 ت
2.21 2.12 

   11 21 ن

يقـــدم للمعلـــم إرشـــادات وأفكـــارا لتقـــديم درس المراجعـــة والدراســـة  21-2
Study Guide and Review   تسـاعد الطالـب فـي المـذاكرة

 .والدراسة

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
 Concept يوجـه المعلـم إلـى أهميـة إطـار المفـاهيم الرياضـية 21-1

SummaryأوKey Concept  ـــــــي كـــــــل درس لتنميـــــــة ف
اســـــتراتيجيات متعـــــددة لتنظـــــيم المهـــــارات والمعرفـــــة الرياضـــــية 

 .تساعد الطالب في التذكر والفهم

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 ,311 43,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 

  ٪1,12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 
 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر التاسع والعشرون

 Foldablesيوجه المعلـم مـن خـالل فقـرة منظمـات الدراسـة  21-3
إلــى تشــجيع الطــالب علــى تلخــيص وتــدوين مــا فهمــوه مــن 

 .الدرس في مطوية الفصل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

للمعلـــم أهميـــة  Summarizing توضـــح  فقـــرة التلخـــيص  21-2
تعويــد الطــالب علــى تلخــيص النقــاط المهمــة فيمــا يدرســونه 

 Classroomوالطريقـــــة فـــــي صـــــفحة حلـــــول صـــــفية  

Solutions في الكتيب المرفق مع دليل المعلم. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

ســـاليب أاســـتخدام  Assessيقـــدم مقترحـــات للمعلـــم فـــي فقـــرة  21-1
لتشــجيع الطــالب علــى تــدوين مــا فهمــوه مــن الــدرس متعــددة 

 Ticket Out theسلوبهم الخـاص مثـل بطاقـات الخـروجأب

Door. 

    4 ت

1.22 2.222 
 322 ن

   

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 ,24 11,3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

  ٪44 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
 Practicing important tasks يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة"المواصفة السابعة 

and skills وبانحراف (3،11)تساوي "  تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي ،
؛ حيث جاء هذا منخفضة ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة(2،2431)معياري 

، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3،1أقل منو  -2،11)المتوسط في المدى  بين 
(11،1٪.) 

، وجاء (2.43-2.31)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة  بين    
، يليه المؤشر (2.43)المؤشر الثامن والعشرون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته

ومن ثم المؤشر السادس ، (2)التاسع والعشرون في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قمته 
يليه المؤشر السابع والعشرون بمتوسط حسابي ( 2.11)ي قيمته والعشرون بمتوسط حساب

 .في المرتبة األخيرة( 2.31)قيمته 
( 1-21)، و(3-21)و،(1-21)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    

ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من  ،بدرجة مرتفعة
بدرجة متوسطة، بينما جاءت الشواهد في ( 2-21)ق الشاهد وتحق، منتجات المشروع

 How to useصفحة : المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات مثل

your math book ووجودها  ،في دليل المعلم بالرغم من وجودها في كتاب الطالب
 Study guideوصفحات دليل المراجعة والمذاكرة ، Volume1أيضا في األصل في 

and Review وغياب فقرة االختبار المعياري ،Test Practice  ،لم في جميع الدروس
يزود المعلم بأدوات تقويمية تنمي مهارات الدراسة لديه  في فقرة  دليل التوقع 

(Anticipation Guide) يزود المعلم بصفحة من ورقة اإلجابة ، لمAnswer Sheet 

Practice طالب على استخدام هذا النوع من االختبارات المعيارية توضح أهمية تدريب ال
 Study Guide andالوطنية، يقدم للمعلم إرشادات وأفكارا لتقديم درس المراجعة والدراسة 
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Review   ،غياب فقرة التلخيص و تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة Summarizing 
والطريقة في صفحة حلول  ،نهلتعويد الطالب على تلخيص النقاط المهمة فيما يدرسو 

    .في الكتيب المرفق مع دليل المعلم Classroom Solutionsصفية 
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري
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ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من  ،بدرجة مرتفعة
بدرجة متوسطة، بينما جاءت الشواهد في ( 2-21)ق الشاهد وتحق، منتجات المشروع
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Review   ،غياب فقرة التلخيص و تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة Summarizing 
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 .يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها: المواصفة الثامنة 
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    

ومؤشرات المواصفة الثامنة في دليل  ،التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد
 :المعلم الصف الثاني المتوسط كما يلي

 (1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنة

 " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها" 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يوفر مصادر متنوعة للمعلمين وفق حاجات الطالب: ثالثونالمؤشر ال
رؤية عامة  Differentiated Instruction يقدم في فقرة تنويع التعليم  12-3

 ،وكيفية الوصول إليهم ،حول تنويع التعليم، وتباين مستويات الطالب
وخيارات متعددة لتلبية حاجات الطالب وأنماط تعلمهم في مقدمات الدليل 

 .وفي كل درس

    4 ت
1.22 2.222 

 322 ن
   

 Chapterيقدم مقترحات للمعلم الستخدام كتيبات مصادر المعلم  12-2

Reasource Masters حيث يتضمن كل درس  ،وفق حاجات الطالب
وشرح كيفية  ،صورًا لصفحات من هذه الكتيبات بأنواعها المتعددة

 .مزودة باإلجابات استخدمها

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

يزود المعلم بصور للكتب المرتبطة مع كتاب الرياضيات للصف الواحد  12-1
 Three الصورضمن فقرة البرامج المستخدمة للرسم والتمثيل ومصادر 

Horizontally Aligned Programs في مقدمات الدليل. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

التي تغطي  The Research Baseيزود المعلم بروابط لقاعدة البحوث  12-4
البرامج الرياضية، وكيف تساعد البحوث المستمرة مع الطالب والمعلمين 
واألكاديميين والخبراء في بناء جميع برامج الرياضيات من الصف األول 

في مقدمات  االبتدائي إلى الصف الثاني عشر على أسس قوية متينة
 .الدليل

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

إلى كتيب   Practice and Reviewتوجه فقرة التدريب والمراجعة  12-1
يتضمن المفردات الرئيسية في  ؛للمراجعة السريعة للوالدين والطالب

 .الفصل وتدريبات للتحقق من فهم الطالب في مخطط الفصل

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 RTI Response toتوجه فقرة التجاوب مع االحتياجات 12-1

Intervention  وأدوات التقييم تناسب  ،المعلم إلى تدريبات متنوعة
جميع المستويات االمختلفة للطالب في الصف الواحد في مخطط 

 .الفصل

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

أفكارا تقنية  Teach with Tech يوفر في فقرة درس باستخدام التقنية 12-1
 .تلبي حاجات الطالبمتنوعة لتقديم المحتوى الرياضي 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2 2.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  ٪1,21 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم بدائل متنوعة للتطوير المهني وفق حاجات المعلمين: المؤشر الحادي والثالثون
وتحديد احتياجاته من خالل صفحة  ،إلى التأمل الذاتييوجه المعلم  13-3

 PreK-12 Data-Driven Professionalالتطوير المهني

Development  في مقدمة دليل المعلم ليختار البرامج التدريبية التي
 .تناسب تلك االحتياجات

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

خلفية  Focus on Math Backgroundتقدم فقرة المحتوى الرياضي  13-2
  .رياضية للمعلم تغطي المهارات والمعرفة المستهدفة في مخطط الدرس

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
تقدم فقرة محتوى رياضي في فقرة في معظم الدروس مخصصة للمعلم  13-1

وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل معلم  ،الجديد
Personalized.Professional Development   

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن
أقراص ورش : يوجه المعلم إلى مصادر متعددة للتطوير المهني مثل 13-4

وروابط البرامج التدريبية على  ،DVD Workshopsعمل 
وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل   Online Coursesانترنتإلا

في مقدمات   Personalized.Professional Developmentمعلم
 .الدليل، وفي مخطط الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Professionalيزود المعلم في كل فصل بفقرة التطوير المهني 13-1

Development  تظهر في مخطط الفصل تتضمن روابط المكتبة
التي تعرض دروسًا نموذجية  ودروسًا  ،الكترونية التابعة للشركةإلا

 .تطبيقية الستراتيجيات تدريسية محددة

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث
  ٪1,21 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث

 .المعلم في عمليات التخطيط لتعليم محتوى الكتابيدعم : المؤشر الثاني والثالثون
أساليب تخطيط  Planning for Success تقدم فقرة مساعد المعلم  12-3

الروابط  سهلة تشمل جميع مكونات الكتاب المطبوعة، التقنية،
 .اإللكترونية، اليدويات في مقدمات الدليل

  1 3  ت
3.21 2.12 

  11 21  ن

يوضح  اً بياني اً مخطط The school year تقدم فقرة السنة الدراسية  12-2
 .تقسيم محتوى كتاب الطالب بما يتوافق مع موعد االختبارات التقويمية

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
يتضمن قائمة الدروس  Chapter  Overviewيقدم مخطط  الفصل  12-1

ومقترحات للمدة الزمنية ، Lessons and Objectives  واألهداف
 Pacing your لعرض كل درس  في فقرة المخطط الزمني للدروس

Lessons 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

يقدم نظرة عامة للفصل من خالل مخطط الفصل يتضمن قائمة الدروس  12-4
اثرائية، ومواقع إلالمتحققة، والمصادر ا NCTMمعايير الواألهداف و 

 .تساعد المعلم في التخطيط لكل درس... التعليم والمواد التقنية،تنويع 

   4  ت
   322  ن 2222 2.22

    322 ن
في مقدمة كل فصل   Assessment and Interventionيقدم في فقرة  12-1

والمعالجة المتاحة في الفصل المحدد معروضة حسب  ،أدوات التقويم
 (.الختامي -التكويني -التشخيصي)المراحل الثالث للتقويم 

  3 1  ت
3.11 2.12 

  21 11  ن
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 .يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها: المواصفة الثامنة 
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    

ومؤشرات المواصفة الثامنة في دليل  ،التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد
 :المعلم الصف الثاني المتوسط كما يلي

 (1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنة

 " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها" 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يوفر مصادر متنوعة للمعلمين وفق حاجات الطالب: ثالثونالمؤشر ال
رؤية عامة  Differentiated Instruction يقدم في فقرة تنويع التعليم  12-3

 ،وكيفية الوصول إليهم ،حول تنويع التعليم، وتباين مستويات الطالب
وخيارات متعددة لتلبية حاجات الطالب وأنماط تعلمهم في مقدمات الدليل 

 .وفي كل درس

    4 ت
1.22 2.222 

 322 ن
   

 Chapterيقدم مقترحات للمعلم الستخدام كتيبات مصادر المعلم  12-2

Reasource Masters حيث يتضمن كل درس  ،وفق حاجات الطالب
وشرح كيفية  ،صورًا لصفحات من هذه الكتيبات بأنواعها المتعددة

 .مزودة باإلجابات استخدمها

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

يزود المعلم بصور للكتب المرتبطة مع كتاب الرياضيات للصف الواحد  12-1
 Three الصورضمن فقرة البرامج المستخدمة للرسم والتمثيل ومصادر 

Horizontally Aligned Programs في مقدمات الدليل. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

التي تغطي  The Research Baseيزود المعلم بروابط لقاعدة البحوث  12-4
البرامج الرياضية، وكيف تساعد البحوث المستمرة مع الطالب والمعلمين 
واألكاديميين والخبراء في بناء جميع برامج الرياضيات من الصف األول 

في مقدمات  االبتدائي إلى الصف الثاني عشر على أسس قوية متينة
 .الدليل

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

إلى كتيب   Practice and Reviewتوجه فقرة التدريب والمراجعة  12-1
يتضمن المفردات الرئيسية في  ؛للمراجعة السريعة للوالدين والطالب

 .الفصل وتدريبات للتحقق من فهم الطالب في مخطط الفصل

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 RTI Response toتوجه فقرة التجاوب مع االحتياجات 12-1

Intervention  وأدوات التقييم تناسب  ،المعلم إلى تدريبات متنوعة
جميع المستويات االمختلفة للطالب في الصف الواحد في مخطط 

 .الفصل

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

أفكارا تقنية  Teach with Tech يوفر في فقرة درس باستخدام التقنية 12-1
 .تلبي حاجات الطالبمتنوعة لتقديم المحتوى الرياضي 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2 2.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  ٪1,21 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يقدم بدائل متنوعة للتطوير المهني وفق حاجات المعلمين: المؤشر الحادي والثالثون
وتحديد احتياجاته من خالل صفحة  ،إلى التأمل الذاتييوجه المعلم  13-3

 PreK-12 Data-Driven Professionalالتطوير المهني

Development  في مقدمة دليل المعلم ليختار البرامج التدريبية التي
 .تناسب تلك االحتياجات

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

خلفية  Focus on Math Backgroundتقدم فقرة المحتوى الرياضي  13-2
  .رياضية للمعلم تغطي المهارات والمعرفة المستهدفة في مخطط الدرس

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
تقدم فقرة محتوى رياضي في فقرة في معظم الدروس مخصصة للمعلم  13-1

وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل معلم  ،الجديد
Personalized.Professional Development   

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن
أقراص ورش : يوجه المعلم إلى مصادر متعددة للتطوير المهني مثل 13-4

وروابط البرامج التدريبية على  ،DVD Workshopsعمل 
وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل   Online Coursesانترنتإلا

في مقدمات   Personalized.Professional Developmentمعلم
 .الدليل، وفي مخطط الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Professionalيزود المعلم في كل فصل بفقرة التطوير المهني 13-1

Development  تظهر في مخطط الفصل تتضمن روابط المكتبة
التي تعرض دروسًا نموذجية  ودروسًا  ،الكترونية التابعة للشركةإلا

 .تطبيقية الستراتيجيات تدريسية محددة

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث
  ٪1,21 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث

 .المعلم في عمليات التخطيط لتعليم محتوى الكتابيدعم : المؤشر الثاني والثالثون
أساليب تخطيط  Planning for Success تقدم فقرة مساعد المعلم  12-3

الروابط  سهلة تشمل جميع مكونات الكتاب المطبوعة، التقنية،
 .اإللكترونية، اليدويات في مقدمات الدليل

  1 3  ت
3.21 2.12 

  11 21  ن

يوضح  اً بياني اً مخطط The school year تقدم فقرة السنة الدراسية  12-2
 .تقسيم محتوى كتاب الطالب بما يتوافق مع موعد االختبارات التقويمية

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
يتضمن قائمة الدروس  Chapter  Overviewيقدم مخطط  الفصل  12-1

ومقترحات للمدة الزمنية ، Lessons and Objectives  واألهداف
 Pacing your لعرض كل درس  في فقرة المخطط الزمني للدروس

Lessons 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

يقدم نظرة عامة للفصل من خالل مخطط الفصل يتضمن قائمة الدروس  12-4
اثرائية، ومواقع إلالمتحققة، والمصادر ا NCTMمعايير الواألهداف و 

 .تساعد المعلم في التخطيط لكل درس... التعليم والمواد التقنية،تنويع 

   4  ت
   322  ن 2222 2.22

    322 ن
في مقدمة كل فصل   Assessment and Interventionيقدم في فقرة  12-1

والمعالجة المتاحة في الفصل المحدد معروضة حسب  ،أدوات التقويم
 (.الختامي -التكويني -التشخيصي)المراحل الثالث للتقويم 

  3 1  ت
3.11 2.12 

  21 11  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 ,2 4,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر االثاني والثالث

  ٪1,41 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث
 .يقدم مداخل وخططاا متنوعة للمعلم لتهيئة البيئة الصفية الداعمة للتعلم: المؤشر الثالث والثالثون

 Materials needs forيزود المعلم في فقرة أدوات ضرورية  للفصل   11-3

Chapter   بمخطط للمواد التي يحتاجها لتنظيم البيئة الصفية في
 .مخطط الفصل

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
 Additional Lesson يزود المعلم في فقرة مصادر إضافية للدرس 11-2

Resources تتضمن الشفافيات ،مصادر لتهيئة البيئة الصفيةب 

Transparencies ومطبوعات أخرىOther Print Products   ،
، واألدوات التقنية Teacher Tech Toolsواألدوات التقنية للمعلم 

 Student Tech Tools للطالب 

 4    ت

..2.2 2.222 
 322    ن

 ،وفرص التقييم ،يزود المعلم في مخطط كل درس بالمواد الالزمة 11-1
رشادات لكيفية استخدامها ومقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم البيئة  ،وا 

 .Teacher Resourcesمصادر المعلم  الصفية في فقرة

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

 Interactiveيوجه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية  11-4

Classroom  من خالل فقرة Technology for Every Lesson 

في مخطط الفصل، ومن خالل موقع الشركة     Math in Motionو
وقرص مرن يحتويان عروض حاسوبية لتدريبات فصلية، وتدريبات 

لكترونية ألدوات الدراسة، إاالختبارات القصيرة، وروابط و  التأكد،
 .وتطبيقات على المفاهيم

 1 3   ت

2.21 2.12 
 11 21   ن

العديد من Classroom Solutions تتضمن صفحات حلول صفية  11-1
الفقرات التي تساعد المعلم في تنظيم البيئة الصفية تلبي احتياجات جميع 

صعوبات التعلم وذوي االحتياجات الخاصة في الكتيب فيها  الفئات بما
 .المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 ,1 31,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث
 ,31 31,3 .المواصفة الثامنةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

 ٪1,11                .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها"المواصفة الثامنة 

 منخفضة؛، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2،31)، وبانحراف معياري (3.31)
، ونسبة تحقق هذه (3.1أقل من و -2.11)حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪11.1)المواصفة تساوي 
، (3،4 – 2،12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

، يليه (3،4)وجاء المؤشر الثاني والثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
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، يليه المؤشر (3،31)حسابي قيمته  المؤشر الثالث والثالثون في المرتبة الثانية بمتوسط
، ثم المؤشر الثالثون (2،1)الحادي والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 

 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة( 2،12)بمتوسط حسابي قيمته 
( 1-11)، و(3-11)، و(2-13)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     

دل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من ما ي ،بدرجة مرتفعة
بدرجة ( 1-12)و، (4-12)، و(1-12)، و(2-12)وتحققت الشواهد ، منتجات المشروع

مخططات كل درس يتوفر فيها صفحة مصادر المعلم لألنشطة  متوسطة نتيجة لكون
ك عنوان الفقرة في كذل، 1مصادر بينما عددها في األصل   4وتحتوي ، الصفية فقط

صفحة .. يدويات ولكنها ال تحتوي على روابط إلكترونية أو ،(التخطيط للنجاح) الدليل
وال يوجد  Student Technologyكما في األصل مع غياب فقرة تقنيات الطالب  ،31م

، إشارة لما تقدمه تلك الروابط، بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً 
 Theصفحة قاعدة البحوث : ياب العديد من الفقرات في الدليل من المشروع مثلوذلك لغ

Research Base وفقرة التدريب والمراجعة ، وبالتالي الروابط غير موجودةPractice 

and Review ، وفقرة التجاوب مع االحتياجاتRTI Response to  Intervention 
، وفقرة Additional Lesson Resourcesغير متوفرة، وفقرة مصادر إضافية للدرس 

 PreK-12 Data-Driven، وصفحة التطوير المهنيThe school yearالسنة الدراسية 

Professional Development ،وال يتوفر كتيب Teacher Reference  المرفق مع
والذي يقدم محتوى يعنى بالتطوير المعني يتضمن نصائح من خبير  ،دليل المعلم األصل

اشارة إلى الفصول التفاعلية كما في الدليل للسلسلة إلولم يتم ا، العديد من الفقرات لتقديم
 .األصل

يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة " :المواصفة التاسعة
 " للتقويم والمعالجة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 

 :المعلم  الصف الثاني المتوسط كما يلي
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 ,2 4,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر االثاني والثالث

  ٪1,41 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث
 .يقدم مداخل وخططاا متنوعة للمعلم لتهيئة البيئة الصفية الداعمة للتعلم: المؤشر الثالث والثالثون

 Materials needs forيزود المعلم في فقرة أدوات ضرورية  للفصل   11-3

Chapter   بمخطط للمواد التي يحتاجها لتنظيم البيئة الصفية في
 .مخطط الفصل

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن
 Additional Lesson يزود المعلم في فقرة مصادر إضافية للدرس 11-2

Resources تتضمن الشفافيات ،مصادر لتهيئة البيئة الصفيةب 

Transparencies ومطبوعات أخرىOther Print Products   ،
، واألدوات التقنية Teacher Tech Toolsواألدوات التقنية للمعلم 

 Student Tech Tools للطالب 

 4    ت

..2.2 2.222 
 322    ن

 ،وفرص التقييم ،يزود المعلم في مخطط كل درس بالمواد الالزمة 11-1
رشادات لكيفية استخدامها ومقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم البيئة  ،وا 

 .Teacher Resourcesمصادر المعلم  الصفية في فقرة

   3 1 ت
2.11 2.12 

   21 11 ن

 Interactiveيوجه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية  11-4

Classroom  من خالل فقرة Technology for Every Lesson 

في مخطط الفصل، ومن خالل موقع الشركة     Math in Motionو
وقرص مرن يحتويان عروض حاسوبية لتدريبات فصلية، وتدريبات 

لكترونية ألدوات الدراسة، إاالختبارات القصيرة، وروابط و  التأكد،
 .وتطبيقات على المفاهيم

 1 3   ت

2.21 2.12 
 11 21   ن

العديد من Classroom Solutions تتضمن صفحات حلول صفية  11-1
الفقرات التي تساعد المعلم في تنظيم البيئة الصفية تلبي احتياجات جميع 

صعوبات التعلم وذوي االحتياجات الخاصة في الكتيب فيها  الفئات بما
 .المرفق مع دليل المعلم

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 ,1 31,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث
 ,31 31,3 .المواصفة الثامنةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 

 ٪1,11                .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها"المواصفة الثامنة 

 منخفضة؛، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2،31)، وبانحراف معياري (3.31)
، ونسبة تحقق هذه (3.1أقل من و -2.11)حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪11.1)المواصفة تساوي 
، (3،4 – 2،12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

، يليه (3،4)وجاء المؤشر الثاني والثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
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، يليه المؤشر (3،31)حسابي قيمته  المؤشر الثالث والثالثون في المرتبة الثانية بمتوسط
، ثم المؤشر الثالثون (2،1)الحادي والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 

 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة( 2،12)بمتوسط حسابي قيمته 
( 1-11)، و(3-11)، و(2-13)، و(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     

دل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من ما ي ،بدرجة مرتفعة
بدرجة ( 1-12)و، (4-12)، و(1-12)، و(2-12)وتحققت الشواهد ، منتجات المشروع

مخططات كل درس يتوفر فيها صفحة مصادر المعلم لألنشطة  متوسطة نتيجة لكون
ك عنوان الفقرة في كذل، 1مصادر بينما عددها في األصل   4وتحتوي ، الصفية فقط

صفحة .. يدويات ولكنها ال تحتوي على روابط إلكترونية أو ،(التخطيط للنجاح) الدليل
وال يوجد  Student Technologyكما في األصل مع غياب فقرة تقنيات الطالب  ،31م

، إشارة لما تقدمه تلك الروابط، بينما جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جداً 
 Theصفحة قاعدة البحوث : ياب العديد من الفقرات في الدليل من المشروع مثلوذلك لغ

Research Base وفقرة التدريب والمراجعة ، وبالتالي الروابط غير موجودةPractice 

and Review ، وفقرة التجاوب مع االحتياجاتRTI Response to  Intervention 
، وفقرة Additional Lesson Resourcesغير متوفرة، وفقرة مصادر إضافية للدرس 

 PreK-12 Data-Driven، وصفحة التطوير المهنيThe school yearالسنة الدراسية 

Professional Development ،وال يتوفر كتيب Teacher Reference  المرفق مع
والذي يقدم محتوى يعنى بالتطوير المعني يتضمن نصائح من خبير  ،دليل المعلم األصل

اشارة إلى الفصول التفاعلية كما في الدليل للسلسلة إلولم يتم ا، العديد من الفقرات لتقديم
 .األصل

يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة " :المواصفة التاسعة
 " للتقويم والمعالجة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 

 :المعلم  الصف الثاني المتوسط كما يلي
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 ( 1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة

 " أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةيدعم المعلم في استخدام " 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: رابع والثالثونالمؤشر ال
(  تشخيصي، تكويني، ختامي) يوجه المعلم إلى مراحل التقويم . 14-3

وكيفية استهدافه لكل مرحلة في صفحات نظام تقويم  ،وتعريف كل نوع
في مقدمات  Comprehensive Assessment System  شامل

 .الكتاب

   2 2 ت

2.12 2.11 
   12 12 ن

إلى مواقع تحقق  Chapter Planner يوجه المعلم في مخطط الفصل 14-2
 .التقويم بمراحله الثالث

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ويقدم  ،تربط التقويم بجميع مراحل الدرس يقدم في كل درس مهاما 14-1
 .خيارات متنوعة للمعلم في كل مرحلة

 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 ,11 11,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث

  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث
 Assessment.Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر الخامس والثالثون

 Getيقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ اختبار التهيئة في بداية كل فصل  11-3

ready for chapter…  لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة
 .الرياضية المستهدفة وتزويده بروابط داعمه

    4 ت
1.22 2 .22 

    322 ن

وأساليبة المتاحة في  ،يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التشخيصي 11-2
والمصادر األخرى في مقدمات الدليل في صفحة نظام  ،كتاب الطالب

مزود  Comprehensive Assessment Systemالتقويم الشامل 
 .وكيفية االستفادة منها ،بصور لهذه المصادر

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

 Assessment andيتوفر في مخطط للتقويم في بداية كل فصل 11-1

Intervention   خيارات للتقويم التشخيصي تقدم في بداية كل فصل
 –دليل المعلم  -كتاب الطالب)وكل درس مع تحديد موقع وجودها 

 .Chapter Resource Masters)المصدر اإلضافي 

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

يوجه المعلم إلى مصادر إضافية يتوفر فيها اختبارات تشخيصية للدرس  11-4
 Leveled Lesson Resourcesفي صفحة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 ,21 2.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

 ٪12.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث
 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر السادس والثالثون

يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التكويني وأساليبه المتاحة في  11-3
كتاب الطالب والمصادر األخرى في مقدمات الدليل في صفحة نظام 

مزود  Comprehensive Assessment Systemالتقويم الشامل 
 .وكيفية االستفادة منها ،بصور لهذه المصادر

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يــــــــــزود المعلــــــــــم بمهــــــــــام متنوعــــــــــة للتقــــــــــويم التكــــــــــويني تظهــــــــــر بشــــــــــكل  11-2
فــــــي فقــــــرات خطــــــة الــــــدرس (  Formative Assessment)صــــــريح

(Teach-Practice- Assess )في كل درس. 

    4 ت
    322 ن 2.222 1.22

   322  ن
يوجــــه المعلــــم لخيــــارات متنوعــــة للتقــــويم التكــــويني تتمثــــل فــــي اختبــــارات  11-1

ومهـــام  ،Mid-Chapter Quiz قصــيرة، واختبـــارات منتصــف الفصـــل
 .أخرى في ضوء طبيعة المعلومات المراد جمعها عن مستوى التقدم

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

إرشــادات للمعلــم لالســتفادة مــن المهــام المتضــمنه فــي دليــل المراجعــة يقــدم  11-4
 .للتقويم التكويني Study Guide and Review  والدراسة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
ـــم إلـــى مصـــادر وروابـــط إلكترونيـــة يتـــوفر فيهـــا مهـــام متنوعـــة  11-1 يوجـــه المعل

 .Math on lineللتقويم التكويني في فقرة 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 ,3 21.3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث

  ٪ 11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث
 Summative Assessment.يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر السابع والثالثون

وأســـاليبه المتاحـــة فـــي  ،خلفيـــة نظريـــة حـــول التقـــويم الختـــامي يقـــدم للمعلـــم 11-3
والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي صــفحة نظــام  ،كتــاب الطالــب

مـــزود  Comprehensive Assessment Systemالتقـــويم الشـــامل 
 .وكيفية االستفادة منها ،بصور لهذه المصادر

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

ــــارات متنوعــــة للتقــــويم الختــــامي يوجــــه المعلــــم 11-2 ــــارات  ،لخي ــــل فــــي اختب تتمث
 Cumulative، واالختبارات التراكمية المعيارية Chapter Test الفصل

Standardized Test Practice ومهـــام أخـــرى فـــي ضـــوء طبيعـــة ،
 .المعلومات المستهدفة

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يوجه المعلم لمصادر وروابط إلكترونية تقدم خيارات للتقويم الختـامي مثـل  11-1
 .Chapter Resource Masters، وكتيب Exam Viewقرص 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
    4 ت .ومشروع الفصل للتقويم الختامي ،يوجه المعلم إلى استخدام المطويات 11-4

1.22 2.222 
    322 ن

يوجــــه المعلــــم إلــــى اختبــــارات معياريــــة متنوعــــة فــــي الصــــفحات الختاميــــة  11-1
 Multiple Choiceللفصــــل مــــابين اختبــــارات االختيــــار مــــن متعــــدد 

 Extended-Response Practiceواختبــارات تتطلــب إجابــات مطولــة 
وغيرهــا مــع Short-Response Practice واختبـارات اإلجابــة القصــيرة 

ـــة عـــ ـــة تحديـــد تقـــديم شـــرح لفكـــرة اإلجاب ن األســـئلة وشـــروط متعـــددة لطريق
 .اإلجابة عنها

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2 4,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث
  ٪1,41 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث
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 ( 1-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة

 " أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجةيدعم المعلم في استخدام " 
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

  .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: رابع والثالثونالمؤشر ال
(  تشخيصي، تكويني، ختامي) يوجه المعلم إلى مراحل التقويم . 14-3

وكيفية استهدافه لكل مرحلة في صفحات نظام تقويم  ،وتعريف كل نوع
في مقدمات  Comprehensive Assessment System  شامل

 .الكتاب

   2 2 ت

2.12 2.11 
   12 12 ن

إلى مواقع تحقق  Chapter Planner يوجه المعلم في مخطط الفصل 14-2
 .التقويم بمراحله الثالث

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ويقدم  ،تربط التقويم بجميع مراحل الدرس يقدم في كل درس مهاما 14-1
 .خيارات متنوعة للمعلم في كل مرحلة

 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 ,11 11,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث

  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث
 Assessment.Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر الخامس والثالثون

 Getيقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ اختبار التهيئة في بداية كل فصل  11-3

ready for chapter…  لتقويم المكتسبات الالزمة لتعلم المعرفة
 .الرياضية المستهدفة وتزويده بروابط داعمه

    4 ت
1.22 2 .22 

    322 ن

وأساليبة المتاحة في  ،يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التشخيصي 11-2
والمصادر األخرى في مقدمات الدليل في صفحة نظام  ،كتاب الطالب

مزود  Comprehensive Assessment Systemالتقويم الشامل 
 .وكيفية االستفادة منها ،بصور لهذه المصادر

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

 Assessment andيتوفر في مخطط للتقويم في بداية كل فصل 11-1

Intervention   خيارات للتقويم التشخيصي تقدم في بداية كل فصل
 –دليل المعلم  -كتاب الطالب)وكل درس مع تحديد موقع وجودها 

 .Chapter Resource Masters)المصدر اإلضافي 

   3 1 ت

2.11 2.12 
   21 11 ن

يوجه المعلم إلى مصادر إضافية يتوفر فيها اختبارات تشخيصية للدرس  11-4
 Leveled Lesson Resourcesفي صفحة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 ,21 2.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

 ٪12.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث
 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر السادس والثالثون

يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التكويني وأساليبه المتاحة في  11-3
كتاب الطالب والمصادر األخرى في مقدمات الدليل في صفحة نظام 

مزود  Comprehensive Assessment Systemالتقويم الشامل 
 .وكيفية االستفادة منها ،بصور لهذه المصادر

   1 3 ت

2.21 2.12 
   11 21 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

يــــــــــزود المعلــــــــــم بمهــــــــــام متنوعــــــــــة للتقــــــــــويم التكــــــــــويني تظهــــــــــر بشــــــــــكل  11-2
فــــــي فقــــــرات خطــــــة الــــــدرس (  Formative Assessment)صــــــريح

(Teach-Practice- Assess )في كل درس. 

    4 ت
    322 ن 2.222 1.22

   322  ن
يوجــــه المعلــــم لخيــــارات متنوعــــة للتقــــويم التكــــويني تتمثــــل فــــي اختبــــارات  11-1

ومهـــام  ،Mid-Chapter Quiz قصــيرة، واختبـــارات منتصــف الفصـــل
 .أخرى في ضوء طبيعة المعلومات المراد جمعها عن مستوى التقدم

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

إرشــادات للمعلــم لالســتفادة مــن المهــام المتضــمنه فــي دليــل المراجعــة يقــدم  11-4
 .للتقويم التكويني Study Guide and Review  والدراسة

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
ـــم إلـــى مصـــادر وروابـــط إلكترونيـــة يتـــوفر فيهـــا مهـــام متنوعـــة  11-1 يوجـــه المعل

 .Math on lineللتقويم التكويني في فقرة 
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 ,3 21.3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث

  ٪ 11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث
 Summative Assessment.يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر السابع والثالثون

وأســـاليبه المتاحـــة فـــي  ،خلفيـــة نظريـــة حـــول التقـــويم الختـــامي يقـــدم للمعلـــم 11-3
والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي صــفحة نظــام  ،كتــاب الطالــب

مـــزود  Comprehensive Assessment Systemالتقـــويم الشـــامل 
 .وكيفية االستفادة منها ،بصور لهذه المصادر

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

ــــارات متنوعــــة للتقــــويم الختــــامي يوجــــه المعلــــم 11-2 ــــارات  ،لخي ــــل فــــي اختب تتمث
 Cumulative، واالختبارات التراكمية المعيارية Chapter Test الفصل

Standardized Test Practice ومهـــام أخـــرى فـــي ضـــوء طبيعـــة ،
 .المعلومات المستهدفة

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

يوجه المعلم لمصادر وروابط إلكترونية تقدم خيارات للتقويم الختـامي مثـل  11-1
 .Chapter Resource Masters، وكتيب Exam Viewقرص 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
    4 ت .ومشروع الفصل للتقويم الختامي ،يوجه المعلم إلى استخدام المطويات 11-4

1.22 2.222 
    322 ن

يوجــــه المعلــــم إلــــى اختبــــارات معياريــــة متنوعــــة فــــي الصــــفحات الختاميــــة  11-1
 Multiple Choiceللفصــــل مــــابين اختبــــارات االختيــــار مــــن متعــــدد 

 Extended-Response Practiceواختبــارات تتطلــب إجابــات مطولــة 
وغيرهــا مــع Short-Response Practice واختبـارات اإلجابــة القصــيرة 

ـــة عـــ ـــة تحديـــد تقـــديم شـــرح لفكـــرة اإلجاب ن األســـئلة وشـــروط متعـــددة لطريق
 .اإلجابة عنها

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2 4,3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث
  ٪1,41 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .الطالب يعزز مهام التقويم الذاتي لدى: المؤشر الثامن والثالثون

ــــار  11-3 ــــم خي ــــى  اً يقــــدم للمعل ــــب للتــــدرب عل ــــار التشخيصــــي يوجــــه الطال لالختب
ـــــة فـــــي صـــــفحات  ـــــة الراجعـــــة الفوري ـــــه التغذي ـــــة تقـــــدم ل ـــــارات إلكتروني اختب

 .اختبارات التهيئة، واختبارات منتصف الفصل، واختبار الفصل

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

يوجــه المعلــم لتشــجيع طالبــه إلــى اختبــارات ذاتيــة علــى الموقــع مــن خــالل  11-2
 .في كل درس Self-Check Quizفقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 Exam Viewيقـــــدم  للمعلـــــم مـــــن خـــــالل  االختبـــــارات اإللكترونيـــــة   11-1

إرشـــادات لبنـــاء وتصـــميم اختبـــارات إلكترونيـــة تشـــجع التقـــويم الـــذاتي لـــدى 
 .الطالب

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

يقـــــدم إرشـــــادات للمعلــــــم حـــــول كيفيــــــة تنفيـــــذ االختبــــــارات المعياريـــــة فــــــي  11-4
 .الصفحات الختامية لدعم التقويم الذاتي

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 ,1 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالثالمتوسط 

  ٪1,31 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث
 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر التاسع والثالثون

 Comprehensive يقدم نصائح للمعلم في صفحات نظام تقويم شـامل  11-3

Assessment System    للمعالجـــة اليوميـــة والمكثفـــة حســـب مســـتوى
 .الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن 

يوجــه المعلــم إلــى مصــادر متعــددة للمعالجــة اليوميــة والمكثفــة فــي مراحــل  11-2
 Assessment andالتقــويم الــثالث حســب مســتوى الطــالب فــي فقــرة 

Interventions   مخطط الفصلفي. 

 3   ت
1 
 2.21 2.12 

 11 21   ن
فـي كتـاب الطالـب، ..." مسـتعد لدراسـة فصـل"يقدم خيارات المعالجة لفقرة  11-1

حسب احتياج كل طالـب بنـاًء علـى نتـائج االختبـار، وتقسـم المعالجـة إلـى 
فـــوق مســـتوى الصـــف الدراســـي، : ثـــالث مســـتويات حســـب عـــدد األخطـــاء

ضـــــــمن مســـــــتوى الصـــــــف الدراســـــــي، دون مســـــــتوى الصـــــــف فـــــــي فقـــــــرة 
Diagnostic Assessment 

   4  ت

2.22 2222 
   322  ن

المعالجــة الالزمـــة  Data Driven Decision Makingتــوفر فقــرة  11-4
 أو ،منتصـف الفصــل حسـب نتـائج الطــالب فـي االختبـار التشخيصــي، أو

مجموعـة أسـئلة فـي  الختامي التي تتكون من جدول يعرض لكل سـؤال أو
والمهارة التـي تقيسـها دروس الفصل التي تقيسها هذه األسئلة، و : االختبار

األسـئلة، والخطــأ الــذي وقـع فيــه الطالــب، والمصـادر المتنوعــة التــي يمكــن 
 .للمعلم استخدامها في العالج

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

حلــــول بديلــــة متنوعــــة لمعالجــــة عــــدم  Interventionتقــــدم فقــــرة التــــدخل  11-1
مناســبة  التـــدريبات لفهــم الـــدروس فــي صـــفحات دليــل الدراســـة والمراجعـــة 

Study guide and Review 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
مقتـــرح للمعلـــم لعمـــل  Two-Day Optionتقـــدم فقـــرة بـــدائل اليـــومين  11-1

مراجعــة شــاملة للفصــل باســتخدام صــفحات اختبــارات التقــويم الشــامل فــي 
 Study guide and Reviewصفحات دليل الدراسة والمراجعة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

شــرح لفكــرة األســئلة   Multible-Choice Questionsيقــدم فــي فقــرة   11-1
باإلضافة إلى أسـاليب متعـددة لإلجابـة عليهـا مثـل اجابة إلوطريقة تحديد ا

 .الحل العكسي لإلجابات إزالة بعض الخيارات،

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

شـرح لفكـرة اإلجابـة  Gridded-Response Questionsيقـدم فـي فقـرة   11-1
باإلضـــافة إلـــى شـــروط متعـــددة لطريقـــة تحديـــد  ،عـــن األســـئلة اإللكترونيـــة

 .اإلجابة عنها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

تتــوفر مخططــات فــي صــفحات االختبــارات المعياريــة توجــه الطالــب إلــى  11-1
 .الدروس المرتبطة بكل سؤال

 4    ت
..22 2.222 

 322    ن
 ,21 ,12 .نيوالثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع 

  ٪1,12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
 ,31 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

  ٪13 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
" يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة"التاسعة 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2،31)، وبانحراف معياري (3.11)تساوي 
، ونسبة تحقق (2.21أقل منو -3.1)وسط في المدى بين ؛ حيث جاء هذا المتمتوسطة

 (.٪13)هذه المواصفة تساوي 
، (2،11 و– 2،1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

وجاء المؤشر الرابع والثالثون في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي قيمته 
، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الخامس والثالثون في المستوى المتوسط (2،11)

ويليه في المرتبة الثالثة المؤشر السابع والثالثون بمتوسط ، (2.31)بمتوسط حسابي قيمته 
وفي المرتبة الرابعة يأتي المؤشر السادس والثالثون بمتوسط ، (3،4) حسابي قيمته
ويليه في المرتبة الخامسة المؤشر التاسع والثالثون بمتوسط حسابي ، (3.1)حسابي قيمته 

في حين جاء المؤشر الثامن والثالثون في المستوى المنخفض جدًا ، (2،12)قيمته 
 . مرتبة األخيرةوبذلك احتل ال( 2،1)بمتوسط حسابي قيمته 

، (1-14)و، (3-14)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد التالية بدرجة مرتفعة     
، (3-11)و، (4-11)و، (2-11)و، (3-11)و، (1-11)و،(2-11)و، (3-11)و
( 1-11)و، (3-11)و، (2-11)و، (3-11)و، (2-14)وجاءت الشواهد ( 4-11)و

في بداية كل فصل  Assessment Plannerفي المستوى المتوسط لكون مخطط التقويم
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .الطالب يعزز مهام التقويم الذاتي لدى: المؤشر الثامن والثالثون

ــــار  11-3 ــــم خي ــــى  اً يقــــدم للمعل ــــب للتــــدرب عل ــــار التشخيصــــي يوجــــه الطال لالختب
ـــــة فـــــي صـــــفحات  ـــــة الراجعـــــة الفوري ـــــه التغذي ـــــة تقـــــدم ل ـــــارات إلكتروني اختب

 .اختبارات التهيئة، واختبارات منتصف الفصل، واختبار الفصل

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

يوجــه المعلــم لتشــجيع طالبــه إلــى اختبــارات ذاتيــة علــى الموقــع مــن خــالل  11-2
 .في كل درس Self-Check Quizفقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 Exam Viewيقـــــدم  للمعلـــــم مـــــن خـــــالل  االختبـــــارات اإللكترونيـــــة   11-1

إرشـــادات لبنـــاء وتصـــميم اختبـــارات إلكترونيـــة تشـــجع التقـــويم الـــذاتي لـــدى 
 .الطالب

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

يقـــــدم إرشـــــادات للمعلــــــم حـــــول كيفيــــــة تنفيـــــذ االختبــــــارات المعياريـــــة فــــــي  11-4
 .الصفحات الختامية لدعم التقويم الذاتي

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 ,1 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالثالمتوسط 

  ٪1,31 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث
 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر التاسع والثالثون

 Comprehensive يقدم نصائح للمعلم في صفحات نظام تقويم شـامل  11-3

Assessment System    للمعالجـــة اليوميـــة والمكثفـــة حســـب مســـتوى
 .الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن 

يوجــه المعلــم إلــى مصــادر متعــددة للمعالجــة اليوميــة والمكثفــة فــي مراحــل  11-2
 Assessment andالتقــويم الــثالث حســب مســتوى الطــالب فــي فقــرة 

Interventions   مخطط الفصلفي. 

 3   ت
1 
 2.21 2.12 

 11 21   ن
فـي كتـاب الطالـب، ..." مسـتعد لدراسـة فصـل"يقدم خيارات المعالجة لفقرة  11-1

حسب احتياج كل طالـب بنـاًء علـى نتـائج االختبـار، وتقسـم المعالجـة إلـى 
فـــوق مســـتوى الصـــف الدراســـي، : ثـــالث مســـتويات حســـب عـــدد األخطـــاء

ضـــــــمن مســـــــتوى الصـــــــف الدراســـــــي، دون مســـــــتوى الصـــــــف فـــــــي فقـــــــرة 
Diagnostic Assessment 

   4  ت

2.22 2222 
   322  ن

المعالجــة الالزمـــة  Data Driven Decision Makingتــوفر فقــرة  11-4
 أو ،منتصـف الفصــل حسـب نتـائج الطــالب فـي االختبـار التشخيصــي، أو

مجموعـة أسـئلة فـي  الختامي التي تتكون من جدول يعرض لكل سـؤال أو
والمهارة التـي تقيسـها دروس الفصل التي تقيسها هذه األسئلة، و : االختبار

األسـئلة، والخطــأ الــذي وقـع فيــه الطالــب، والمصـادر المتنوعــة التــي يمكــن 
 .للمعلم استخدامها في العالج

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

حلــــول بديلــــة متنوعــــة لمعالجــــة عــــدم  Interventionتقــــدم فقــــرة التــــدخل  11-1
مناســبة  التـــدريبات لفهــم الـــدروس فــي صـــفحات دليــل الدراســـة والمراجعـــة 

Study guide and Review 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
مقتـــرح للمعلـــم لعمـــل  Two-Day Optionتقـــدم فقـــرة بـــدائل اليـــومين  11-1

مراجعــة شــاملة للفصــل باســتخدام صــفحات اختبــارات التقــويم الشــامل فــي 
 Study guide and Reviewصفحات دليل الدراسة والمراجعة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

شــرح لفكــرة األســئلة   Multible-Choice Questionsيقــدم فــي فقــرة   11-1
باإلضافة إلى أسـاليب متعـددة لإلجابـة عليهـا مثـل اجابة إلوطريقة تحديد ا

 .الحل العكسي لإلجابات إزالة بعض الخيارات،

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

شـرح لفكـرة اإلجابـة  Gridded-Response Questionsيقـدم فـي فقـرة   11-1
باإلضـــافة إلـــى شـــروط متعـــددة لطريقـــة تحديـــد  ،عـــن األســـئلة اإللكترونيـــة

 .اإلجابة عنها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

تتــوفر مخططــات فــي صــفحات االختبــارات المعياريــة توجــه الطالــب إلــى  11-1
 .الدروس المرتبطة بكل سؤال

 4    ت
..22 2.222 

 322    ن
 ,21 ,12 .نيوالثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع 

  ٪1,12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
 ,31 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

  ٪13 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول 
" يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة"التاسعة 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2،31)، وبانحراف معياري (3.11)تساوي 
، ونسبة تحقق (2.21أقل منو -3.1)وسط في المدى بين ؛ حيث جاء هذا المتمتوسطة

 (.٪13)هذه المواصفة تساوي 
، (2،11 و– 2،1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

وجاء المؤشر الرابع والثالثون في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي قيمته 
، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الخامس والثالثون في المستوى المتوسط (2،11)

ويليه في المرتبة الثالثة المؤشر السابع والثالثون بمتوسط ، (2.31)بمتوسط حسابي قيمته 
وفي المرتبة الرابعة يأتي المؤشر السادس والثالثون بمتوسط ، (3،4) حسابي قيمته
ويليه في المرتبة الخامسة المؤشر التاسع والثالثون بمتوسط حسابي ، (3.1)حسابي قيمته 

في حين جاء المؤشر الثامن والثالثون في المستوى المنخفض جدًا ، (2،12)قيمته 
 . مرتبة األخيرةوبذلك احتل ال( 2،1)بمتوسط حسابي قيمته 

، (1-14)و، (3-14)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد التالية بدرجة مرتفعة     
، (3-11)و، (4-11)و، (2-11)و، (3-11)و، (1-11)و،(2-11)و، (3-11)و
( 1-11)و، (3-11)و، (2-11)و، (3-11)و، (2-14)وجاءت الشواهد ( 4-11)و

في بداية كل فصل  Assessment Plannerفي المستوى المتوسط لكون مخطط التقويم
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حيث  ،ولكن يختلف كما ونوعا عن الدليل للسلسلة األصل ،متوفر بمسمى مخطط التقويم
اصل خطوات إجرائية لمعالجة مستوى الطالب بتوجيههم إلى مصادر متنوعة أليتوفر في ا

تناسب كل فئة مزودة بروابط يتوفر فيها مقاطع فيديو، ومدرس خصوصي، وفصول 
وهذا غير متوفر في الدليل من منتجات المشروع، باإلضافة ، اعلية تناسب كل مستوىتف

 Leveledإلى أن المصادر اإلضافية التي فيها اختبارات تشخيصية للدرس في صفحة 

Lesson Resources  في حين ، أقل عددا من األصل، ويختلف نوع األسئلة وتصنيفها
نتيجة لغياب العديد من المصادر ، خفض جداً جاءت الشواهد األخرى في المستوى المن

االختبارات : والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل
، standardized testsالمتنوعة في الصفحات الختامية للكتاب ما بين اختبارات معيارية 

بارات اإلجابة واخت Extended -Response Practiceواختبارات تتطلب إجابات مطولة 
وال يوجد توجيه لتوفر اختبارات ، فإنها غير متوفرة Short-Response Practiceالقصيرة

، وال يتوفر تشجيع لبناء اختبارات إلكترونية، self-check quizذاتية على الموقع لفقرة 
وال تتوفر صفحات دليل الدراسة ،.....Exam view ،Advanceباإلضافة إلى فقرة 

ولم يوجه إلى التقويم . Gridded-Response Questionsوال تتوفر فقرة   ،والمراجعة
 Gridded-Responseباستخدام المشروعات كما هو في األصل، كذلك غياب فقرة

Questions  التي يتوفر فيها شرح لفكرة اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى
، Multible-Choice Questions ةشروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها، وفقر 

التي تقترح على المعلم لعمل مراجعة شاملة  Two-Day Optionوفقرة بدائل اليومين 
للفصل باستخدام صفحات اختبارات التقويم الشامل في صفحات دليل الدراسة 

 Study guide and Reviewوالمراجعة

 " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات: "المواصفة العاشرة
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 
 :المعلم الصف الثاني المتوسط كما يلي
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 ( 32-1-4)الجدول 
 كرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة العاشرةالت

 " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات" 
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للمعلم: ربعونالمؤشر األ 
يوجه االمعلـم إلـى روابـط إلكترونيـة تتضـمن نسـخة كاملـة مـن الكتـاب فـي  42-3

 .أنترنتإلعلى ا More than Just a Textbookفقرة 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
، Planning for Successيقــــدم فــــي صــــفحات التخطــــيط للنجــــاح  42-2

رؤيــــة شــــاملة  State-of-the-Art Technologyالمصــــادر التقنيــــة 
ـــيم وتعلـــم  مدعمـــة بالصـــور لجميـــع المصـــادر التـــي تـــدعم المعلـــم فـــي تعل

 .الرياضيات في مقدمات الدليل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

إلـى مصـادر  TeacherWorksيوجه المعلم من خالل فقرة مهام المعلم  42-1
فـي مخطـط الفصـل  Technology Solutions إلكترونيـة فـي صـفحة 

تشير إلى وجود قرص مـرن يسـاعد المعلـم فـي تحديـد التـدريبات المناسـبة 
لجميـــع مســـتويات الطـــالب فـــي الصـــف الواحـــد، وجـــدول توضـــيحي لتلـــك 

 .المستويات واحتياجاتها

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Graphing الحاســــبة البيانيــــة لتبســــيط الملفــــات يعــــرض فــــي فقــــرة 42-4

calculator easy files واســتخداماتها فــي  ،مميــزات الحاســبة البيانيــة
 .في مخطط الفصل Technology Solutions صفحة 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 Exam Viewيقدم إرشادات للمعلـم لطريقـة تفعيـل االختبـارات التقويميـة  42-1
لما يحتويه البرنـامج مـن خيـارات تقنيـة غنيـة تـدعم أهدافـه  اً يتضمن وصف

وأقــراص العــرض، وروابــط بالشــبكة العنكبوتيــة فــي  ،مثــل األقــراص المرنــة
 .في مخطط الفصل Technology Solutions صفحة 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

فـي  Technology for Every Lessonيوجـه المعلـم مـن خـالل فقـرة  42-1
الكترونيـــة المتاحــــة لكـــل درس تشــــمل إلمخطـــط الفصـــل إلــــى المصـــادر ا

قـــرص مـــرن يـــوفر للمعلـــم مصـــادرا متنوعـــة تســـاعده فـــي تخطـــيط وتقـــديم 
 Teacher Worksالــدروس وفــي تقيــيم أداء الطــالب ومتــابعتهم مثــل 

Plus- Diagnostic and Assessment planner - Pluse-

Solution Manuel وغيرها. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

تعليمــات لتفعيــل بعــض  Assignment worksيقـدم فــي فقــرة الواجبــات  42-1
جابات وحلول متباينة  .المحتوى الرياضي من فروض وا 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع

  ٪32 .نيالمؤشر األربعالنسبة المئوية لمستوى تحقق 
 .يوجه مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للطالب: المؤشر الحادي واألربعون

ضافية للطالب في إيقدم للمعلم إرشادات من خالل فقرة تدريبات  43-3
StudentWorks Plus  لالستفادة من محتويات قرص مرن مرفق مع

وروابط إلكترونية للمحتوى تتضمن أوراق عمل، وعروض  ،الكتاب
 .توضيحية في مخطط الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن
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حيث  ،ولكن يختلف كما ونوعا عن الدليل للسلسلة األصل ،متوفر بمسمى مخطط التقويم
اصل خطوات إجرائية لمعالجة مستوى الطالب بتوجيههم إلى مصادر متنوعة أليتوفر في ا

تناسب كل فئة مزودة بروابط يتوفر فيها مقاطع فيديو، ومدرس خصوصي، وفصول 
وهذا غير متوفر في الدليل من منتجات المشروع، باإلضافة ، اعلية تناسب كل مستوىتف

 Leveledإلى أن المصادر اإلضافية التي فيها اختبارات تشخيصية للدرس في صفحة 

Lesson Resources  في حين ، أقل عددا من األصل، ويختلف نوع األسئلة وتصنيفها
نتيجة لغياب العديد من المصادر ، خفض جداً جاءت الشواهد األخرى في المستوى المن

االختبارات : والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل
، standardized testsالمتنوعة في الصفحات الختامية للكتاب ما بين اختبارات معيارية 

بارات اإلجابة واخت Extended -Response Practiceواختبارات تتطلب إجابات مطولة 
وال يوجد توجيه لتوفر اختبارات ، فإنها غير متوفرة Short-Response Practiceالقصيرة

، وال يتوفر تشجيع لبناء اختبارات إلكترونية، self-check quizذاتية على الموقع لفقرة 
وال تتوفر صفحات دليل الدراسة ،.....Exam view ،Advanceباإلضافة إلى فقرة 

ولم يوجه إلى التقويم . Gridded-Response Questionsوال تتوفر فقرة   ،والمراجعة
 Gridded-Responseباستخدام المشروعات كما هو في األصل، كذلك غياب فقرة

Questions  التي يتوفر فيها شرح لفكرة اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى
، Multible-Choice Questions ةشروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها، وفقر 

التي تقترح على المعلم لعمل مراجعة شاملة  Two-Day Optionوفقرة بدائل اليومين 
للفصل باستخدام صفحات اختبارات التقويم الشامل في صفحات دليل الدراسة 

 Study guide and Reviewوالمراجعة

 " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات: "المواصفة العاشرة
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 
 :المعلم الصف الثاني المتوسط كما يلي
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 ( 32-1-4)الجدول 
 كرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة العاشرةالت

 " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات" 
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للمعلم: ربعونالمؤشر األ 
يوجه االمعلـم إلـى روابـط إلكترونيـة تتضـمن نسـخة كاملـة مـن الكتـاب فـي  42-3

 .أنترنتإلعلى ا More than Just a Textbookفقرة 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
، Planning for Successيقــــدم فــــي صــــفحات التخطــــيط للنجــــاح  42-2

رؤيــــة شــــاملة  State-of-the-Art Technologyالمصــــادر التقنيــــة 
ـــيم وتعلـــم  مدعمـــة بالصـــور لجميـــع المصـــادر التـــي تـــدعم المعلـــم فـــي تعل

 .الرياضيات في مقدمات الدليل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

إلـى مصـادر  TeacherWorksيوجه المعلم من خالل فقرة مهام المعلم  42-1
فـي مخطـط الفصـل  Technology Solutions إلكترونيـة فـي صـفحة 

تشير إلى وجود قرص مـرن يسـاعد المعلـم فـي تحديـد التـدريبات المناسـبة 
لجميـــع مســـتويات الطـــالب فـــي الصـــف الواحـــد، وجـــدول توضـــيحي لتلـــك 

 .المستويات واحتياجاتها

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Graphing الحاســــبة البيانيــــة لتبســــيط الملفــــات يعــــرض فــــي فقــــرة 42-4

calculator easy files واســتخداماتها فــي  ،مميــزات الحاســبة البيانيــة
 .في مخطط الفصل Technology Solutions صفحة 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 Exam Viewيقدم إرشادات للمعلـم لطريقـة تفعيـل االختبـارات التقويميـة  42-1
لما يحتويه البرنـامج مـن خيـارات تقنيـة غنيـة تـدعم أهدافـه  اً يتضمن وصف

وأقــراص العــرض، وروابــط بالشــبكة العنكبوتيــة فــي  ،مثــل األقــراص المرنــة
 .في مخطط الفصل Technology Solutions صفحة 

 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

فـي  Technology for Every Lessonيوجـه المعلـم مـن خـالل فقـرة  42-1
الكترونيـــة المتاحــــة لكـــل درس تشــــمل إلمخطـــط الفصـــل إلــــى المصـــادر ا

قـــرص مـــرن يـــوفر للمعلـــم مصـــادرا متنوعـــة تســـاعده فـــي تخطـــيط وتقـــديم 
 Teacher Worksالــدروس وفــي تقيــيم أداء الطــالب ومتــابعتهم مثــل 

Plus- Diagnostic and Assessment planner - Pluse-

Solution Manuel وغيرها. 

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

تعليمــات لتفعيــل بعــض  Assignment worksيقـدم فــي فقــرة الواجبــات  42-1
جابات وحلول متباينة  .المحتوى الرياضي من فروض وا 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربع

  ٪32 .نيالمؤشر األربعالنسبة المئوية لمستوى تحقق 
 .يوجه مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للطالب: المؤشر الحادي واألربعون

ضافية للطالب في إيقدم للمعلم إرشادات من خالل فقرة تدريبات  43-3
StudentWorks Plus  لالستفادة من محتويات قرص مرن مرفق مع

وروابط إلكترونية للمحتوى تتضمن أوراق عمل، وعروض  ،الكتاب
 .توضيحية في مخطط الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

ــم فــي فقــرة القــرص الشــامل 43-2 وصــف لمحتويــات  Super DVDيقــدم للمعل
للرياضـــيات  منتجــين للوســائط المتعــددة، الســـباق الــذهني، وعــروض فيــديو

ــــاة الواقعيــــة ــــب .. فــــي الحي فــــي مخطــــط  Student Toolsأدوات الطال
 .الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Math  اً رابطـ Internet Resources انترنـتإليقـدم فـي فقـرة مصـادر ا 43-1

Online  ومصــادر الــدروس، ومصـــادر  ،تتضــمن قائمــة بــأدوات الدراســة
الفصــول والوحــدات، ومصــادر إضــافية أخــرى مصــنفة بمــا يناســب الطالــب 

 .والمعلم وولي األمر في مخطط الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع
  ٪22.2 .نيواألربعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي 

 .يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر الثاني واألربعون

 Extend يوجـــه المعلـــم إلــــى تطبيقـــات إلكترونيـــة فــــي دروس التوســـع   42-3
الرسـوم و  ،تتضمن تطبيقات المعرفة الرياضـية كإنشـاء الجـداول اإللكترونيـة

البرمجيـــات الهندســـية لتطـــوير  أو ،الحاســـبات البيانيـــةتطبيـــق  أو ،بأنواعهـــا
 .المعرفة وغيرها

   4  ت

2.22 2.22 
 322  ن

  

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 2 2.11 .العاشرةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 
 ٪21.4 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول   
، (2،11)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات" المواصفة العاشرة 
؛ حيث جاء هذا منخفضةً ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1أقل من و  -2.11)المتوسط في المدى بين 
(21.4٪.) 

حيث تحقق ، (2 -2)وتفاوتت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
وجاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته  ،المؤشر الثاني واألربعين بدرجة متوسطة

ه في المرتبة األخيرة يلي( 2.21)، يليه المؤشر األربعون بمتوسط حسابي قيمته (2)
 (.2)المؤشر الحادي واألربعون وبمتوسط حسابي قيمته 

في حين ، بدرجة متوسطة( 3-42)،  و(3-42)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهدان 
لغياب الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من ، جاءت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جداً 
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وجميع ، More than Just a Textbookفقرة  :الدليل من منتجات المشروع مثل
، وصفحة بدائل تقنية في مخطط State-of-the-Art Technologyالمصادر التقنية 

، والقرص الشامل Exam Viewارشادات لطريقة تفعيل االختبارات التقويمية إلوا، الفصل
Super DVD و فقرة ،Technology for Every Lesson  وقرصDVD Teacher 

Works Plus- Diagnostic and Assessment planner - Pluse-Solution 

Manuel وغيرها يعرض في فقرة الحاسبة البيانية لتبسيط الملفات Graphing 

calculator easy files  والعديد من دروس الحاسبة البيانية في صفحة Technology 

Solutions وأقراص ،TeacherWorks قرة مهام التي يوجه إليها المعلم من خالل ف
في مخطط و  ،Technology Solutions المعلم إلى مصادر إلكترونية في صفحة 

الفصل تشير إلى وجود قرص مرن يساعد المعلم في تحديد التدريبات المناسبة لجميع 
مستويات الطالب في الصف الواحد، وجدول توضيحي لتلك المستويات واحتياجاتها، مع 

 .ة اإللكترونية والفصول التفاعليةبوالمكت ،غياب جميع روابط التطوير المهني
 .خالصة نتائج المحور األول لدليل المعلم الصف الثاني المتوسط

ذكرها وتحليلها، ، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور السابق   
مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 42)مواصفات، تضمنت ( 32)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه  (33-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

 :المواصفات مرتبة كما يلي
 (33-1-4)الجدول 

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لدليل  المعلم 
 الصف الثاني المتوسط

رقم 
 المواصفة

المتوسط  المواصفات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 4 متوسط ٪13.1 2.31 3.11 .جميع الطالبإلى يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول  3
 2 متوسط ٪11.1 2.21 2.31 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن 2
 32 متوسط ٪11.1 2.242 3.11 .يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل 1
التعلم النوعي  للمعلم لالتجاه نحويقدم المحتوى دعمًا  4

 .المتعدد المداخل

 3 متوسط 11٪ 2.22 2.3
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

ــم فــي فقــرة القــرص الشــامل 43-2 وصــف لمحتويــات  Super DVDيقــدم للمعل
للرياضـــيات  منتجــين للوســائط المتعــددة، الســـباق الــذهني، وعــروض فيــديو

ــــاة الواقعيــــة ــــب .. فــــي الحي فــــي مخطــــط  Student Toolsأدوات الطال
 .الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 Math  اً رابطـ Internet Resources انترنـتإليقـدم فـي فقـرة مصـادر ا 43-1

Online  ومصــادر الــدروس، ومصـــادر  ،تتضــمن قائمــة بــأدوات الدراســة
الفصــول والوحــدات، ومصــادر إضــافية أخــرى مصــنفة بمــا يناســب الطالــب 

 .والمعلم وولي األمر في مخطط الفصل

 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع
  ٪22.2 .نيواألربعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي 

 .يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر الثاني واألربعون

 Extend يوجـــه المعلـــم إلــــى تطبيقـــات إلكترونيـــة فــــي دروس التوســـع   42-3
الرسـوم و  ،تتضمن تطبيقات المعرفة الرياضـية كإنشـاء الجـداول اإللكترونيـة

البرمجيـــات الهندســـية لتطـــوير  أو ،الحاســـبات البيانيـــةتطبيـــق  أو ،بأنواعهـــا
 .المعرفة وغيرها

   4  ت

2.22 2.22 
 322  ن

  

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع

 2 2.11 .العاشرةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 
 ٪21.4 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول   
، (2،11)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات" المواصفة العاشرة 
؛ حيث جاء هذا منخفضةً ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2)وبانحراف معياري 

، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1أقل من و  -2.11)المتوسط في المدى بين 
(21.4٪.) 

حيث تحقق ، (2 -2)وتفاوتت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
وجاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته  ،المؤشر الثاني واألربعين بدرجة متوسطة

ه في المرتبة األخيرة يلي( 2.21)، يليه المؤشر األربعون بمتوسط حسابي قيمته (2)
 (.2)المؤشر الحادي واألربعون وبمتوسط حسابي قيمته 

في حين ، بدرجة متوسطة( 3-42)،  و(3-42)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهدان 
لغياب الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من ، جاءت الشواهد األخرى بدرجة منخفضة جداً 
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وجميع ، More than Just a Textbookفقرة  :الدليل من منتجات المشروع مثل
، وصفحة بدائل تقنية في مخطط State-of-the-Art Technologyالمصادر التقنية 

، والقرص الشامل Exam Viewارشادات لطريقة تفعيل االختبارات التقويمية إلوا، الفصل
Super DVD و فقرة ،Technology for Every Lesson  وقرصDVD Teacher 

Works Plus- Diagnostic and Assessment planner - Pluse-Solution 

Manuel وغيرها يعرض في فقرة الحاسبة البيانية لتبسيط الملفات Graphing 

calculator easy files  والعديد من دروس الحاسبة البيانية في صفحة Technology 

Solutions وأقراص ،TeacherWorks قرة مهام التي يوجه إليها المعلم من خالل ف
في مخطط و  ،Technology Solutions المعلم إلى مصادر إلكترونية في صفحة 

الفصل تشير إلى وجود قرص مرن يساعد المعلم في تحديد التدريبات المناسبة لجميع 
مستويات الطالب في الصف الواحد، وجدول توضيحي لتلك المستويات واحتياجاتها، مع 

 .ة اإللكترونية والفصول التفاعليةبوالمكت ،غياب جميع روابط التطوير المهني
 .خالصة نتائج المحور األول لدليل المعلم الصف الثاني المتوسط

ذكرها وتحليلها، ، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور السابق   
مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 42)مواصفات، تضمنت ( 32)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه  (33-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

 :المواصفات مرتبة كما يلي
 (33-1-4)الجدول 

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لدليل  المعلم 
 الصف الثاني المتوسط

رقم 
 المواصفة

المتوسط  المواصفات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 4 متوسط ٪13.1 2.31 3.11 .جميع الطالبإلى يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول  3
 2 متوسط ٪11.1 2.21 2.31 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن 2
 32 متوسط ٪11.1 2.242 3.11 .يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل 1
التعلم النوعي  للمعلم لالتجاه نحويقدم المحتوى دعمًا  4

 .المتعدد المداخل

 3 متوسط 11٪ 2.22 2.3
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رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية  1
 .التعليمية

 1 متوسط 13.1٪ 2.24 3.11

دعم المحتوى  المعلم  في تحقيق معايير العمليات  1
 .الرياضية لدى الطالب

 1 متوسط 11٪ 2.21 3.11

 Practicing يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة 1

important tasks and skills  تدعم الطالب في
 .المذاكرة والتنظيم الذاتي

 1 منخفض 44٪ 2.4 3.11

 1 منخفض ٪11.1 2.31 3.31 .يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها 1
تقويم متنوعة يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب  1

 .ومستمرة للتقويم والمعالجة

 1 متوسط ٪.13 2.31 3.11

 1 متوسط ٪21 2.22 2.11 .يوظف التقنية لدعم تعلم  وتعليم الرياضيات 32
 متوسط ٪12.1 2.21 3.11 .مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للمحور ( 33-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة التزام دليل ، (2.21)، وبانحراف معياري (3.11)األول الكلي تساوي 

كما تظهر  ،بالمواصفات التربوية( من منتجات المشروع)المعلم للصف الثاني المتوسط 
؛ حيث تقع قيمة متوسطة (من منتجات السلسلة األصل) في دليل المعلم للصف الثامن

 (٪12.1)، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من و  – 3.1)هذا المتوسط في المدى بين 
، (2.31-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين     

واصفة الثانية وتحققت سبع مواصفات بدرجة متوسطة، وجاءت في المرتبة األولى الم
، يليها المواصفة (2.31)بمتوسط حسابي قيمته " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"

بمتوسط " التعلم النوعي المتعدد المداخل يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"الرابعة 
لمعلم يدعم المحتوى ا"، وفي المرتبة الثالثة جاءت المواصفة السادسة (2.3)حسابي قيمته 

، تليها (3.11)بمتوسط حسابي قيمته " في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب
، يليها (3.11)بمتوسط حسابي قيمته " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"الثالثة 

" يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"المواصفة الخامسة 
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم "، تليها المواصفة األولى (3.11)حسابي قيمته  بمتوسط

وفي ، (3.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،في المرتبة السادسة" للوصول لجميع الطالب
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يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم "المرتبة السابعة تأتي المواصفة التاسعة 
 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته " ةمتنوعة ومستمرة للتقويم والمعالج

يزود المعلم "وجاءت المواصفة السابعة  ،وتحققت ثالث مواصفات بدرجة منخفضة  
في المرتبة الثامنة " بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي

ين يدعم المحتوى فهم المعلم"، تليها المواصفة الثامنة (3.11)بمتوسط حسابي قيمته 
، وتأتي (3.31)في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قيمته " للرياضيات، وطرائق تقديمها

بمتوسط حسابي قيمته " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"المواصفة العاشرة 
 .في المرتبة األخيرة( 2،11)
 : المواصفات التربوية: الصف األول الثانوي المحور األول-1

مواصفات، تعكس المواصفات ( 32)مؤشرًا، تندرج تحت ( 43)يتضمن هذا المحور      
الفصل الدراسي : التربوية التي يجب أن يلتزم بها دليل المعلم للصف األول الثانوي بجزأيه

( من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)األول، والفصل الدراسي الثاني 
المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات والشواهد، ويتم تناول نتائج هذا 

  :ومن ثم عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما يلي
 .يقدم المحتوى دعماا للمعلم للوصول لجميع الطالب: المواصفة األولى

واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 3-1-4)يوضح الجدول    
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في 

 :وهي كما يلي، دليل المعلم للصف األول الثانوي
 ( 3-1-4)جدول 

يقدم "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى 
 " م للوصول لجميع الطالبالمحتوى دعمًا للمعل

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 (.الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة   3-3
 Reaching All Learnersالدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

لكترونية  .وفق حاجاتهم إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 

  2 2  ت
3.12 2.11 

  12 12  ن
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رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية  1
 .التعليمية

 1 متوسط 13.1٪ 2.24 3.11

دعم المحتوى  المعلم  في تحقيق معايير العمليات  1
 .الرياضية لدى الطالب

 1 متوسط 11٪ 2.21 3.11

 Practicing يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة 1

important tasks and skills  تدعم الطالب في
 .المذاكرة والتنظيم الذاتي

 1 منخفض 44٪ 2.4 3.11

 1 منخفض ٪11.1 2.31 3.31 .يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها 1
تقويم متنوعة يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب  1

 .ومستمرة للتقويم والمعالجة

 1 متوسط ٪.13 2.31 3.11

 1 متوسط ٪21 2.22 2.11 .يوظف التقنية لدعم تعلم  وتعليم الرياضيات 32
 متوسط ٪12.1 2.21 3.11 .مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للمحور ( 33-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة التزام دليل ، (2.21)، وبانحراف معياري (3.11)األول الكلي تساوي 

كما تظهر  ،بالمواصفات التربوية( من منتجات المشروع)المعلم للصف الثاني المتوسط 
؛ حيث تقع قيمة متوسطة (من منتجات السلسلة األصل) في دليل المعلم للصف الثامن

 (٪12.1)، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من و  – 3.1)هذا المتوسط في المدى بين 
، (2.31-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين     

واصفة الثانية وتحققت سبع مواصفات بدرجة متوسطة، وجاءت في المرتبة األولى الم
، يليها المواصفة (2.31)بمتوسط حسابي قيمته " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن"

بمتوسط " التعلم النوعي المتعدد المداخل يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"الرابعة 
لمعلم يدعم المحتوى ا"، وفي المرتبة الثالثة جاءت المواصفة السادسة (2.3)حسابي قيمته 

، تليها (3.11)بمتوسط حسابي قيمته " في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب
، يليها (3.11)بمتوسط حسابي قيمته " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"الثالثة 

" يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"المواصفة الخامسة 
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم "، تليها المواصفة األولى (3.11)حسابي قيمته  بمتوسط

وفي ، (3.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،في المرتبة السادسة" للوصول لجميع الطالب
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يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم "المرتبة السابعة تأتي المواصفة التاسعة 
 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته " ةمتنوعة ومستمرة للتقويم والمعالج

يزود المعلم "وجاءت المواصفة السابعة  ،وتحققت ثالث مواصفات بدرجة منخفضة  
في المرتبة الثامنة " بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي

ين يدعم المحتوى فهم المعلم"، تليها المواصفة الثامنة (3.11)بمتوسط حسابي قيمته 
، وتأتي (3.31)في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قيمته " للرياضيات، وطرائق تقديمها

بمتوسط حسابي قيمته " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"المواصفة العاشرة 
 .في المرتبة األخيرة( 2،11)
 : المواصفات التربوية: الصف األول الثانوي المحور األول-1

مواصفات، تعكس المواصفات ( 32)مؤشرًا، تندرج تحت ( 43)يتضمن هذا المحور      
الفصل الدراسي : التربوية التي يجب أن يلتزم بها دليل المعلم للصف األول الثانوي بجزأيه

( من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)األول، والفصل الدراسي الثاني 
المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء المؤشرات والشواهد، ويتم تناول نتائج هذا 

  :ومن ثم عرض تلك المواصفات تدريجيًا وفق مستوى تحققها لهذا المحور كما يلي
 .يقدم المحتوى دعماا للمعلم للوصول لجميع الطالب: المواصفة األولى

واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 3-1-4)يوضح الجدول    
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في 

 :وهي كما يلي، دليل المعلم للصف األول الثانوي
 ( 3-1-4)جدول 

يقدم "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى 
 " م للوصول لجميع الطالبالمحتوى دعمًا للمعل

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 (.الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياا )يقدم دعماا يلبي حاجات الطالب : المؤشر األول

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة   3-3
 Reaching All Learnersالدليل في فقرة الوصول إلى جميع الطالب

لكترونية  .وفق حاجاتهم إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 

  2 2  ت
3.12 2.11 

  12 12  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

فـي مقـدمات  Differentiated Instructionيوجـه المعلـم فـي صـفحة   3-2
 Reaching All Learnersالـدليل فـي فقـرة الوصـول إلـى جميـع الطـالب

لكترونية  .وفق حاجاتهم إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 

  3 1  ت
2.21 2.12 

  21 11  ن

مهامــا   Differentiated Instruction يقــدم فــي فقــرة تنويــع التعلــيم 3-1
رشــــادات للمعلــــم لــــدعم تعلــــم الموهــــوبين، والمتفــــوقين دراســــيًا، وســــريعي  وا 
الــــتعلم، والعــــاديين، بطيئــــي الــــتعلم، المتــــأخرين دراســــيًا فــــي مخطــــط  كــــل 

 .درس

   2 2 ت

2.12 2.11 
   12 12 ن

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونيـة فـي بدايـة كـل فصـل، وكـل  3-4
يتـوفر فيهـا محتـوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنـت فـي فقـرة  

 Self-Check Quizzes،Extra  مثــــــل)رياضــــــي متنــــــوع 

Examples،Graphing Technology 

PersonalTutor،Personal Tutor ،EGlossary ،Review 

Vocabulary) لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت

2.22 2.222 

 322    ن
 فـــي ملحـــق الكتـــاب يتـــوفر فيـــه  Student Handbookيقـــدم كتيـــب  3-1

 Extra Practice،Problem Solvingتـــدريبات إضــــافية مثـــل 

Handbook ،Mixed Problem Solving ،Concept and Skills 

Bank ) التعلم وفق حاجات الطالبلدعم. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
فـي مقدمـة دليـل المعلـم  Assessment and Interventionتـوفر فقـرة  3-1

ضـــــمن مســـــتوى )التقـــــويم والمعالجـــــة المناســـــبة وفـــــق مســـــتويات الطـــــالب 
، Tier 2، ودون مســـتوى الصـــف الدراســـي Tier 1الصـــف الدراســـي 
 (.  Tier 3والمتأخرين دراسيا

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
إلـــى مصـــادر Chapter Planner  يوجــه المعلـــم فـــي مخطـــط الفصـــل 3-1

لكترونيـة)  Lesson Resourcesمتنوعـة لكـل درس تتضـمن ( مطبوعـة وا 
الموهــوبين، ســريعي )وأدوات متنوعــة للوصــول لجميــع الطــالب  ،إرشــادات

 (التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياً 

  1 3  ت
3.21 2.11 

  11 21  ن
 2.2 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  ٪41.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األول

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يقدم دعما لمراعاة مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة   2-3
 Reaching All Learners الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الطالب

وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال مصادر متعددة مطبوعة 
لكترونية  .وا 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل، وكل  2-2
يتوفر فيها محتوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

 Self-Check Quizzes،Extra  مثل)رياضي متنوع 

Examples،Graphing Technology 

PersonalTutor،Personal Tutor ،EGlossary ،Review 

Vocabulary )يساعده في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز. 

2.22 2.22 4    ت
 322    ن 2
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

في بداية كل  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  2-1
فصل إلى مهام متنوعة تستهدف تقديم الفصل للطالب حسب  

فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط، متعلمي )مستوياتهم 
 (.اللغة االنجليزية

2.22 1.22    4 ت
    322 ن 2

 Differentiated Homework Optionsيشير جدول تنويع الواجبات 2-4
في مخطط كل درس إلى نوع الواجبات المنزلية التي يكلف بها الطالب 

 .وفق مستويات اإلنجاز

2.22 1.22    4 ت
    322 ن 2

مثل  Lesson Resourcesيوجه المعلم إلى مصادر متنوعة في فقرة 2-1
 Word Problem، وPractice، وEnrichmentالكتيب اإلثرائي 

Practice  وStudy Guide and Intervention  لالستفادة منها في
فوق المتوسط، ضمن المتوسط، ) تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز

 (.دون المتوسط، متعلمي اللغة االنجليزية

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 plus TeacherWorksيوجه المعلم إلى محتوى على قرص مرن 2-1
تحديد التدريبات المناسبة لجميع يتضمن إرشادات تساعد المعلم في 

 .لتلك المستويات ومتطلباتها اً توضيحي مستويات الطالب ويوفر جدوالً 

 2.2 2.22 4    ت

 322    ن

3.12 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
2 

  ٪12 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)التعليم وفق تنوع أنماط التعلم يدعم تنويع : المؤشر الثالث

في مقدمة  Differentiated Instruction نويع التعليمتيقدم في فقرة  1-3
رشادات للمعلم لدعم تعلم الطالب  ،كل فصل وفي كل درس مهاما وا 

 .وفق أنماط التعلم

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

إلى تدريبات وأدوات  RTI Response to Interventionتوجه فقرة  1-2
 .التقييم المناسبة لجميع المستويات المختلفة للطالب بتنوع أنماط تعلمهم

 2.12 3.11  3 1  ت

  21 11  ن

 Chapter Projectيوجه المعلم إلى مشروعات في بداية كل فصل 1-1
 .التعليم وفق أنماط التعلمتساعد المعلم في تنويع 

2.22 1.22    4 ت
    322 ن 2

تتضمن فقرات التقويم التكويني والختامي في كل درس العديد من  1-4
 Ticket out the)األنشطة التي تراعي تنوع أنماط تعلم الطالب مثل 

door, Yesterdays news, Crystaal ball, Name the Math.) 

2.22 1.22    4 ت
    322 ن 2

 2.24 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  ٪11.4 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.22 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

فـي مقـدمات  Differentiated Instructionيوجـه المعلـم فـي صـفحة   3-2
 Reaching All Learnersالـدليل فـي فقـرة الوصـول إلـى جميـع الطـالب

لكترونية  .وفق حاجاتهم إلى استعمال مصادر متعددة مطبوعة وا 

  3 1  ت
2.21 2.12 

  21 11  ن

مهامــا   Differentiated Instruction يقــدم فــي فقــرة تنويــع التعلــيم 3-1
رشــــادات للمعلــــم لــــدعم تعلــــم الموهــــوبين، والمتفــــوقين دراســــيًا، وســــريعي  وا 
الــــتعلم، والعــــاديين، بطيئــــي الــــتعلم، المتــــأخرين دراســــيًا فــــي مخطــــط  كــــل 

 .درس

   2 2 ت

2.12 2.11 
   12 12 ن

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونيـة فـي بدايـة كـل فصـل، وكـل  3-4
يتـوفر فيهـا محتـوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنـت فـي فقـرة  

 Self-Check Quizzes،Extra  مثــــــل)رياضــــــي متنــــــوع 

Examples،Graphing Technology 

PersonalTutor،Personal Tutor ،EGlossary ،Review 

Vocabulary) لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق حاجات الطالب. 

 4    ت

2.22 2.222 

 322    ن
 فـــي ملحـــق الكتـــاب يتـــوفر فيـــه  Student Handbookيقـــدم كتيـــب  3-1

 Extra Practice،Problem Solvingتـــدريبات إضــــافية مثـــل 

Handbook ،Mixed Problem Solving ،Concept and Skills 

Bank ) التعلم وفق حاجات الطالبلدعم. 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
فـي مقدمـة دليـل المعلـم  Assessment and Interventionتـوفر فقـرة  3-1

ضـــــمن مســـــتوى )التقـــــويم والمعالجـــــة المناســـــبة وفـــــق مســـــتويات الطـــــالب 
، Tier 2، ودون مســـتوى الصـــف الدراســـي Tier 1الصـــف الدراســـي 
 (.  Tier 3والمتأخرين دراسيا

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
إلـــى مصـــادر Chapter Planner  يوجــه المعلـــم فـــي مخطـــط الفصـــل 3-1

لكترونيـة)  Lesson Resourcesمتنوعـة لكـل درس تتضـمن ( مطبوعـة وا 
الموهــوبين، ســريعي )وأدوات متنوعــة للوصــول لجميــع الطــالب  ،إرشــادات

 (التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياً 

  1 3  ت
3.21 2.11 

  11 21  ن
 2.2 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  ٪41.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر األول

 .لضمان وصولهم إلى النواتج المتوقعة( فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط)يقدم دعما لمراعاة مستويات اإلنجاز الفردية للطالب : المؤشر الثاني

في مقدمات  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة   2-3
 Reaching All Learners الدليل لكيفية الوصول إلى جميع الطالب

وفق مستويات اإلنجاز المختلفة باستعمال مصادر متعددة مطبوعة 
لكترونية  .وا 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يوجه المعلم إلى بدائل تقنية وروابط إلكترونية في بداية كل فصل، وكل  2-2
يتوفر فيها محتوى  Math Onlineدرس على شبكة اإلنترنت في فقرة  

 Self-Check Quizzes،Extra  مثل)رياضي متنوع 

Examples،Graphing Technology 

PersonalTutor،Personal Tutor ،EGlossary ،Review 

Vocabulary )يساعده في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز. 

2.22 2.22 4    ت
 322    ن 2
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

في بداية كل  Differentiated Instructionيوجه المعلم في صفحة  2-1
فصل إلى مهام متنوعة تستهدف تقديم الفصل للطالب حسب  

فوق المتوسط، ضمن المتوسط، دون المتوسط، متعلمي )مستوياتهم 
 (.اللغة االنجليزية

2.22 1.22    4 ت
    322 ن 2

 Differentiated Homework Optionsيشير جدول تنويع الواجبات 2-4
في مخطط كل درس إلى نوع الواجبات المنزلية التي يكلف بها الطالب 

 .وفق مستويات اإلنجاز

2.22 1.22    4 ت
    322 ن 2

مثل  Lesson Resourcesيوجه المعلم إلى مصادر متنوعة في فقرة 2-1
 Word Problem، وPractice، وEnrichmentالكتيب اإلثرائي 

Practice  وStudy Guide and Intervention  لالستفادة منها في
فوق المتوسط، ضمن المتوسط، ) تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز

 (.دون المتوسط، متعلمي اللغة االنجليزية

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 plus TeacherWorksيوجه المعلم إلى محتوى على قرص مرن 2-1
تحديد التدريبات المناسبة لجميع يتضمن إرشادات تساعد المعلم في 

 .لتلك المستويات ومتطلباتها اً توضيحي مستويات الطالب ويوفر جدوالً 

 2.2 2.22 4    ت

 322    ن

3.12 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
2 

  ٪12 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ...(.حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية،)التعليم وفق تنوع أنماط التعلم يدعم تنويع : المؤشر الثالث

في مقدمة  Differentiated Instruction نويع التعليمتيقدم في فقرة  1-3
رشادات للمعلم لدعم تعلم الطالب  ،كل فصل وفي كل درس مهاما وا 

 .وفق أنماط التعلم

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

إلى تدريبات وأدوات  RTI Response to Interventionتوجه فقرة  1-2
 .التقييم المناسبة لجميع المستويات المختلفة للطالب بتنوع أنماط تعلمهم

 2.12 3.11  3 1  ت

  21 11  ن

 Chapter Projectيوجه المعلم إلى مشروعات في بداية كل فصل 1-1
 .التعليم وفق أنماط التعلمتساعد المعلم في تنويع 

2.22 1.22    4 ت
    322 ن 2

تتضمن فقرات التقويم التكويني والختامي في كل درس العديد من  1-4
 Ticket out the)األنشطة التي تراعي تنوع أنماط تعلم الطالب مثل 

door, Yesterdays news, Crystaal ball, Name the Math.) 

2.22 1.22    4 ت
    322 ن 2

 2.24 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  ٪11.4 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 2.22 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق  أعاله( 3-1-4)يتضح من الجدول   
، (3.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب"المواصفة األولى 
 ،(2.21أقل من و  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى بين (2.22)وبانحراف معياري 

 (.٪11.1)ونسبة تحققها  متوسطة؛وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 
، وجاء (2.1و-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

المؤشر الثالث في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 
، ويأتي (3.11)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الثاني، بمتوسط حسابي قيمته (2.11)

 (.3.11)رة بمتوسط حسابي قيمته المؤشر األول في المرتبة األخي
، (1-2)و، (1-2)، (3-2)، و(1-3)، و(2-3)وتعزى هذه  النتيجة إلى أن الشواهد   
تحققت بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر المفردات التي ( 4-1)و، (1-1)و، (3-1)و

، (3-3)تحقق هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع، وكذلك تحققت الشواهد 
بدرجة متوسطة نتيجة لكون الدليل من الدليل من منتجات المشروع ( 2-1)و، (1-3)و

، لكترونيإيوجه المعلم إلى المصادر المطبوعة والمتعددة، دون التوجيه إلى أي مصدر 
ن تنويع التعليم إال أنه  أومع أنه ذكر ، ألنه ال يتوفر محتوى في روابط الموقع اإللكتروني

دون المتوسط، فوق المتوسط، ولم تتوفر فقرة : يلبي حاجات فئتين فقط هما
Assessment and Intervention والمعالجة المناسبة  ،في مقدمة دليل المعلم التقويم

، ودون مستوى الصف Tier 1ضمن مستوى الصف الدراسي )وفق مستويات الطالب 
 Two –Day)يوجد فقرة  كذلك ال (.Tier 3 ، والمتأخرين دراسياTier 2الدراسي 

Option) جاءت في ( 1-2)، و(2-2)و، (1-3)و، (4-3)، في حين أن الشواهد
 Math Onlineفقرة : الكتاب  من فقرات عدة مثل المستوى المنخفض جدًا نتيجة لخلو

كما خال مخطط الكتاب  ،Student Handbook وكتيب، في بداية كل فصل وكل درس
التي   Math Onlineوال تتوفر روابط إلكترونية في كل درس مثل فقرة  ، من التوجيه لها

 ،Self- Check Quizzes ،Extra Examples مثل )يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع 
Graphing Technology Personal Tutor ،Personal Tutor ،EGlossary ،

Review Vocabulary )ستفادة منها في تنويع التعليم وفق حاجات الطالب، واقتصر لال
كما أنه ال يوجه المعلم إلى ، فقط على التهيئة واختبار الفصل ورابط موقع إلكتروني واحد

462 
 

مثل الكتيب اإلثرائي  Leveled Lesson Resourcesمصادر متنوعة  في صفحة 
Enrichment وكتيب إعادة التدريس ،Reteachو ،Problem-Solving Practice  

فوق المتوسط، ضمن المتوسط، )  لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز
إرشادات تساعد المعلم  Teacher Worksوال يوجد قرص مرن يتضمن ، (دون المتوسط

كما خال الكتاب من تقديم  ،في تحديد التدريبات المناسبة لجميع مستويات الطالب
تقدم بدائاًل تقنية متنوعة للمعلم يستخدمها في  Student Technologyرة مقترحات في فق

في   Student Handbookولم يرفق كتيب  ،تكييف التدريس وفق أنماط تعلم الطالب
 Extra Practice،Problemملحق الكتاب الذي يتوفر فيه تدريبات إضافية مثل 

Solving Handbook ،Mixed Problem Solving ،Concept and Skills 

Bank )لدعم التعلم وفق حاجات الطالب . 

 :يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 2-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 
 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (2-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
 " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن "  

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 American Diploma Projectو College Boardللمرحلة الثانوية و NCTM7يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
المتحققة في كل درس من خالل  NCTMيوجه المعلم إلى معايير  4-3

 .مخطط الفصل
 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن
للمعلم في مقدمة الدليل تحقق كل من معايير الرياضيات  وضحي 4-2

 Americanو  College Boardو NCTMالمدرسية للمرحلة الثانوية 

Diploma Project  في المحتوى الرياضي لكتاب الهندسة، مع تزويد
 . لكترونيا لتلك المعاييرإبرابطا  المعلم

 2.12 3.21  1 3  ت

  11 21  ن

التدريب على  تستهدف  Standardized Testsيقدم اختبارات معيارية  4-1
 .بشكل معلن في كل درس وفي نهاية كل فصل  NCTM معايير

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

                                                 
9National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق  أعاله( 3-1-4)يتضح من الجدول   
، (3.11)تساوي " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب"المواصفة األولى 
 ،(2.21أقل من و  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى بين (2.22)وبانحراف معياري 

 (.٪11.1)ونسبة تحققها  متوسطة؛وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 
، وجاء (2.1و-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

المؤشر الثالث في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 
، ويأتي (3.11)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر الثاني، بمتوسط حسابي قيمته (2.11)

 (.3.11)رة بمتوسط حسابي قيمته المؤشر األول في المرتبة األخي
، (1-2)و، (1-2)، (3-2)، و(1-3)، و(2-3)وتعزى هذه  النتيجة إلى أن الشواهد   
تحققت بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر المفردات التي ( 4-1)و، (1-1)و، (3-1)و

، (3-3)تحقق هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع، وكذلك تحققت الشواهد 
بدرجة متوسطة نتيجة لكون الدليل من الدليل من منتجات المشروع ( 2-1)و، (1-3)و

، لكترونيإيوجه المعلم إلى المصادر المطبوعة والمتعددة، دون التوجيه إلى أي مصدر 
ن تنويع التعليم إال أنه  أومع أنه ذكر ، ألنه ال يتوفر محتوى في روابط الموقع اإللكتروني

دون المتوسط، فوق المتوسط، ولم تتوفر فقرة : يلبي حاجات فئتين فقط هما
Assessment and Intervention والمعالجة المناسبة  ،في مقدمة دليل المعلم التقويم

، ودون مستوى الصف Tier 1ضمن مستوى الصف الدراسي )وفق مستويات الطالب 
 Two –Day)يوجد فقرة  كذلك ال (.Tier 3 ، والمتأخرين دراسياTier 2الدراسي 

Option) جاءت في ( 1-2)، و(2-2)و، (1-3)و، (4-3)، في حين أن الشواهد
 Math Onlineفقرة : الكتاب  من فقرات عدة مثل المستوى المنخفض جدًا نتيجة لخلو

كما خال مخطط الكتاب  ،Student Handbook وكتيب، في بداية كل فصل وكل درس
التي   Math Onlineوال تتوفر روابط إلكترونية في كل درس مثل فقرة  ، من التوجيه لها

 ،Self- Check Quizzes ،Extra Examples مثل )يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع 
Graphing Technology Personal Tutor ،Personal Tutor ،EGlossary ،

Review Vocabulary )ستفادة منها في تنويع التعليم وفق حاجات الطالب، واقتصر لال
كما أنه ال يوجه المعلم إلى ، فقط على التهيئة واختبار الفصل ورابط موقع إلكتروني واحد
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مثل الكتيب اإلثرائي  Leveled Lesson Resourcesمصادر متنوعة  في صفحة 
Enrichment وكتيب إعادة التدريس ،Reteachو ،Problem-Solving Practice  

فوق المتوسط، ضمن المتوسط، )  لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق مستويات اإلنجاز
إرشادات تساعد المعلم  Teacher Worksوال يوجد قرص مرن يتضمن ، (دون المتوسط

كما خال الكتاب من تقديم  ،في تحديد التدريبات المناسبة لجميع مستويات الطالب
تقدم بدائاًل تقنية متنوعة للمعلم يستخدمها في  Student Technologyرة مقترحات في فق

في   Student Handbookولم يرفق كتيب  ،تكييف التدريس وفق أنماط تعلم الطالب
 Extra Practice،Problemملحق الكتاب الذي يتوفر فيه تدريبات إضافية مثل 

Solving Handbook ،Mixed Problem Solving ،Concept and Skills 

Bank )لدعم التعلم وفق حاجات الطالب . 

 :يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 2-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 
 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (2-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
 " يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن "  

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 American Diploma Projectو College Boardللمرحلة الثانوية و NCTM7يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية وفق : المؤشر الرابع
المتحققة في كل درس من خالل  NCTMيوجه المعلم إلى معايير  4-3

 .مخطط الفصل
 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن
للمعلم في مقدمة الدليل تحقق كل من معايير الرياضيات  وضحي 4-2

 Americanو  College Boardو NCTMالمدرسية للمرحلة الثانوية 

Diploma Project  في المحتوى الرياضي لكتاب الهندسة، مع تزويد
 . لكترونيا لتلك المعاييرإبرابطا  المعلم

 2.12 3.21  1 3  ت

  11 21  ن

التدريب على  تستهدف  Standardized Testsيقدم اختبارات معيارية  4-1
 .بشكل معلن في كل درس وفي نهاية كل فصل  NCTM معايير

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

                                                 
9National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
 2.12 3.42 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  ٪41.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع
 .يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية: المؤشر الخامس

يوجه المعلم إلى التوازن بين العمق واالتساع عند تقديم المعرفة الرياضية  1-3
المتضمنة في كتاب الطالب بشكل صريح في مقدمات دليل المعلم في 

مدعمة  Program Philosophy صفحة فلسفة السلسلة  للتوازن  
 .بصور من الكتاب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

كيف تدعم البرامج الرياضية في السلسلة التوازن بين  للمعلم يوضح 1-2
 Programالمفاهيم والمهارات وحل المشكالت  في صفحة 

Philosophy مدعمة بالصور في مقدمات الدليل. 

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

تشير إلى نوع  Focusيقدم نصائح للمعلم في كل درس في فقرة التركيز  1-1
 .وعمق المعرفة التي يجب التركيز عليها في الدرس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

في تقديم المعرفة والمهارات   Balancing Implicit and Explicit Learning الصريحيراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم : المؤشر السادس
 .الرياضية

إلى   Scaffolding Questionsيوجه المعلم من خالل فقرة أسئلة البناء 1-3
ربط المعرفة السابقة بالمعرفة من االستقصاء الموجه ليتمكن الطالب 

 .  الحالية واكتشافها

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى تقديم بعض المعارف والمهارات الرياضية للطالب  1-2
 .واألمثلة المحلولة في مقدمة كل درس ،بشكل صريح من خالل الشرح

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوفر توجيهات للمعلم لتقديم المعرفة الرياضية المشار إليها في كتاب  1-1
 .بشكل صريح كانت ضمنيًا أوالطالب سواء 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى تدريب الطالب على التعلم الصريح من خالل فقرة  1-4
Step by step solutions   في فقرةPractice and Problem 

solving  في كل درس. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.21 .المؤشر السادس المتوسط الحسابي لمستوى تحقق
  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 2.31 2.31 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 ٪13 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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المواصفة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2.31)تساوي "يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن " الثانية 

وبذلك تكون درجة  ،(2.21أقل من و  -3.1)، ويقع هذا المتوسط في المدى بين (2.31)
 (.٪13)ونسبة تحققها  متوسطةتحقق هذه المواصفة 

، (2.11 -3.43)واصفة بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه الم   
وجاء المؤشر الخامس في المرتبة األولى، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي 

،  (2.21)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر السادس، بمتوسط حسابي قيمته (2.11)
 (.3.42)ويأتي المؤشر الرابع في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

، (3-1)، و(1-1)، و(3-1)، و(1-4)النتيجة إلى تحقق الشواهد   وتعزى هذه     
بدرجة مرتفعة، مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في ( 1-1)، و(2-1)و

في المستوى المتوسط نتيجة ( 2-1)الدليل من الدليل من منتجات المشروع، وجاء الشاهد 
ية في السلسلة التوازن بين المفاهيم لتوفر شرح يوضح للمعلم  كيف تدعم البرامج الرياض

مدعمة بالصور في  Program Philosophyوالمهارات وحل المشكالت في صفحة 
-Real-world Problem –solving ،Handمقدمات الدليل، إال أنه لم تتوفر الفقرات 

On Labs ،Math in Motion. 
لوجود صفحة  في المستوى المنخفض نتيجة( 2-4)، و(3-4)وجاء الشاهدان     

ولكن لم يتم توجيه المعلم من خاللها في كل درس في مخطط الفصل،  NCTMمعايير 
للمعلم في مقدمة الدليل تحقق كل من معايير الرياضيات المدرسية للمرحلة  وضحيلم و 

في المحتوى  American Diploma Projectو  College Boardو NCTMالثانوية 
لكتروني لتلك المعايير، بينما جاء إ برابط   تزويد المعلمالرياضي لكتاب الهندسة، وعدم 

وذلك نتيجة لكونة الدليل من منتجات  ،في المستوى المنخفض جداً ( 4-1)الشاهد 
 Step byالمشروع ال يوجه المعلم إلى تدريب الطالب على التعلم الصريح من خالل فقرة 

step solutions  في فقرةPractice and Problem solving  في كل درس. 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
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مدعمة  Program Philosophy صفحة فلسفة السلسلة  للتوازن  
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 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

كيف تدعم البرامج الرياضية في السلسلة التوازن بين  للمعلم يوضح 1-2
 Programالمفاهيم والمهارات وحل المشكالت  في صفحة 

Philosophy مدعمة بالصور في مقدمات الدليل. 

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

تشير إلى نوع  Focusيقدم نصائح للمعلم في كل درس في فقرة التركيز  1-1
 .وعمق المعرفة التي يجب التركيز عليها في الدرس
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    322 ن
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إلى   Scaffolding Questionsيوجه المعلم من خالل فقرة أسئلة البناء 1-3
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    322 ن

يوجه المعلم إلى تقديم بعض المعارف والمهارات الرياضية للطالب  1-2
 .واألمثلة المحلولة في مقدمة كل درس ،بشكل صريح من خالل الشرح

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوفر توجيهات للمعلم لتقديم المعرفة الرياضية المشار إليها في كتاب  1-1
 .بشكل صريح كانت ضمنيًا أوالطالب سواء 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى تدريب الطالب على التعلم الصريح من خالل فقرة  1-4
Step by step solutions   في فقرةPractice and Problem 

solving  في كل درس. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.21 .المؤشر السادس المتوسط الحسابي لمستوى تحقق
  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
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، (3-1)، و(1-1)، و(3-1)، و(1-4)النتيجة إلى تحقق الشواهد   وتعزى هذه     
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ية في السلسلة التوازن بين المفاهيم لتوفر شرح يوضح للمعلم  كيف تدعم البرامج الرياض
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On Labs ،Math in Motion. 
لوجود صفحة  في المستوى المنخفض نتيجة( 2-4)، و(3-4)وجاء الشاهدان     

ولكن لم يتم توجيه المعلم من خاللها في كل درس في مخطط الفصل،  NCTMمعايير 
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step solutions  في فقرةPractice and Problem solving  في كل درس. 
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 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل: المواصفة الثالثة
واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-4-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في دليل ، لهذه التكرارات
 :وهي كما يلي، المعلم للصف األول الثانوي

 ( 1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 
 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل " 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 
 

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الوحدات والفصول والدروس: المؤشر السابع
يوجه المعلم إلى الترابط الرأسي ألجزاء السلسلة وللبرامج الرياضية  1-3

Vertical alignment  في صفحة أهال بكWelcome to prek-12 

Mathematics في مقدمات الدليل. 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه المعلم إلى الترابط الرأسي للمعرفة الرياضية عبر الصفوف في  1-2
 Vertical Alignmentمقدمة الفصل ضمن مخطط 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
المعلم في مخطط كل درس إلى الترابط الرأسي  Focusتوجه فقرة التركيز  1-1

 .بين الدروس
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Spiralيوجه المعلم إلى الترابط من خالل فقرة المراجعة الحلزونية  1-4

Review وكيف ترتبط بالدروس داخل الفصل. 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

في نهاية كل فصل إلى  Homework Optionيوجه المعلم في فقرة  1-1
للتأكد من  …Get Ready for Chapterاختبار التهيئة للفصل الالحق

 .امتالك الطالب للمهارات الالزمة للفصل الالحق

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

إلى الربط بين الدرس   Yesterday's newsيوجه المعلم من خالل فقرة  1-1
 . المحدد والدرس السابق

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

إلى الربط بين الدرس المحدد   Crystal Ballيوجه المعلم من خالل فقرة  1-1
 .والدرس الالحق

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  ٪322 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 . Life Relevant الرياضيات وواقع الحياةتحقق التكامل بين تطبيقات ومواقف رياضية يقدم : المؤشر الثامن
تتوفر صور في مقدمة الفصل تربط المحتوى الرياضي للفصل بواقع  1-3

 .  الطالب
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 
 

يربط المعرفة الرياضية  project Chapter في كل فصل اً يقدم مشروع 1-2
 .المتضمنة في الفصل بواقع الطالب

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 Real-World Exampleيوجه المعلم من خالل فقرة الربط مع الحياة  1-1
 .إلى تطبيقات المعرفة الرياضية للفصل في حياة الطالب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 Real-World Linkتزود المعلم من خالل فقرة الربط مع الحياة  1-4

حياة الطالب ترتبط بمشكالت رياضية من واقع  بمعلومات إثرائية
 .معروضة في الدرس

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 Real-World career يوجه المعلم من خالل فقرة مهنة من واقع الحياة 1-1
 .إلى التعريف بمهن مختلفة من واقع حياة الطالب

 2.12 2.21   1 3 ت
   11 21 ن

وكل درس إلى  ،في مقدمة كل فصل  ?Whyيوجه المعلم من خالل فقرة  1-1
 .مثال من واقع الحياة يوضح أهمية دراسة المواضيع الرياضية المحددة

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.21 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرىيبرز : المؤشر التاسع
 Chapterيقدم مشاريع متنوعة في بداية كل فصل تحت  مسمى 1-3

project  تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة. 
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

معلومات تاريخية متنوعة  Math History Linkيقدم من خالل فقرة  1-2
 .ويعرف بعلماء رياضيات قدماء

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه المعلم إلى أنشطة وتدريبات متنوعة تربط المحتوى الرياضي بالمواد  1-1
 .األخرى

 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

 2.312 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  ٪14.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 2.32 2.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (2.12)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"المواصفة الثالثة 

؛ حيث وقع هذا مرتفعة ، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة(2.32)معياري 
 (.٪ 11.1)بة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، ونس(1-2.21)المتوسط في المدى بين 

، وتحققت جميع (1-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات بين    
مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر السابع في المرتبة األولى بمتوسط 

ؤشر ثم الم( 2.11)، يليه المؤشر الثامن بمتوسط حسابي قيمته (1.22)حسابي قيمته 
 (.2.11)التاسع بمتوسط حسابي قيمته 
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 :يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل: المواصفة الثالثة
واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-4-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة الثالثة في دليل ، لهذه التكرارات
 :وهي كما يلي، المعلم للصف األول الثانوي

 ( 1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة 
 " يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل " 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 
 

 .يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياا عبر الوحدات والفصول والدروس: المؤشر السابع
يوجه المعلم إلى الترابط الرأسي ألجزاء السلسلة وللبرامج الرياضية  1-3

Vertical alignment  في صفحة أهال بكWelcome to prek-12 

Mathematics في مقدمات الدليل. 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه المعلم إلى الترابط الرأسي للمعرفة الرياضية عبر الصفوف في  1-2
 Vertical Alignmentمقدمة الفصل ضمن مخطط 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
المعلم في مخطط كل درس إلى الترابط الرأسي  Focusتوجه فقرة التركيز  1-1

 .بين الدروس
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Spiralيوجه المعلم إلى الترابط من خالل فقرة المراجعة الحلزونية  1-4

Review وكيف ترتبط بالدروس داخل الفصل. 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

في نهاية كل فصل إلى  Homework Optionيوجه المعلم في فقرة  1-1
للتأكد من  …Get Ready for Chapterاختبار التهيئة للفصل الالحق

 .امتالك الطالب للمهارات الالزمة للفصل الالحق

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

إلى الربط بين الدرس   Yesterday's newsيوجه المعلم من خالل فقرة  1-1
 . المحدد والدرس السابق

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

إلى الربط بين الدرس المحدد   Crystal Ballيوجه المعلم من خالل فقرة  1-1
 .والدرس الالحق

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  ٪322 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 . Life Relevant الرياضيات وواقع الحياةتحقق التكامل بين تطبيقات ومواقف رياضية يقدم : المؤشر الثامن
تتوفر صور في مقدمة الفصل تربط المحتوى الرياضي للفصل بواقع  1-3

 .  الطالب
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 
 

يربط المعرفة الرياضية  project Chapter في كل فصل اً يقدم مشروع 1-2
 .المتضمنة في الفصل بواقع الطالب

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 Real-World Exampleيوجه المعلم من خالل فقرة الربط مع الحياة  1-1
 .إلى تطبيقات المعرفة الرياضية للفصل في حياة الطالب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 Real-World Linkتزود المعلم من خالل فقرة الربط مع الحياة  1-4

حياة الطالب ترتبط بمشكالت رياضية من واقع  بمعلومات إثرائية
 .معروضة في الدرس

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 Real-World career يوجه المعلم من خالل فقرة مهنة من واقع الحياة 1-1
 .إلى التعريف بمهن مختلفة من واقع حياة الطالب

 2.12 2.21   1 3 ت
   11 21 ن

وكل درس إلى  ،في مقدمة كل فصل  ?Whyيوجه المعلم من خالل فقرة  1-1
 .مثال من واقع الحياة يوضح أهمية دراسة المواضيع الرياضية المحددة

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.21 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  ٪11 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 .التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرىيبرز : المؤشر التاسع
 Chapterيقدم مشاريع متنوعة في بداية كل فصل تحت  مسمى 1-3

project  تربط المعرفة الرياضية بسياقات متعددة. 
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

معلومات تاريخية متنوعة  Math History Linkيقدم من خالل فقرة  1-2
 .ويعرف بعلماء رياضيات قدماء

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه المعلم إلى أنشطة وتدريبات متنوعة تربط المحتوى الرياضي بالمواد  1-1
 .األخرى

 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

 2.312 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  ٪14.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 2.32 2.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (2.12)، تساوي "يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل"المواصفة الثالثة 

؛ حيث وقع هذا مرتفعة ، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة(2.32)معياري 
 (.٪ 11.1)بة تحقق هذه المواصفة تساوي  ، ونس(1-2.21)المتوسط في المدى بين 

، وتحققت جميع (1-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات بين    
مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر السابع في المرتبة األولى بمتوسط 

ؤشر ثم الم( 2.11)، يليه المؤشر الثامن بمتوسط حسابي قيمته (1.22)حسابي قيمته 
 (.2.11)التاسع بمتوسط حسابي قيمته 



464

465 
 

ما  ،وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لمؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة     
يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في الدليل من الدليل من منتجات المشروع، 

   فقرات 1أصل فقرات من  4وبالرغم من أن أنواع المسائل تم اختزالها حيث  تتوفر 
Real-world Problemو ،Solving Graphic Novels, Hands-On labs، Math 

in Motionوكذلك تدريبات المراجعة الحلزونية ،. 
التعلم النوعي المتعدد  يقدم المحتوى دعماا للمعلم لالتجاه نحو: المواصفة الرابعة

  :المداخل
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 4-4-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في دليل 
 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي

 ( 4-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " التعلم النوعي المتعدد المداخل المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو يقدم"الرابعة 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 Cooperative Learning    يشجع التعلم التعاوني : المؤشر العاشر

المعلم في دروس االستكشاف والتوسع إلى تطبيق التعلم التعاوني  يوجه 32-3
 Working in Cooperative Groups. بشكل صريح من خالل فقرة

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه المعلم إلى تطبيق التعلم التعاوني بتكوين مجموعات صغيرة في فقرة  32-2
 .في مخطط الفصل والدرس Differentiated Instructionتنوع التعليم  

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
  1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

  ٪322 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر
 .للمعرفة الرياضية  Scientific Inquiry  يدعم عمليات االستقصاء العلمي: المؤشر الحادي عشر

 Scaffoldingيقدم أسئلة االستقصاء الموجه في فقرة أسئلة البناء  33-3

Questions  ويوجه المعلم إلى كيفية استخدامها داخل الصف في مرحلة
 .Teachالتعليم 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

إلى تشجيع الطالب  Exploreيوجه المعلم من خالل درس االستكشاف  33-2
 .على البحث واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية

 2.11 2.12   1 2 ت

   12 12 ن
مثل )الكترونية إليوجه المعلم لتشجيع الطالب على استخدام المصادر ا 33-1

Interactive Classroom Math in Motion/ ) في استكشاف المفاهيم
 .الرياضية الجديدة في الدرس

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 2.312 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  ٪13.3 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .لتطبيق المعرفة الرياضية Projectsيدعم تنفيذ مشروعات : المؤشر الثاني عشر
لتدريب الطالب على البحث واالستكشاف يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة  32-3

.من خالل مشروع الفصل .Chapter project 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.222 1.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  ٪322 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
 ConceptMapsوخرائط المفاهيم  Advance Tracker  d Organizations المنظمات المتقدمةيشجع استخدام : المؤشر الثالث عشر

يزود المعلم بإرشادات الستخدام مخططات وتمثيالت متعددة للمعرفة  31-3
 .Differentiated Instruction الرياضية في فقرة تنويع التعليم 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه المعلم  إلى استخدام  خرائط معرفية ومخططات ضمن فقرة مهارة  31-2
 .Project Crissفي مخطط الفصل تحت عنوان  Study skillالدراسة  

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
التي تؤكد  Foldables يوجه المعلم إلى متابعة المطوية في فقرة المطويات 31-1

 .ما فهموه من الدرس في مطوية الفصلتشجيع الطالب على تدوين  على
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
 2.31 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  ٪14.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الرابع عشر

يوجه المعلم إلى تنبيه طالبه إلى الهدف العام من دراسة هذا المحتوى من  34-3
 .?Whyخالل األسئلة االستهاللية في فقرة 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 ،يوجه المعلم بشكل صريح في كل درس إلى تنمية التفكير لدى الطالب 34-2
ويؤكد على فهم المفاهيم الرياضية المتضمنة من خالل فقرة تحقق من مدى 

 Check yourوفقرة تحقق من فهمك  Check your progressتقدمك 
understanding 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

لكل   Assessيوجه المعلم إلى التأمل في تفكير الطالب من خالل فقرة  34-1
 .مرحلة

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يزود المعلم بإرشادات حول مهارات التفكير العليا لالستفادة منها في تنمية  34-4
 .مهارات التفكير لدى الطالب

 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

 2.34 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  ٪11 .الرابع عشرالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 2.21 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-1-4)يتضح من الجدول   
" التعلم النوعي المتعدد المداخل يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"المواصفة الرابعة 

، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه (2.211)وبانحراف معياري ، (2.11)تساوي 
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ما  ،وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لمؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة     
يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها في الدليل من الدليل من منتجات المشروع، 

   فقرات 1أصل فقرات من  4وبالرغم من أن أنواع المسائل تم اختزالها حيث  تتوفر 
Real-world Problemو ،Solving Graphic Novels, Hands-On labs، Math 

in Motionوكذلك تدريبات المراجعة الحلزونية ،. 
التعلم النوعي المتعدد  يقدم المحتوى دعماا للمعلم لالتجاه نحو: المواصفة الرابعة

  :المداخل
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 4-4-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة في دليل 
 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي

 ( 4-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " التعلم النوعي المتعدد المداخل المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو يقدم"الرابعة 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 Cooperative Learning    يشجع التعلم التعاوني : المؤشر العاشر

المعلم في دروس االستكشاف والتوسع إلى تطبيق التعلم التعاوني  يوجه 32-3
 Working in Cooperative Groups. بشكل صريح من خالل فقرة

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه المعلم إلى تطبيق التعلم التعاوني بتكوين مجموعات صغيرة في فقرة  32-2
 .في مخطط الفصل والدرس Differentiated Instructionتنوع التعليم  

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
  1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

  ٪322 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر
 .للمعرفة الرياضية  Scientific Inquiry  يدعم عمليات االستقصاء العلمي: المؤشر الحادي عشر

 Scaffoldingيقدم أسئلة االستقصاء الموجه في فقرة أسئلة البناء  33-3

Questions  ويوجه المعلم إلى كيفية استخدامها داخل الصف في مرحلة
 .Teachالتعليم 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

إلى تشجيع الطالب  Exploreيوجه المعلم من خالل درس االستكشاف  33-2
 .على البحث واكتشاف المفاهيم والمهارات الرياضية

 2.11 2.12   1 2 ت

   12 12 ن
مثل )الكترونية إليوجه المعلم لتشجيع الطالب على استخدام المصادر ا 33-1

Interactive Classroom Math in Motion/ ) في استكشاف المفاهيم
 .الرياضية الجديدة في الدرس

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 2.312 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  ٪13.3 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .لتطبيق المعرفة الرياضية Projectsيدعم تنفيذ مشروعات : المؤشر الثاني عشر
لتدريب الطالب على البحث واالستكشاف يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة  32-3

.من خالل مشروع الفصل .Chapter project 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.222 1.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  ٪322 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
 ConceptMapsوخرائط المفاهيم  Advance Tracker  d Organizations المنظمات المتقدمةيشجع استخدام : المؤشر الثالث عشر

يزود المعلم بإرشادات الستخدام مخططات وتمثيالت متعددة للمعرفة  31-3
 .Differentiated Instruction الرياضية في فقرة تنويع التعليم 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يوجه المعلم  إلى استخدام  خرائط معرفية ومخططات ضمن فقرة مهارة  31-2
 .Project Crissفي مخطط الفصل تحت عنوان  Study skillالدراسة  

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
التي تؤكد  Foldables يوجه المعلم إلى متابعة المطوية في فقرة المطويات 31-1

 .ما فهموه من الدرس في مطوية الفصلتشجيع الطالب على تدوين  على
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
 2.31 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  ٪14.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
 .يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب: المؤشر الرابع عشر

يوجه المعلم إلى تنبيه طالبه إلى الهدف العام من دراسة هذا المحتوى من  34-3
 .?Whyخالل األسئلة االستهاللية في فقرة 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 ،يوجه المعلم بشكل صريح في كل درس إلى تنمية التفكير لدى الطالب 34-2
ويؤكد على فهم المفاهيم الرياضية المتضمنة من خالل فقرة تحقق من مدى 

 Check yourوفقرة تحقق من فهمك  Check your progressتقدمك 
understanding 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

لكل   Assessيوجه المعلم إلى التأمل في تفكير الطالب من خالل فقرة  34-1
 .مرحلة

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

يزود المعلم بإرشادات حول مهارات التفكير العليا لالستفادة منها في تنمية  34-4
 .مهارات التفكير لدى الطالب

 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

 2.34 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  ٪11 .الرابع عشرالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 2.21 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق مؤشرات ( 4-1-4)يتضح من الجدول   
" التعلم النوعي المتعدد المداخل يقدم المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو"المواصفة الرابعة 

، ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه (2.211)وبانحراف معياري ، (2.11)تساوي 
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، ونسبة (1.22 و – 2.21)؛ حيث وقع هذا المتوسط في المدى بين متوسطةالمواصفة 
 (.٪11.1)تحقق هذه المواصفة تساوي  

، وجاء المؤشران (1.22-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات بين   
، يليهما المؤشر (1.22)العاشر والثاني عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

، وفي المرتبة الرابعة يأتي المؤشر الثالث (2.11)الرابع عشر بمتوسط حسابي قيمته 
يليه المؤشر الحادي عشر بمتوسط حسابي قيمته ، (3.11)عشر بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك يكون في المرتبة األخيرة ،(3.11)
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشرات العاشر والثاني عشر والثالث عشر     

 ،، تحققا بدرجة مرتفعة(2-33)، و(3-33)والرابع عشر بدرجة مرتفعة، وكذلك الشاهدان 
منتجات المشروع  ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من

مقارنة بالدليل من السلسلة  ٪14بالرغم من أن دروس االستكشاف والتوسع موجودة بنسبة 
الموجود في كل  For your foldableاألصل، وكذلك غياب التوجيهات من خالل فقرة 

 Foldables study Organizer درس،  وغياب فقرة أضف إلى مطويتك ومنظم األفكار 
 . ونهاية الفصل في الدليل من السلسلة األصلالموجودة بداية 

بدرجة منخفضة جدًا نتيجة لغياب المصادر التي تساعد ( 1-33)وتحقق الشاهد    
 Interactive:مثل)الكترونية إلالمعلم في تشجيع الطالب على استخدام المصادر ا

ClassroomMath in Motion/ ) الدرسفي استكشاف المفاهيم الرياضية الجديدة في. 

 يقدم المحتوى دعماا للمعلم ليجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية: المواصفة الخامسة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في دليل ، التكرارات
 : وهي كما يلي، الثانويالمعلم للصف األول 
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 (1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 IndependentLearning يشجع التعلم الذاتي والمستقل: المؤشر الخامس عشر

 Technology forيوجـه المعلـم فـي مخطـط كـل درس مـن خـالل فقـرة  31-3

Every Lesson  إلـــى مصــادر إلكترونيـــة تتضـــمن مهــام متعـــددة تـــدعم
 Personal Tutor/ Homework: الــتعلم الــذاتي والمســتقل مثــل

Help/ Self Check Quizzes. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه المعلم في مقدمة الـدليل إلـى تـدريب الطـالب علـى اسـتخدام الكتـاب  31-2
ـــــي  ـــــروءة  ebookااللكترون ـــــوفره مـــــن مصـــــادر وأدوات دراســـــية مق ومـــــا ي

لكترونيــة علــى نفـــس إومســموعة يمكــن الوصــول إليهـــا مــن خــالل روابـــط 
 .الصفحة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــالب علــى حــل التســاؤالت الذاتيــة فــي بدايــة كــل  31-1

وفـي كـل مرحلـة  …Get Ready for Chapterفصـل مـن خـالل فقـرة 
في بداية كـل درس، وفقـرة تحقـق مـن  ?Whyمن مراحل الدرس مثل فقرة 

 Check yourوتحقـق مـن فهمـك  Check Your Progressتعلمـك 
understanding 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

توجـــــه التســـــاؤالت الذاتيـــــة فـــــي درس االستكشـــــاف المتضـــــمنة فـــــي فقـــــرة  31-4
Activity  إلى التعلم الذاتي بشكل صريح. 

 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

يوجــه المعلـــم لتنفيـــذ مهـــام تشـــجع الــتعلم الـــذاتي لـــدى الطـــالب مـــن خـــالل  31-1
 Extra Practice،Problem Solving فـــي التـــدريبات اإلضـــافية

Handbook ،Mixed Problem Solving  المتضـــمنة فـــي كتيـــب
Student Handbook في ملحق الكتاب. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجـــه المعلـــم لتشـــجيع الطـــالب علـــى الـــتعلم الـــذاتي والمســـتقل مـــن خـــالل  31-1
 Concepts and Skillsاالســتفادة مــن فقــرة بنــك المفــاهيم والمهــارات 

Bank  المتضمنة في كتيبStudent Handbook في ملحق الكتاب. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

خـــالل  المعلـــم لتشـــجيع الطـــالب علـــى الـــتعلم الـــذاتي والمســـتقل مـــنيوجـــه  31-1
 Key Concepts ،Photoمثـــــــــل )المراجـــــــــع اإلضـــــــــافية 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas ) المتضــمنة فــي كتيــبStudent Handbook  فــي ملحــق

 .الكتاب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجـــه المعلـــم إلـــى محتـــوى إلكترونـــي يـــدعم الـــتعلم المســـتقل للطالـــب وفـــق  31-1
، Extra Examplesقدراتــه لكــل مرحلــة مــن مراحــل الــتعلم فــي الفقــرات 

Personal Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in 

Motion،Review Vocabulary  على الرابطMath Online. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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، ونسبة (1.22 و – 2.21)؛ حيث وقع هذا المتوسط في المدى بين متوسطةالمواصفة 
 (.٪11.1)تحقق هذه المواصفة تساوي  

، وجاء المؤشران (1.22-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمؤشرات بين   
، يليهما المؤشر (1.22)العاشر والثاني عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

، وفي المرتبة الرابعة يأتي المؤشر الثالث (2.11)الرابع عشر بمتوسط حسابي قيمته 
يليه المؤشر الحادي عشر بمتوسط حسابي قيمته ، (3.11)عشر بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك يكون في المرتبة األخيرة ،(3.11)
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشرات العاشر والثاني عشر والثالث عشر     

 ،، تحققا بدرجة مرتفعة(2-33)، و(3-33)والرابع عشر بدرجة مرتفعة، وكذلك الشاهدان 
منتجات المشروع  ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من

مقارنة بالدليل من السلسلة  ٪14بالرغم من أن دروس االستكشاف والتوسع موجودة بنسبة 
الموجود في كل  For your foldableاألصل، وكذلك غياب التوجيهات من خالل فقرة 

 Foldables study Organizer درس،  وغياب فقرة أضف إلى مطويتك ومنظم األفكار 
 . ونهاية الفصل في الدليل من السلسلة األصلالموجودة بداية 

بدرجة منخفضة جدًا نتيجة لغياب المصادر التي تساعد ( 1-33)وتحقق الشاهد    
 Interactive:مثل)الكترونية إلالمعلم في تشجيع الطالب على استخدام المصادر ا

ClassroomMath in Motion/ ) الدرسفي استكشاف المفاهيم الرياضية الجديدة في. 

 يقدم المحتوى دعماا للمعلم ليجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية: المواصفة الخامسة
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 1-1-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة في دليل ، التكرارات
 : وهي كما يلي، الثانويالمعلم للصف األول 
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 (1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 IndependentLearning يشجع التعلم الذاتي والمستقل: المؤشر الخامس عشر

 Technology forيوجـه المعلـم فـي مخطـط كـل درس مـن خـالل فقـرة  31-3

Every Lesson  إلـــى مصــادر إلكترونيـــة تتضـــمن مهــام متعـــددة تـــدعم
 Personal Tutor/ Homework: الــتعلم الــذاتي والمســتقل مثــل

Help/ Self Check Quizzes. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه المعلم في مقدمة الـدليل إلـى تـدريب الطـالب علـى اسـتخدام الكتـاب  31-2
ـــــي  ـــــروءة  ebookااللكترون ـــــوفره مـــــن مصـــــادر وأدوات دراســـــية مق ومـــــا ي

لكترونيــة علــى نفـــس إومســموعة يمكــن الوصــول إليهـــا مــن خــالل روابـــط 
 .الصفحة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــالب علــى حــل التســاؤالت الذاتيــة فــي بدايــة كــل  31-1

وفـي كـل مرحلـة  …Get Ready for Chapterفصـل مـن خـالل فقـرة 
في بداية كـل درس، وفقـرة تحقـق مـن  ?Whyمن مراحل الدرس مثل فقرة 

 Check yourوتحقـق مـن فهمـك  Check Your Progressتعلمـك 
understanding 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

توجـــــه التســـــاؤالت الذاتيـــــة فـــــي درس االستكشـــــاف المتضـــــمنة فـــــي فقـــــرة  31-4
Activity  إلى التعلم الذاتي بشكل صريح. 

 2.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

يوجــه المعلـــم لتنفيـــذ مهـــام تشـــجع الــتعلم الـــذاتي لـــدى الطـــالب مـــن خـــالل  31-1
 Extra Practice،Problem Solving فـــي التـــدريبات اإلضـــافية

Handbook ،Mixed Problem Solving  المتضـــمنة فـــي كتيـــب
Student Handbook في ملحق الكتاب. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجـــه المعلـــم لتشـــجيع الطـــالب علـــى الـــتعلم الـــذاتي والمســـتقل مـــن خـــالل  31-1
 Concepts and Skillsاالســتفادة مــن فقــرة بنــك المفــاهيم والمهــارات 

Bank  المتضمنة في كتيبStudent Handbook في ملحق الكتاب. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

خـــالل  المعلـــم لتشـــجيع الطـــالب علـــى الـــتعلم الـــذاتي والمســـتقل مـــنيوجـــه  31-1
 Key Concepts ،Photoمثـــــــــل )المراجـــــــــع اإلضـــــــــافية 

Credits،Glossary ،Index ،Symbols and Measures ،
Formulas ) المتضــمنة فــي كتيــبStudent Handbook  فــي ملحــق

 .الكتاب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجـــه المعلـــم إلـــى محتـــوى إلكترونـــي يـــدعم الـــتعلم المســـتقل للطالـــب وفـــق  31-1
، Extra Examplesقدراتــه لكــل مرحلــة مــن مراحــل الــتعلم فــي الفقــرات 

Personal Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in 

Motion،Review Vocabulary  على الرابطMath Online. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

كتاب  يوجه المعلم على تشجيع الطالب على التقويم الذاتي من خالل 31-1
Study Notebook  وفقرات متنوعة مثل مصفوفة التقدير اللفظي

scoring rubric  سئلة االختبارات المعيارية، واختبارات ألبعض
 Mathعلى الرابط   self-Check Quizzesلكترونية تصحح ذاتًيا إ

Online. 

 2.12 3.11  3 1  ت

  21 11  ن

 2.21 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 .يشجع تنشيط الخبرة السابقة للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها: المؤشر السادس عشر
يؤكد على ضرورة حل الطالب لصفحة  التهيئة في بداية كل فصل  31-3

Get Ready for Chapter… لمراجعة الخبرة السابقة قبل البدء بعملية
لكترونية الختبارات إالتعلم من خالل تدريبات في الكتاب وعلى روابط 

 .قصيرة مماثلة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 Scaffoldingيقدم مقترحات متنوعة  في  فقرة أسئلة البناء  31-2

Questions   في كل درس تؤكد على ربط الخبرة السابقة في مرحلة
Teachبالمهارات والمفاهيم المراد تعلمها. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 التي تعرف الطالب Thenيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فقرة فيما سبق  31-1
السابقة التي درسها والمتعلقة بالمحتوى الرياضي المعارف والمهارات ب

 .للدرس المحدد

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Min 5اثرائي المطبوع إليوجه المعلم إلى االستفادة من المصدر ا 31-4

Check Tranparency  الذي يشجع على تنشيط الخبرة السابقة
 .للطالب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Studyاثرائي المطبوع إليوجه المعلم إلى االستفادة من المصدر ا 31-1

Notebook  تقويم )الذي يستطيع الطالب من خالله اختبار نفسه
لمعرفة مدى تمكنه من المعارف السابقة التي لها عالقة بالفصل ( ذاتي

 .الجديد وبالتالي االستعداد لدراسة الفصل المحدد

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

في  Skills Reviewيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فقرة مراجعة المهارات  31-1
التي تشجع الطالب على بناء الفهم العميق للمهارات ومراجعة  ،كل درس

 .المهارات السابقة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Spiral Reviewيوجه المعلم إلى أهمية تقديم فقرة المراجعة الحلزونية  31-1
في كل درس التي تشجع الطالب على مراجعة المعارف والمهارات 

 .الرياضية السابقة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 2.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  ٪11.1 .تحقق المؤشر السادس عشرالنسبة المئوية لمستوى 

 2.21 3.13 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول    
تساوي " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة  ،(2.21)وبانحراف معياري ، (3.13)
ونسبة تحقق ، (2.21أقل من و -3.1)ى بين ؛ حيث يقع هذا المتوسط في المدمتوسطة

 (.٪12.1)هذه المواصفة تساوي 
، (2.22 –3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين      

حيث حصل على متوسط حسابي قيمته ، وتحقق المؤشر السادس عشر بدرجة متوسطة
في حين تحقق المؤشر السابع عشر بدرجة منخفضة ، واحتل المرتبة األولى، (2.22)

 . رتبة الثانيةواحتل الم( 3.11)جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
، (1-31)، و(2-31)، و(4-31)، و(2-31)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 1-31)، و(1-31)و

 .الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
ضرورة حل الطالب بدرجة متوسطة لكون الدليل يوجه المعلم ل( 3-31)وتحقق الشاهد  

لمراجعة الخبرة  …Get Ready for Chapterلصفحة التهيئة في بداية كل فصل 
لكترونية الختبارات إالسابقة قبل البدء بعملية التعلم من خالل تدريبات في الكتاب وروابط 

( 1-31)قصيرة مماثلة، ولكن ال يوجد محتوى إلكتروني  في هذه الروابط، أما الشاهد 
لبعض  scoring rubricة منخفضة نتيجة توفر فقرة مصفوفة التقدير اللفظي فتحقق بدرج

سئلة االختبارات المعيارية فقط ولم تتوفر باقي الفقرات التي تحقق هذا الشاهد من خالل أ
 self-Checkواالختبارات اإللكترونية التي تصحح ذاتًيا  Study Notebookكتاب 

Quizzes   على الرابطMath Online.  
في ( 1-31)، و(4-31)، و(1-31)، و(1-31)، و(2-31)جاءت الشواهد بينما   

والمصادر التي تحقق هذه  ،المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات
  Technology for Every Lessonالشواهد من الدليل من منتجات المشروع مثل فقرة 

 /Personal Tutor: اتي والمستقل مثلمتعددة تدعم التعلم الذ اً التي تتضمن مهام

Homework Help/ Self Check Quizzes . وال يوجه المعلم إلى تدريب الطالب
الذي يتضمن مصادر وأدوات دراسية مقروءة ، ebookالكتروني إلعلى استخدام الكتاب ا
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
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Online. 
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  21 11  ن
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وال يوجه  .لكترونية على نفس الصفحةإومسموعة يمكن الوصول إليها من خالل روابط 
علم لتنفيذ مهام تشجع التعلم الذاتي لدى الطالب من خالل التدريبات اإلضافية الم
 Extra Practice، Problem Solving Handbook ،Mixed Problemفي

Solving  المتضمنة في كتيبStudent Handbook  في ملحق الكتاب لعدم توفر
المعلم، وال يوجد توجيه للمعلم لتشجيع الطالب على التعلم  المالحق في كتاب الطالب أو

 Concepts andالذاتي والمستقل من خالل االستفادة من فقرة بنك المفاهيم والمهارات 

Skills Bank المتضمنة في كتيبStudent Handbook. للمعلم من  توجيه  وال يوجد
، Key Concepts ،Photo Credits،Glossaryمثل )خالل المراجع اإلضافية 

Index ،Symbols and Measures ،Formulas ) المتضمنة في كتيبStudent 

Handbook  في ملحق الكتاب، وال يوجد توجيه للمعلم لالستفادة من المحتوى اإللكتروني
الذي يدعم التعلم المستقل للطالب وفق قدراته لكل مرحلة من مراحل التعلم في الفقرات 

Extra Examples ،Personal Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in 

Motion،Review Vocabulary  على الرابطMath Online. 
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يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى : "المواصفة السادسة
 " الطالب
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السادسة في دليل 
 :وهي كما يلي، المعلم للصف األول الثانوي

 (1-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 حقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالبالسادسة يدعم المحتوى المعلم في ت

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .يستهدف تنمية مهارات واستراتيجيات محددة لحل المشكلة: المؤشر السابع عشر
يوجه المعلم إلى تشجيع طالبه لالستفادة من الشروحات والتدريبات  31-3

في   Problem Solving Handbookالمتنوعة لحل المشكالت  في 
المالحق والتي تتطلب تطبيق الخطة المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها 

 Writeرأس السؤال مثل حل المشكالت باستعمال خطة تكوين معادلة 

Equations to Solve Problemsاجابات الصحيحة إل، مع توفر ا
 .لها في دليل المعلم

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر
  2.222 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 .وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكلةيستهدف تدريب الطالب على اختيار : المؤشر الثامن عشر
 Practice and problem solvingيقدم إرشادات للمعلم في فقرة   31-3

 .تشجع على اختيار استراتيجيات حل المشكالت
 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 Real-World Problem Solvingيوجه المعلم لالستفادة من الكتيب  31-2

Graphic Novels  لتدريب الطالب على حل مشكالت  معروضة في
 .سياقات كرتونية مشوقة

 2.222 2.22 4    ت
 

 322    ن

لتدريب  Word Problem Solving يوجه المعلم لالستفادة من الكتيب 31-1
الطالب على حل المشكالت في كل درس، مع توفير الحلول لها في 

 .دليل المعلم

 2.22 4    ت
 

2.222 
 

 322    ن

يزود المعلم بإرشادات تشجع االستفادة من التدريبات اإلضافية لحل  31-4
الموجودة  في   Mixed Problem Solvingالمشكلة من خالل

Student Handbook   في نهاية كتاب الطالب. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.31 2.111 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪22.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
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يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى : "المواصفة السادسة
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 322    ن

 2.31 2.111 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  ٪22.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر التاسع عشر
يزود المعلم باالرشادات الالزمة لتطوير مهارات االستدالل والبرهان  31-3

 (.Reasoning and Proof)الرياضي في فصل كامل مستقل 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

لكل خطوة،  و تمثل  اً يزود المعلم باألمثلة اإلضافية التي تتطلب تبرير  31-2
 .تدريبًا مكثفًا على طريقة االستدالل الرياضي

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 Reasoningيقدم للمعلم إرشادات لتدريب طالبة  في فقرة التبرير  31-1

 .بشكل صريح على االستدالل والبرهان الرياضي
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يوجه المعلم إلى استخدام استراتيجية االستدالل المنطقي في بعض  31-4

 .دروس التدريب على االختبارات المعيارية
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1.22 .عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع 

  ٪322 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
 .يستهدف تنمية مهارات القراءة الرياضية: المؤشر العشرون

بشكل صريح من خالل  Reading Mathتؤكد فقرة قراءة الرياضيات  22-3
 .مربعات الحوار في داخل الدرس على القراءة في الرياضيات

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج رابط  Real- World Linkتوجه فقرة   22-2
 .اسم المصدر لمزيد من القراءة أو

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

كل درس وفي بداية ونهاية كل  توفر المفردات بشكل معلن في بداية 22-1
 .لتنمية مهارات القراءة الرياضيةفصل والشرح المصاحب لها فرصًا 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن
 Whatما تقوله األبحاث  يوجه المعلم إلى القراءة الرياضية في فقرة 22-4

Research Says  التي تقدم نتائج ألبحاث ودراسات مرتبطة بالمحتوى
 .الرياضي لدروس الفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Teacherمن معلم إلى آخر  يوجه المعلم إلى القراءة الرياضية في فقرة 22-1

to Teacher  التي تقدم نصائح من معلمين متميزين حول تدريس
 .جزء منه الفصل المحدد أو

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 3.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشر 
  ٪42 .نيتحقق المؤشر العشر النسبة المئوية لمستوى 

 .يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الحادي والعشرون
يقدم إرشادات للمعلم لتنمية مهارات الكتابة بشكل صريح في كل درس   23-3

 .Writing in Mathفي فقرة 
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

ارشادات للمعلم لتوجيه طالبه  Foldables يقدم في فقرة مطوية الفصل  23-2
واستخدامها في فترة المراجعة  ،وكيفية تفعيلها ،إلى التدوين فيها

 .ومقترحات لتنظيمها في كل درس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 Studyيوجه المعلم إلى تشجيع الطالب على استخدام كتيب  23-1

Notebook   مهارات كتابة المالحظاتالذي يهدف إلى اكسابهم. 
 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

يوجه المعلم إلى إكساب الطالب مهارات محددة في الكتابة الرياضية  23-4
 .Study Skill في مقدمة الفصل وأخذ المالحظات من خالل فقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
إلى تدريب الطالب على الكتابة الرياضية من خالل مدونة يوجه المعلم  23-1

 .Teach with Tech فقرة لكترونية للفصل في إ
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.331 2.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 
 .يستهدف تنمية مهارات الترابط لدى الطالب: الثاني والعشرون المؤشر

يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة لتدريب الطالب على تطبيق  22-3
الرياضيات في سياقات أخرى من خالل مشروع الفصل 

projectChapter 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى تدريب طالبه على الربط بين المحتوى الرياضي في  22-2
الدرس المحدد مع المحتوى الرياضي في الدرس السابق من خالل فقرة 

Yesterday's News ومع المحتوى الرياضي للدرس الالحق من ،
 Crystal Ball.خالل فقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى مصادر متنوعة تربط المعرفة الرياضية للطالب بواقع  22-1
 Real-World Problemالحياة من خالل مشكالت حياتية، مثل 

Solving Graphic Novels. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 
  ٪11.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر النسبة المئوية 

 .يشجع استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون
يوجه المعلم إلى تنفيذ أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة  21-3

االستهاللية للدرس، الرياضية من نماذج، ورسوم، ورموز في األنشطة 
 .وفي درس االستكشاف

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

مواطن تحقق التمثيالت المتعددة في  يوجه المعلم بشكل صريح إلى 21-2
 .Multiple Representationsالدرس من خالل فقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يقدم إرشادات للمعلم لتدريب طالبه على تمثيل المفاهيم الرياضية  21-1

 .Study skillباستخدام المخططات والجداول في فقرة مهارة الدراسة  
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
لكترونية عديدة لتمثيل المفهوم الرياضي بأكثر من إيوفر للمعلم فرصا  21-4

 ...حركة،جدول، صورة ثابتة، صور )طريقة 
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 2.222 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 
 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الرابع والعشرون

يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات  24-3
 .المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .يستهدف تطوير مهارات االستدالل والبرهان الرياضي: المؤشر التاسع عشر
يزود المعلم باالرشادات الالزمة لتطوير مهارات االستدالل والبرهان  31-3

 (.Reasoning and Proof)الرياضي في فصل كامل مستقل 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

لكل خطوة،  و تمثل  اً يزود المعلم باألمثلة اإلضافية التي تتطلب تبرير  31-2
 .تدريبًا مكثفًا على طريقة االستدالل الرياضي

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 Reasoningيقدم للمعلم إرشادات لتدريب طالبة  في فقرة التبرير  31-1

 .بشكل صريح على االستدالل والبرهان الرياضي
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يوجه المعلم إلى استخدام استراتيجية االستدالل المنطقي في بعض  31-4

 .دروس التدريب على االختبارات المعيارية
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.22 1.22 .عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع 

  ٪322 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
 .يستهدف تنمية مهارات القراءة الرياضية: المؤشر العشرون

بشكل صريح من خالل  Reading Mathتؤكد فقرة قراءة الرياضيات  22-3
 .مربعات الحوار في داخل الدرس على القراءة في الرياضيات

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

إلى القراءة والتوسع فيها  بإدراج رابط  Real- World Linkتوجه فقرة   22-2
 .اسم المصدر لمزيد من القراءة أو

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

كل درس وفي بداية ونهاية كل  توفر المفردات بشكل معلن في بداية 22-1
 .لتنمية مهارات القراءة الرياضيةفصل والشرح المصاحب لها فرصًا 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن
 Whatما تقوله األبحاث  يوجه المعلم إلى القراءة الرياضية في فقرة 22-4

Research Says  التي تقدم نتائج ألبحاث ودراسات مرتبطة بالمحتوى
 .الرياضي لدروس الفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Teacherمن معلم إلى آخر  يوجه المعلم إلى القراءة الرياضية في فقرة 22-1

to Teacher  التي تقدم نصائح من معلمين متميزين حول تدريس
 .جزء منه الفصل المحدد أو

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 3.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشر 
  ٪42 .نيتحقق المؤشر العشر النسبة المئوية لمستوى 

 .يستهدف تنمية مهارات الكتابة في الرياضيات: المؤشر الحادي والعشرون
يقدم إرشادات للمعلم لتنمية مهارات الكتابة بشكل صريح في كل درس   23-3

 .Writing in Mathفي فقرة 
 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

ارشادات للمعلم لتوجيه طالبه  Foldables يقدم في فقرة مطوية الفصل  23-2
واستخدامها في فترة المراجعة  ،وكيفية تفعيلها ،إلى التدوين فيها

 .ومقترحات لتنظيمها في كل درس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
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 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 Studyيوجه المعلم إلى تشجيع الطالب على استخدام كتيب  23-1

Notebook   مهارات كتابة المالحظاتالذي يهدف إلى اكسابهم. 
 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

يوجه المعلم إلى إكساب الطالب مهارات محددة في الكتابة الرياضية  23-4
 .Study Skill في مقدمة الفصل وأخذ المالحظات من خالل فقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
إلى تدريب الطالب على الكتابة الرياضية من خالل مدونة يوجه المعلم  23-1

 .Teach with Tech فقرة لكترونية للفصل في إ
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.331 2.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشر 
 .يستهدف تنمية مهارات الترابط لدى الطالب: الثاني والعشرون المؤشر

يوجه المعلم إلى الطرق المناسبة لتدريب الطالب على تطبيق  22-3
الرياضيات في سياقات أخرى من خالل مشروع الفصل 

projectChapter 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى تدريب طالبه على الربط بين المحتوى الرياضي في  22-2
الدرس المحدد مع المحتوى الرياضي في الدرس السابق من خالل فقرة 

Yesterday's News ومع المحتوى الرياضي للدرس الالحق من ،
 Crystal Ball.خالل فقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى مصادر متنوعة تربط المعرفة الرياضية للطالب بواقع  22-1
 Real-World Problemالحياة من خالل مشكالت حياتية، مثل 

Solving Graphic Novels. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر 
  ٪11.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الثاني والعشر النسبة المئوية 

 .يشجع استخدام تمثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم لدى الطالب: المؤشر الثالث والعشرون
يوجه المعلم إلى تنفيذ أنشطة متعددة تتطلب تمثيالت متنوعة للمعرفة  21-3

االستهاللية للدرس، الرياضية من نماذج، ورسوم، ورموز في األنشطة 
 .وفي درس االستكشاف

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

مواطن تحقق التمثيالت المتعددة في  يوجه المعلم بشكل صريح إلى 21-2
 .Multiple Representationsالدرس من خالل فقرة 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يقدم إرشادات للمعلم لتدريب طالبه على تمثيل المفاهيم الرياضية  21-1

 .Study skillباستخدام المخططات والجداول في فقرة مهارة الدراسة  
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
لكترونية عديدة لتمثيل المفهوم الرياضي بأكثر من إيوفر للمعلم فرصا  21-4

 ...حركة،جدول، صورة ثابتة، صور )طريقة 
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 2.222 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والعشر 
 .يوفر المحتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب: المؤشر الرابع والعشرون

يقدم أنشطة متعددة تتطلب التمثيل البصري مثل إنشاء المخططات  24-3
 .المركبة والرسوم وتكوين الجداول والرسوم البيانية

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

وتفسير التمثيالت  يوجه المعلم إلى أنشطة متعددة تتطلب تحليالً  24-2
البصرية التي تبرز في دروس االستكشاف والتوسع التي تطبق في 

 .المعامل

 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

يوفر عروضا تقديمية تفاعلية لألمثلة اإلضافية على السبورة التفاعلية  24-1
 Interactive Whiteboard (IWB)من خالل فقرة 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
انترنت لتطوير الثقافة إللكترونية على اإتقنية وروابط  ل يوفر للمعلم بدائ 24-4

 ،Math in Motionطالبه من خالل فقرات مثل  البصرية لدى
Graphing Technology Personal Tutor  ،Other 

Calculator Strokes . 

 2.222 2.222 4    ت

 322    ن

 2.31 3.44 .نيتحقق المؤشر الرابع والعشر  المتوسط الحسابي لمستوى
  ٪41 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

 2.211 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
تساوي " يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب"السادسة 

ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة ( 2.31)وبانحراف معياري ، (3.11)
ونسبة تحقق ، (2.21أقل من و -3.1)بين  ؛ حيث يقع هذا المتوسط في المدىمتوسطة

 (.٪11.1)هذه المواصفة تساوي  
، وجاء (1 – 2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

، يليه المؤشر (1.22)المؤشر التاسع عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر الثاني (2.21)الثالث والعشرون بمتوسط حسابي قيمته

، يليه المؤشر الرابع والعشرون بمتوسط حسابي (2.22)يمته والعشرون بمتوسط حسابي ق
، وفي المرتبة الخامسة يأتي المؤشر العشرون بمتوسط حسابي قيمته (3.44)قيمته 

، وفي المرتبة األخيرة (2.111)، يليه المؤشر الثامن عشر بمتوسط حسابي قيمته (3.2)
 (.2.22)يأتي المؤشر السابع عشر بمتوسط حسابي قيمته 

وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر التاسع عشر بدرجة مرتفعة،     
، (2-23)، و(3-23)، و(1-22)، و(3-22)، و(3-31)باإلضافة إلى الشواهد و

، (1-21)، و(2-21)، و(3-21)، و(2-22)، و(3-22)، و(1-23)، و(4-23)و
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ت التي تحققها هذه ما يدل على توفر تلك الفقرا، بدرجة مرتفعة( 2-24)، و(3-24)و
 .الشواهد في الدليل من منتجات المشروع

حيث توفرت هذه المفردة في الدليل من ، بدرجة منخفضة( 2-22)وتحقق الشاهد   
رابط للتوسع في القراءة  أو ،منتجات المشروع كعبارة مبتورة حيث لم يدرج اسم المصدر

 .مزيًد من البحث ع إضافية  أوتوجيه للمعلم لتزويد لطالب بمراج أو ،في األصل كما هو
-22)، و(4-22)، و(4-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)وجاءت الشواهد   
في المستوى المنخفض ( 4-24)، و(1-24)، و(4-21)، و(1-22)، و(1-23)، و(1

جدًا؛ نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات 
يوجد توجيه للمعلم لتشجيع طالبه لالستفادة من الشروحات والتدريبات ال : مثل ،المشروع

في المالحق التي   Problem Solving Handbookالمتنوعة لحل المشكالت في 
مثل حل  ،تتطلب تطبيق الخطة المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال

، Write Equations to Solve Problemsالمشكالت باستعمال خطة تكوين معادلة 
اجابات الصحيحة لها في دليل المعلم نتيجة لغياب جميع مالحق كتاب إلمع توفر ا

 .الطالب من الدليل من منتجات المشروع، التي تتوفر في كتب السلسلة األصل
 Real-World Problem Solvingال يوجد توجيه للمعلم لالستفادة من كتاب    

Graphic Novels  وكتابWord Problem Solving  لتدريب الطالب على حل
مشكالت نتيجة لعدم توفر هذه الكتب، ولم يتم تزويده بإرشادات تشجع االستفادة من 

الموجودة في   Mixed Problem Solvingالتدريبات اإلضافية لحل المشكلة من خالل
Student Handbook  ،  في مالحق الكتاب نتيجة لعدم وجود هذه المالحق في الدليل و

 .من منتجات المشروع
 Whatال توجد فقرة توجه المعلم إلى القراءة الرياضية من خالل فقرة ما تقوله األبحاث   

Research Says  التي تقدم نتائج ألبحاث ودراسات مرتبطة بالمحتوى الرياضي لدروس
 .  الفصل

 Teacherال توجد فقرة توجه المعلم إلى القراءة الرياضية في فقرة من معلم إلى آخر    

to Teacher جزء  التي تقدم نصائح من معلمين متميزين حول تدريس الفصل المحدد أو
 Studyمنه، وال توجد فقرة توجه المعلم إلى تشجيع الطالب على استخدام كتيب 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

وتفسير التمثيالت  يوجه المعلم إلى أنشطة متعددة تتطلب تحليالً  24-2
البصرية التي تبرز في دروس االستكشاف والتوسع التي تطبق في 

 .المعامل

 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

يوفر عروضا تقديمية تفاعلية لألمثلة اإلضافية على السبورة التفاعلية  24-1
 Interactive Whiteboard (IWB)من خالل فقرة 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
انترنت لتطوير الثقافة إللكترونية على اإتقنية وروابط  ل يوفر للمعلم بدائ 24-4

 ،Math in Motionطالبه من خالل فقرات مثل  البصرية لدى
Graphing Technology Personal Tutor  ،Other 

Calculator Strokes . 

 2.222 2.222 4    ت

 322    ن

 2.31 3.44 .نيتحقق المؤشر الرابع والعشر  المتوسط الحسابي لمستوى
  ٪41 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والعشر 

 2.211 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
تساوي " يدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب"السادسة 

ما يشير إلى أن درجة تحقق هذه المواصفة ( 2.31)وبانحراف معياري ، (3.11)
ونسبة تحقق ، (2.21أقل من و -3.1)بين  ؛ حيث يقع هذا المتوسط في المدىمتوسطة

 (.٪11.1)هذه المواصفة تساوي  
، وجاء (1 – 2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

، يليه المؤشر (1.22)المؤشر التاسع عشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر الثاني (2.21)الثالث والعشرون بمتوسط حسابي قيمته

، يليه المؤشر الرابع والعشرون بمتوسط حسابي (2.22)يمته والعشرون بمتوسط حسابي ق
، وفي المرتبة الخامسة يأتي المؤشر العشرون بمتوسط حسابي قيمته (3.44)قيمته 

، وفي المرتبة األخيرة (2.111)، يليه المؤشر الثامن عشر بمتوسط حسابي قيمته (3.2)
 (.2.22)يأتي المؤشر السابع عشر بمتوسط حسابي قيمته 

وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر التاسع عشر بدرجة مرتفعة،     
، (2-23)، و(3-23)، و(1-22)، و(3-22)، و(3-31)باإلضافة إلى الشواهد و

، (1-21)، و(2-21)، و(3-21)، و(2-22)، و(3-22)، و(1-23)، و(4-23)و
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ت التي تحققها هذه ما يدل على توفر تلك الفقرا، بدرجة مرتفعة( 2-24)، و(3-24)و
 .الشواهد في الدليل من منتجات المشروع

حيث توفرت هذه المفردة في الدليل من ، بدرجة منخفضة( 2-22)وتحقق الشاهد   
رابط للتوسع في القراءة  أو ،منتجات المشروع كعبارة مبتورة حيث لم يدرج اسم المصدر

 .مزيًد من البحث ع إضافية  أوتوجيه للمعلم لتزويد لطالب بمراج أو ،في األصل كما هو
-22)، و(4-22)، و(4-31)، و(1-31)، و(2-31)، و(3-31)وجاءت الشواهد   
في المستوى المنخفض ( 4-24)، و(1-24)، و(4-21)، و(1-22)، و(1-23)، و(1

جدًا؛ نتيجة لغياب العديد من الفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات 
يوجد توجيه للمعلم لتشجيع طالبه لالستفادة من الشروحات والتدريبات ال : مثل ،المشروع

في المالحق التي   Problem Solving Handbookالمتنوعة لحل المشكالت في 
مثل حل  ،تتطلب تطبيق الخطة المستهدفة بشكل مباشر يشير إليها رأس السؤال

، Write Equations to Solve Problemsالمشكالت باستعمال خطة تكوين معادلة 
اجابات الصحيحة لها في دليل المعلم نتيجة لغياب جميع مالحق كتاب إلمع توفر ا

 .الطالب من الدليل من منتجات المشروع، التي تتوفر في كتب السلسلة األصل
 Real-World Problem Solvingال يوجد توجيه للمعلم لالستفادة من كتاب    

Graphic Novels  وكتابWord Problem Solving  لتدريب الطالب على حل
مشكالت نتيجة لعدم توفر هذه الكتب، ولم يتم تزويده بإرشادات تشجع االستفادة من 

الموجودة في   Mixed Problem Solvingالتدريبات اإلضافية لحل المشكلة من خالل
Student Handbook  ،  في مالحق الكتاب نتيجة لعدم وجود هذه المالحق في الدليل و

 .من منتجات المشروع
 Whatال توجد فقرة توجه المعلم إلى القراءة الرياضية من خالل فقرة ما تقوله األبحاث   

Research Says  التي تقدم نتائج ألبحاث ودراسات مرتبطة بالمحتوى الرياضي لدروس
 .  الفصل

 Teacherال توجد فقرة توجه المعلم إلى القراءة الرياضية في فقرة من معلم إلى آخر    

to Teacher جزء  التي تقدم نصائح من معلمين متميزين حول تدريس الفصل المحدد أو
 Studyمنه، وال توجد فقرة توجه المعلم إلى تشجيع الطالب على استخدام كتيب 
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Notebook  إلى مصادر  أو، الذي يهدف إلى اكسابهم مهارات كتابة المالحظات
متنوعة تربط المعرفة الرياضية للطالب بواقع الحياة من خالل مشكالت حياتية، مثل 

Real-World Problem Solving Graphic Novels. 
يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة  :المواصفة السابعة

 .تنظيم الذاتيوال
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-4-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في دليل ، التكرارات
 :المعلم للصف األول الثانوي كما يلي

 
 (1-1-4)جدول 

" ية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئو 
 " تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي  يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر: المؤشر الخامس والعشرون
ــــل  21-3 ــــذ المهــــام المتضــــمنة فــــي دلي ــــم لتنفي يقــــدم إرشــــادات للمعل

فــي   Study Guide and Reviewالدراســة والمراجعــة 
نهايــة كــل فصــل لتحســين الفهــم والتــذكر لــدى الطالــب بتقــديم 

ـــى أمفتـــاح المفـــردات بأرقـــام الصـــفحات، و  ـــة عل ســـئلة اختباري
 .المفردات

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

فـــي مقدمـــة الفصـــل مهـــارات  Study Skillيقـــدم فـــي فقـــرة  21-2
 .دراسية تساعد الطالب للنجاح في الدراسة والفهم والتذكر

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

توجــــه المعلــــم إلــــى تشــــجيع الطــــالب لالســــتفادة مــــن الكتيــــب  21-1
Study Notebook  الـــذي يســـاعد الطـــالب فـــي الدراســـة

 .وأخذ المالحظات أثناء الدرس

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 Lesson-by-Lessonيقــدم إرشــادات للمعلــم لتنفيــذ فقــرة  21-4

Review  المتضــــمنة فــــي دليــــل الدراســــة والمراجعــــة لتنميــــة
مهارات الدراسة لدى طالبـه بتقـديم األفكـار الرئيسـة للـدروس 

 .مدعمة باألمثلة بشكل مبسط يسهل تذكرها

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.344 2.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 
  ٪12.1 .نيتحقق المؤشر الخامس والعشر النسبة المئوية لمستوى 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السادس والعشرون
 Standardized Testتقـــدم فقـــرة االختبـــار المعيـــاري  21-3

Practice  فــــــي كــــــل درس تــــــدريب علــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن
 .االختبارات

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن
تقـــدم إرشـــادات تســـاعد المعلـــم فـــي تقـــديم دروس االختبـــارات  21-2

فـي نهايـة كـل  Standardized Test Practiceالمعياريـة 
ـــي  Diagnose Student Errorsفصـــل مثـــل فقـــرة  الت

تهــدف إلــى تشــخيص أخطــاء الطــالب مــن خــالل اســتطالعا 
 .للرأي

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Answer Sheetيـزود المعلـم بصـفحة مـن ورقــة اإلجابـة  21-1

Practice  هميـــــة تـــــدريب الطالـــــب علـــــى اســـــتخدام أتوضـــــح
جابة تماثل تلك المستخدمة فـي االختبـارات المعياريـة إوراق أ

 .   الوطنية

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Scaffoldingتتــوفر إرشــادات ونمــاذج ألســئلة اســتهاللية  21-4

Questions  تســاعد المعلــم فــي تــدريب طالبــه علــى نمــاذج
 Preparing for standardizedاالختبــارات المعياريــة 

tests في الصفحات الختامية لكل فصل. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

فرصــا للمعلــم Exam View  ةالكترونيــإلادر اتــوفر المصــ 21-1
إلنشـــاء أوراق عمـــل واختبـــارات معياريـــة تتوافـــق مـــع معـــايير 

32NCTM, TIMSS33، NAEP. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 322. 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 
  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 

 .يقدم إرشادات ومخططات متنوعة لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: والعشرونالمؤشر السابع 
فـي الصـفحة األولـى مـن  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3

كـــل درس وكـــل فصـــل توجيهـــات صـــريحة لتنظـــيم المهـــارات 
والمعرفــــــة الرياضــــــية فــــــي مخططــــــات تســــــاعد فــــــي التــــــذكر 

 .والدراسة

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يقـدم للمعلــم إرشـادات وأفكــارا لتقـديم درس المراجعــة والدراســة  21-2
Study Guide and Review   تســاعد الطالــب فــي

 .المذاكرة والدراسة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن
 Concept يوجه المعلم إلى أهمية إطار المفاهيم الرياضـية 21-1

SummaryأوKey Concept  فــــــي كــــــل درس لتنميــــــة
اســــتراتيجيات متعــــددة لتنظــــيم المهــــارات والمعرفــــة الرياضــــية 

 .تساعد الطالب في التذكر والفهم

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.31 2.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 
  ٪12.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 

                                                 
12National Assessment of Educational Progress 

11Trends in International Mathematics and Science Study 
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Notebook  إلى مصادر  أو، الذي يهدف إلى اكسابهم مهارات كتابة المالحظات
متنوعة تربط المعرفة الرياضية للطالب بواقع الحياة من خالل مشكالت حياتية، مثل 

Real-World Problem Solving Graphic Novels. 
يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة  :المواصفة السابعة

 .تنظيم الذاتيوال
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-4-4)يوضح الجدول  

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة السابعة في دليل ، التكرارات
 :المعلم للصف األول الثانوي كما يلي

 
 (1-1-4)جدول 

" ية لشواهد ومؤشرات المواصفة السابعة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئو 
 " تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي  يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يستهدف تدريب الطالب على مهمات واستراتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر: المؤشر الخامس والعشرون
ــــل  21-3 ــــذ المهــــام المتضــــمنة فــــي دلي ــــم لتنفي يقــــدم إرشــــادات للمعل

فــي   Study Guide and Reviewالدراســة والمراجعــة 
نهايــة كــل فصــل لتحســين الفهــم والتــذكر لــدى الطالــب بتقــديم 

ـــى أمفتـــاح المفـــردات بأرقـــام الصـــفحات، و  ـــة عل ســـئلة اختباري
 .المفردات

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

فـــي مقدمـــة الفصـــل مهـــارات  Study Skillيقـــدم فـــي فقـــرة  21-2
 .دراسية تساعد الطالب للنجاح في الدراسة والفهم والتذكر

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

توجــــه المعلــــم إلــــى تشــــجيع الطــــالب لالســــتفادة مــــن الكتيــــب  21-1
Study Notebook  الـــذي يســـاعد الطـــالب فـــي الدراســـة

 .وأخذ المالحظات أثناء الدرس

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 Lesson-by-Lessonيقــدم إرشــادات للمعلــم لتنفيــذ فقــرة  21-4

Review  المتضــــمنة فــــي دليــــل الدراســــة والمراجعــــة لتنميــــة
مهارات الدراسة لدى طالبـه بتقـديم األفكـار الرئيسـة للـدروس 

 .مدعمة باألمثلة بشكل مبسط يسهل تذكرها

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

 2.344 2.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والعشر 
  ٪12.1 .نيتحقق المؤشر الخامس والعشر النسبة المئوية لمستوى 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .التي ترتبط بالمهارات المطلوبة Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات المعيارية : المؤشر السادس والعشرون
 Standardized Testتقـــدم فقـــرة االختبـــار المعيـــاري  21-3

Practice  فــــــي كــــــل درس تــــــدريب علــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن
 .االختبارات

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن
تقـــدم إرشـــادات تســـاعد المعلـــم فـــي تقـــديم دروس االختبـــارات  21-2

فـي نهايـة كـل  Standardized Test Practiceالمعياريـة 
ـــي  Diagnose Student Errorsفصـــل مثـــل فقـــرة  الت

تهــدف إلــى تشــخيص أخطــاء الطــالب مــن خــالل اســتطالعا 
 .للرأي

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Answer Sheetيـزود المعلـم بصـفحة مـن ورقــة اإلجابـة  21-1

Practice  هميـــــة تـــــدريب الطالـــــب علـــــى اســـــتخدام أتوضـــــح
جابة تماثل تلك المستخدمة فـي االختبـارات المعياريـة إوراق أ

 .   الوطنية

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Scaffoldingتتــوفر إرشــادات ونمــاذج ألســئلة اســتهاللية  21-4

Questions  تســاعد المعلــم فــي تــدريب طالبــه علــى نمــاذج
 Preparing for standardizedاالختبــارات المعياريــة 

tests في الصفحات الختامية لكل فصل. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

فرصــا للمعلــم Exam View  ةالكترونيــإلادر اتــوفر المصــ 21-1
إلنشـــاء أوراق عمـــل واختبـــارات معياريـــة تتوافـــق مـــع معـــايير 

32NCTM, TIMSS33، NAEP. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 322. 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 
  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والعشر 

 .يقدم إرشادات ومخططات متنوعة لتنظيم المعرفة تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة: والعشرونالمؤشر السابع 
فـي الصـفحة األولـى مـن  New Vocabularyتتضمن فقرة  21-3

كـــل درس وكـــل فصـــل توجيهـــات صـــريحة لتنظـــيم المهـــارات 
والمعرفــــــة الرياضــــــية فــــــي مخططــــــات تســــــاعد فــــــي التــــــذكر 

 .والدراسة

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يقـدم للمعلــم إرشـادات وأفكــارا لتقـديم درس المراجعــة والدراســة  21-2
Study Guide and Review   تســاعد الطالــب فــي

 .المذاكرة والدراسة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن
 Concept يوجه المعلم إلى أهمية إطار المفاهيم الرياضـية 21-1

SummaryأوKey Concept  فــــــي كــــــل درس لتنميــــــة
اســــتراتيجيات متعــــددة لتنظــــيم المهــــارات والمعرفــــة الرياضــــية 

 .تساعد الطالب في التذكر والفهم

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.31 2.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 
  ٪12.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والعشر 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر الثامن والعشرون
 Foldables يوجــه المعلــم مــن خــالل فقــرة منظمــات الدراســة 21-3

مـــا فهمـــوه مـــن  إلـــى تشـــجيع الطـــالب علـــى تلخـــيص وتـــدوين
 .الدرس في مطوية الفصل

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

ـــوع  21-2 ـــوفر المصـــدر المطب فرصـــا   Study Notebookي
 .للطالب للتدرب على مهارات التدوين والتلخيص

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

ـــم فـــي فقـــرة  21-1 ســـاليب أاســـتخدام  Assessيقـــدم مقترحـــات للمعل
متعــددة لتشــجيع الطــالب علــى تــدوين مــا فهمــوه مــن الــدرس 

 Ticket Out theسـلوبهم الخـاص مثـل بطاقـات الخـروجأب

Door. 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 

 2.21 2.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول     
يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة "المواصفة السابعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق (2.21)، وبانحراف معياري (2.22)تساوي "والتنظيم الذاتي 
أقل من و -3.12)ط في المدى بين هذه المواصفة متوسطة؛ حيث جاء هذا المتوس

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21
وتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة متوسطة، وتراوحت قيم المتوسطات    

، وجاء المؤشر السابع والعشرون (2.42-3.11)الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين 
، يليه المؤشر الخامس والعشرون (2.42)ته في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيم

، وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر الثامن والعشرون (2.31)بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة األخيرة يأتي المؤشر السادس والعشرون (2.22)بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته 

) ، و(3-21)، و(4-21)، و(2-21)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
بدرجة مرتفعة؛ ما ( 1-21)، و(3-21)، و(1-21)، و(3-21)، و(4-21)، و(21-2

، يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
بدرجة متوسطة نتيجة لوجود إرشادات وأفكارا لتقديم درس ( 2-21)وتحقق الشاهد 
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تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة   Study Guide and Reviewجعة والدراسة المرا
ال خيار واحد كما ال إضمن  دليل الدراسة والمراجعة ولكن ال توجد في فقرة المراجعة 

 .Differentiated Instruction ،Problem Solving Reviewيوجد فقرتي 
في المستوى ( 2-21)، و(1-21)، و(1-21)، و(1-21)بينما جاءت الشواهد     

ال يوجد توجيه للمعلم لتشجيع : المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات مثل
الذي يساعد الطالب في الدراسة وأخذ  Study Notebookالطالب لالستفادة من الكتاب 

ة المالحظات أثناء الدرس لعدم توفر هذا الكتاب باللغة العربية، ولم يزود المعلم بصفح
همية تدريب الطالب على استخدام أتوضح  Answer Sheet Practiceمن ورقة اإلجابة 

بالرغم من وجودها  ،جابة تماثل تلك المستخدمة في االختبارات المعيارية الوطنيةإوراق أ
 Exam View الكتروني إلافي الدليل في أكثر من موضع، ال يزود المعلم بالمصدر 

 32واختبارات معيارية تتوافق مع معايير  ،إلنشاء أوراق عملالذي يقدم فرصا للمعلم 

NCTM, TIMSS31، NAEP ال يوجه المعلم للمصدر المطبوعStudy Notebook   
 .الذي يقدم فرصا للطالب للتدرب على مهارات التدوين والتلخيص

 .يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها: المواصفة الثامنة
واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول     

لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في 
 :دليل المعلم الصف األول الثانوي كما يلي
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب: المؤشر الثامن والعشرون
 Foldables يوجــه المعلــم مــن خــالل فقــرة منظمــات الدراســة 21-3

مـــا فهمـــوه مـــن  إلـــى تشـــجيع الطـــالب علـــى تلخـــيص وتـــدوين
 .الدرس في مطوية الفصل

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

ـــوع  21-2 ـــوفر المصـــدر المطب فرصـــا   Study Notebookي
 .للطالب للتدرب على مهارات التدوين والتلخيص

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

ـــم فـــي فقـــرة  21-1 ســـاليب أاســـتخدام  Assessيقـــدم مقترحـــات للمعل
متعــددة لتشــجيع الطــالب علــى تــدوين مــا فهمــوه مــن الــدرس 

 Ticket Out theسـلوبهم الخـاص مثـل بطاقـات الخـروجأب

Door. 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والعشر 

 2.21 2.22 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة السابعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول     
يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة "المواصفة السابعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق (2.21)، وبانحراف معياري (2.22)تساوي "والتنظيم الذاتي 
أقل من و -3.12)ط في المدى بين هذه المواصفة متوسطة؛ حيث جاء هذا المتوس

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21
وتحققت جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة متوسطة، وتراوحت قيم المتوسطات    

، وجاء المؤشر السابع والعشرون (2.42-3.11)الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين 
، يليه المؤشر الخامس والعشرون (2.42)ته في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيم

، وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر الثامن والعشرون (2.31)بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المرتبة األخيرة يأتي المؤشر السادس والعشرون (2.22)بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.11)بمتوسط حسابي قيمته 

) ، و(3-21)، و(4-21)، و(2-21)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
بدرجة مرتفعة؛ ما ( 1-21)، و(3-21)، و(1-21)، و(3-21)، و(4-21)، و(21-2

، يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
بدرجة متوسطة نتيجة لوجود إرشادات وأفكارا لتقديم درس ( 2-21)وتحقق الشاهد 
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تساعد الطالب في المذاكرة والدراسة   Study Guide and Reviewجعة والدراسة المرا
ال خيار واحد كما ال إضمن  دليل الدراسة والمراجعة ولكن ال توجد في فقرة المراجعة 

 .Differentiated Instruction ،Problem Solving Reviewيوجد فقرتي 
في المستوى ( 2-21)، و(1-21)، و(1-21)، و(1-21)بينما جاءت الشواهد     

ال يوجد توجيه للمعلم لتشجيع : المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات مثل
الذي يساعد الطالب في الدراسة وأخذ  Study Notebookالطالب لالستفادة من الكتاب 

ة المالحظات أثناء الدرس لعدم توفر هذا الكتاب باللغة العربية، ولم يزود المعلم بصفح
همية تدريب الطالب على استخدام أتوضح  Answer Sheet Practiceمن ورقة اإلجابة 

بالرغم من وجودها  ،جابة تماثل تلك المستخدمة في االختبارات المعيارية الوطنيةإوراق أ
 Exam View الكتروني إلافي الدليل في أكثر من موضع، ال يزود المعلم بالمصدر 

 32واختبارات معيارية تتوافق مع معايير  ،إلنشاء أوراق عملالذي يقدم فرصا للمعلم 

NCTM, TIMSS31، NAEP ال يوجه المعلم للمصدر المطبوعStudy Notebook   
 .الذي يقدم فرصا للطالب للتدرب على مهارات التدوين والتلخيص

 .يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها: المواصفة الثامنة
واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول     

لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثامنة في 
 :دليل المعلم الصف األول الثانوي كما يلي
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 ( 1-1-4)جدول 

يدعم "ومؤشرات المواصفة الثامنة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد 
 "المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .حاجات الطالبيوفر مصادر متنوعة للمعلمين وفق : المؤشر التاسع والعشرون
رؤيـة عامـة حـول  Differentiated Instruction يقـدم فـي فقـرة تنويـع التعلـيم  21-3

ــــاين مســــتويات الطــــالب ــــة الوصــــول إلــــيهم ،تنويــــع التعلــــيم، وتب ــــارات  ،وكيفي وخي
وأنمـــاط تعلمهـــم فـــي مقـــدمات الـــدليل وفـــي كـــل  ،متعـــددة لتلبيـــة حاجـــات الطـــالب

 .درس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Chapter Reasourceيقدم مقترحات للمعلم الستخدام كتيبات مصادر المعلم  21-2

Masters  وفــق حاجــات الطــالب حيــث يتضــمن كــل درس صــورًا لصــفحات مــن
 .مزودة باإلجابات هذه الكتيبات بأنواعها المتعددة وشرح كيفية استخدمها

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
التـي تغطـي البـرامج  The Research Baseيزود المعلم بروابط لقاعدة البحوث  21-1

الرياضـية، وكيــف تســاعد البحــوث المسـتمرة مــع الطــالب والمعلمــين واألكــاديميين 
والخبـــراء فـــي بنـــاء جميـــع بـــرامج الرياضـــيات مـــن الصـــف األول االبتـــدائي إلـــى 

 .الدليلفي مقدمات  الصف الثاني عشر على أسس قوية متينة

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

مقترحــات لتقــديم   Differentiated Homework Optionsيقــدم فــي فقــرة 21-4
يــومين حســب التوزيــع  /لواجبــات المنزليــة وفــق حاجــات الطــالب علــى مــدى يــوما

 .الزمني المتبع

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

المعلمـين لـبعض األمـور التـي يجـب علـيهم التنبـه لهـا   Watch Outتوجـه فقـرة  21-1
 .المحدد الدرس عند تقديم المحتوى الرياضي في

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

  RTI Response to Interventionتوجــه فقــرة التجــاوب مــع االحتياجــات  21-1
االمختلفــة جميــع المســتويات  المعلــم إلــى تــدريبات متنوعــة  وأدوات التقيــيم تناســب

 .للطالب في الصف الواحد في مخطط الفصل

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
أفكـارا تقنيـة متنوعـة  Teach with Tech يـوفر فـي فقـرة درس باسـتخدام التقنيـة 21-1

 .حاجات الطالبل الملبي لتقديم المحتوى الرياضي 
 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 2.244 3.11 .نيلمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر المتوسط الحسابي 
  ٪12.2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 .يقدم بدائل متنوعة للتطوير المهني وفق حاجات المعلمين: المؤشر الثالثون
يوجه المعلم إلى التأمل الذاتي وتحديد احتياجاته من خالل صفحة التطوير  12-3

في  PreK-12 Data-DrivenProfessional Developmentالمهني 
 .مقدمة دليل المعلم ليختار البرامج التدريبية التي تناسب تلك االحتياجات

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

أقراص ورش عمل : يوجه المعلم إلى مصادر متعددة للتطوير المهني مثل 1-2
DVD Workshops انترنتإلوروابط البرامج التدريبية على اOnline 

Courses   وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل معلم
Personalized.Professional Development  ،في مقدمات الدليل 

 .وفي مخطط الفصل

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

482 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Professionalيـــــزود المعلـــــم فـــــي كـــــل فصـــــل بفقـــــرة التطـــــوير المهنـــــي  12-1

Development  ــــــة ــــــط المكتب تظهــــــر فــــــي مخطــــــط الفصــــــل تتضــــــمن رواب
التــي تعــرض دروســًا نموذجيــة  ودروســًا تطبيقيــة  الكترونيــة التابعــة للشــركةإلا

 .الستراتيجيات تدريسية محددة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

  2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  ٪2.22 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 .يدعم المعلم في عمليات التخطيط لتعليم محتوى الكتاب: المشر الحادي الثالثون
أسـاليب تخطـيط سـهلة  Planning for Success تقـدم فقـرة مسـاعد المعلـم  13-3

اليكترونيــــة، إلالــــروابط ا تشــــمل جميــــع مكونــــات الكتــــاب المطبوعــــة، التقنيــــة،
 .اليدويات في مقدمات الدليل

 2.11 3.122  2 2  ت

  12 12  ن
نتائج ألبحـاث مرتبطـة  What Research Saysتقدم فقرة ما تقوله األبحاث  13-2

 .بالمحتوى الرياضي لدروس الفصل
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
فـــي معظـــم الـــدروس إرشـــادات  Tips for New Teachersتقــدم فقـــرة  13-1

 .ونصائح لتقديم المحتوى الرياضي مخصصة للمعلم الجديد
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
نصــائح مــن معلمــين متميــزين حــول   Teacher to Teacherتقــدم فقــرة 13-4

 .جزء منه تدريس الفصل المحدد أو
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
يقــدم للمعلــم تصــورا للخطــة الزمنيــة لتــدريس ومراجعــة كــل فصــل حســب زمــن  13-1

فـي مقدمـة Suggested Pacing مـن خـالل فقـرة ( دقيقـة 41/12)الحصـة 
 .كل فصل

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

يقــدم نظــرة عامــة للفصــل مــن خــالل مخطــط الفصــل يتضــمن قائمــة الــدروس  13-1
اثرائيــة، ومواقــع تنويــع إلالمتحققــة، والمصــادر ا NCTMواألهــداف ومعــايير 

 .تساعد المعلم في التخطيط لكل درس... التعليم والمواد التقنية،

 2222 2.22   4  ت

   322  ن

فـــي مقدمـــة الفصـــل تصـــورا  Vertical Alignment يقـــدم ضـــمن مخطـــط 13-1
 .للترابط الرأسي للمعرفة الرياضية عبر الصفوف

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

فــي مقدمــة كــل فصــل   Lesson by Lesson Reviewيقــدم فــي فقــرة  13-1
 .ملخصا للمحتوى الرياضي للفصل من خالل تقديم ملخص لكل درس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

فـي مقدمـة كـل فصـل   Assessment and Interventionيقـدم فـي فقـرة  13-1
أدوات التقـــــويم والمعالجـــــة المتاحـــــة فـــــي الفصـــــل المحـــــدد معروضـــــة حســـــب 

 (.الختامي -التكويني -التشخيصي)المراحل الثالث للتقويم 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 2.322 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث

 .يقدم مداخل وخططاا متنوعة للمعلم لتهيئة البيئة الصفية الداعمة للتعلم: المؤشر الثاني والثالثون
في مخطط الفصل بجميع Lesson Resources يزود المعلم في فقرة  12-3

الكترونية والمطبوعة المتاحة لكل درس إلوالمصادر ااألدوات والشفافيات 
 .التي يحتاجها المعلم لتنظيم البيئة الصفية

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن
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 ( 1-1-4)جدول 

يدعم "ومؤشرات المواصفة الثامنة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد 
 "المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .حاجات الطالبيوفر مصادر متنوعة للمعلمين وفق : المؤشر التاسع والعشرون
رؤيـة عامـة حـول  Differentiated Instruction يقـدم فـي فقـرة تنويـع التعلـيم  21-3

ــــاين مســــتويات الطــــالب ــــة الوصــــول إلــــيهم ،تنويــــع التعلــــيم، وتب ــــارات  ،وكيفي وخي
وأنمـــاط تعلمهـــم فـــي مقـــدمات الـــدليل وفـــي كـــل  ،متعـــددة لتلبيـــة حاجـــات الطـــالب

 .درس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Chapter Reasourceيقدم مقترحات للمعلم الستخدام كتيبات مصادر المعلم  21-2

Masters  وفــق حاجــات الطــالب حيــث يتضــمن كــل درس صــورًا لصــفحات مــن
 .مزودة باإلجابات هذه الكتيبات بأنواعها المتعددة وشرح كيفية استخدمها

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
التـي تغطـي البـرامج  The Research Baseيزود المعلم بروابط لقاعدة البحوث  21-1

الرياضـية، وكيــف تســاعد البحــوث المسـتمرة مــع الطــالب والمعلمــين واألكــاديميين 
والخبـــراء فـــي بنـــاء جميـــع بـــرامج الرياضـــيات مـــن الصـــف األول االبتـــدائي إلـــى 

 .الدليلفي مقدمات  الصف الثاني عشر على أسس قوية متينة

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

مقترحــات لتقــديم   Differentiated Homework Optionsيقــدم فــي فقــرة 21-4
يــومين حســب التوزيــع  /لواجبــات المنزليــة وفــق حاجــات الطــالب علــى مــدى يــوما

 .الزمني المتبع

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

المعلمـين لـبعض األمـور التـي يجـب علـيهم التنبـه لهـا   Watch Outتوجـه فقـرة  21-1
 .المحدد الدرس عند تقديم المحتوى الرياضي في

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

  RTI Response to Interventionتوجــه فقــرة التجــاوب مــع االحتياجــات  21-1
االمختلفــة جميــع المســتويات  المعلــم إلــى تــدريبات متنوعــة  وأدوات التقيــيم تناســب

 .للطالب في الصف الواحد في مخطط الفصل

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
أفكـارا تقنيـة متنوعـة  Teach with Tech يـوفر فـي فقـرة درس باسـتخدام التقنيـة 21-1

 .حاجات الطالبل الملبي لتقديم المحتوى الرياضي 
 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 2.244 3.11 .نيلمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر المتوسط الحسابي 
  ٪12.2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والعشر 

 .يقدم بدائل متنوعة للتطوير المهني وفق حاجات المعلمين: المؤشر الثالثون
يوجه المعلم إلى التأمل الذاتي وتحديد احتياجاته من خالل صفحة التطوير  12-3

في  PreK-12 Data-DrivenProfessional Developmentالمهني 
 .مقدمة دليل المعلم ليختار البرامج التدريبية التي تناسب تلك االحتياجات

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

أقراص ورش عمل : يوجه المعلم إلى مصادر متعددة للتطوير المهني مثل 1-2
DVD Workshops انترنتإلوروابط البرامج التدريبية على اOnline 

Courses   وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل معلم
Personalized.Professional Development  ،في مقدمات الدليل 

 .وفي مخطط الفصل

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Professionalيـــــزود المعلـــــم فـــــي كـــــل فصـــــل بفقـــــرة التطـــــوير المهنـــــي  12-1

Development  ــــــة ــــــط المكتب تظهــــــر فــــــي مخطــــــط الفصــــــل تتضــــــمن رواب
التــي تعــرض دروســًا نموذجيــة  ودروســًا تطبيقيــة  الكترونيــة التابعــة للشــركةإلا

 .الستراتيجيات تدريسية محددة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

  2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  ٪2.22 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 .يدعم المعلم في عمليات التخطيط لتعليم محتوى الكتاب: المشر الحادي الثالثون
أسـاليب تخطـيط سـهلة  Planning for Success تقـدم فقـرة مسـاعد المعلـم  13-3

اليكترونيــــة، إلالــــروابط ا تشــــمل جميــــع مكونــــات الكتــــاب المطبوعــــة، التقنيــــة،
 .اليدويات في مقدمات الدليل

 2.11 3.122  2 2  ت

  12 12  ن
نتائج ألبحـاث مرتبطـة  What Research Saysتقدم فقرة ما تقوله األبحاث  13-2

 .بالمحتوى الرياضي لدروس الفصل
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
فـــي معظـــم الـــدروس إرشـــادات  Tips for New Teachersتقــدم فقـــرة  13-1

 .ونصائح لتقديم المحتوى الرياضي مخصصة للمعلم الجديد
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
نصــائح مــن معلمــين متميــزين حــول   Teacher to Teacherتقــدم فقــرة 13-4

 .جزء منه تدريس الفصل المحدد أو
 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
يقــدم للمعلــم تصــورا للخطــة الزمنيــة لتــدريس ومراجعــة كــل فصــل حســب زمــن  13-1

فـي مقدمـة Suggested Pacing مـن خـالل فقـرة ( دقيقـة 41/12)الحصـة 
 .كل فصل

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

يقــدم نظــرة عامــة للفصــل مــن خــالل مخطــط الفصــل يتضــمن قائمــة الــدروس  13-1
اثرائيــة، ومواقــع تنويــع إلالمتحققــة، والمصــادر ا NCTMواألهــداف ومعــايير 

 .تساعد المعلم في التخطيط لكل درس... التعليم والمواد التقنية،

 2222 2.22   4  ت

   322  ن

فـــي مقدمـــة الفصـــل تصـــورا  Vertical Alignment يقـــدم ضـــمن مخطـــط 13-1
 .للترابط الرأسي للمعرفة الرياضية عبر الصفوف

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

فــي مقدمــة كــل فصــل   Lesson by Lesson Reviewيقــدم فــي فقــرة  13-1
 .ملخصا للمحتوى الرياضي للفصل من خالل تقديم ملخص لكل درس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

فـي مقدمـة كـل فصـل   Assessment and Interventionيقـدم فـي فقـرة  13-1
أدوات التقـــــويم والمعالجـــــة المتاحـــــة فـــــي الفصـــــل المحـــــدد معروضـــــة حســـــب 

 (.الختامي -التكويني -التشخيصي)المراحل الثالث للتقويم 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

 2.322 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والثالث

 .يقدم مداخل وخططاا متنوعة للمعلم لتهيئة البيئة الصفية الداعمة للتعلم: المؤشر الثاني والثالثون
في مخطط الفصل بجميع Lesson Resources يزود المعلم في فقرة  12-3

الكترونية والمطبوعة المتاحة لكل درس إلوالمصادر ااألدوات والشفافيات 
 .التي يحتاجها المعلم لتنظيم البيئة الصفية

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

بالمصــادر المتنوعــة  Resourcesيــزود المعلــم فــي مخطــط الــدرس فــي فقــرة  12-2
 (.دون المتوسط/ فوق/ ضمن)البيئة الصفية وفقا لحاجات الطالب لتهيئة 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

رشـادات  ،وفـرص التقيـيم ،يزود المعلم في مخطط كل درس بالمواد الالزمـة 12-1 وا 
 ومقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم البيئة الصفية فـي فقـرة ،لكيفية استخدامها
 .Teacher Resourcesمصادر المعلم 

 2.12 3.21 3 1   ت

 21 11   ن

 Interactive Classroomيوجه المعلم إلى كيفيـة تهيئـة الفصـول التفاعليـة  12-4
 Math inو Technology for Every Lesson مــن خــالل فقــرة 

Motion    فــي مخطــط الفصــل، ومــن خــالل موقــع الشــركة  وقــرص مــرن
االختبـــارات  حاســـوبية لتـــدريبات فصـــلية، وتـــدريبات التأكـــد، اً يحتـــوي عروضـــ

 .كترونية ألدوات الدراسة، وتطبيقات على المفاهيملإالقصيرة، وروابط 

 2.12 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

 Teach with Techيـــزود المعلـــم فـــي كـــل درس مـــن خـــالل فقـــرات  12-1

لكترونيـة تهـدف إلـى تهيئـة إبأفكـارا ومصـادرا  Interactive Whiteboardو
 .بيئة صفية داعمة للتعلم

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 2.211 3.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث
  ٪41.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث

 2.21 3.23 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة
 ٪42.4 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
تساوي " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها"المواصفة الثامنة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة؛ (2.21)، وبانحراف معياري (3.23)
، ونسبة تحقق هذه (3.1أقل من و -2.11)حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪42.4)المواصفة تساوي 
، وجاء (3.11-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

، يليه (3.11)المؤشر الحادي والثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
يليه المؤشر  ،(3.11)ي قيمته المؤشر التاسع والعشرون في المرتبة الثانية بمتوسط حساب
، ثم المؤشر الثالثون (2.3.2)الثاني والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 

 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة( 2.22)بمتوسط حسابي قيمته 
، (1-21)، و(1-21)، و(4-21)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
بدرجة مرتفعة ما ( 2-12، و(1-13)، و(131)، و(1-13)، و(1-13)، و(1-13)و

 .يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
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بدرجة متوسطة نتيجة ألنه ال يزود ( 1-12)، و(1-12)، و(1-13)وتحققت الشواهد   
بأفكار  Interactive Whiteboardو Teach with Techالمعلم من خالل  فقرة 

ومصادر متنوعة كما في األصل، يزود المعلم بمخطط كل درس بالمواد الالزمة وفرص 
رشادات لكيفية استخدامها ولكن ال يقدم له مقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم  التقييم وا 

حلول صفية، ذكر  ،  أوTeacher Resourcesالبيئة الصفية في فقرة مصادر المعلم
 ، NCTMولكن ال يتضمن معايير  ،لصفية في مخطط الفصلنشطة األمصادر المعلم ل

التي تساعد ... لتنويع التعليم والمواد التقنية، لكترونيةإمواقع  وال يوجد مصادر إثرائية وال
في المستوى المنخفض لم يزود ( 1-21)المعلم في التخطيط لكل درس، وجاء الشاهد 

التي تغطي البرامج الرياضية،  The Research Baseالمعلم بروابط لقاعدة البحوث 
وكيف تساعد البحوث المستمرة مع الطالب والمعلمين واألكاديميين والخبراء في بناء 
جميع برامج الرياضيات من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر على أسس 

جاءت كصور في تلك الصفحة ولم يرد أي توجيه لهذه  ،لفي مقدمات الدلي قوية متينة
 .بحوثال

، (2-13)، و(1-12)، و(2-12)، و(3-12)، و(2-21)بينما جاءت الشواهد و   
: في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات منها( 4-12)، و(4-13)و

: كما في الدليل من السلسلة األصل مثل ،لم يزود المعلم بمصادر متعددة للتطوير المهني
وال تتوفر روابط البرامج التدريبية على  DVD Workshopsأقراص ورش عمل 

وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل   Online Coursesانترنتإلا
الموجودة في  مقدمات الدليل من   Personalized.Professional Developmentمعلم

 Professional   السلسلة األصل، ولم يزود المعلم في كل فصل بفقرة التطوير المهني

Developmentالكترونية إل، التي تظهر في مخطط الفصل وتتضمن روابط المكتبة ا
التابعة للشركة التي تعرض دروسًا نموذجية ودروسًا تطبيقية الستراتيجيات تدريسية 

التي تزود المعلم بنتائج  What Research Saysمحددة، غياب فقرة ما تقوله األبحاث 
  Teacher to Teacherغياب فقرةو ل، ألبحاث مرتبطة بالمحتوى الرياضي لدروس الفص

جزء منه، ال تتوفر  التي تقدم نصائح من معلمين متميزين حول تدريس الفصل المحدد أو
من خالل  InteractiveClassroomفقرة توجه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

بالمصــادر المتنوعــة  Resourcesيــزود المعلــم فــي مخطــط الــدرس فــي فقــرة  12-2
 (.دون المتوسط/ فوق/ ضمن)البيئة الصفية وفقا لحاجات الطالب لتهيئة 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

رشـادات  ،وفـرص التقيـيم ،يزود المعلم في مخطط كل درس بالمواد الالزمـة 12-1 وا 
 ومقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم البيئة الصفية فـي فقـرة ،لكيفية استخدامها
 .Teacher Resourcesمصادر المعلم 

 2.12 3.21 3 1   ت

 21 11   ن

 Interactive Classroomيوجه المعلم إلى كيفيـة تهيئـة الفصـول التفاعليـة  12-4
 Math inو Technology for Every Lesson مــن خــالل فقــرة 

Motion    فــي مخطــط الفصــل، ومــن خــالل موقــع الشــركة  وقــرص مــرن
االختبـــارات  حاســـوبية لتـــدريبات فصـــلية، وتـــدريبات التأكـــد، اً يحتـــوي عروضـــ

 .كترونية ألدوات الدراسة، وتطبيقات على المفاهيملإالقصيرة، وروابط 

 2.12 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

 Teach with Techيـــزود المعلـــم فـــي كـــل درس مـــن خـــالل فقـــرات  12-1

لكترونيـة تهـدف إلـى تهيئـة إبأفكـارا ومصـادرا  Interactive Whiteboardو
 .بيئة صفية داعمة للتعلم

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 2.211 3.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث
  ٪41.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والثالث

 2.21 3.23 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة
 ٪42.4 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول   
تساوي " يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها"المواصفة الثامنة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة؛ (2.21)، وبانحراف معياري (3.23)
، ونسبة تحقق هذه (3.1أقل من و -2.11)حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪42.4)المواصفة تساوي 
، وجاء (3.11-2)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

، يليه (3.11)المؤشر الحادي والثالثون في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قيمته 
يليه المؤشر  ،(3.11)ي قيمته المؤشر التاسع والعشرون في المرتبة الثانية بمتوسط حساب
، ثم المؤشر الثالثون (2.3.2)الثاني والثالثون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 

 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة( 2.22)بمتوسط حسابي قيمته 
، (1-21)، و(1-21)، و(4-21)، و(3-21)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
بدرجة مرتفعة ما ( 2-12، و(1-13)، و(131)، و(1-13)، و(1-13)، و(1-13)و

 .يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في الدليل من منتجات المشروع
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بدرجة متوسطة نتيجة ألنه ال يزود ( 1-12)، و(1-12)، و(1-13)وتحققت الشواهد   
بأفكار  Interactive Whiteboardو Teach with Techالمعلم من خالل  فقرة 

ومصادر متنوعة كما في األصل، يزود المعلم بمخطط كل درس بالمواد الالزمة وفرص 
رشادات لكيفية استخدامها ولكن ال يقدم له مقترحات لمصادر متنوعة لتنظيم  التقييم وا 

حلول صفية، ذكر  ،  أوTeacher Resourcesالبيئة الصفية في فقرة مصادر المعلم
 ، NCTMولكن ال يتضمن معايير  ،لصفية في مخطط الفصلنشطة األمصادر المعلم ل

التي تساعد ... لتنويع التعليم والمواد التقنية، لكترونيةإمواقع  وال يوجد مصادر إثرائية وال
في المستوى المنخفض لم يزود ( 1-21)المعلم في التخطيط لكل درس، وجاء الشاهد 

التي تغطي البرامج الرياضية،  The Research Baseالمعلم بروابط لقاعدة البحوث 
وكيف تساعد البحوث المستمرة مع الطالب والمعلمين واألكاديميين والخبراء في بناء 
جميع برامج الرياضيات من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر على أسس 

جاءت كصور في تلك الصفحة ولم يرد أي توجيه لهذه  ،لفي مقدمات الدلي قوية متينة
 .بحوثال

، (2-13)، و(1-12)، و(2-12)، و(3-12)، و(2-21)بينما جاءت الشواهد و   
: في المستوى المنخفض جدًا نتيجة لغياب العديد من الفقرات منها( 4-12)، و(4-13)و

: كما في الدليل من السلسلة األصل مثل ،لم يزود المعلم بمصادر متعددة للتطوير المهني
وال تتوفر روابط البرامج التدريبية على  DVD Workshopsأقراص ورش عمل 

وبرامج تطوير مهني حسب حاجة كل   Online Coursesانترنتإلا
الموجودة في  مقدمات الدليل من   Personalized.Professional Developmentمعلم

 Professional   السلسلة األصل، ولم يزود المعلم في كل فصل بفقرة التطوير المهني

Developmentالكترونية إل، التي تظهر في مخطط الفصل وتتضمن روابط المكتبة ا
التابعة للشركة التي تعرض دروسًا نموذجية ودروسًا تطبيقية الستراتيجيات تدريسية 

التي تزود المعلم بنتائج  What Research Saysمحددة، غياب فقرة ما تقوله األبحاث 
  Teacher to Teacherغياب فقرةو ل، ألبحاث مرتبطة بالمحتوى الرياضي لدروس الفص

جزء منه، ال تتوفر  التي تقدم نصائح من معلمين متميزين حول تدريس الفصل المحدد أو
من خالل  InteractiveClassroomفقرة توجه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية 
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 في مخطط الفصل،   Math in Motionو Technology for Every Lesson فقرة 
ومن خالل موقع الشركة  والقرص المرن المرفق مع الدليل من السلسلة األصل التي 

حاسوبية لتدريبات فصلية، وتدريبات التأكد،االختبارات القصيرة، وروابط  اً تتضمن عروض
ال يزود المعلم من خالل فقرات . لكترونية ألدوات الدراسة، وتطبيقات على المفاهيمإ

Teach with Tech وInteractive Whiteboard  لكترونية تساعده إبأفكارا ومصادرا
 . في تهيئة بيئة صفية داعمة للتعلم

وفق حاجات  Chapter Reasource Mastersغياب كتيبات مصادر المعلم     
 ،الطالب حيث يتضمن كل درس صورًا لصفحات من هذه الكتيبات بأنواعها المتعددة

 The Research Baseروابط لقاعدة البحوثو ، وشرح كيفية استخدامها مزودة باإلجابات
 . التي تغطي البرامج الرياضية

يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة " :المواصفة التاسعة
  "للتقويم والمعالجة

االنحراف المعياري لهذه و  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 

 :المعلم الصف األول الثانوي كما يلي
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 (1-1-4)جدول 

" التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 
 "  وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة يدعم المعلم في استخدام أدوات

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر الثالث والثالثون
وتعريـف (  تشخيصـي، تكـويني، ختـامي) يوجه المعلـم إلـى مراحـل التقـويم  11-3

 وكيفيــة اســتهدافه لكــل مرحلــة فــي صــفحات نظــام تقــويم شــامل ،كــل نــوع

Comprehensive Assessment System  في مقدمات الكتاب. 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تحقــق  إلــى مواقــع Chapter Planner يوجــه المعلــم فــي مخطــط الفصــل 11-2
 .التقويم بمراحله الثالث

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

ويقــــدم  ،تــــربط التقــــويم بجميــــع مراحــــل الــــدرس يقــــدم فــــي كــــل درس مهامــــا 11-1
 .خيارات متنوعة للمعلم في كل مرحلة

 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

فـي  Assessment and Intervention للتقـويم والمعالجـة اً يقـدم مخططـ 11-4
بدايــة كــل فصــل تحــت مســمى بــدائل التقــويم، ونصــائح للتقــويم يشــير إلــى 

 .أساليب وأدوات التقويم للفصل

 2.22 2.22   4  ت
   322  ن

 2.31 3.14 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث
  ٪14.1 .نيالثالث والثالثالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 Assessment.Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر الرابع والثالثون
ــم لتنفيــذ اختبــار التهيئــة 14-3  Getفــي بدايــة كــل فصــل  يقــدم إرشــادات للمعل

ready for chapter…  لتقــــويم المكتســـبات الالزمــــة لـــتعلم المعرفــــة
 .وتزويده بروابط داعمه ،الرياضية المستهدفة

 22. 2 2.21   4  ت

   322  ن

يقــدم للمعلــم خلفيــة نظريــة حــول التقــويم التشخيصــي وأســاليبة المتاحــة فــي  14-2
والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي صــفحة نظــام  ،كتــاب الطالــب

ـــويم الشـــامل  مـــزود  Comprehensive Assessment Systemالتق
 .بصور لهذه المصادر وكيفية االستفادة منها

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 Initialيوجـــه المعلـــم فـــي مقدمـــة الـــدليل إلـــى خيـــارات التقـــويم المبـــدئي  14-1

Assessment وتهـــدف إلـــى تحديـــد  ،التـــي تقـــدم فـــي بدايـــة العـــام الدراســـي
 .ومدى حاجته إلى مصادر إضافية ،مستوى الطالب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Assessment andيتـــوفر فـــي مخطـــط للتقـــويم فـــي بدايـــة كـــل فصـــل 14-4

Intervention   خيــارات للتقــويم التشخيصــي تقــدم فــي بدايــة كــل فصــل
 –دليــــل المعلــــم  -كتــــاب الطالــــب)وكــــل درس مــــع تحديــــد موقــــع وجودهــــا 

 .Chapter Resource Masters)المصدر اإلضافي 

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

الــذي يعطيــه Advance Tracker الكترونــي إليوجــه المعلــم للمصــدر ا 14-1
وتشـــخيص آداء الطـــالب  ،االختبـــارات التشخيصـــية والمبدئيـــةفرصـــة إدارة 

نشاء تقارير على مستوى الطالب  .انترنتإلمن خالل ا أوالفصل ،وا 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Math يوجه المعلم في مقدمة الدليل إلى خيارا إلكترونيا مـن خـالل رابـط 14-1

Online ـــن الطالـــب مـــن آداء االختبـــار فـــي أي  ؛علـــى موقـــع الشـــركة يمك 
 .الكترونيإلثم ترسل النتائج للمعلم عبر البريد ا ،مكان

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 في مخطط الفصل،   Math in Motionو Technology for Every Lesson فقرة 
ومن خالل موقع الشركة  والقرص المرن المرفق مع الدليل من السلسلة األصل التي 

حاسوبية لتدريبات فصلية، وتدريبات التأكد،االختبارات القصيرة، وروابط  اً تتضمن عروض
ال يزود المعلم من خالل فقرات . لكترونية ألدوات الدراسة، وتطبيقات على المفاهيمإ

Teach with Tech وInteractive Whiteboard  لكترونية تساعده إبأفكارا ومصادرا
 . في تهيئة بيئة صفية داعمة للتعلم

وفق حاجات  Chapter Reasource Mastersغياب كتيبات مصادر المعلم     
 ،الطالب حيث يتضمن كل درس صورًا لصفحات من هذه الكتيبات بأنواعها المتعددة

 The Research Baseروابط لقاعدة البحوثو ، وشرح كيفية استخدامها مزودة باإلجابات
 . التي تغطي البرامج الرياضية

يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة " :المواصفة التاسعة
  "للتقويم والمعالجة

االنحراف المعياري لهذه و  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 1-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 

 :المعلم الصف األول الثانوي كما يلي
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 (1-1-4)جدول 

" التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة 
 "  وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة يدعم المعلم في استخدام أدوات

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .ترتبط أساليب التقويم والمعالجة بالمحتوى في جميع مراحله: المؤشر الثالث والثالثون
وتعريـف (  تشخيصـي، تكـويني، ختـامي) يوجه المعلـم إلـى مراحـل التقـويم  11-3

 وكيفيــة اســتهدافه لكــل مرحلــة فــي صــفحات نظــام تقــويم شــامل ،كــل نــوع

Comprehensive Assessment System  في مقدمات الكتاب. 

 2.22 1.22    4 ت
    322 ن

تحقــق  إلــى مواقــع Chapter Planner يوجــه المعلــم فــي مخطــط الفصــل 11-2
 .التقويم بمراحله الثالث

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

ويقــــدم  ،تــــربط التقــــويم بجميــــع مراحــــل الــــدرس يقــــدم فــــي كــــل درس مهامــــا 11-1
 .خيارات متنوعة للمعلم في كل مرحلة

 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

فـي  Assessment and Intervention للتقـويم والمعالجـة اً يقـدم مخططـ 11-4
بدايــة كــل فصــل تحــت مســمى بــدائل التقــويم، ونصــائح للتقــويم يشــير إلــى 

 .أساليب وأدوات التقويم للفصل

 2.22 2.22   4  ت
   322  ن

 2.31 3.14 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والثالث
  ٪14.1 .نيالثالث والثالثالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 Assessment.Diagnostic وأساليب متنوعة للتقويم التشخيصي  يقدم مهاماا : المؤشر الرابع والثالثون
ــم لتنفيــذ اختبــار التهيئــة 14-3  Getفــي بدايــة كــل فصــل  يقــدم إرشــادات للمعل

ready for chapter…  لتقــــويم المكتســـبات الالزمــــة لـــتعلم المعرفــــة
 .وتزويده بروابط داعمه ،الرياضية المستهدفة

 22. 2 2.21   4  ت

   322  ن

يقــدم للمعلــم خلفيــة نظريــة حــول التقــويم التشخيصــي وأســاليبة المتاحــة فــي  14-2
والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي صــفحة نظــام  ،كتــاب الطالــب

ـــويم الشـــامل  مـــزود  Comprehensive Assessment Systemالتق
 .بصور لهذه المصادر وكيفية االستفادة منها

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 Initialيوجـــه المعلـــم فـــي مقدمـــة الـــدليل إلـــى خيـــارات التقـــويم المبـــدئي  14-1

Assessment وتهـــدف إلـــى تحديـــد  ،التـــي تقـــدم فـــي بدايـــة العـــام الدراســـي
 .ومدى حاجته إلى مصادر إضافية ،مستوى الطالب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Assessment andيتـــوفر فـــي مخطـــط للتقـــويم فـــي بدايـــة كـــل فصـــل 14-4

Intervention   خيــارات للتقــويم التشخيصــي تقــدم فــي بدايــة كــل فصــل
 –دليــــل المعلــــم  -كتــــاب الطالــــب)وكــــل درس مــــع تحديــــد موقــــع وجودهــــا 

 .Chapter Resource Masters)المصدر اإلضافي 

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

الــذي يعطيــه Advance Tracker الكترونــي إليوجــه المعلــم للمصــدر ا 14-1
وتشـــخيص آداء الطـــالب  ،االختبـــارات التشخيصـــية والمبدئيـــةفرصـــة إدارة 

نشاء تقارير على مستوى الطالب  .انترنتإلمن خالل ا أوالفصل ،وا 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Math يوجه المعلم في مقدمة الدليل إلى خيارا إلكترونيا مـن خـالل رابـط 14-1

Online ـــن الطالـــب مـــن آداء االختبـــار فـــي أي  ؛علـــى موقـــع الشـــركة يمك 
 .الكترونيإلثم ترسل النتائج للمعلم عبر البريد ا ،مكان

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

الــذي يعطــي المعلــم Exam View  الكترونــيإليوجــه المعلــم للمصــدر ا 14-1
ــــارات تشخيصــــية  أو ،مبدئيــــة مخصصــــة  لكــــل درس/ فرصــــة إعــــداد اختب

 أو NCTM)بمــا يتوافــق مــع معــايير محــددة  ،فصــولمجموعــة  فصــل أو
وبمــا يتناســب مــع مســتوى الفصــل مــع إمكانيــة  ،(غيرهــا معــايير الواليــة أو

ونســخ متعــددة مــن االختبــار  ،عمــل مفتــاح لإلجابــات أيــًا كــان نــوع األســئلة
 .الواحد لالستفادة منها كاختبارات بديلة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.341 3.12 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثالمتوسط 

  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر الخامس والثالثون

وأســـاليبه المتاحـــة فـــي  ،التكـــوينييقـــدم للمعلـــم خلفيـــة نظريـــة حـــول التقـــويم  11-3
والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي صــفحة نظــام  ،كتــاب الطالــب

ـــويم الشـــامل  مـــزود  Comprehensive Assessment Systemالتق
 .وكيفية االستفادة منها ،بصور لهذه المصادر

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 تظهــــــر بشــــــكل صــــــريح التكــــــوينييــــــزود المعلــــــم بمهــــــام متنوعــــــة للتقــــــويم  11-2
(Formative Assessment  ) فــــي فقــــرات خطــــة الــــدرس(Teach-

Practice- Assess)،  في كل درسو. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Assessment andيتـــوفر فـــي مخطـــط للتقـــويم فـــي بدايـــة كـــل فصـــل 11-1

Intervention   خيــــارات للتقـــويم التكــــويني مــــع تحديـــد موقــــع وجودهــــا
 Chapterالمصــــــدر اإلضــــــافي  –دليــــــل المعلــــــم  -كتــــــاب الطالــــــب)

Resource Masters. 

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

ـــويم  Test-Taking Tipsيقـــدم فـــي فقـــرة  11-4 توجيهـــات تنفيـــذ االختبـــار للتق
 .التكويني

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

يوجه المعلم لخيارات متنوعة للتقويم التكويني تتمثل فـي اختبـارات قصـيرة،  11-1
ومهــام أخــرى فــي  ،Mid-Chapter Quiz  واختبــارات منتصــف الفصــل

 .ضوء طبيعة المعلومات المراد جمعها عن مستوى التقدم

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

المهــام المتضــمنه فــي دليــل المراجعــة يقــدم إرشــادات للمعلــم لالســتفادة مــن  11-1
 .للتقويم التكويني Study Guide and Review  والدراسة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
الـــذي يعطيـــه  Advance Trackerالكترونـــي إليوجـــه المعلـــم للمصـــدر ا 11-1

 اختبـارات منتصـف الفصـلفرصة إدارة االختبارات والتدريبات فـي كـل مـن 
 Mid-Chapter Quiz،  والدراســة ،دليــل المراجعــةو Study Guide 

and Review ــــى مســــتوى  ،ومتابعــــة آداء الطــــالب نشــــاء تقــــارير عل وا 
 .انترنتإلمن خالل ا الفصل أو ،الطالب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجـــه  المعلـــم إلـــى مصـــادر وروابـــط إلكترونيـــة يتـــوفر فيهـــا مهـــام متنوعـــة  11-1
 .Math on lineللتقويم التكويني في فقرة 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 2.311 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 Summative Assessment.يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر السادس والثالثون
يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم الختامي وأسـاليبه المتاحـة فـي كتـاب  11-3

الطالــب والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي صــفحة نظــام التقــويم 
مـزود بصـور لهـذه Comprehensive Assessment System الشـامل 

 .المصادر وكيفية االستفادة منها

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

  يوجه المعلم لخيارات متنوعة للتقويم الختامي تتمثل في اختبارات الفصل 11-2
Chapter Test واالختبــــارات التراكميــــة المعياريــــة ،Cumulative 

Standardized Test Practice ومهـــام أخـــرى فـــي ضـــوء طبيعـــة ،
 .المعلومات المستهدفة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 Assessment andيتـــوفر فـــي مخطـــط للتقـــويم فـــي بدايـــة كـــل فصـــل 11-1

Intervention  كتـاب )خيارات للتقويم الختـامي مـع تحديـد موقـع وجودهـا
ــم  -الطالــب  Chapter Resource)المصــدر اإلضــافي  –دليــل المعل

Masters. 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

ــم للمصــدر ا 11-4 الــذي يعطيــه Advance Tracker لكترونــي إليوجــه المعل
 اختبــــــارات الفصــــــل والتـــــدريبات فــــــي كــــــل مـــــن ،فرصـــــة إدارة االختبــــــارات

Chapter Test واالختبــــارات التراكميــــة المعياريــــة ،Cumulative 

Standardized Test Practice نشـاء تقـارير  ،متابعـة آداء الطـالب، و وا 
 .انترنتإلمن خالل ا الفصل على مستوى الطالب أو

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

الــذي يعطــي المعلــم Exam View  الكترونــيإليوجــه المعلــم للمصــدر ا 11-1
مجموعـــــة  فصـــــل أو فرصـــــة إعـــــداد اختبـــــارات مخصصـــــة  لكـــــل درس أو

ـــة أو أو NCTM)معـــايير محـــددة  فصـــول بمـــا يتوافـــق مـــع  معـــايير الوالي
وبمــــا يتناســــب مــــع مســــتوى الفصــــل مــــع إمكانيــــة عمــــل مفتــــاح  ،(غيرهــــا

ــــًا كــــان نــــوع األســــئلة ونســــخ متعــــددة مــــن االختبــــار الواحــــد  ،لإلجابــــات أي
 .لالستفادة منها كاختبارات بديلة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 1.22    4 ت .المطويات ومشروع الفصل للتقويم الختامييوجه المعلم إلى استخدام  11-1
    322 ن

يوجه المعلم إلى اختبارات معيارية متنوعة في الصفحات الختاميـة للفصـل  11-1
اختبــارات و ،  Multiple Choiceبــين اختبــارات االختيــار مــن متعــدد  مــا

واختبـارات ،  Extended-Response Practiceتتطلـب إجابـات مطولـة 
وغيرهـا مــع تقــديم شــرح Short-Response Practice اإلجابـة القصــيرة 

 .وشروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها ،لفكرة اإلجابة عن األسئلة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.21 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث
  ٪11.1 .نيتحقق المؤشر السادس والثالثالنسبة المئوية لمستوى 

 .يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر السابع والثالثون
يوجه الطالب للتدرب على اختبارات إلكترونية تقدم له التغذية الراجعة  11-3

الفورية في صفحات اختبارات التهيئة، واختبارات منتصف الفصل، 
 .واختبار الفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه المعلم لتشجيع طالبه إلى اختبارات ذاتية على الموقع من خالل  11-2
 .في كل درس Self-Check Quizفقرة 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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الــذي يعطــي المعلــم Exam View  الكترونــيإليوجــه المعلــم للمصــدر ا 14-1
ــــارات تشخيصــــية  أو ،مبدئيــــة مخصصــــة  لكــــل درس/ فرصــــة إعــــداد اختب

 أو NCTM)بمــا يتوافــق مــع معــايير محــددة  ،فصــولمجموعــة  فصــل أو
وبمــا يتناســب مــع مســتوى الفصــل مــع إمكانيــة  ،(غيرهــا معــايير الواليــة أو

ونســخ متعــددة مــن االختبــار  ،عمــل مفتــاح لإلجابــات أيــًا كــان نــوع األســئلة
 .الواحد لالستفادة منها كاختبارات بديلة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.341 3.12 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالثالمتوسط 

  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والثالث

 Formative Assessment( البنائي)يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم التكويني : المؤشر الخامس والثالثون

وأســـاليبه المتاحـــة فـــي  ،التكـــوينييقـــدم للمعلـــم خلفيـــة نظريـــة حـــول التقـــويم  11-3
والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي صــفحة نظــام  ،كتــاب الطالــب

ـــويم الشـــامل  مـــزود  Comprehensive Assessment Systemالتق
 .وكيفية االستفادة منها ،بصور لهذه المصادر

 2.12 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 تظهــــــر بشــــــكل صــــــريح التكــــــوينييــــــزود المعلــــــم بمهــــــام متنوعــــــة للتقــــــويم  11-2
(Formative Assessment  ) فــــي فقــــرات خطــــة الــــدرس(Teach-

Practice- Assess)،  في كل درسو. 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Assessment andيتـــوفر فـــي مخطـــط للتقـــويم فـــي بدايـــة كـــل فصـــل 11-1

Intervention   خيــــارات للتقـــويم التكــــويني مــــع تحديـــد موقــــع وجودهــــا
 Chapterالمصــــــدر اإلضــــــافي  –دليــــــل المعلــــــم  -كتــــــاب الطالــــــب)

Resource Masters. 

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

ـــويم  Test-Taking Tipsيقـــدم فـــي فقـــرة  11-4 توجيهـــات تنفيـــذ االختبـــار للتق
 .التكويني

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

يوجه المعلم لخيارات متنوعة للتقويم التكويني تتمثل فـي اختبـارات قصـيرة،  11-1
ومهــام أخــرى فــي  ،Mid-Chapter Quiz  واختبــارات منتصــف الفصــل

 .ضوء طبيعة المعلومات المراد جمعها عن مستوى التقدم

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

المهــام المتضــمنه فــي دليــل المراجعــة يقــدم إرشــادات للمعلــم لالســتفادة مــن  11-1
 .للتقويم التكويني Study Guide and Review  والدراسة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
الـــذي يعطيـــه  Advance Trackerالكترونـــي إليوجـــه المعلـــم للمصـــدر ا 11-1

 اختبـارات منتصـف الفصـلفرصة إدارة االختبارات والتدريبات فـي كـل مـن 
 Mid-Chapter Quiz،  والدراســة ،دليــل المراجعــةو Study Guide 

and Review ــــى مســــتوى  ،ومتابعــــة آداء الطــــالب نشــــاء تقــــارير عل وا 
 .انترنتإلمن خالل ا الفصل أو ،الطالب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجـــه  المعلـــم إلـــى مصـــادر وروابـــط إلكترونيـــة يتـــوفر فيهـــا مهـــام متنوعـــة  11-1
 .Math on lineللتقويم التكويني في فقرة 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
 2.311 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والثالث
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 Summative Assessment.يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقويم الختامي  : المؤشر السادس والثالثون
يقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم الختامي وأسـاليبه المتاحـة فـي كتـاب  11-3

الطالــب والمصــادر األخــرى فــي مقــدمات الــدليل فــي صــفحة نظــام التقــويم 
مـزود بصـور لهـذه Comprehensive Assessment System الشـامل 

 .المصادر وكيفية االستفادة منها

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

  يوجه المعلم لخيارات متنوعة للتقويم الختامي تتمثل في اختبارات الفصل 11-2
Chapter Test واالختبــــارات التراكميــــة المعياريــــة ،Cumulative 

Standardized Test Practice ومهـــام أخـــرى فـــي ضـــوء طبيعـــة ،
 .المعلومات المستهدفة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 Assessment andيتـــوفر فـــي مخطـــط للتقـــويم فـــي بدايـــة كـــل فصـــل 11-1

Intervention  كتـاب )خيارات للتقويم الختـامي مـع تحديـد موقـع وجودهـا
ــم  -الطالــب  Chapter Resource)المصــدر اإلضــافي  –دليــل المعل

Masters. 

 2.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن

ــم للمصــدر ا 11-4 الــذي يعطيــه Advance Tracker لكترونــي إليوجــه المعل
 اختبــــــارات الفصــــــل والتـــــدريبات فــــــي كــــــل مـــــن ،فرصـــــة إدارة االختبــــــارات

Chapter Test واالختبــــارات التراكميــــة المعياريــــة ،Cumulative 

Standardized Test Practice نشـاء تقـارير  ،متابعـة آداء الطـالب، و وا 
 .انترنتإلمن خالل ا الفصل على مستوى الطالب أو

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

الــذي يعطــي المعلــم Exam View  الكترونــيإليوجــه المعلــم للمصــدر ا 11-1
مجموعـــــة  فصـــــل أو فرصـــــة إعـــــداد اختبـــــارات مخصصـــــة  لكـــــل درس أو

ـــة أو أو NCTM)معـــايير محـــددة  فصـــول بمـــا يتوافـــق مـــع  معـــايير الوالي
وبمــــا يتناســــب مــــع مســــتوى الفصــــل مــــع إمكانيــــة عمــــل مفتــــاح  ،(غيرهــــا

ــــًا كــــان نــــوع األســــئلة ونســــخ متعــــددة مــــن االختبــــار الواحــــد  ،لإلجابــــات أي
 .لالستفادة منها كاختبارات بديلة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 1.22    4 ت .المطويات ومشروع الفصل للتقويم الختامييوجه المعلم إلى استخدام  11-1
    322 ن

يوجه المعلم إلى اختبارات معيارية متنوعة في الصفحات الختاميـة للفصـل  11-1
اختبــارات و ،  Multiple Choiceبــين اختبــارات االختيــار مــن متعــدد  مــا

واختبـارات ،  Extended-Response Practiceتتطلـب إجابـات مطولـة 
وغيرهـا مــع تقــديم شــرح Short-Response Practice اإلجابـة القصــيرة 

 .وشروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها ،لفكرة اإلجابة عن األسئلة

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.21 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والثالث
  ٪11.1 .نيتحقق المؤشر السادس والثالثالنسبة المئوية لمستوى 

 .يعزز مهام التقويم الذاتي لدى الطالب: المؤشر السابع والثالثون
يوجه الطالب للتدرب على اختبارات إلكترونية تقدم له التغذية الراجعة  11-3

الفورية في صفحات اختبارات التهيئة، واختبارات منتصف الفصل، 
 .واختبار الفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يوجه المعلم لتشجيع طالبه إلى اختبارات ذاتية على الموقع من خالل  11-2
 .في كل درس Self-Check Quizفقرة 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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إرشادات  Exam Viewيقدم  للمعلم من خالل  االختبارات اإللكترونية   11-1
 .لبناء وتصميم اختبارات إلكترونية تشجع التقويم الذاتي لدى الطالب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يقدم إرشادات للمعلم حول كيفية تنفيذ االختبارات المعيارية في الصفحات  11-4
 .الختامية لدعم التقويم الذاتي

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

الذي  Study Notebookاثرائي المطبوع إلالمعلم إلى المصدر ايوجه  11-1
يستطيع الطالب من خالله االستعداد لدراسة الفصل المحدد باختبار 

نفسه لمعرفة مدى تمكنه من المعارف السابقة التي لها عالقة بالفصل 
 .الجديد

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.12 .نيالسابع والثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪22 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر الثامن والثالثون
 Comprehensive يقدم نصائح للمعلم في صـفحات نظـام تقـويم شـامل  11-3

Assessment System    للمعالجــــة اليوميـــة والمكثفـــة حســـب مســــتوى
 .الطالب

 2.222 1.22    4 ت
 

    322 ن

ــم إلــى مصــادر متعــددة للمعالجــة اليوميــة والمكثفــة فــي مراحــل  11-2 يوجــه المعل
 Assessment andالتقــويم الــثالث حســب مســتوى الطــالب فــي فقــرة 

Interventions  في مخطط الفصل. 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

فـــــي كتـــــاب ... " مســـــتعد لدراســـــة فصـــــل" يقـــــدم خيـــــارات المعالجـــــة لفقـــــرة  11-1
الطالـــب، حســــب احتيـــاج كــــل طالـــب بنــــاًء علـــى نتــــائج االختبـــار، وتقســــم 

فـوق مسـتوى الصـف : المعالجة إلى ثـالث مسـتويات حسـب عـدد األخطـاء
الدراســي، ضــمن مســتوى الصــف الدراســي، دون مســتوى الصــف فــي فقــرة 

Diagnostic Assessment 

 2222 2.22   4  ت

   322  ن

فــي درس   Intervention Plannerيقــدم مخطــط التــدخل والمعالجــة  11-4
خططـا عالجيـة متعـددة مرتبطـة باختبـار  Practice Testاختبـار الفصـل 

 .الفصل

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

فــي كــل درس مخططــا   Lesson Resourcesيقــدم للمعلــم فــي فقــرة   11-1
للمصادر المتنوعة التي يمكـن اسـتخدامها للمعالجـة حسـب حاجـة الطـالب 

 (.ضمن  المتوسط/ فوق /دون)

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 Study Guide andيوجــه المعلــم لالســتفادة مــن المصــدر المطبــوع  11-1

Intervention Masters  والتمـارين  الذي يتضن مجموعـة مـن األنشـطة
التـي تعـزز مهـارات الطـالب الرياضـية عـن طريـق إعطـائهم أمثلـة إضــافية 
محلولة، ويلبـي هـذا الكتـاب حاجـات الطـالب المتـأخرين حتـى سـنة دراسـية 

 .واحدة عن أقرانهم في الصف الدراسي المحدد

 2.222 3.22  4   ت

  322   ن

ـــم لالســـتفادة مـــن المصـــدر المطبـــوع  11-1  Math Triumphsيوجـــه المعل

أكثــــر عــــن مســــتوى  المخصــــص للطــــالب المتــــأخرين ســــنتين دراســــيتين أو
الصف الدراسي،حيث يوفر شرح للدروس خطوة بخطوة وأمثلة لتعزيـز فهـم 
الطـالب للمفــردات وكــذلك أنشـطة تكســبهم مهــارات اتخـاذ القــرار بنــاًء علــى 

 .  اةبيانات ومعلومات معط

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تتوفر مخططات في صفحات االختبارات المعيارية توجه الطالب إلى  11-1
 .الدروس المرتبطة بكل سؤال

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.221 3.13 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

  ٪11.1 .نيالمؤشر الثامن والثالثالنسبة المئوية لمستوى تحقق 
 2.31 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول      
يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم "المواصفة التاسعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.231)، وبانحراف معياري (3.11)تساوي " والمعالجة
، ونسبة (2.21أقل من  -3.1)توسط في المدى ؛ حيث جاء هذا الممتوسطةالمواصفة 

 (.٪11.1)تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (3.11-2.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

 ،(3.11)وتحقق المؤشر الخامس والثالثون بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي قيمته 
رتبة الثانية المؤشر الثالث والثالثون في وبالتالي احتل المرتبة األولى، يليه في الم

ويليه في المرتبة الثالثة المؤشر الثامن ، (3.14)المستوى المتوسط بمتوسط حسابي قيمته 
ويليه في المرتبة الرابعة ، (3.13)والثالثون في المستوى المتوسط بمتوسط حسابي قيمته 

ليه في المرتبة الخامسة وي ،(3.11)المؤشر السادس والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 
في حين جاء المؤشر السابع ، (3.1)المؤشر الرابع والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 

وبذلك احتل المرتبة ( 2.12)والثالثون في المستوى المنخفض جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
 .األخيرة

، (1-11)و، (3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد التالية بدرجة مرتفعة     
، (1-11)، و(1-11)، و(2-11)و، (3-11)و، (4-14)و، (1-14)و، (2-14)و
، ما (1-11)، و(2-11)، و(3-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(1-11)، و(1-11)و

يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في الدليل من المشروع، وجاءت الشواهد 
، (4-11)و( 2-11)، و(3-11)، و(4-11)، و(1-11)و،(3-14)و، (11-4)
 ،في المستوى المتوسط بسبب وجود بعض الفقرات التي تحقق هذه الشواهد( 1-11)و

في بداية كل   Assessment and Interventionيقدم مخطط للتقويم والمعالجة: مثل
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

إرشادات  Exam Viewيقدم  للمعلم من خالل  االختبارات اإللكترونية   11-1
 .لبناء وتصميم اختبارات إلكترونية تشجع التقويم الذاتي لدى الطالب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يقدم إرشادات للمعلم حول كيفية تنفيذ االختبارات المعيارية في الصفحات  11-4
 .الختامية لدعم التقويم الذاتي

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

الذي  Study Notebookاثرائي المطبوع إلالمعلم إلى المصدر ايوجه  11-1
يستطيع الطالب من خالله االستعداد لدراسة الفصل المحدد باختبار 

نفسه لمعرفة مدى تمكنه من المعارف السابقة التي لها عالقة بالفصل 
 .الجديد

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.12 .نيالسابع والثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪22 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والثالث

 .يوفر المحتوى خططاا عالجية متعددة مرتبطة بالتقويم: المؤشر الثامن والثالثون
 Comprehensive يقدم نصائح للمعلم في صـفحات نظـام تقـويم شـامل  11-3

Assessment System    للمعالجــــة اليوميـــة والمكثفـــة حســـب مســــتوى
 .الطالب

 2.222 1.22    4 ت
 

    322 ن

ــم إلــى مصــادر متعــددة للمعالجــة اليوميــة والمكثفــة فــي مراحــل  11-2 يوجــه المعل
 Assessment andالتقــويم الــثالث حســب مســتوى الطــالب فــي فقــرة 

Interventions  في مخطط الفصل. 

 2.12 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

فـــــي كتـــــاب ... " مســـــتعد لدراســـــة فصـــــل" يقـــــدم خيـــــارات المعالجـــــة لفقـــــرة  11-1
الطالـــب، حســــب احتيـــاج كــــل طالـــب بنــــاًء علـــى نتــــائج االختبـــار، وتقســــم 

فـوق مسـتوى الصـف : المعالجة إلى ثـالث مسـتويات حسـب عـدد األخطـاء
الدراســي، ضــمن مســتوى الصــف الدراســي، دون مســتوى الصــف فــي فقــرة 

Diagnostic Assessment 

 2222 2.22   4  ت

   322  ن

فــي درس   Intervention Plannerيقــدم مخطــط التــدخل والمعالجــة  11-4
خططـا عالجيـة متعـددة مرتبطـة باختبـار  Practice Testاختبـار الفصـل 

 .الفصل

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

فــي كــل درس مخططــا   Lesson Resourcesيقــدم للمعلــم فــي فقــرة   11-1
للمصادر المتنوعة التي يمكـن اسـتخدامها للمعالجـة حسـب حاجـة الطـالب 

 (.ضمن  المتوسط/ فوق /دون)

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

 Study Guide andيوجــه المعلــم لالســتفادة مــن المصــدر المطبــوع  11-1

Intervention Masters  والتمـارين  الذي يتضن مجموعـة مـن األنشـطة
التـي تعـزز مهـارات الطـالب الرياضـية عـن طريـق إعطـائهم أمثلـة إضــافية 
محلولة، ويلبـي هـذا الكتـاب حاجـات الطـالب المتـأخرين حتـى سـنة دراسـية 

 .واحدة عن أقرانهم في الصف الدراسي المحدد

 2.222 3.22  4   ت

  322   ن

ـــم لالســـتفادة مـــن المصـــدر المطبـــوع  11-1  Math Triumphsيوجـــه المعل

أكثــــر عــــن مســــتوى  المخصــــص للطــــالب المتــــأخرين ســــنتين دراســــيتين أو
الصف الدراسي،حيث يوفر شرح للدروس خطوة بخطوة وأمثلة لتعزيـز فهـم 
الطـالب للمفــردات وكــذلك أنشـطة تكســبهم مهــارات اتخـاذ القــرار بنــاًء علــى 

 .  اةبيانات ومعلومات معط

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تتوفر مخططات في صفحات االختبارات المعيارية توجه الطالب إلى  11-1
 .الدروس المرتبطة بكل سؤال

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.221 3.13 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والثالث

  ٪11.1 .نيالمؤشر الثامن والثالثالنسبة المئوية لمستوى تحقق 
 2.31 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 1-1-4)يتضح من الجدول      
يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم "المواصفة التاسعة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.231)، وبانحراف معياري (3.11)تساوي " والمعالجة
، ونسبة (2.21أقل من  -3.1)توسط في المدى ؛ حيث جاء هذا الممتوسطةالمواصفة 

 (.٪11.1)تحقق هذه المواصفة تساوي 
، (3.11-2.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

 ،(3.11)وتحقق المؤشر الخامس والثالثون بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي قيمته 
رتبة الثانية المؤشر الثالث والثالثون في وبالتالي احتل المرتبة األولى، يليه في الم

ويليه في المرتبة الثالثة المؤشر الثامن ، (3.14)المستوى المتوسط بمتوسط حسابي قيمته 
ويليه في المرتبة الرابعة ، (3.13)والثالثون في المستوى المتوسط بمتوسط حسابي قيمته 

ليه في المرتبة الخامسة وي ،(3.11)المؤشر السادس والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 
في حين جاء المؤشر السابع ، (3.1)المؤشر الرابع والثالثون بمتوسط حسابي قيمته 

وبذلك احتل المرتبة ( 2.12)والثالثون في المستوى المنخفض جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
 .األخيرة

، (1-11)و، (3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد التالية بدرجة مرتفعة     
، (1-11)، و(1-11)، و(2-11)و، (3-11)و، (4-14)و، (1-14)و، (2-14)و
، ما (1-11)، و(2-11)، و(3-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(1-11)، و(1-11)و

يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في الدليل من المشروع، وجاءت الشواهد 
، (4-11)و( 2-11)، و(3-11)، و(4-11)، و(1-11)و،(3-14)و، (11-4)
 ،في المستوى المتوسط بسبب وجود بعض الفقرات التي تحقق هذه الشواهد( 1-11)و

في بداية كل   Assessment and Interventionيقدم مخطط للتقويم والمعالجة: مثل
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فصل تحت مسمى بدائل التقويم، ونصائح للتقويم يشير إلى أساليب وأدوات التقويم 
يقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ اختبار و ، Tier 3مستوى المعالجة ولكن ال يتضمن  ،للفصل
ولكن لم يتم تزويده بروابط  ،…Get ready for chapterفي بداية كل فصل  التهيئة

وأساليبه  ،داعمه في الدليل من المشروع، ويقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التكويني
 Comprehensiveويم الشاملالمتاحة في كتاب الطالب في صفحة نظام التق

Assessment System ولكن ال  ،وكيفية االستفادة منها ،مزود بصور لهذه المصادر
 .لكترونية وال مصادر إثرائيةإيوجد مصادر 

-11)و، (1-11)و، (1-14)و، (1-14)و، (1-14)و، (1-11)وجاءت الشواهد   
نتيجة ، في المستوى المنخفض جداً ( 1-11)و، (1-11)و، (1-11)و، (11-4(  )1

لغياب العديد من المصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات 
  Assessment and Interventionيتوفر في مخطط للتقويم  منها الف ،المشروع

، Chapter Resource Mastersخيارات للتقويم التشخيصي ضمن المصدر اإلضافي  و 
في مخطط الفصل الذي   Advance Trackerال يوجه المعلم إلى المصدر اإلضافيو 

نشاء  ،وتشخيص آداء الطالب ،يعطيه فرصة إدارة االختبارات التشخيصية والمبدئية وا 
 الكتروني إلال يوجه المعلم للمصدر او  ،انترنتإلمن خالل ا لطالبتقارير عن مستوى ا

Exam Viewمبدئية مخصصة / الذي يعطي المعلم فرصة إعداد اختبارات تشخيصية
 أو ،NCTM)مجموعة فصول بما يتوافق مع معايير محددة  فصل أو أو ،لكل درس

كان نوع األسئلة ونسخ  غيرها، مع إمكانية عمل مفتاح لإلجابات أياً  معايير الوالية أو
متعددة من االختبار الواحد لالستفادة منها كاختبارات بديلة ال يقدم شرح لفكرة األسئلة 

-Griddedاجابة باإلضافة إلى أساليب متعددة لإلجابة عنها في فقرة  إلوطريقة تحديد ا

Response Questions لشرح فكرة اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى 
وأيضا ال تتوفر االختبارات المعيارية في ، شروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها

  .المالحق لعدم توفرها في كتاب الطالب من الدليل من منتجات المشروع
 
 
 

492 
 

 " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات: "المواصفة العاشرة
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 
 :المعلم الصف األول الثانوي كما يلي

 (32-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " يوظف التقنية  لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"العاشرة 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للمعلم: والثالثونالمؤشر التاسع 
لكترونيـة مـن الكتــاب إيوجـه المعلـم إلـى روابــط إلكترونيـة تتضـمن نســخة  11-3

eBook أنترنتإلعلى موقع الشركة على ا.Glencoe.com 

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

، Planning for Successيقـــدم فـــي صـــفحات التخطـــيط للنجـــاح  11-2
رؤيــــة شــــاملة  State-of-the-Art Technologyالمصــــادر التقنيــــة 

مدعمـــة بالصـــور لجميـــع المصـــادر التـــي تـــدعم المعلـــم فـــي تعلـــيم وتعلـــم 
 .الرياضيات في مقدمات الدليل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

الــذي يعطيــه فرصــة Exam View الكترونــيإليوجــه المعلــم للمصــدر ا 11-1
ــــارات  فصــــل أو أو ،وأوراق العمــــل مخصصــــة  لكــــل درس ،بنــــاء االختب

معــايير  أو NCTM)مجموعــة فصــول بمــا يتوافــق مــع معــايير محــددة 
وبمــا يتناســب مــع مســتوى الفصــل مــع إمكانيــة عمــل  ،(غيرهــا الواليــة أو

ورقـة  /ونسخ متعددة من االختبـار ،مفتاح لإلجابات أيًا كان نوع األسئلة
 .العمل لالستفادة منها كنسخ بديلة

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 Teach with Techيــزود المعلــم فــي كــل درس مــن خــالل فقــرات  11-4

رشـادات تسـاعده عنـد اسـتخدام  Interactive Whiteboardو بأفكـارا وا 
 .التقنية في التدريس

 2.22 2.22   4  ت
   322  ن

ــم 11-1 فــي دروس   Teaching Tipsفــي فقــرة  يقــدم أفكــارا ونصــائح للمعل
 ،Graphing Technology Lab مثـل)معامـل البرمجيـات الهندسـة 

Spreadsheet Lab،(Geometry Lab 

 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

فـي  Technology for Every Lessonيوجـه المعلـم مـن خـالل فقـرة  11-1
الكترونيـــة المتاحـــة لكـــل درس تشـــمل إلمخطـــط الفصـــل إلـــى المصـــادر ا

قــرص مـــرن يــوفر للمعلـــم مصــادرا متنوعـــة تســاعده فـــي تخطــيط وتقـــديم 
 Teacher Worksوفـي تقيـيم أداء الطـالب ومتـابعتهم مثـل  ،الـدروس

Plus- Diagnostic and Assessment planner - Pluse-

Solution Manuel وغيرها. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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فصل تحت مسمى بدائل التقويم، ونصائح للتقويم يشير إلى أساليب وأدوات التقويم 
يقدم إرشادات للمعلم لتنفيذ اختبار و ، Tier 3مستوى المعالجة ولكن ال يتضمن  ،للفصل
ولكن لم يتم تزويده بروابط  ،…Get ready for chapterفي بداية كل فصل  التهيئة

وأساليبه  ،داعمه في الدليل من المشروع، ويقدم للمعلم خلفية نظرية حول التقويم التكويني
 Comprehensiveويم الشاملالمتاحة في كتاب الطالب في صفحة نظام التق

Assessment System ولكن ال  ،وكيفية االستفادة منها ،مزود بصور لهذه المصادر
 .لكترونية وال مصادر إثرائيةإيوجد مصادر 

-11)و، (1-11)و، (1-14)و، (1-14)و، (1-14)و، (1-11)وجاءت الشواهد   
نتيجة ، في المستوى المنخفض جداً ( 1-11)و، (1-11)و، (1-11)و، (11-4(  )1

لغياب العديد من المصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من الدليل من منتجات 
  Assessment and Interventionيتوفر في مخطط للتقويم  منها الف ،المشروع

، Chapter Resource Mastersخيارات للتقويم التشخيصي ضمن المصدر اإلضافي  و 
في مخطط الفصل الذي   Advance Trackerال يوجه المعلم إلى المصدر اإلضافيو 

نشاء  ،وتشخيص آداء الطالب ،يعطيه فرصة إدارة االختبارات التشخيصية والمبدئية وا 
 الكتروني إلال يوجه المعلم للمصدر او  ،انترنتإلمن خالل ا لطالبتقارير عن مستوى ا

Exam Viewمبدئية مخصصة / الذي يعطي المعلم فرصة إعداد اختبارات تشخيصية
 أو ،NCTM)مجموعة فصول بما يتوافق مع معايير محددة  فصل أو أو ،لكل درس

كان نوع األسئلة ونسخ  غيرها، مع إمكانية عمل مفتاح لإلجابات أياً  معايير الوالية أو
متعددة من االختبار الواحد لالستفادة منها كاختبارات بديلة ال يقدم شرح لفكرة األسئلة 

-Griddedاجابة باإلضافة إلى أساليب متعددة لإلجابة عنها في فقرة  إلوطريقة تحديد ا

Response Questions لشرح فكرة اإلجابة عن األسئلة اإللكترونية باإلضافة إلى 
وأيضا ال تتوفر االختبارات المعيارية في ، شروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها

  .المالحق لعدم توفرها في كتاب الطالب من الدليل من منتجات المشروع
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 " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات: "المواصفة العاشرة
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة التاسعة في دليل 
 :المعلم الصف األول الثانوي كما يلي

 (32-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 " يوظف التقنية  لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"العاشرة 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 .يوجه إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للمعلم: والثالثونالمؤشر التاسع 
لكترونيـة مـن الكتــاب إيوجـه المعلـم إلـى روابــط إلكترونيـة تتضـمن نســخة  11-3

eBook أنترنتإلعلى موقع الشركة على ا.Glencoe.com 

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

، Planning for Successيقـــدم فـــي صـــفحات التخطـــيط للنجـــاح  11-2
رؤيــــة شــــاملة  State-of-the-Art Technologyالمصــــادر التقنيــــة 

مدعمـــة بالصـــور لجميـــع المصـــادر التـــي تـــدعم المعلـــم فـــي تعلـــيم وتعلـــم 
 .الرياضيات في مقدمات الدليل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

الــذي يعطيــه فرصــة Exam View الكترونــيإليوجــه المعلــم للمصــدر ا 11-1
ــــارات  فصــــل أو أو ،وأوراق العمــــل مخصصــــة  لكــــل درس ،بنــــاء االختب

معــايير  أو NCTM)مجموعــة فصــول بمــا يتوافــق مــع معــايير محــددة 
وبمــا يتناســب مــع مســتوى الفصــل مــع إمكانيــة عمــل  ،(غيرهــا الواليــة أو

ورقـة  /ونسخ متعددة من االختبـار ،مفتاح لإلجابات أيًا كان نوع األسئلة
 .العمل لالستفادة منها كنسخ بديلة

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 Teach with Techيــزود المعلــم فــي كــل درس مــن خــالل فقــرات  11-4

رشـادات تسـاعده عنـد اسـتخدام  Interactive Whiteboardو بأفكـارا وا 
 .التقنية في التدريس

 2.22 2.22   4  ت
   322  ن

ــم 11-1 فــي دروس   Teaching Tipsفــي فقــرة  يقــدم أفكــارا ونصــائح للمعل
 ،Graphing Technology Lab مثـل)معامـل البرمجيـات الهندسـة 

Spreadsheet Lab،(Geometry Lab 

 2.12 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

فـي  Technology for Every Lessonيوجـه المعلـم مـن خـالل فقـرة  11-1
الكترونيـــة المتاحـــة لكـــل درس تشـــمل إلمخطـــط الفصـــل إلـــى المصـــادر ا

قــرص مـــرن يــوفر للمعلـــم مصــادرا متنوعـــة تســاعده فـــي تخطــيط وتقـــديم 
 Teacher Worksوفـي تقيـيم أداء الطـالب ومتـابعتهم مثـل  ،الـدروس

Plus- Diagnostic and Assessment planner - Pluse-

Solution Manuel وغيرها. 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

  Math in Motionيوجه المعلم من خـالل فقـرة الرياضـيات المتحركـة  11-1
مثـل رسـوم متحركـة )لكترونية تقدم صورا رياضية متحركة إإلى مصادر 
Animation معمــــــــــــــل الرياضــــــــــــــيات التفــــــــــــــاعلي  أوLab 

ClassroomInteractive .) 

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

إلـى العديــد مــن  Glencoe.comيوجـه المعلــم مــن خـالل موقــع الشــركة  11-1
 .المصادر التقنية المتنوعة التي تساعده في تطوير أدائه المهني

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 2.311 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
  ٪31.1 .نيوالثالث النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .يوجه مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للطالب: المؤشر األربعون
ضــــافية للطالــــب فــــي إيقـــدم للمعلــــم إرشــــادات مــــن خــــالل فقــــرة تــــدريبات  42-3

StudentWorks Plus  لالستفادة من محتويات قـرص مـرن مرفـق مـع
 اً الكتــــاب وروابـــــط إلكترونيــــة للمحتـــــوى تتضــــمن أوراق عمـــــل، وعروضـــــ

 .توضيحية في مخطط الفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

لكترونيــة مــن كتــاب إيوجــه المعلــم إلــى روابــط إلكترونيــة تتضــمن نســخة  42-2
 Glencoe.com أنترنـتإلعلـى موقـع الشـركة علـى ا  eBookالطالـب

 ،تتضــمن العديــد مــن المصــادر واألدوات الدراســية المقــروءة والمســموعة
ــــى نفــــس إالتــــي يمكــــن الوصــــول إليهــــا مــــن خــــالل روابــــط  لكترونيــــة عل

 .الصفحة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Technology for Everyيقــــدم فــــي فقــــرة التقنيــــة لكــــل درس 42-1

Lesson  رابـــطMath Online  يتضـــمن فـــي مخطـــط الفصـــل الـــذي
قائمة بأدوات الدراسة ومصـادر الـدروس، ومصـادر الفصـول والوحـدات، 

، Examplesومصادر إضافية أخرى مصنفة بمـا يناسـب الطالـب مثـل 
Personal Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in 

Motion،ReviewVocabulary 

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر األربعالمتوسط 

  ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األربع

 .يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية: المؤشر الحادي واألربعون

 Extend يوجــه المعلـــم إلـــى تطبيقـــات إلكترونيـــة فـــي دروس التوســـع   43-3
 ،تتضــــمن  تطبيقــــات المعرفــــة الرياضــــية كإنشــــاء الجــــداول اإللكترونيــــة

البرمجيـات الهندسـية  أو ،تطبيق الحاسبات البيانيـة أو ،الرسوم بأنواعهاو 
 .لتطوير المعرفة وغيرها

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

الــذي يتضــمن Interactive Classroom يوجــه المعلــم إلــى القــرص  43-2
لكـــــل درس فـــــي  PowerPoint Presentationsمرئيـــــة  اً عروضـــــ
 Minute Check Transparencies 5واختبــارات قصــيرة  ،الكتــاب

وروابـط أخـرى  ،Math in Motion Videosلكـل درس  ومقاطع فيـديو
 .لمواقع تدعم تعلم الطالب على كل درس يتم تناوله

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

 2.22 3.22 .نيتحقق المؤشر الحادي واألربعالمتوسط الحسابي لمستوى 

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي واألربع

 2.22 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

 ٪31.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة العاشرة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول   
، وبانحراف (2.11)تساوي " يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات"المواصفة العاشرة 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ حيث جاء هذا (2.22)معياري 
 (.٪31.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11)المتوسط في المدى األقل من 

، (3.22-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
واحتل  ،(3.22)وتحقق المؤشر الحادي واألربعون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 
( 2.22)ي قيمته المرتبة األولى، يليه في المرتبة الثانية المؤشر األربعون بمتوسط حساب

 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المنخفض،    

والمنخفض جدًا حيث جاءت جميع الشواهد في المستوى المنخفض جدًا ماعدا شاهد واحد 
-43)و، (4-11)، وشاهدان بدرجة متوسطة هما (1-11)فقط تحقق بدرجة مرتفعة هو

 Teach with Tech وذلك لكون الدليل يزود المعلم من خالل فقرات  ،(3

رشادات تساعده عند استخدام التقنية في  Interactive Whiteboardو بأفكار وا 
 Extend التدريس، وكذلك يوجه المعلم إلى تطبيقات إلكترونية في دروس التوسع 

 أو ،الرسوم بأنواعها ،تتضمن تطبيقات المعرفة الرياضية كإنشاء الجداول اإللكترونية
 البرمجيات الهندسية  في الدليل من المشروع، ولكن ال أو ،تطبيق الحاسبات البيانية

حيث يالحظ غياب تام لجميع  ،يرتقى لمستوى الدعم المقدم في الدليل للسلسلة األصل
التي تتضمن روابط إلكترونية توفر  ،في الدليل للسلسلة األصل مصادر التقنية المتضمنة

 Glencoe.com.أنترنتإلعلى موقع الشركة على ا eBookلكترونية من الكتاب إنسخة 

، المصادر التقنية Planning for Successال يتوفر في صفحات التخطيط للنجاح 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

  Math in Motionيوجه المعلم من خـالل فقـرة الرياضـيات المتحركـة  11-1
مثـل رسـوم متحركـة )لكترونية تقدم صورا رياضية متحركة إإلى مصادر 
Animation معمــــــــــــــل الرياضــــــــــــــيات التفــــــــــــــاعلي  أوLab 

ClassroomInteractive .) 

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

إلـى العديــد مــن  Glencoe.comيوجـه المعلــم مــن خـالل موقــع الشــركة  11-1
 .المصادر التقنية المتنوعة التي تساعده في تطوير أدائه المهني

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 2.311 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والثالث
  ٪31.1 .نيوالثالث النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .يوجه مصادر تقنية متنوعة لدعم تعليم وتعلم الرياضيات للطالب: المؤشر األربعون
ضــــافية للطالــــب فــــي إيقـــدم للمعلــــم إرشــــادات مــــن خــــالل فقــــرة تــــدريبات  42-3

StudentWorks Plus  لالستفادة من محتويات قـرص مـرن مرفـق مـع
 اً الكتــــاب وروابـــــط إلكترونيــــة للمحتـــــوى تتضــــمن أوراق عمـــــل، وعروضـــــ

 .توضيحية في مخطط الفصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

لكترونيــة مــن كتــاب إيوجــه المعلــم إلــى روابــط إلكترونيــة تتضــمن نســخة  42-2
 Glencoe.com أنترنـتإلعلـى موقـع الشـركة علـى ا  eBookالطالـب

 ،تتضــمن العديــد مــن المصــادر واألدوات الدراســية المقــروءة والمســموعة
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 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 Technology for Everyيقــــدم فــــي فقــــرة التقنيــــة لكــــل درس 42-1
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 2.222 2.22 4    ت

 322    ن
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 2.22 2.22   4  ت
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
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State-of-the-Art Technology بالصور لجميع  التي تقدم رؤية شاملة مدعمة
 Exam الكتروني إلالمصادر التي تدعم المعلم، وال توجد فقرات توجه المعلم للمصدر ا

View أو ،وأوراق العمل مخصصة  لكل درس ،الذي يعطيه فرصة بناء االختبارات 
 معايير الوالية أو أو NCTM)بما يتوافق مع معايير محددة  ،مجموعة فصول أو ،فصل
مع مستوى الفصل مع إمكانية عمل مفتاح لإلجابات أيًا كان نوع  وبما يتناسب ،(غيرها

ال توجد و ورقة العمل لالستفادة منها كنسخ بديلة،  /ونسخ متعددة من االختبار ،األسئلة
في مخطط  Technology for Every Lessonفقرات توجه المعلم من خالل فقرة 

تساعده في تخطيط وتقديم  التي تشمل قرص مرن يوفر للمعلم مصادر متنوعة ،الفصل
 Teacher Works Plus- Diagnosticوفي تقييم أداء الطالب ومتابعتهم مثل ،الدروس

and Assessment planner - Plus  e-Solution Manuel،  ومن المصادر التي
توفرها هذه الفقرة السبورة التفاعلية، تسجيالت صوتية، تسجيل مرئي، مدونة، جهاز 

نترنت، برمجة تحرير الصور، َالة إ .التوثيقية، نظام استجابة الطالب العرض، الكاميرا
 Math inال توجد فقرة الرياضيات المتحركة و التصوير الرقمية، نظام إجابات الطالب، 

Motion   مثل )لكترونية تقدم صورا رياضية متحركة إالتي توجه المعلم إلى مصادر
 Lab   Classroomمعمل الرياضيات التفاعلي  أو Animationرسوم متحركة 

Interactive .) ،توجد فقرة  الو ال توجد فقرات تشير إلى التطوير المهني لكل فصل
لالستفادة من محتويات قرص مرن   Student Works Plusتدريبات إضافية للطالب في

ضيحية في تو  اً مرفق مع الكتاب وروابط إلكترونية للمحتوى تتضمن وأوراق عمل، وعروض
، Examplesمخطط الفصل، ومصادر إضافية أخرى مصنفة بما يناسب الطالب مثل 

Personal Tutor ،Self-Check Quizzes ،Math in Motion،Review 

Vocabulary  يوجه المعلم إلى القرص Interactive Classroom الذي يتضمن
واختبارات قصيرة  ،لكل درس في الكتاب PowerPoint Presentationsمرئية  اً عروض

5 Minute Check Transparencies لكل درس  ومقاطع فيديوMath in Motion 

Videos وروابط أخرى لمواقع تدعم تعلم الطالب على كل درس يتم تناوله. 
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 :خالصة نتائج المحور األول لدليل المعلم الصف األول الثانوي 
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور السابق ذكرها وتحليلها،      

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 43)مواصفات، تضمنت ( 32)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 33-1-4)وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي

 (33-1-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول المواصفات التربوية لدليل المعلم 

 .الصف األول الثانوي
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 متوسط ٪11.1 2.22 3.11 .يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالب 3
 1 متوسط ٪13 2.31 2.31 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن 2
 3 مرتفع ٪11.1  2.33 2.12 .يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل 1

4 
 التعلم النوعي  لالتجاه نحويقدم المحتوى دعمًا للمعلم 

QualitativeLearning المداخل  المتعددMulti-Approaches 
Learning 

 2 مرتفع 11.1٪ 2.21 2.11

 1 متوسط ٪12.1 2.21 3.13 .يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية 1
 1 متوسط ٪11 2.21 3.11 .الرياضية لدى الطالبيدعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات  1

1 
 Practicing important tasks and يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة

skills تدعم الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي. 
 4 متوسط 11.1٪ 2.21 2.22

 1 منخفض ٪42.4 2.212 3.23 .يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها 1

1 
يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم 

 .والمعالجة

 1 متوسط 11.1٪ 2.31 3.11

32 
منخفض  ٪31.1 2.31 2.11 .يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات

 جداً 
32 

 متوسط ٪11.1 2.21 3.11 .مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للمحور (  33-1-4)يتضح من الجدول    
درجة التزام كتاب  ، وبذلك تكون(2.21)، وبانحراف معياري (3.11)األول الكلي تساوي 

بالمواصفات التربوية كما تظهر ( من منتجات المشروع)الطالب للصف األول الثانوي 
حيث تقع قيمة ؛ متوسطة ( من منتجات السلسلة األصل)للصف العاشر  دليل المعلمفي 
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، ونسبة التحقق تساوي  (2.21أقل من  و – 3.12)هذا المتوسط في المدى بين 
(11.1٪ ) 

، (2.12-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين    
لمحتوى بالترابط المنطقي يتسم ا"المواصفة الثالثة : وتحققت مواصفتان بدرجة مرتفعة هما

يقدم "، تليها المواصفة الرابعة (2.12)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته " والتكامل
بمتوسط حسابي قيمته " التعلم النوعي المتعدد المداخل المحتوى دعمًا للمعلم لالتجاه نحو

(2.11 .) 

يتسم المحتوى "المواصفة الثانية : وتحققت ست مواصفات بدرجة متوسطة هي    
، وجاءت (2.31)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته " بالشمول والعمق والتوازن

يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة تدعم الطالب في المذاكرة "المواصفة السابعة 
، تليها المواصفة األولى (2.22)في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قيمته " والتنظيم الذاتي

في ( 3.11)بمتوسط حسابي قيمته " المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميع الطالبيقدم "
يدعم المحتوى المعلم "المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاءت المواصفة السادسة 

، وفي (3.11)بمتوسط حسابي قيمته " في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى الطالب
يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم "ة التاسعة المرتبة السابعة جاءت المواصف

، تليها المواصفة (3.11)بمتوسط حسابي قيمته " متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة
في المرتبة " يقدم المحتوى دعمًا للمعلم ليجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية"الخامسة 

 (.3.13)الثامنة بمتوسط حسابي قيمته 
" يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات، وطرائق تقديمها"وتحققت المواصفة الثامنة      

 (.3.23)بدرجة منخفضة وفي المرتبة التاسعة وبمتوسط حسابي قيمته 
يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم "وفي المستوى المنخفض جدًا جاءت المواصفة العاشرة    

 (.2.11)بمتوسط حسابي قيمته في المرتبة األخيرة و " الرياضيات
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 :اإلجابة عن السؤال الفرعي السادس
ما مستوى تحقق المواصفات الفنية في دليل المعلم "ينص السؤال الفرعي السادس على  

الثاني، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي في : للرياضيات للصفوف
 .المملكة العربية السعودية؟

محور المواصفات " لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثاني التي تمثل    
الذي يركز على الشروط العلمية، التي تتناول المنتج التعليمي من الناحية المادية  "الفنية

الظاهرية، وتتمثل في التصميم الظاهري، واإلخراج الفني، لكافة مكونات الكتاب، وهي 
التي يجب أن تلتزم  ،المتحققة في منتجات السلسلة األصل لدليل المعلم تلك المواصفات

بها أدلة المعلم للرياضيات للصفوف المستهدفة بجزأيها؛ الفصل الدراسي األول، والفصل 
الدراسي الثاني من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية، ويتم تناول نتائج 

واصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى تحقق هذا المحور بتحليل نتائج كل م
ومن ثم عرض نتائج المواصفات  ،وترتيبها الكلي لهذا المحور لكل صف ،المواصفات

 : للصفوف مجتمعة كما يلي
 : المواصفات الفنية: الصف الثاني االبتدائي المحور الثاني-4

فات لدليل المعلم للصف مواص( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور       
من منتجات مشروع )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : الثاني االبتدائي

وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل (. تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا 

 :المحور كما يلي
 يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة األغلفة  : المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( -32-4-4)يوضح الجدول 
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 

 :االبتدائي، وهي كما يليالمعلم للصف الثاني 
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 ( 32-1-4)جدول 

 اولىألالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة ا
 "يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة األغلفة"

 المؤشرات والشواهد 

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي لكتاب الطالب والصف: المؤشر الثاني واألربعون

13-4 
يتسق تصميم غالف الدليل مع غالف كتاب الطالب من حيث األلوان 

 . والصور

 2 2.22   4  ت

   322  ن

13-3 
تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف 

 .بالمحتوى

 2 2 4    ت

 322    ن

13-4 
والسنة على  ،والصف المستهدف ،تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب

 .األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب

 2 2.22   4  ت

   322  ن

13-1 
    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب

    322 ن 2 1

 2.22 3.11  .نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربعالمتو 

 ٪11.1 .الثاني واألربعين النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 .  ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان:  المؤشر الثالث واألربعون

14-4 
    4 ت .من حيث تدرج األلوانالغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي 

    322 ن 2 1

14-3 
الداخلية من حيث األغلفة تظهر صورة الغالف الخارجي على 

 .التصميم واأللوان

    4 ت

    322 ن 2 1
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 .يتسم الدليل بجودة التجليد :المؤشر الرابع واألربعون

11-4 
 2 1    4 ت .يكون غالف الكتاب الخارجي من النوع السميك يصعب تمزقة

    322 ن

11-3 
 2 1    4 ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية

    322 ن

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
1 2 

 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
322٪ 

 .تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر الخامس واألربعون

522 
 

 المؤشرات والشواهد 

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

15-4 
    4 ت   .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها

    322 ن 2 1

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع
1 2 

 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع
322٪ 

 .يتميز الدليل بسهولة استعماله: المؤشر السادس واألربعون

16-4 
غالقة  ت  .يتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 

  2 4 

 322 2   ن 2 2

16-3 
 3 1   ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر

 21 11   ن 2.122 2.11

 2.11 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

 ٪21 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

 2.212 2.1 .اولىألالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ا

 ٪11.1  .اولىألالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة ا

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول     
، (2.1)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

؛ حيث جاء  مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.212)وبانحراف معياري 
 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)هذا المتوسط في المدى بين 

، وتحقق (1-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
ثالثة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاءت المؤشرات الثالث واألربعون والرابع واألربعون 

بينما تحقق ، (1.22)والخامس واألربعون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
وفي المرتبه  ،ودرجته متوسطة( 3.11) المؤشر الثاني واألربعون بمتوسط حسابي قيمته

أما المؤشر السادس واألربعون تحقق بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته ، الثانية
 . ، واحتل بذلك المرتبة األخيرة(2.11)
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 ( 32-1-4)جدول 
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ثالثة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاءت المؤشرات الثالث واألربعون والرابع واألربعون 

بينما تحقق ، (1.22)والخامس واألربعون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
وفي المرتبه  ،ودرجته متوسطة( 3.11) المؤشر الثاني واألربعون بمتوسط حسابي قيمته

أما المؤشر السادس واألربعون تحقق بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته ، الثانية
 . ، واحتل بذلك المرتبة األخيرة(2.11)
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، (3-41)، و(4-42)، و(1-42)، و(3-42)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر تلك ( 3-41)، و(2-44)، و(3-44)، و(2-41)و

 .الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
بدرجة منخفضة ألن طريقة تثبيت الورق قد تسبب تمزقها مع ( 2-41)وتحقق الشاهد  

 .االستعمال المتكرر
وذلك ألنه لم تتوفر  ،في المستوى المنخفض جداً ( 3-41)، و(2-42)وجاء الشاهدان    

التي تصف الغالف وارتباطه بالمحتوى، كما أن  About the Coverفقرة حول الغالف 
 .التجليد ال يناسب تثبيت األوراق مع االستعمال المتكرر

 :التصميم واإلخراجتتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث  :المواصفة الثانية

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 

 :المعلم للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 

 .ية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحساب
 "تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض متوسط مرتفع
منخفض 

 جدا

 .الطباعةيتسم الدليل بجودة : المؤشر السابع واألربعون

17-4 
  4   ت .تظهر صورة كتاب الطالب واضحة ومتناسقة

 ن 2 3
  322  

17-3 
   4  ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الدليل بشكل واضح

   322  ن 2 2

17-4 
يظهر الثبات في حجم الخط ونوعه لكل فقرة بنمطية محددة في 

 .سائر الدليل

  2 2  ت
  12 12  ن 22.11 3.1

17-1 
تظهر مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث األلوان ونوع 

 .الخط وحجمه

    4 ت
    322 ن 2 1

17-5 
ميزت حلول التدريبات على صورة كتاب الطالب بلون آخر بشكل 

 .واضح يسهل قراءته

   2 2 ت
   12 12 ن 22.11 2.1

17-6 
  4   ت  .وضعت حلول التدريبات في مكانها المناسب

  322   ن 2 3
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض متوسط مرتفع
منخفض 

 جدا

 
 2.213 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 
 ٪13 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الدليل والتمايز بينها  :المؤشر الثامن واألربعون

10-4 

يصف  Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة  
والنقاط المحورية المرتبطة بكل  ،محتويات كتاب الطالب كفصول

 .فصل

   2 2 ت

2.1 22.11 
 ن

12 12   

10-3 
مفصل خصصت فيه صفحة لكل فصل  Contentsيتوفر فهرس 

 .داخل الكتاب يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

 ت
  4  

  322   ن 2 3

10-4 
واالختبار  ،يرتبط كل فصل في الفهرس بالنقاط المحورية التابعة له

متعددة للتعلم  وصور ،مهارات التفكير العلياو وتدريبات  ،المعياري
 .الالحق، واليدويات

 ت
  4  

  322   ن 2 3

10-1 
2.12 2 2   ت  .تتسق الفهارس في الدليل مع فهارس كتاب الطالب

 12 12   ن 22.11 2

10-5 
 ت .تبرز آلوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية واحدة

  4  3 2 

    322   ن

10-6 
 2 2 4    ت . تظهر جميع مكونات الدليل األساسية في صفحات الفهارس

 ن
   322 

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع
3 2.214 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع

  .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل: المؤشر التاسع واألربعون

17-4 
    4 ت .ثابتة في سائر الدليل و وألوانتبرز كل مهمة بتصميم خاص 

    322 ن 2 1

17-3 
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الدليل لكل نوع 

 .من هذه العناوين

  2 2  ت

  12 12  ن 22.11 3.1

17-4 
حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الدليل لكل نوع 

 .من هذه العناوين

   4  ت

2 

2 

   322  ن

17-1 
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر 

 .الدليل

    4 ت
1 

2 

    322 ن

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
2.11 2.211 

 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
11.2٪ 
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، (3-41)، و(4-42)، و(1-42)، و(3-42)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
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 .ية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحساب
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 .الطباعةيتسم الدليل بجودة : المؤشر السابع واألربعون
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17-3 
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   322  ن 2 2
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يظهر الثبات في حجم الخط ونوعه لكل فقرة بنمطية محددة في 

 .سائر الدليل

  2 2  ت
  12 12  ن 22.11 3.1

17-1 
تظهر مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث األلوان ونوع 
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    322 ن 2 1
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 .داخل الكتاب يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها
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10-5 
 ت .تبرز آلوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية واحدة

  4  3 2 
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10-6 
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 ن
   322 

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع
3 2.214 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع

  .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل: المؤشر التاسع واألربعون

17-4 
    4 ت .ثابتة في سائر الدليل و وألوانتبرز كل مهمة بتصميم خاص 

    322 ن 2 1

17-3 
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الدليل لكل نوع 

 .من هذه العناوين
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17-4 
حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الدليل لكل نوع 

 .من هذه العناوين
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   322  ن
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يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر 

 .الدليل

    4 ت
1 
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    322 ن

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
2.11 2.211 
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11.2٪ 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض متوسط مرتفع
منخفض 

 جدا

 .يظهر الثبات واالستمرارية في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر: المؤشر الخمسون

51-4 
بنمطية واحدة في   يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها

   .سائر الدليل

   2 2 ت

   12 12 ن 22.11 2.1

51-3 
يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر 

   .الدليل

 2 1    4 ت

      322 ن

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس
2.11 2.211 

 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخمس
13.11٪ 

 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الدليل وفق نوع المحتوى: المؤشر الحادي والخمسون

54-4 
دروس  الصممت صفحات الدروس بشكل متمايز وفق تنوع هذه 

دروس االستكشاف، التوسع، )مثل  ،بنمطية محددة في سائر الدليل
 .....(الدروس التي تتناول المعرفة الرياضية، دروس حل المشكالت

    4 ت

1 

2 

 ن
322    

54-3 
صممت صفحات افتتاحية الفصل بطرق متمايزة وبنمطية محددة 

 .ترتبط بالمحتوى الرياضي الفصل في سائر الدليل

   4  ت
   322  ن 2 2

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس
2.1 2.22 

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

 .يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: المؤشر الثاني والخمسون

53-4 
   4  ت .زاهية تشجع عملية التعلم بألوان تظهر األشكال 

   322  ن 2 2

53-3 
    4 ت .إلى التعلم تدفعه ترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية 

    322 ن 2 1
 2.22. 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

 .تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الثالث والخمسون

54-4 
 2 1    4 ت .األشكال من االزدحام والمشتتات تخلو

    322 ن

54-3 
 2 1    4 ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة

    322 ن

54-4 
 2 1    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض متوسط مرتفع
منخفض 

 جدا

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الرابع والخمسون

51-4 
 2 1    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف

    322 ن

51-3 
    4 ت .ترتبط  األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الدليل

1 2 

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 2.214 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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 ن
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 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

 .يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: المؤشر الثاني والخمسون

53-4 
   4  ت .زاهية تشجع عملية التعلم بألوان تظهر األشكال 

   322  ن 2 2

53-3 
    4 ت .إلى التعلم تدفعه ترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية 

    322 ن 2 1
 2.22. 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

 .تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الثالث والخمسون

54-4 
 2 1    4 ت .األشكال من االزدحام والمشتتات تخلو

    322 ن

54-3 
 2 1    4 ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة

    322 ن

54-4 
 2 1    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

524 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
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 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الرابع والخمسون

51-4 
 2 1    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف

    322 ن

51-3 
    4 ت .ترتبط  األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الدليل

1 2 

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 2.214 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11.2 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)من الجدول يتضح 
تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.214)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " واإلخراج
، ونسبة تحقق (1-2.21)لمدى ما بين المواصفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في ا

 (.٪11.2)هذه المواصفة تساوي 
 (1-3)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين   

فقد تحقق المؤشران الثالث والخمسون والرابع ، وتحققت ستة شواهد بدرجة مرتفعة
، المرتبة األولىوحصال على  ،(1)وبمتوسط حسابي قيمته  ،والخمسون بدرجة مرتفعة

يليه المؤشر  ،(2.11)يليهما في المرتبة الثانية المؤشر الخمسون بمتوسط حسابي قيمته 
 ،(2.1)الحادي والخمسون والثاني والخمسون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 

أيضا درجته مرتفعة ومتوسطه  ،يليهما في المرتبة الرابعة المؤشر التاسع واألربعون
المؤشر السابع واألربعون بدرجة  يأتيأما في المرتبة الخامسة  ،(2.11)الحسابي قيمته 

وفي المرتبة السادسة واألخير يكون المؤشر ، (3.11)وبمتوسط حسابي مقداره  ،متوسطة
 ( .3)وبمتوسط حسابي قيمته  ،الثامن واألربعون ودرجته منخفضة

، (3-41)، و(3-41)، و(1-41)، و(4-41)تيجة لتحقق الشواهد ووتعزى هذه الن 
، (2-11)، و(3-11)، و(2-12)، و(3-13)، و(2-12)، و(3-12)، و(4-41)و
في المستوى المرتفع ما يدل على توفر تلك الفقرات ( 2-14)، و(3-14)، و(1-11)و

 .التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
-12)، و(2-13)، و(1-41)، و(2-41)، و(1-41)و، (2-41)وجاءت الشواهد    
في المستوى المتوسط ألنها ضمنت الفصول في صفحتي فهرس دون تخصيص ( 3

ن الفهارس لم تشر إلى أكما في الكتاب األصل، إضافة إلى  ،صفحة لكل فصل على حدا
 ،تمثيل البيانات: التي توفرت في الكتاب  ضمن فصلي Extra Practice: دروس
، والوزن، في حين توفرت في الكتاب األصل ضمن كافة الفصول ،وقياس السعة ،اوقراءته

 .مع عدم توفر النقاط المحورية المرتبطة بكل فصل
في ( 1-41)، و(1-41)، و(2-41)، و(1-41)، و(3-41)وجاءت الشواهد    

في المستوى المنخفض ( 1-41)، و(4-41)المستوى المنخفض، بينما جاء الشاهدان 
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واالختبار المعياري  ،ألنه ال يرتبط كل فصل في الفهرس بالنقاط المحورية التابعة له، جداً 
وفي بعض ، وصور متعددة للتعلم الالحق، واليدويات ،وتدريبات مهارات التفكير العليا

الكتاب من ملخص المحتويات،  الفصول لم تتوفر النقاط المحورية المرتبطة به، ولخلو
 .بشكل عام واالكتفاء بفهرس للفصول

 :يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل :المواصفة الثالثة
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 34-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل 
 :المعلم للصف الثاني االبتدائي،  وهي كما يلي
 (34-1-4)جدول 

 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
 "وعالمات الترقيم في الدليليتسق الترميز "

المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الدليل: المؤشر الخامس والخمسون

55-4 
 2 1    4 .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدليل 

322    

55-3 
 2 1    4 .تستخدم رموز لها داللة علمية

322    

55-4 
 2 1    4 .يقدم تعريفًا للرموز المستخدمة في الدليل في كل فصل

322    

55-1 
 2 1    4 .توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى

322    

55-5 
 2 1    4 . واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى اً تستخدم رموز 

322    

 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس 

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس 

 .متسقة في جميع أجزائه ترقم صفحات الدليل بطريقة :المؤشر السادس والخمسون

56-4 
ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام المتسلسلة وحرف 

 . هجائي ليكون مستقاًل عن بقية الفصول
4    1 2 

322    

56-3 
ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول المتضمنة في 

 .الدليل
4    

1 2 

322    

56-4 
واألحرف تتنوع بنوع المحتوى  ،صفحات المالحق باألرقام المتسلسلةترقم 

 .في المالحق
   4 

2 

2 

   322 
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)من الجدول يتضح 
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 2.211 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 2.21 2.1 .الثالثةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 
 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 34-1-4)يتضح من الجدول     
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ (2.21)، وبانحراف معياري (2.1)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)بين حيث جاء هذا المتوسط في المدى 

(11.1٪.) 
، (1.22-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

واحتل بذلك المرتبة ( 1.22) فتحقق المؤشر الخامس والخمسون بمتوسط حسابي قيمته
األخيرة بمتوسط حسابي األولى، ويليه المؤشر السادس والخمسون في المرتبة الثانية و 

 (.2.22)قيمته 
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر الفقرات     

الذي تحقق بدرجة ( 1-11)ماعدا الشاهد ، التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع
 .لعدم توفر المالحق، منخفضة جداً 

 :م الصف الثاني االبتدائيخالصة نتائج المحور الثاني لدليل المعل
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تتناول المنتج التعليمي من الناحية المادية    

وهي تلك ، واإلخراج الفني لكافة مكونات الدليل ،وتتمثل في التصميم الظاهري، الظاهرية
( 34)عددها المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لدليل المعلم، والبالت 

مواصفات، وترتيبها في ضوء نتائج تحليل دليل المعلم للصف ( 1)تندرج تحت ، مؤشراً 
من منتجات مشروع )الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : الثاني االبتدائي الفصل

، وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل (تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا ، مؤشراتها مواصفة في ضوء
 :المحور كما يلي

 

528 
 

 (31-1-4)جدول رقم 
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني

 (Technical Specifications )  المواصفات الفنية
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

3 
يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة 

 .األغلفة
 1 مرتفع 11.1٪ 2.212 2.1

2 
تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم 

 .واإلخراج
 2 مرتفع 11٪ 2.214 2.11

 3 مرتفع ٪11.1 2.2112 2.1 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 1
  مرتفع ٪11.1 2.211 2.11 .مستوى تحقق  المواصفات للمحور الثاني الكلي 4

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة التزام ( 2.211)، واالنحراف المعياري (2.11)الثاني الكلية يساوي 

بالمواصفات الفنية كما ( من منتجات المشروع)االبتدائي دليل المعلم للصف الثاني 
؛ حيث تقع مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) تظهر في دليل المعلم  للصف الثاني

 (.٪ 11.1)وبنسبة ( 1-2.21)قيمة هذا المتوسط في المدى بين 
، (2.1- 2.1) وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   

يتسق الترميز "حيث جاءت المواصفة الثالثة ، وتحققت جميع المواصفات بدرجة مرتفعة
بدرجة ( 2.1)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته " وعالمات الترقيم في الدليل

تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم "تليها المواصفة الثانية ، مرتفعة
في المرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة، وتأتي ( 2.11) بمتوسط حسابي قيمته" واإلخراج

في المرتبة " يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة األغلفة"المواصفة األولى 
 .ودرجته مرتفعة( 2.1)األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 

  :المواصفات الفنية: الصف الخامس االبتدائي المحور الثاني-2
مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)ؤشرًا، تندرج تحت م( 34)يتضمن هذا المحور    

الفصل الدراسي األول، والفصل : نتائج تحليل دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي
وتم تناول ، (من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الدراسي الثاني 
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المتوسط  مستوى التحقق المؤشرات والشواهد ش-م
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع      المعياري

 2.211 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 2.21 2.1 .الثالثةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 
 ٪11.1 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 34-1-4)يتضح من الجدول     
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ (2.21)، وبانحراف معياري (2.1)
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)بين حيث جاء هذا المتوسط في المدى 

(11.1٪.) 
، (1.22-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

واحتل بذلك المرتبة ( 1.22) فتحقق المؤشر الخامس والخمسون بمتوسط حسابي قيمته
األخيرة بمتوسط حسابي األولى، ويليه المؤشر السادس والخمسون في المرتبة الثانية و 

 (.2.22)قيمته 
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر الفقرات     

الذي تحقق بدرجة ( 1-11)ماعدا الشاهد ، التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع
 .لعدم توفر المالحق، منخفضة جداً 

 :م الصف الثاني االبتدائيخالصة نتائج المحور الثاني لدليل المعل
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تتناول المنتج التعليمي من الناحية المادية    

وهي تلك ، واإلخراج الفني لكافة مكونات الدليل ،وتتمثل في التصميم الظاهري، الظاهرية
( 34)عددها المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لدليل المعلم، والبالت 

مواصفات، وترتيبها في ضوء نتائج تحليل دليل المعلم للصف ( 1)تندرج تحت ، مؤشراً 
من منتجات مشروع )الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : الثاني االبتدائي الفصل

، وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل (تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا ، مؤشراتها مواصفة في ضوء
 :المحور كما يلي
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 (31-1-4)جدول رقم 
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني

 (Technical Specifications )  المواصفات الفنية
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

3 
يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة 

 .األغلفة
 1 مرتفع 11.1٪ 2.212 2.1

2 
تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم 

 .واإلخراج
 2 مرتفع 11٪ 2.214 2.11

 3 مرتفع ٪11.1 2.2112 2.1 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 1
  مرتفع ٪11.1 2.211 2.11 .مستوى تحقق  المواصفات للمحور الثاني الكلي 4

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة التزام ( 2.211)، واالنحراف المعياري (2.11)الثاني الكلية يساوي 

بالمواصفات الفنية كما ( من منتجات المشروع)االبتدائي دليل المعلم للصف الثاني 
؛ حيث تقع مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) تظهر في دليل المعلم  للصف الثاني

 (.٪ 11.1)وبنسبة ( 1-2.21)قيمة هذا المتوسط في المدى بين 
، (2.1- 2.1) وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   

يتسق الترميز "حيث جاءت المواصفة الثالثة ، وتحققت جميع المواصفات بدرجة مرتفعة
بدرجة ( 2.1)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته " وعالمات الترقيم في الدليل

تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم "تليها المواصفة الثانية ، مرتفعة
في المرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة، وتأتي ( 2.11) بمتوسط حسابي قيمته" واإلخراج

في المرتبة " يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة األغلفة"المواصفة األولى 
 .ودرجته مرتفعة( 2.1)األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 

  :المواصفات الفنية: الصف الخامس االبتدائي المحور الثاني-2
مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)ؤشرًا، تندرج تحت م( 34)يتضمن هذا المحور    

الفصل الدراسي األول، والفصل : نتائج تحليل دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي
وتم تناول ، (من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الدراسي الثاني 



508

529 
 

من ثم تناول مستوى نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، و 
 :تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 ".يتسق الشكل الخارجي للدليل":المواصفة األولى
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 
 :المعلم للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي

 ( 32-1-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى

 "  يتسق الشكل الخارجي للدليل"

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي لدليل المعلم والصف: المؤشر الثالث واألربعون

يتسق تصميم غالف الدليل مع غالف كتاب الطالب من حيث األلوان  41-3
 .والصور

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  41-2
 .بالمحتوى

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

تصف صورة الغالف وارتباطها  About the Graphicsتتوفر فقرة   41-1
 .بالمحتوى

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

طالب، )والفئة المستهدفة  ،تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب 41-4
 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب( معلم

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

وأهم الروابط  ،يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 41-1
 .اإللكترونية

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 2 1,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر الرابع واألربعون

    4 ت .امتداد للغالف األمامي من حيث تدرج األلوان الغالف الخلفي 44-3
1.22 2.22 

    322 ن

الداخلية من حيث التصميم  األغلفةتظهر صورة الغالف الخارجي على  44-2
 .واأللوان

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

 .21 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
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 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .يتسم الدليل بجودة التجليد: المؤشر الخامس واألربعون

 hard cover يكون غالف الكتاب الخارجي من النوع السميك 41-3
 .تمزيقه يصعب

  1 3  ت
3.21 2.122 

  11 21  ن

  2 2  ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية 41-2
3.12 22.11 

  12 12  ن

 .1111 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

  ٪41.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

 .تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر السادس األربعون

   1 3 ت .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 41-3
2.21 2.122 

   11 21 ن

 .1 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس األربع

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس األربع

 يتميز الدليل بسهولة استعماله: المؤشر السابع واألربعون

غالقة 41-3    3 1 ت .يتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 
2.11 2.122 

   21 11 ن

   1 3 ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 41-2
2.21 2.22 

   11 21 ن

 .21 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 .1211 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق (  32-1-4)يتضح من الجدول    
، (2.21)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث (2.1211)وبانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1 - 2.21)جاء هذا المتوسط في المدى بين 

(11.1٪.) 
، (2.11-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين   

وتحققت أربعة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر الرابع واألربعون في المرتبة األولى 
يليه المؤشر الثالث واألربعون في المرتبة الثانية بمتوسط ، (2.11)بمتوسط حسابي قيمته 

لمؤشر السابع واألربعون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ، يليه ا(2.1)حسابي قيمته
يليه المؤشر السادس واألربعون في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قيمته ، (2.1)قيمته 
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من ثم تناول مستوى نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، و 
 :تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 ".يتسق الشكل الخارجي للدليل":المواصفة األولى
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول    

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 
 :المعلم للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي

 ( 32-1-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى

 "  يتسق الشكل الخارجي للدليل"

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي لدليل المعلم والصف: المؤشر الثالث واألربعون

يتسق تصميم غالف الدليل مع غالف كتاب الطالب من حيث األلوان  41-3
 .والصور

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  41-2
 .بالمحتوى

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

تصف صورة الغالف وارتباطها  About the Graphicsتتوفر فقرة   41-1
 .بالمحتوى

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

طالب، )والفئة المستهدفة  ،تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب 41-4
 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب( معلم

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

وأهم الروابط  ،يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 41-1
 .اإللكترونية

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 2 1,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر الرابع واألربعون

    4 ت .امتداد للغالف األمامي من حيث تدرج األلوان الغالف الخلفي 44-3
1.22 2.22 

    322 ن

الداخلية من حيث التصميم  األغلفةتظهر صورة الغالف الخارجي على  44-2
 .واأللوان

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

 .21 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
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 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .يتسم الدليل بجودة التجليد: المؤشر الخامس واألربعون

 hard cover يكون غالف الكتاب الخارجي من النوع السميك 41-3
 .تمزيقه يصعب

  1 3  ت
3.21 2.122 

  11 21  ن

  2 2  ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية 41-2
3.12 22.11 

  12 12  ن

 .1111 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

  ٪41.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

 .تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر السادس األربعون

   1 3 ت .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 41-3
2.21 2.122 

   11 21 ن

 .1 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس األربع

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس األربع

 يتميز الدليل بسهولة استعماله: المؤشر السابع واألربعون

غالقة 41-3    3 1 ت .يتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 
2.11 2.122 

   21 11 ن

   1 3 ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 41-2
2.21 2.22 

   11 21 ن

 .21 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

 .1211 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق (  32-1-4)يتضح من الجدول    
، (2.21)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث (2.1211)وبانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1 - 2.21)جاء هذا المتوسط في المدى بين 

(11.1٪.) 
، (2.11-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين   

وتحققت أربعة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر الرابع واألربعون في المرتبة األولى 
يليه المؤشر الثالث واألربعون في المرتبة الثانية بمتوسط ، (2.11)بمتوسط حسابي قيمته 

لمؤشر السابع واألربعون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ، يليه ا(2.1)حسابي قيمته
يليه المؤشر السادس واألربعون في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قيمته ، (2.1)قيمته 
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بينما المؤشر الخامس واألربعون فتحقق بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته ، (2.21)
 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة، (3.11)

، (3-44)و، (4-41)، و(2-41)، و(3-41)النتيجة لتحقق الشواهد  وتعزى هذه
بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر تلك ( 2-41)، و(3-41)و، (3-41)، و(2-44)و

 .الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
ألنه ال تظهر األلوان  ،بدرجة متوسطة( 2-41)، و(1-41)، و(1-41)وتحققت الشواهد

بالصورة كالغالف، وقطر السلك الحلزوني المستخدم لتماسك أوراق الدليل المحيطة 
وقد يتعرض للتلف، وجاء  ،ما يجعل فتح الدليل صعب ،صغير مقارنة بعدد األوراق

 . ألن الغالف ليس بالسمك المطلوب في المستوى المنخفض،( 3-41)الشاهد 
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 ".التصميم واإلخراج تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث:"المواصفة الثانية
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 
 :المعلم للصف الخامس االبتدائي،  وهي كما يلي

 (31-1-4)الجدول 
 حسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات ال

 "تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .يتسم الكتاب بجودة الطباعة: المؤشر الثامن واألربعون

    4 ت .تظهر صورة كتاب الطالب واضحة ومتناسقة 41-3
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الدليل بشكل واضح 41-2

1.22 2.222 
 322 ن

   

يظهر الثبات في حجم الخط ونوعة لكل فقرة بنمطية محددة في سائر  41-1
 .الدليل

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

ظهرت مكونات الصفحة بشكل متمايز ومتسق من حيث األلوان ونوع  41-4
 .الخط وحجمه

    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

ميزت حلول التدريبات على صورة كتاب الطالب بلون آخر بشكل  41-1
 .واضح يسهل قراءته

   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

   4  ت .وضعت حلول التدريبات في مكانها المناسب 41-1
2.22 2.222 

   322  ن

 2.222 2.11 .نيالثامن واألربع المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن األربع

 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: المؤشر التاسع واألربعون

يقسم  Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   41-3
فصول الكتاب إلى وحدات مع وجود جدول زمني يوضح عدد األيام 

 .المقترحة لكل فصل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

يتوفر فهرس مفصل خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب  41-2
 .يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

  2 2  ت
3.12 22.11 

  12 12  ن

    4 ت .تتسق الفهارس في الدليل مع فهارس كتاب الطالب 41-1
1.22 2.222 

    322 ن
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    4 ت .تبرز ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية واحدة 41-4
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .تظهر جميع مكونات الدليل األساسية في صفحات الفهارس 41-1
1.22 2.222 

    322 ن

 .3314 2.3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل: المؤشر الخمسون

    4 ت .بتصميم خاص وألوان ثابتة في سائر الدليلتبرز كل مهمة  12-3
1.22 2.222 

    322 ن

حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الدليل لكل نوع من  12-2
 .هذه العناوين

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الدليل لكل نوع من  12-1
 .هذه العناوين

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر  12-4
 .الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 2 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس

  ٪ 13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخمس

 .يظهر الثبات واالستمرارية في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر: المؤشر الحادي والخمسون

واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر يتضح ثبات الهوامش وتباعدها  13-3
 .الدليل

    4 ت

1.22 2.222 
  322 ن

  

يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  13-2
 .الدليل

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

 2.21 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الدليل وفق نوع المحتوى: المؤشر الثاني والخمسون

دروس الصممت صفحات الدروس بشكل متمايز وفق تنوع هذه  12-3
دروس االستكشاف، التوسع، )بنمطية محددة في سائر الكتاب مثل 

دروس االختبارات المعيارية  الدروس التي تتناول المعرفة الرياضية،
الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر ...(والمراجعة

   .الكتاب

 4 ت
   

1.22 2.222 

 322 ن

   

وبنمطية محددة  ،الفصل بطرق متمايزة صممت صفحات افتتاحية 12-2
 .ترتبط بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس
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 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: المؤشر الثالث والخمسون

    4 ت .تظهر األشكال بألوان زاهية تشجع عملية التعلم 11-3
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .إلى التعلم تدفعهترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية  11-2
1.22 2.222 

    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 .تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الرابع والخمسون

    4 ت .األشكال من االزدحام والمشتتات تخلو 14-3
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة 14-2
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 14-1
1.22 2.222 

    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 .المحتوى وظفت األشكال بطريقة علمية في: المؤشر الخامس والخمسون

    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف 11-3
2.22 2.22 

    322 ن

    4 ت .ترتبط األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الدليل 11-2
1.22 2.222 

    322 ن

 2 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

 .241 2.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول 
تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.241)، وبانحراف معياري (2.12)تساوي " واإلخراج
، ونسبة تحقق هذه (1 -2.21)في المدى بين  ؛ حيث جاء هذا المتوسطمرتفعةالمواصفة 

 (.٪11.1)المواصفة تساوي 
فقد تحققت  ،(1-3.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

ستة مؤشرات بدرجة مرتفعة، حصل كل من المؤشرات الثاني والخمسون والثالث 
، يليهم في (1)متوسط حسابي قيمته والخمسون والرابع والخمسون على المرتبة األولى ب
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  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

 .241 2.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول 
تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.241)، وبانحراف معياري (2.12)تساوي " واإلخراج
، ونسبة تحقق هذه (1 -2.21)في المدى بين  ؛ حيث جاء هذا المتوسطمرتفعةالمواصفة 

 (.٪11.1)المواصفة تساوي 
فقد تحققت  ،(1-3.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

ستة مؤشرات بدرجة مرتفعة، حصل كل من المؤشرات الثاني والخمسون والثالث 
، يليهم في (1)متوسط حسابي قيمته والخمسون والرابع والخمسون على المرتبة األولى ب
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، (2.11)المرتبة الثانية المؤشران الخمسون والحادي والخمسون بمتوسط حسابي قيمته 
أما ، (2.11)يليهما في المرتبة الثالثة المؤشر الثامن واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 

ة بمتوسط وحصل على المرتبة الخامس ،المؤشر التاسع واألربعون فجاء بدرجة متوسطة
فكان في  ،، وأيضا تحقق المؤشر الخامس والخمسون بدرجة متوسطة(2.3) حسابي قيمته

 (.   3.1)وبمتوسط حسابي قيمته  ،المرتبة السادسة واألخير
، (4-41)و، (1-41)، و(2-41)و، (3-41)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
، (3-13)و، (4-12)و، (1-12)و، (3-12)، و(1-41)و، (4-41)و، (1-41)و
، (2-14)و، (3-14)و، (2-11)و، (3-11)و، (2-12)و، (3-12)، و(2-13)و
في المستوى المرتفع ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها ( 2-11)و، (1-14)و

، (2-41)، و(1-41)، و(1-41)هذه الشواهد في كتب المشروع، وجاءت الشواهد 
ة أسباب منها أن حجم الخط في األصل أكبر من في المستوى المتوسط، لعد( 2-12)و

في المستوى المنخفض ( 3-11)،(3-41) حجم الخط في النسخة، بينما جاء الشاهدان
وتم دمج ، Contents in Briefجدًا، لخلو الدليل من منتجات المشروع من صفحة  

 . الفصول جميعها في صفحتين للفهرس
  :ات الترقيم في الدليليتسق الترميز وعالم" :المواصفة الثالثة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  34-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل 

 :المعلم للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
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 (34-1-4)الجدول 
 والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات 

يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل من منتجات المشروع مع الدليل من السلسلة "
 "األصل

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الدليل: المؤشر السادس والخمسون

    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدليل 11-3
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .تستخدم رموز لها داللة علمية 11-2
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .يقدم تعريف للرموز المستخدمة في الدليل في كل فصل 11-1
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت . توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 11-4
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 11-1
1.22 2.222 

    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 .ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزائه: المؤشر السابع والخمسون

بطريقة متسقة تأخذ األرقام المتسلسلة ترقم صفحات المقدمات  11-3
 .وحرف هجائي ليكون مستقاًل عن بقية الفصول

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول  11-2
 .المتضمنة في الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

واألحرف تتنوع بنوع  ،ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة 11-1
 .المحتوى في المالحق

 3 1   ت
2.11 2.122 

 21 11   ن

 .311 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 .211 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 34-1-4)يتضح من الجدول   
الدليل من يتسق الترميز وعالمات الترقيم في " المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية

، وبانحراف معياري (2.11)تساوي  "منتجات المشروع مع الدليل من السلسلة األصل
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، (2.11)المرتبة الثانية المؤشران الخمسون والحادي والخمسون بمتوسط حسابي قيمته 
أما ، (2.11)يليهما في المرتبة الثالثة المؤشر الثامن واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 

ة بمتوسط وحصل على المرتبة الخامس ،المؤشر التاسع واألربعون فجاء بدرجة متوسطة
فكان في  ،، وأيضا تحقق المؤشر الخامس والخمسون بدرجة متوسطة(2.3) حسابي قيمته

 (.   3.1)وبمتوسط حسابي قيمته  ،المرتبة السادسة واألخير
، (4-41)و، (1-41)، و(2-41)و، (3-41)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
، (3-13)و، (4-12)و، (1-12)و، (3-12)، و(1-41)و، (4-41)و، (1-41)و
، (2-14)و، (3-14)و، (2-11)و، (3-11)و، (2-12)و، (3-12)، و(2-13)و
في المستوى المرتفع ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها ( 2-11)و، (1-14)و

، (2-41)، و(1-41)، و(1-41)هذه الشواهد في كتب المشروع، وجاءت الشواهد 
ة أسباب منها أن حجم الخط في األصل أكبر من في المستوى المتوسط، لعد( 2-12)و

في المستوى المنخفض ( 3-11)،(3-41) حجم الخط في النسخة، بينما جاء الشاهدان
وتم دمج ، Contents in Briefجدًا، لخلو الدليل من منتجات المشروع من صفحة  

 . الفصول جميعها في صفحتين للفهرس
  :ات الترقيم في الدليليتسق الترميز وعالم" :المواصفة الثالثة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  34-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل 

 :المعلم للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
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 (34-1-4)الجدول 
 والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات 

يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل من منتجات المشروع مع الدليل من السلسلة "
 "األصل

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الدليل: المؤشر السادس والخمسون

    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدليل 11-3
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .تستخدم رموز لها داللة علمية 11-2
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .يقدم تعريف للرموز المستخدمة في الدليل في كل فصل 11-1
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت . توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 11-4
1.22 2.222 

    322 ن

    4 ت .تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 11-1
1.22 2.222 

    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 .ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزائه: المؤشر السابع والخمسون

بطريقة متسقة تأخذ األرقام المتسلسلة ترقم صفحات المقدمات  11-3
 .وحرف هجائي ليكون مستقاًل عن بقية الفصول

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول  11-2
 .المتضمنة في الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

واألحرف تتنوع بنوع  ،ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة 11-1
 .المحتوى في المالحق

 3 1   ت
2.11 2.122 

 21 11   ن

 .311 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 .211 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 34-1-4)يتضح من الجدول   
الدليل من يتسق الترميز وعالمات الترقيم في " المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية

، وبانحراف معياري (2.11)تساوي  "منتجات المشروع مع الدليل من السلسلة األصل
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، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في (2.211)
 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)المدى بين 

وتحققت ( 1-2.21)هذه المواصفة بين  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات  
كل المؤشرات في المستوى المرتفع فكان المؤشر السادس والخمسون بمتوسط حسابي 

واحتل بذلك المرتبة األولى، ويليه المؤشر السابع  والخمسون في المرتبة  ،(1) قيمته
 (.2.21)الثانية واألخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

ميع الشواهد بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر الفقرات التي وتعزى هذه النتيجة لتحقق ج  
تحقق بدرجة منخفضة، ( 1-11)ما عدا الشاهد ، تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع

 .لعدم وجود تعريف للرموز
 :خالصة نتائج المحور الثاني لدليل  المعلم الصف الخامس االبتدائي

بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،     
مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 34)مواصفات، تضمنت ( 1)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

 : المواصفات مرتبة كما يلي
 (31-1-4) الجدول 

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني المواصفات الفنية لدليل المعلم 
 الصف الخامس االبتدائي

رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 مرتفع ٪11.1 2.121 2.21 .يتسق الشكل الخارجي للدليل 3

 2 مرتفع ٪11.1 2.241 2.12 .تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج 2

 3 مرتفع ٪11.1 2.211 2.11 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 1

  مرتفع ٪11.1 2.34 2.1 .الثاني الكليمستوى تحقق المواصفات للمحور  4

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 31-1-4)يتضح من الجدول     
وبذلك تكون درجة التزام دليل ( 2.34)،  واالنحراف المعياري (2.1)الثاني الكلية يساوي 

بالمواصفات الفنية كما تظهر ( من منتجات المشروع)المعلم للصف الخامس االبتدائي 
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؛ حيث تقع قيمة مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) في دليل المعلم  للصف الثامن
 (.٪11.1)وبنسبة ( 1- 2.21)هذا المتوسط في المدى بين 

 ،(2.11 – 2.21)حسابية لمستوى تحقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات ال  
في المرتبة " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"حيث جاءت المواصفة الثالثة 

تتسق "تليها المواصفة الثانية ، بدرجة مرتفعة( 2.11)األولى، وبمتوسط حسابي قيمته 
في ( 2.12)ط حسابي قيمته بمتوس" مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج

في " يتسق الشكل الخارجي للدليل"المرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة، وتأتي المواصفة األولى 
 .ودرجته مرتفعة( 2.21)المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 

 : الصف الثاني المتوسط المحور الثاني المواصفات الفنية-4
مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)تندرج تحت مؤشرًا، ( 34)يتضمن هذا المحور      

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : نتائج تحليل دليل المعلم للصف الثاني المتوسط
وتم تناول نتائج هذا ، (من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 

ول مستوى تحقق المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تنا
 :وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي ،المواصفات

 ".يتسق الشكل الخارجي للدليل":المواصفة األولى

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 

 :المعلم للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
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، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في (2.211)
 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)المدى بين 

وتحققت ( 1-2.21)هذه المواصفة بين  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات  
كل المؤشرات في المستوى المرتفع فكان المؤشر السادس والخمسون بمتوسط حسابي 

واحتل بذلك المرتبة األولى، ويليه المؤشر السابع  والخمسون في المرتبة  ،(1) قيمته
 (.2.21)الثانية واألخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

ميع الشواهد بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر الفقرات التي وتعزى هذه النتيجة لتحقق ج  
تحقق بدرجة منخفضة، ( 1-11)ما عدا الشاهد ، تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع

 .لعدم وجود تعريف للرموز
 :خالصة نتائج المحور الثاني لدليل  المعلم الصف الخامس االبتدائي

بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،     
مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 34)مواصفات، تضمنت ( 1)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

 : المواصفات مرتبة كما يلي
 (31-1-4) الجدول 

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني المواصفات الفنية لدليل المعلم 
 الصف الخامس االبتدائي

رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 مرتفع ٪11.1 2.121 2.21 .يتسق الشكل الخارجي للدليل 3

 2 مرتفع ٪11.1 2.241 2.12 .تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج 2

 3 مرتفع ٪11.1 2.211 2.11 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 1

  مرتفع ٪11.1 2.34 2.1 .الثاني الكليمستوى تحقق المواصفات للمحور  4

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور ( 31-1-4)يتضح من الجدول     
وبذلك تكون درجة التزام دليل ( 2.34)،  واالنحراف المعياري (2.1)الثاني الكلية يساوي 

بالمواصفات الفنية كما تظهر ( من منتجات المشروع)المعلم للصف الخامس االبتدائي 
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؛ حيث تقع قيمة مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) في دليل المعلم  للصف الثامن
 (.٪11.1)وبنسبة ( 1- 2.21)هذا المتوسط في المدى بين 

 ،(2.11 – 2.21)حسابية لمستوى تحقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات ال  
في المرتبة " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"حيث جاءت المواصفة الثالثة 

تتسق "تليها المواصفة الثانية ، بدرجة مرتفعة( 2.11)األولى، وبمتوسط حسابي قيمته 
في ( 2.12)ط حسابي قيمته بمتوس" مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج

في " يتسق الشكل الخارجي للدليل"المرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة، وتأتي المواصفة األولى 
 .ودرجته مرتفعة( 2.21)المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 

 : الصف الثاني المتوسط المحور الثاني المواصفات الفنية-4
مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)تندرج تحت مؤشرًا، ( 34)يتضمن هذا المحور      

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : نتائج تحليل دليل المعلم للصف الثاني المتوسط
وتم تناول نتائج هذا ، (من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 

ول مستوى تحقق المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم تنا
 :وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي ،المواصفات

 ".يتسق الشكل الخارجي للدليل":المواصفة األولى

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 32-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 

 :المعلم للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
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 ( 32-1-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى

 "يتسق الشكل الخارجي للدليل"
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي لدليل المعلم والصف: لثالث واألربعونالمؤشر ا
يتسق تصميم غالف الدليل مع غالف كتاب الطالب من حيث األلوان  41-3

 .والصور
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  41-2
 .بالمحتوى

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
تصف صورة الغالف وارتباطها  About the Graphicsتتوفر فقرة   41-1

 .بالمحتوى
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

( طالب، معلم)تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب والفئة المستهدفة  41-4
 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
وأهم الروابط  ،يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 41-1

 .اإللكترونية
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

 2 1,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر الرابع واألربعون
    4 ت .الغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي من حيث تدرج األلوان 44-3

1.22 2.22 
    322 ن

الداخلية من حيث التصميم  األغلفةتظهر صورة الغالف الخارجي على  44-2
 .واأللوان

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

 .21 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

 .يتسم الدليل بجودة التجليد: المؤشر الخامس واألربعون
يصعب   hard coverغالف الكتاب الخارجي من النوع السميكيكون  41-3

 .تمزقة
  1 3  ت

3.21 2.122 
  11 21  ن

  2 2  ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية 41-2
3.12 22.11 

  12 12  ن
 .1111 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

  ٪41.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع
 .تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر السادس األربعون

   1 3 ت .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 41-3
2.21 2.122 

   11 21 ن
 .1 2.21 .نياألربعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس 

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس األربع
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 .يتميز الدليل بسهولة استعماله: المؤشر السابع واألربعون
غالقة 41-3    3 1 ت .يتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 

2.11 2.122 
   21 11 ن

   1 3 ت .المتكررطريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال  41-2
2.21 2.22 

   11 21 ن
 .21 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع
 .1211 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  ٪11.1 .المواصفة األولىالنسبة المئوية لمستوى تحقق 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق (  32-1-4)يتضح من الجدول    
، (2.21)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

؛ حيث مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.1211)وبانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1 - 2.21)المتوسط في المدى بين جاء هذا 

(11.1٪.) 
، (2.11و-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

وتحققت أربعة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر الرابع واألربعون في المرتبة األولى 
ه المؤشر الثالث واألربعون في المرتبة الثانية بمتوسط يلي، (2.11)بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر السابع واألربعون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (2.1) حسابي قيمته
يليه المؤشر السادس واألربعون في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قيمته ، (2.1)قيمته 

بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته بينما المؤشر الخامس واألربعون فتحقق ، (2.21)
 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة، (3.11)

، (3-44)و، (4-41)، و(2-41)، و(3-41)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد 
بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر تلك ( 2-41)، و(3-41)و، (3-41)، و(2-44)و

 .الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
بدرجة متوسطة لكون غالف الدليل ( 2-41)، و(1-41)، و(1-41) ققت الشواهدوتح  

 ،وكذلك طريقة التثبيت ،يرتقي لمستوى جودة الغالف األصل من منتجات المشروع ال
وال يتناسب مع  ،حيث أن السلك الحلزوني المستخدم لتماسك أوراق الدليل صغير

وقد يتعرض للتلف،  ،عل فتح الدليل صعبما يج ،االستعمال المتكرر مقارنة بعدد األوراق
 .في المستوى المنخفض، ألن الغالف ليس بالسمك المطلوب( 3-41)وجاء الشاهد 
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 ( 32-1-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى

 "يتسق الشكل الخارجي للدليل"
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي لدليل المعلم والصف: لثالث واألربعونالمؤشر ا
يتسق تصميم غالف الدليل مع غالف كتاب الطالب من حيث األلوان  41-3

 .والصور
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

تصف الغالف وارتباطه  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  41-2
 .بالمحتوى

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
تصف صورة الغالف وارتباطها  About the Graphicsتتوفر فقرة   41-1

 .بالمحتوى
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

( طالب، معلم)تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب والفئة المستهدفة  41-4
 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
وأهم الروابط  ،يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 41-1

 .اإللكترونية
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

 2 1,2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
  ٪1,11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر الرابع واألربعون
    4 ت .الغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي من حيث تدرج األلوان 44-3

1.22 2.22 
    322 ن

الداخلية من حيث التصميم  األغلفةتظهر صورة الغالف الخارجي على  44-2
 .واأللوان

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

 .21 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

 .يتسم الدليل بجودة التجليد: المؤشر الخامس واألربعون
يصعب   hard coverغالف الكتاب الخارجي من النوع السميكيكون  41-3

 .تمزقة
  1 3  ت

3.21 2.122 
  11 21  ن

  2 2  ت .يتميز الغالف الخارجي بجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية 41-2
3.12 22.11 

  12 12  ن
 .1111 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع

  ٪41.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس واألربع
 .تتسم  نوعية الورق بالجودة: المؤشر السادس األربعون

   1 3 ت .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 41-3
2.21 2.122 

   11 21 ن
 .1 2.21 .نياألربعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس 

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس األربع
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 .يتميز الدليل بسهولة استعماله: المؤشر السابع واألربعون
غالقة 41-3    3 1 ت .يتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 

2.11 2.122 
   21 11 ن

   1 3 ت .المتكررطريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال  41-2
2.21 2.22 

   11 21 ن
 .21 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع
 .1211 2.21 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  ٪11.1 .المواصفة األولىالنسبة المئوية لمستوى تحقق 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق (  32-1-4)يتضح من الجدول    
، (2.21)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

؛ حيث مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.1211)وبانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1 - 2.21)المتوسط في المدى بين جاء هذا 

(11.1٪.) 
، (2.11و-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

وتحققت أربعة مؤشرات بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر الرابع واألربعون في المرتبة األولى 
ه المؤشر الثالث واألربعون في المرتبة الثانية بمتوسط يلي، (2.11)بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر السابع واألربعون في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (2.1) حسابي قيمته
يليه المؤشر السادس واألربعون في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قيمته ، (2.1)قيمته 

بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته بينما المؤشر الخامس واألربعون فتحقق ، (2.21)
 .واحتل بذلك المرتبة األخيرة، (3.11)

، (3-44)و، (4-41)، و(2-41)، و(3-41)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد 
بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر تلك ( 2-41)، و(3-41)و، (3-41)، و(2-44)و

 .الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في كتب المشروع
بدرجة متوسطة لكون غالف الدليل ( 2-41)، و(1-41)، و(1-41) ققت الشواهدوتح  

 ،وكذلك طريقة التثبيت ،يرتقي لمستوى جودة الغالف األصل من منتجات المشروع ال
وال يتناسب مع  ،حيث أن السلك الحلزوني المستخدم لتماسك أوراق الدليل صغير

وقد يتعرض للتلف،  ،عل فتح الدليل صعبما يج ،االستعمال المتكرر مقارنة بعدد األوراق
 .في المستوى المنخفض، ألن الغالف ليس بالسمك المطلوب( 3-41)وجاء الشاهد 
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 ".تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج" :المواصفة الثانية
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 
 :المعلم للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (31-1-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية

 "وعناصره من حيث التصميم واإلخراجتتسق مكونات الدليل "
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يتسم الكتاب بجودة الطباعة: ثامن واألربعونالمؤشر ال
    4 ت .تظهر صورة كتاب الطالب واضحة ومتناسقة 41-3

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الدليل بشكل واضح 41-2
1.22 2.222 

    322 ن

ونوعة لكل فقرة بنمطية محددة في  ،يظهر الثبات في حجم الخط 41-1
 .سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ومتسق من حيث األلوان  ،ظهرت مكونات الصفحة بشكل متمايز 41-4
 .ونوع الخط وحجمه

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
ميزت حلول التدريبات على صورة كتاب الطالب بلون آخر بشكل  41-1

 .قراءتهواضح يسهل 
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

   4  ت .وضعت حلول التدريبات في مكانها المناسب 41-1
2.22 2.222 

   322  ن
 2.222 2.11 .نيالثامن واألربع المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن األربع
 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: التاسع واألربعونالمؤشر 

يقسم  Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   41-3
فصول الكتاب إلى وحدات مع وجود جدول زمني يوضح عدد األيام 

 .المقترحة لكل فصل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب يتوفر فهرس مفصل  41-2
 .يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

  2 2  ت
3.12 22.11 

  12 12  ن
    4 ت .تتسق الفهارس في الدليل مع فهارس كتاب الطالب 41-1

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .تبرز ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية واحدة 41-4
1.22 2.222 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

    4 ت .تظهر جميع مكونات الدليل األساسية في صفحات الفهارس 41-1
1.22 2.222 

    322 ن
 .3314 2.3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل: الخمسونالمؤشر 

    4 ت .تبرز كل مهمة بتصميم خاص وألوان ثابتة في سائر الدليل 12-3
1.22 2.222 

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الدليل لكل نوع من  12-2

 .العناوينهذه 
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الدليل لكل نوع من  12-1
 .هذه العناوين

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر  12-4

 .الدليل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 2 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخمس

 .يظهر الثبات واالستمرارية في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر: المؤشر الحادي والخمسون
بنمطية واحدة في سائر يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها  13-3

 .الدليل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  13-2
 .الدليل

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن
 2.21 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

  ٪11.1 .نيالمؤشر الحادي والخمس النسبة المئوية لمستوى تحقق
 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الدليل وفق نوع المحتوى: المؤشر الثاني والخمسون

دروس الصممت صفحات الدروس بشكل متمايز وفق تنوع هذه  12-3
دروس االستكشاف، التوسع، )مثل  ،بنمطية محددة في سائر الكتاب

دروس االختبارات المعيارية  الدروس التي تتناول المعرفة الرياضية،
الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  ...(والمراجعة

   .الكتاب

 4 ت
   

1.22 2.222 
 322 ن

   

محددة الفصل بطرق متمايزة وبنمطية  صممت صفحات افتتاحية 12-2
 .ترتبط بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس
 .في األشكاليتوفر عنصر الجذب والتشويق : المؤشر الثالث والخمسون

    4 ت .تظهر األشكال بألوان زاهية تشجع عملية التعلم 11-3
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .إلى التعلم تدفعهترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية  11-2

1.22 2.222 
    322 ن
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 ".تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج" :المواصفة الثانية
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 
 :المعلم للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (31-1-4)الجدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية

 "وعناصره من حيث التصميم واإلخراجتتسق مكونات الدليل "
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يتسم الكتاب بجودة الطباعة: ثامن واألربعونالمؤشر ال
    4 ت .تظهر صورة كتاب الطالب واضحة ومتناسقة 41-3

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الدليل بشكل واضح 41-2
1.22 2.222 

    322 ن

ونوعة لكل فقرة بنمطية محددة في  ،يظهر الثبات في حجم الخط 41-1
 .سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ومتسق من حيث األلوان  ،ظهرت مكونات الصفحة بشكل متمايز 41-4
 .ونوع الخط وحجمه

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
ميزت حلول التدريبات على صورة كتاب الطالب بلون آخر بشكل  41-1

 .قراءتهواضح يسهل 
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

   4  ت .وضعت حلول التدريبات في مكانها المناسب 41-1
2.22 2.222 

   322  ن
 2.222 2.11 .نيالثامن واألربع المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن األربع
 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: التاسع واألربعونالمؤشر 

يقسم  Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   41-3
فصول الكتاب إلى وحدات مع وجود جدول زمني يوضح عدد األيام 

 .المقترحة لكل فصل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب يتوفر فهرس مفصل  41-2
 .يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس وأنواعها

  2 2  ت
3.12 22.11 

  12 12  ن
    4 ت .تتسق الفهارس في الدليل مع فهارس كتاب الطالب 41-1

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .تبرز ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية واحدة 41-4
1.22 2.222 

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

    4 ت .تظهر جميع مكونات الدليل األساسية في صفحات الفهارس 41-1
1.22 2.222 

    322 ن
 .3314 2.3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع

  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل: الخمسونالمؤشر 

    4 ت .تبرز كل مهمة بتصميم خاص وألوان ثابتة في سائر الدليل 12-3
1.22 2.222 

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الدليل لكل نوع من  12-2

 .العناوينهذه 
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الدليل لكل نوع من  12-1
 .هذه العناوين

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع في سائر  12-4

 .الدليل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 2 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخمس

 .يظهر الثبات واالستمرارية في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر: المؤشر الحادي والخمسون
بنمطية واحدة في سائر يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها  13-3

 .الدليل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  13-2
 .الدليل

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن
 2.21 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس

  ٪11.1 .نيالمؤشر الحادي والخمس النسبة المئوية لمستوى تحقق
 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الدليل وفق نوع المحتوى: المؤشر الثاني والخمسون

دروس الصممت صفحات الدروس بشكل متمايز وفق تنوع هذه  12-3
دروس االستكشاف، التوسع، )مثل  ،بنمطية محددة في سائر الكتاب

دروس االختبارات المعيارية  الدروس التي تتناول المعرفة الرياضية،
الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  ...(والمراجعة

   .الكتاب

 4 ت
   

1.22 2.222 
 322 ن

   

محددة الفصل بطرق متمايزة وبنمطية  صممت صفحات افتتاحية 12-2
 .ترتبط بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس
 .في األشكاليتوفر عنصر الجذب والتشويق : المؤشر الثالث والخمسون

    4 ت .تظهر األشكال بألوان زاهية تشجع عملية التعلم 11-3
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .إلى التعلم تدفعهترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية  11-2

1.22 2.222 
    322 ن



522

523 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس
  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 .تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الرابع والخمسون
    4 ت .األشكال من االزدحام والمشتتات تخلو 14-3

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة 14-2
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 14-1

1.22 2.222 
    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس
  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الخامس والخمسون
    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف 11-3

2.22 2.22 
    322 ن

    4 ت .ترتبط األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الدليل 11-2
1.22 2.222 

    322 ن
 2 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

  ٪12 .نيتحقق المؤشر الخامس والخمسالنسبة المئوية لمستوى 
 .241 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.241)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " واإلخراج
، ونسبة تحقق هذه (1-2.21)حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين  مرتفعة؛المواصفة 

 (.٪11)المواصفة تساوي 
فقد ، (1-3.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

تحققت ستة مؤشرات بدرجة مرتفعة، حصل كل من المؤشرات الثاني والخمسون والثالث 
، يليهم في (1)ى المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته والخمسون والرابع والخمسون عل

يليه في المرتبة الثالثة ، (2.11)المرتبة الثانية المؤشر الخمسون بمتوسط حسابي قيمته 
يليه في المرتبة الرابعة المؤشر ، (2.11)المؤشر الثامن واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 

أما المؤشر التاسع واألربعون فجاء  ،(2.11)الحادي والخمسون بمتوسط حسابي قيمته 
، وأيضا (2.3) وحصل على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قيمته ،بدرجة متوسطة
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 ،فكان في المرتبة السادسة واألخير ،تحقق المؤشر الخامس والخمسون بدرجة متوسطة
 (.   3.1)وبمتوسط حسابي قيمته 

، (4-41)و،(1-41)، و(2-41)و، (3-41)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد 
-13)، و(3-13)و،(4-12)و،(1-12)و،(3-12)و( 1-41)و،(4-41)و،(1-41)و
-14)، و(2-14)و،(3-14)و،(2-11)و،(3-11)و،(2-12)و،(3-12)، و(2
في المستوى المرتفع ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 2-11)و،(1

-12)، و(2-41)، و(1-41)، و(1-41)الشواهد في كتب المشروع، وجاءت الشواهد 
في المستوى المتوسط، لعدة أسباب منها أن حجم الخط في األصل أكبر من حجم ( 2

في المستوى المنخفض جدًا، ( 3-11)،(3-41) الخط في النسخة، بينما جاء الشاهدان
وتم دمج الفصول ، Contents in Briefالدليل من منتجات المشروع من صفحة   لخلو

 . صفحتين للفهرسجميعها في 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل من منتجات المشروع مع :"المواصفة الثالثة

 "الدليل من السلسلة األصل
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  34-1-4)يوضح الجدول    

ة الثالثة في دليل التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصف
 :المعلم للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
 (34-1-4)الجدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل من منتجات المشروع مع الدليل من السلسلة "

 "األصل
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الدليل: سادس والخمسونالمؤشر ال
    4 ت  .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدليل 11-3

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .تستخدم رموز لها داللة علمية 11-2
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .المستخدمة في الدليل في كل فصليقدم تعريف للرموز  11-1

1.22 2.222 
    322 ن



523

523 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس
  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس

 .تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الرابع والخمسون
    4 ت .األشكال من االزدحام والمشتتات تخلو 14-3

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة 14-2
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 14-1

1.22 2.222 
    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس
  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الخامس والخمسون
    4 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف 11-3

2.22 2.22 
    322 ن

    4 ت .ترتبط األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الدليل 11-2
1.22 2.222 

    322 ن
 2 3.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

  ٪12 .نيتحقق المؤشر الخامس والخمسالنسبة المئوية لمستوى 
 .241 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪11 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.241)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " واإلخراج
، ونسبة تحقق هذه (1-2.21)حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين  مرتفعة؛المواصفة 

 (.٪11)المواصفة تساوي 
فقد ، (1-3.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

تحققت ستة مؤشرات بدرجة مرتفعة، حصل كل من المؤشرات الثاني والخمسون والثالث 
، يليهم في (1)ى المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته والخمسون والرابع والخمسون عل

يليه في المرتبة الثالثة ، (2.11)المرتبة الثانية المؤشر الخمسون بمتوسط حسابي قيمته 
يليه في المرتبة الرابعة المؤشر ، (2.11)المؤشر الثامن واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 
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 ،فكان في المرتبة السادسة واألخير ،تحقق المؤشر الخامس والخمسون بدرجة متوسطة
 (.   3.1)وبمتوسط حسابي قيمته 
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-13)، و(3-13)و،(4-12)و،(1-12)و،(3-12)و( 1-41)و،(4-41)و،(1-41)و
-14)، و(2-14)و،(3-14)و،(2-11)و،(3-11)و،(2-12)و،(3-12)، و(2
في المستوى المرتفع ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه ( 2-11)و،(1

-12)، و(2-41)، و(1-41)، و(1-41)الشواهد في كتب المشروع، وجاءت الشواهد 
في المستوى المتوسط، لعدة أسباب منها أن حجم الخط في األصل أكبر من حجم ( 2

في المستوى المنخفض جدًا، ( 3-11)،(3-41) الخط في النسخة، بينما جاء الشاهدان
وتم دمج الفصول ، Contents in Briefالدليل من منتجات المشروع من صفحة   لخلو

 . صفحتين للفهرسجميعها في 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل من منتجات المشروع مع :"المواصفة الثالثة

 "الدليل من السلسلة األصل
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  34-1-4)يوضح الجدول    

ة الثالثة في دليل التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصف
 :المعلم للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
 (34-1-4)الجدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل من منتجات المشروع مع الدليل من السلسلة "

 "األصل
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الدليل: سادس والخمسونالمؤشر ال
    4 ت  .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدليل 11-3

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .تستخدم رموز لها داللة علمية 11-2
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .المستخدمة في الدليل في كل فصليقدم تعريف للرموز  11-1

1.22 2.222 
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

    4 ت . توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 11-4
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 11-1

1.22 2.222 
    322 ن

 2.222 1.22 .نيلمستوى تحقق المؤشر السادس والخمسالمتوسط الحسابي 
  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس

 .ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزائه: المؤشر السابع والخمسون
ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام المتسلسلة  11-3

 .مستقاًل عن بقية الفصولوحرف هجائي ليكون 
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول  11-2
 .المتضمنة في الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف تتنوع بنوع  11-1

 .المحتوى في المالحق
 3 1   ت

2.11 2.122 
 21 11   ن

 .311 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
 .211 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 34-1-4)يتضح من الجدول     
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل من "المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " منتجات المشروع مع الدليل من السلسلة األصل
؛ حيث جاء هذا المتوسط في مرتفعةه المواصفة ، وبذلك تكون درجة تحقق هذ(2.211)

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)المدى بين 
، وتحققت (1-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين   

كل المؤشرات في المستوى المرتفع فكان المؤشر السادس والخمسون بمتوسط حسابي 
واحتل بذلك المرتبة األولى، ويليه المؤشر السابع  والخمسون في المرتبة  ،(1.22) قيمته

 (.2.21)الثانية واألخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة مرتفعة مما يدل على توفر الفقرات التي   

قق بدرجة منخفضة، تح( 1-11)ما عدا الشاهد ، تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع
 .لعدم وجود تعريف للرموز
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 :خالصة نتائج المحور الثاني لدليل  المعلم الصف الثاني المتوسط
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،     

مؤشرًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ( 34)مواصفات، تضمنت ( 1)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 : المواصفات مرتبة كما يلي

 (31-1-4) الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني المواصفات الفنية لدليل المعلم 

 .الصف الثاني متوسط
رقم 

 المواصفة
 المواصفات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 1 مرتفع ٪11.1 2.1211 2.21 .يتسق الشكل الخارجي للدليل 3
 2 مرتفع ٪11 2.241 2.11 .تتسق مكونات الدليل وعناصره  من حيث التصميم واإلخراج 2
 3 مرتفع ٪11.1 2.211 2.11 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 1

  مرتفع ٪11.3 2.341 2.41 .الثاني الكليمستوى تحقق  المواصفات  للمحور 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول   
وبذلك تكون درجة التزام  ،(2.341)، واالنحراف المعياري (2.41)الثاني الكلية يساوي 

الفنية كما بالمواصفات ( من منتجات المشروع)دليل المعلم للصف الثاني المتوسط 
مرتفعة؛ حيث تقع   (من منتجات السلسلة األصل) تظهر في دليل المعلم  للصف الثامن

 (.٪11.3) وبنسبة( 1-2.21)قيمة هذا المتوسط في المدى بين 
، (2،11 – 2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   

في المرتبة " وعالمات الترقيم في الدليليتسق الترميز "حيث جاءت المواصفة الثالثة 
تتسق "تليها المواصفة الثانية ، بدرجة مرتفعة( 2،11)األولى، وبمتوسط حسابي قيمته 

في ( 2،11)بمتوسط حسابي قيمته " مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج
في " الخارجي للدليل يتسق الشكل"المرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة، وتأتي المواصفة األولى 

 .ودرجته مرتفعة( 2،21)المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 
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  :المواصفات الفنية: الصف األول الثانوي المحور الثاني-1
مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 34)يتضمن هذا المحور     

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : نتائج تحليل دليل المعلم للصف األول الثانوي
 (. من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 

اصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مو   
 :تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 "يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة األغلفة"المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-4-4)يوضح الجدول   
لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل التكرارات، والنسب المئوية 

 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي

 (32-1-4)جدول 

 األولى التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 "يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة األغلفة"

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي لدليل المعلم والصف: المؤشر الثاني واألربعون

يتسق تصميم غالف الدليل مع غالف كتاب الطالب من حيث  42-3
 .األلوان والصور

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

تصف الغالف  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  42-2
 .وارتباطه بالمحتوى

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

طالب، )والفئة المستهدفة  ،تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب 42-1
 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب( معلم

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 2.22 4    ت .يتضمن الغالف الخلفي أسماء المؤلفين 42-4
 322    ن

الكترونية المهمة مثل إليتضمن الغالف الخلفي بعض الروابط ا 42-1
Math Online. 

 2.22 3.22  4   ت

  322   ن

 2.222 1.22    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 42-1
    322 ن

 2.22 2.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  ٪12.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر الثالث واألربعون

 2.22 1.22    4 ت .الخلفي امتداد للغالف األمامي من حيث تدرج األلوانالغالف  41-3
    322 ن

الداخلية من حيث  األغلفةتظهر صورة الغالف الخارجي على  41-2
 .التصميم واأللوان

 2.122 2.11 3 1   ت
 21 11   ن

 2.112 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع
  ٪12.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث واألربع

 .يتسم الدليل بجودة التجليد: المؤشر الرابع واألربعون
 hard cover يكون غالف الكتاب الخارجي من النوع السميك 44-3

 .تمزقهيصعب 
 2.122 3.11  3 1  ت
  21 11  ن

 22.11 3.12  2 2  ت .التثبيت والتماسك مع األوراق الداخليةيتميز الغالف الخارجي بجودة  44-2

  12 12  ن

 2.113 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع
  ٪14.2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع واألربع

 .تتسم نوعية الورق بالجودة: المؤشر الخامس األربعون
 2.122 2.11   3 1 ت .نوع الورق مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة يصعب تمزقها 41-3

   21 11 ن

 2.122 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس األربع
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس األربع

 .استعمالهيتميز الدليل بسهولة : المؤشر السادس واألربعون
غالقة 41-3  2.122 2.11   3 1 ت .يتسم الكتاب بالمرونة أثناء فتحة وا 

   21 11 ن
 2.22 2.21   1 3 ت .طريقة تثبيت الورق مناسبة لالستعمال المتكرر 41-2

   11 21 ن
 2.221 2.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس واألربع

  ٪11.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر السادس واألربعالنسبة المئوية 
 2.231 2.31 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 32-1-4)يتضح من الجدول    
، (2.31)تساوي " يتسق الشكل الخارجي للكتاب"المواصفة األولى من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ حيث (2.231)وبانحراف معياري 
، ونسبة تحقق هذه المواصفة (2.21من  أقل -3.1)جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪12.1)تساوي 
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  :المواصفات الفنية: الصف األول الثانوي المحور الثاني-1
مواصفات، وترتيبها في ضوء ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 34)يتضمن هذا المحور     

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : نتائج تحليل دليل المعلم للصف األول الثانوي
 (. من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 

اصفة في ضوء مؤشراتها، ومن ثم وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مو   
 :تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 "يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة األغلفة"المواصفة األولى

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 32-4-4)يوضح الجدول   
لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل التكرارات، والنسب المئوية 

 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي

 (32-1-4)جدول 

 األولى التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 "يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث جودة األغلفة"

 المؤشرات والشواهد م
 النسبة
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
 .تعبر األغلفة عن المحتوى العلمي لدليل المعلم والصف: المؤشر الثاني واألربعون

يتسق تصميم غالف الدليل مع غالف كتاب الطالب من حيث  42-3
 .األلوان والصور

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

تصف الغالف  About the coverتتوفر فقرة حول الغالف  42-2
 .وارتباطه بالمحتوى

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

طالب، )والفئة المستهدفة  ،تتوفر معلومات كافية حول نوع الكتاب 42-1
 .على األغلفة الخارجية، والداخلية، وكعب الكتاب( معلم

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 2.22 4    ت .يتضمن الغالف الخلفي أسماء المؤلفين 42-4
 322    ن

الكترونية المهمة مثل إليتضمن الغالف الخلفي بعض الروابط ا 42-1
Math Online. 

 2.22 3.22  4   ت

  322   ن

 2.222 1.22    4 ت .يتضمن الغالف الخلفي قائمة بمحتويات الكتاب 42-1
    322 ن

 2.22 2.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
  ٪12.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني واألربع
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 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
 .   ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة الخارجية من حيث التصميم واأللوان: المؤشر الثالث واألربعون
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الداخلية من حيث  األغلفةتظهر صورة الغالف الخارجي على  41-2
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، وجاء ( 2.11-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
وتحقق بدرجة ( 2.11)المؤشر الخامس واألربعون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

، واحتل بذلك المرتبة (2.1)ي قيمته يليه المؤشر السادس واألربعون بمتوسط حساب، مرتفعة
، (2.31)الثانية، وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر الثاني واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 

، وفي المرتبة األخيرة يأتي (3.11)يليه المؤشر الثالث واألربعون  بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.11)المؤشر الرابع واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 

عزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر الخامس واألربعون، والمؤشر السادس وت  
-42)، و(1-42)، و(2-42)، و(3-42)واألربعون بدرجة مرتفعة، باإلضافة إلى الشواهد 

بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في ( 3-41)، و(1
 .كتب المشروع

بدرجة متوسطة حيث تقل جودة غالف الكتاب ( 2-44)، و(3-44)هدان وتحقق الشا    
الخارجي وطريقة التثبيت والتماسك للغالف الخارجي مع األوراق الداخلية للدليل من المشروع 

-41)، و(1-42)، و(4-42)عن الدليل من السلسلة األصل،  في حين تحققت الشواهد 
ل ويختلف تصميم األغلفة الداخلية وطريقة ، منخفضة لغياب الراوابط من أغلفة الدلي(2

 .تثبيت الورق
 ".تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج:"المواصفة الثانية

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل المعلم 

 :للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 

 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
 "وعناصره من حيث التصميم واإلخراجتتسق مكونات الدليل "

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض طمتوس مرتفع المعياري

 .يتسم الكتاب بجودة الطباعة: المؤشر السابع واألربعون
 2.222 1.22    4 ت .تظهر صورة كتاب الطالب واضحة ومتناسقة 41-3

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الدليل بشكل واضح 41-2

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض طمتوس مرتفع المعياري

يظهر الثبات في حجم الخط ونوعة لكل فقرة بنمطية محددة  41-1
 .في سائر الدليل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

ومتسق من حيث ظهرت مكونات الصفحة بشكل متمايز  41-4
 .األلوان ونوع الخط وحجمه

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
ميزت حلول التدريبات على صورة كتاب الطالب بلون آخر  41-1

 .بشكل واضح يسهل قراءته
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .وضعت حلول التدريبات في مكانها المناسب 41-1
    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع واألربع
  ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع األربع

 .تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب والتمايز بينها: الثامن واألربعونالمؤشر 
 Contents inيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة   41-3

Brief قسم فصول الكتاب إلى وحدات مع وجود جدول ي
 .زمني يوضح عدد األيام المقترحة لكل فصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يتوفر فهرس مفصل خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل  41-2
الكتاب يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس 

 .وأنواعها

 2.122 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

 2.222 2.22  4   ت .الفهارس في الدليل مع فهارس كتاب الطالبتتسق  41-1
  322   ن

تبرز ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية  41-4
 .واحدة

 2.222 2.22  4   ت
  322   ن

تظهر جميع مكونات الدليل األساسية في صفحات  41-1
 .الفهارس

 2.222 2.22  4   ت
  322   ن

 2.211 3.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع
  ٪43.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع

 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل: المؤشر التاسع واألربعون
 2.222 1.22    4 ت .خاص وألوان ثابتة في سائر الدليلتبرز كل مهمة بتصميم  41-3

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الدليل  41-2

 .لكل نوع من هذه العناوين
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الدليل  41-1

 .العناوينلكل نوع من هذه 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع  41-4

 .في سائر الدليل
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن
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، وجاء ( 2.11-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
وتحقق بدرجة ( 2.11)المؤشر الخامس واألربعون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 

، واحتل بذلك المرتبة (2.1)ي قيمته يليه المؤشر السادس واألربعون بمتوسط حساب، مرتفعة
، (2.31)الثانية، وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر الثاني واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 

، وفي المرتبة األخيرة يأتي (3.11)يليه المؤشر الثالث واألربعون  بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.11)المؤشر الرابع واألربعون بمتوسط حسابي قيمته 

عزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشر الخامس واألربعون، والمؤشر السادس وت  
-42)، و(1-42)، و(2-42)، و(3-42)واألربعون بدرجة مرتفعة، باإلضافة إلى الشواهد 

بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر تلك الفقرات التي تحققها هذه الشواهد في ( 3-41)، و(1
 .كتب المشروع

بدرجة متوسطة حيث تقل جودة غالف الكتاب ( 2-44)، و(3-44)هدان وتحقق الشا    
الخارجي وطريقة التثبيت والتماسك للغالف الخارجي مع األوراق الداخلية للدليل من المشروع 

-41)، و(1-42)، و(4-42)عن الدليل من السلسلة األصل،  في حين تحققت الشواهد 
ل ويختلف تصميم األغلفة الداخلية وطريقة ، منخفضة لغياب الراوابط من أغلفة الدلي(2

 .تثبيت الورق
 ".تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج:"المواصفة الثانية

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول    
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل المعلم 

 :للصف األول الثانوي،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 

 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
 "وعناصره من حيث التصميم واإلخراجتتسق مكونات الدليل "

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض طمتوس مرتفع المعياري

 .يتسم الكتاب بجودة الطباعة: المؤشر السابع واألربعون
 2.222 1.22    4 ت .تظهر صورة كتاب الطالب واضحة ومتناسقة 41-3

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .تظهر ألوان الكتابة في محتويات الدليل بشكل واضح 41-2

    322 ن
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ميزت حلول التدريبات على صورة كتاب الطالب بلون آخر  41-1
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Brief قسم فصول الكتاب إلى وحدات مع وجود جدول ي
 .زمني يوضح عدد األيام المقترحة لكل فصل

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

يتوفر فهرس مفصل خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل  41-2
الكتاب يتضمن محتويات الفصل من حيث الدروس 

 .وأنواعها

 2.122 2.21 1 3   ت

 11 21   ن

 2.222 2.22  4   ت .الفهارس في الدليل مع فهارس كتاب الطالبتتسق  41-1
  322   ن

تبرز ألوان الدروس وفق تنوعها داخل الفهرس بنمطية  41-4
 .واحدة

 2.222 2.22  4   ت
  322   ن

تظهر جميع مكونات الدليل األساسية في صفحات  41-1
 .الفهارس

 2.222 2.22  4   ت
  322   ن

 2.211 3.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع
  ٪43.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن واألربع

 .تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل: المؤشر التاسع واألربعون
 2.222 1.22    4 ت .خاص وألوان ثابتة في سائر الدليلتبرز كل مهمة بتصميم  41-3

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الفرعية ثابت في سائر الدليل  41-2

 .لكل نوع من هذه العناوين
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
حجم الخط ونوعه للعناوين الرئيسة ثابت في سائر الدليل  41-1

 .العناوينلكل نوع من هذه 
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
يتنوع تصميم المهام والدروس بتنوعها مع ثبات هذا التنوع  41-4

 .في سائر الدليل
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض طمتوس مرتفع المعياري

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع واألربع
  ٪322 .نيواألربع النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 .يظهر الثبات واالستمرارية في الهوامش والفراغات العمودية وبين األسطر: المؤشر الخمسون
يتضح ثبات الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة  12-3

 .في سائر الدليل
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

بنمطية واحدة في يتضح ثبات تباعد األسطر واستمراريتها  12-2
 .سائر الدليل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخمس
 .يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الدليل وفق نوع المحتوى: المؤشر الحادي والخمسون

صممت صفحات الدروس بشكل متمايز وفق تنوع هذه دروس بنمطية  13-3
دروس االستكشاف، التوسع، الدروس )محددة في سائر الكتاب مثل 
دروس االختبارات المعيارية  التي تتناول المعرفة الرياضية،

الهوامش وتباعدها واستمراريتها بنمطية واحدة في سائر  ...(والمراجعة
   .الكتاب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

وبنمطية محددة ترتبط  ،الفصل بطرق متمايزة صممت صفحات افتتاحية 13-2
 .بالمحتوى الرياضي للفصل في سائر الدليل

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والخمس
  ٪322 .نيالمؤشر الحادي والخمسالنسبة المئوية لمستوى تحقق 

 .يتوفر عنصر الجذب والتشويق في األشكال: المؤشر الثاني والخمسون
 2.222 1.22    4 ت .تظهر األشكال بألوان زاهية تشجع عملية التعلم 12-3

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .إلى التعلم تدفعهترتبط األشكال ببيئة الطالب بطريقة إيجابية  12-2

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والخمس
 .تتسم األشكال بجودة اإلخراج: المؤشر الثالث والخمسون

 2.222 1.22    4 ت .األشكال من االزدحام والمشتتات تخلو 11-3
    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .يتناسب حجم األشكال مع مساحة الصفحة 11-2
    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 11-1
    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والخمس
  ٪322 .نيالثالث والخمسالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 .وظفت األشكال بطريقة علمية في المحتوى: المؤشر الرابع والخمسون
 22.11 2.12   2 2 ت .ترتبط صورة افتتاحية الفصل بالمحتوى المستهدف 14-3

   12 12 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض طمتوس مرتفع المعياري

 2.222 1.22    4 ت .ترتبط األشكال بالمحتوى الرياضي المستهدف في الدليل 14-2
    322 ن

 2.211 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس
  13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والخمس

 2.213 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  ٪13.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول      
تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم "المواصفة الثانية من المواصفات الفنية 

، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.213)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " واإلخراج
، ونسبة تحقق هذه (1-2.21)متوسط في المدى بين ؛ حيث جاء هذا المرتفعةالمواصفة 

 (.٪13.1)المواصفة تساوي 
، وتحققت (1-3.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة ماعدا المؤشر الثامن واألربعون الذي تحقق 
 .بدرجة منخفضة

وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، ماعدا     
-41)و، (3-41)بدرجة متوسطة، والشواهد ( 1-41)و، (4-41)و، (1-41)الشواهد 

في المستوى المنخفض جدًا لكونه تم اختزال صفحات الفهارس الفصول في ، (2
في الدليل األصل، إضافة إلى أن  صفحتين، في حين أنه تم تخصيص صفحة لكل فصل

المعايير واألنشطة ومهارات التفكير  أو Extra Practiceالفهارس لم تشر إلى دروس 
وخلو الدليل من ملخص ، وغيرها.... صور للتعلم الالحق، واليدويات العليا، أو

 .المحتويات، واكتفى بفهرس للفصول بشكل عام
 "ات الترقيم في الدليليتسق الترميز وعالم:"المواصفة الثالثة

واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 34-1-4)يوضح الجدول    
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في 

 :دليل المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
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، ونسبة تحقق هذه (1-2.21)متوسط في المدى بين ؛ حيث جاء هذا المرتفعةالمواصفة 

 (.٪13.1)المواصفة تساوي 
، وتحققت (1-3.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة ماعدا المؤشر الثامن واألربعون الذي تحقق 
 .بدرجة منخفضة

وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، ماعدا     
-41)و، (3-41)بدرجة متوسطة، والشواهد ( 1-41)و، (4-41)و، (1-41)الشواهد 

في المستوى المنخفض جدًا لكونه تم اختزال صفحات الفهارس الفصول في ، (2
في الدليل األصل، إضافة إلى أن  صفحتين، في حين أنه تم تخصيص صفحة لكل فصل

المعايير واألنشطة ومهارات التفكير  أو Extra Practiceالفهارس لم تشر إلى دروس 
وخلو الدليل من ملخص ، وغيرها.... صور للتعلم الالحق، واليدويات العليا، أو

 .المحتويات، واكتفى بفهرس للفصول بشكل عام
 "ات الترقيم في الدليليتسق الترميز وعالم:"المواصفة الثالثة

واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 34-1-4)يوضح الجدول    
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في 

 :دليل المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
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 (34-1-4)جدول 

 .الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والمتوسطات 
 "يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط تفعمر  المعياري

منخفض 
 جداا 

 .بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الدليلتتسم الرموز : المؤشر الخامس والخمسون
 2.222 1.22    4 ت  .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدليل 11-3

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .تستخدم رموز لها داللة علمية 11-2

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .يقدم تعريف للرموز المستخدمة في الدليل في كل فصل 11-1

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت . توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 11-4

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 11-1

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس
 .ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزائه: السادس والخمسونالمؤشر 

ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام  11-3
المتسلسلة وحرف هجائي ليكون مستقاًل عن بقية 

 .الفصول

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول  11-2
 .المتضمنة في الدليل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف تتنوع  11-1
 .بنوع المحتوى في المالحق

 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 2312 2.21 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمسالمتوسط 
  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
 2.21 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 34-1-4)يتضح من الجدول     
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

؛ مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)، وبانحراف معياري (2.11)
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، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)بين  حيث جاء هذا المتوسط في المدى
(11.1٪.) 
، وتحققت (1.22-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين   

جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر الخامس والخمسون بمتوسط 
ويليه المؤشر السادس والخمسون في واحتل بذلك المرتبة األولى، ( 1.22) حسابي قيمته

 (.2.21)المرتبة الثانية واألخيرة بمتوسط حسابي قيمته 
ما يدل  ،وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لمؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة    

الذي ( 1-11)ماعدا الشاهد ، على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع
لعدم توفر المالحق في الدليل نتيجة لغياب المالحق في كتاب ، ة منخفضة جداً تحقق بدرج

 .الطالب من المشروع
 :خالصة نتائج المحور الثاني لدليل المعلم الصف األول الثانوي

يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تتناول المنتج التعليمي من الناحية المادية    
وهي تلك ، تصميم الظاهري واإلخراج الفني لكافة مكونات الدليلوتتمثل في ال، الظاهرية

، مؤشراً ( 34)المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لدليل المعلم، والبالت عددها 
مواصفات، وترتيبها في ضوء نتائج تحليل دليل المعلم للصف األول الثانوي ( 1)تندرج تحت 

من منتجات مشروع تطوير الرياضيات )راسي الثاني الدراسي األول، والفصل الد: الفصل
، وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء (والعلوم الطبيعية

 :وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي ،ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات، مؤشراتها
 (31-1-4)جدول رقم 

 واصفات المحور الثانيالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
  Technical Specifications المواصفات الفنية 

رقم 
 المواصفة

المتوسط  المواصفات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

 1 متوسط 12.1 2.231 2.31 .يتسق الشكل الخارجي للدليل 3

التصميم تتسق مكونات الدليل وعناصره  من حيث  2
 3 مرتفع 13.1 2.213 2.11 .واإلخراج

 2 مرتفع 11.1 2.21 2.11 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 1
  مرتفع 14.3 2.241 2.12 .مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
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 (34-1-4)جدول 

 .الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات والمتوسطات 
 "يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط تفعمر  المعياري

منخفض 
 جداا 

 .بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الدليلتتسم الرموز : المؤشر الخامس والخمسون
 2.222 1.22    4 ت  .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدليل 11-3

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .تستخدم رموز لها داللة علمية 11-2

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .يقدم تعريف للرموز المستخدمة في الدليل في كل فصل 11-1

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت . توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 11-4

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 11-1

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والخمس
 .ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزائه: السادس والخمسونالمؤشر 

ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام  11-3
المتسلسلة وحرف هجائي ليكون مستقاًل عن بقية 

 .الفصول

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع الفصول  11-2
 .المتضمنة في الدليل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف تتنوع  11-1
 .بنوع المحتوى في المالحق

 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

 2312 2.21 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمسالمتوسط 
  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والخمس
 2.21 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 34-1-4)يتضح من الجدول     
تساوي " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"المواصفة الثالثة من المواصفات الفنية 

؛ مرتفعة، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة (2.21)، وبانحراف معياري (2.11)
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، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)بين  حيث جاء هذا المتوسط في المدى
(11.1٪.) 

، وتحققت (1.22-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين   
جميع مؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة، وجاء المؤشر الخامس والخمسون بمتوسط 

ويليه المؤشر السادس والخمسون في واحتل بذلك المرتبة األولى، ( 1.22) حسابي قيمته
 (.2.21)المرتبة الثانية واألخيرة بمتوسط حسابي قيمته 

ما يدل  ،وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد لمؤشرات هذه المواصفة بدرجة مرتفعة    
الذي ( 1-11)ماعدا الشاهد ، على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع

لعدم توفر المالحق في الدليل نتيجة لغياب المالحق في كتاب ، ة منخفضة جداً تحقق بدرج
 .الطالب من المشروع

 :خالصة نتائج المحور الثاني لدليل المعلم الصف األول الثانوي
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تتناول المنتج التعليمي من الناحية المادية    

وهي تلك ، تصميم الظاهري واإلخراج الفني لكافة مكونات الدليلوتتمثل في ال، الظاهرية
، مؤشراً ( 34)المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لدليل المعلم، والبالت عددها 

مواصفات، وترتيبها في ضوء نتائج تحليل دليل المعلم للصف األول الثانوي ( 1)تندرج تحت 
من منتجات مشروع تطوير الرياضيات )راسي الثاني الدراسي األول، والفصل الد: الفصل

، وتم تناول نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة في ضوء (والعلوم الطبيعية
 :وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي ،ومن ثم تناول مستوى تحقق المواصفات، مؤشراتها

 (31-1-4)جدول رقم 
 واصفات المحور الثانيالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم

  Technical Specifications المواصفات الفنية 
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

 1 متوسط 12.1 2.231 2.31 .يتسق الشكل الخارجي للدليل 3

التصميم تتسق مكونات الدليل وعناصره  من حيث  2
 3 مرتفع 13.1 2.213 2.11 .واإلخراج

 2 مرتفع 11.1 2.21 2.11 .يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 1
  مرتفع 14.3 2.241 2.12 .مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات (  31-1-4)يتضح من الجدول      
درجة  وبذلك تكون ،(2.241)، واالنحراف المعياري (2.12)المحور الثاني الكلية يساوي 

بالمواصفات الفنية كما ( من منتجات المشروع)التزام دليل المعلم للصف األول الثانوي 
؛ حيث تقع مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) اشرتظهر في دليل المعلم للصف الع
 (.٪14.3)وبنسبة ( 1–2.21)قيمة هذا المتوسط في المدى بين 

، (2.11 – 2.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   
في " تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"جاءت المواصفة الثانية 

تليها المواصفة ، في المستوى المرتفع( 2.11)رتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته الم
في ( 2.11)بمتوسط حسابي قيمته " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"الثالثة 

يتسق الشكل الخارجي للدليل "المرتبة الثانية في المستوى المرتفع، وتأتي المواصفة األولى 
في المستوى ( 2.31)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته " ةمن حيث جودة األغلف

 .المتوسط
 :اإلجابة عن السؤال الفرعي السابع

ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في دليل "ينص السؤال الفرعي السابع على  
الثاني، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول : المعلم للرياضيات للصفوف

 .ثانوي في المملكة العربية السعودية؟ال
محور مواصفات " لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثالث التي تمثل    

الذي يركز على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه " التناول والعرض
ي الكتاب لمنتجات لتنظيم المحتوى بين دفت ،المنتج التعليمي من الناحية التربوية والفنية

و تعكس مدى التزام دليل المعلم للصفوف المستهدفة  ،السلسلة األصل لدليل المعلم
من منتجات مشروع تطوير )والفصل الدراسي الثاني ، الفصل الدراسي األول: بجزأيه

كما تظهر في منتجات السلسلة األصل لدليل المعلم، من  ،(الرياضيات والعلوم الطبيعية
حيث بنية الكتاب، وبنية الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل نتائج كل مواصفة في 
ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها 

 :الكلي لهذا المحور كما يلي
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 : مواصفات التناول والعرض: الصف الثاني االبتدائي المحور الثالث-
مواصفات، تعكس مدى التزام ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور     

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي بجزأيه
كما تظهر في منتجات ( لعلوم الطبيعيةمن منتجات مشروع تطوير الرياضيات وا)الثاني 

السلسلة األصل لدليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة والفصل، وبنية 
الدرس، وتم تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم 

 :تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب  :اصفة األولىالمو 

 .العرض
واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  31-1-4)يوضح الجدول     

لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 
 :بتدائي، وهي كما يليالمعلم للصف الثاني اال

 (31-1-4)جدول 

  .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرض"

 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .نظمت مكونات الدليل بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والخمسون

57-4 

فصـــل : صــمم الــدليل وفـــق تصــميم كتـــاب الطالــب فـــي أربعــة أجـــزاء هــي
 ، فصــول  تتضـــمن المعرفــة الرياضــيةStart smar البدايــة الذكيــة 

General lessonsوفصـــل الـــتعلم الالحــق ،  Looking Ahead ،
 Preparing for standardizedوالتـدريب علـى االختبـارات المعياريـة 

tests. 

 ت

 2 4 

2 

3 

2 

 ن

  322  

57-3 
 Benefitsيقــدم رســالة إلــى المعلــم فــي فقــرة تنظــيم نســخة كتــاب الطالــب 

of Student Edition Organization  توضــح أهميــة تنظــيم محتــوى
 .كتاب الطالب مع نصائح لكيفية استخدامه

   4  ت

2 

2 

 ن
 322   

57-4 
نظمـــت فصـــول  الـــدليل بنمطيـــة متســـقة وفـــق تتـــابع  للمعرفـــة الرياضـــية 

 .المتضمنة في كتاب الطالب
 2 2 4    ت

 322    ن

 
 2.211 3  .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 
 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات (  31-1-4)يتضح من الجدول      
درجة  وبذلك تكون ،(2.241)، واالنحراف المعياري (2.12)المحور الثاني الكلية يساوي 

بالمواصفات الفنية كما ( من منتجات المشروع)التزام دليل المعلم للصف األول الثانوي 
؛ حيث تقع مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) اشرتظهر في دليل المعلم للصف الع
 (.٪14.3)وبنسبة ( 1–2.21)قيمة هذا المتوسط في المدى بين 

، (2.11 – 2.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   
في " تتسق مكونات الدليل وعناصره من حيث التصميم واإلخراج"جاءت المواصفة الثانية 

تليها المواصفة ، في المستوى المرتفع( 2.11)رتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته الم
في ( 2.11)بمتوسط حسابي قيمته " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"الثالثة 

يتسق الشكل الخارجي للدليل "المرتبة الثانية في المستوى المرتفع، وتأتي المواصفة األولى 
في المستوى ( 2.31)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته " ةمن حيث جودة األغلف

 .المتوسط
 :اإلجابة عن السؤال الفرعي السابع

ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في دليل "ينص السؤال الفرعي السابع على  
الثاني، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول : المعلم للرياضيات للصفوف

 .ثانوي في المملكة العربية السعودية؟ال
محور مواصفات " لإلجابة عن هذا السؤال يتم عرض نتائج المحور الثالث التي تمثل    

الذي يركز على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه " التناول والعرض
ي الكتاب لمنتجات لتنظيم المحتوى بين دفت ،المنتج التعليمي من الناحية التربوية والفنية

و تعكس مدى التزام دليل المعلم للصفوف المستهدفة  ،السلسلة األصل لدليل المعلم
من منتجات مشروع تطوير )والفصل الدراسي الثاني ، الفصل الدراسي األول: بجزأيه

كما تظهر في منتجات السلسلة األصل لدليل المعلم، من  ،(الرياضيات والعلوم الطبيعية
حيث بنية الكتاب، وبنية الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل نتائج كل مواصفة في 
ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها 

 :الكلي لهذا المحور كما يلي
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 : مواصفات التناول والعرض: الصف الثاني االبتدائي المحور الثالث-
مواصفات، تعكس مدى التزام ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور     

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي بجزأيه
كما تظهر في منتجات ( لعلوم الطبيعيةمن منتجات مشروع تطوير الرياضيات وا)الثاني 

السلسلة األصل لدليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة والفصل، وبنية 
الدرس، وتم تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم 

 :تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب  :اصفة األولىالمو 

 .العرض
واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  31-1-4)يوضح الجدول     

لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 
 :بتدائي، وهي كما يليالمعلم للصف الثاني اال

 (31-1-4)جدول 

  .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرض"

 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .نظمت مكونات الدليل بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والخمسون

57-4 

فصـــل : صــمم الــدليل وفـــق تصــميم كتـــاب الطالــب فـــي أربعــة أجـــزاء هــي
 ، فصــول  تتضـــمن المعرفــة الرياضــيةStart smar البدايــة الذكيــة 

General lessonsوفصـــل الـــتعلم الالحــق ،  Looking Ahead ،
 Preparing for standardizedوالتـدريب علـى االختبـارات المعياريـة 

tests. 

 ت

 2 4 

2 

3 

2 

 ن

  322  

57-3 
 Benefitsيقــدم رســالة إلــى المعلــم فــي فقــرة تنظــيم نســخة كتــاب الطالــب 

of Student Edition Organization  توضــح أهميــة تنظــيم محتــوى
 .كتاب الطالب مع نصائح لكيفية استخدامه

   4  ت

2 

2 

 ن
 322   

57-4 
نظمـــت فصـــول  الـــدليل بنمطيـــة متســـقة وفـــق تتـــابع  للمعرفـــة الرياضـــية 

 .المتضمنة في كتاب الطالب
 2 2 4    ت

 322    ن

 
 2.211 3  .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 
 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
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 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددةتعكس   :المؤشر الثامن والخمسون

50-4 

 Programتتوفر صفحات في مقدمات الدليل تزود المعلم  بالفلسفة 

Philosophy  التي بنيت في ضوءها الكتب، مزودة بروابط إلكترونية
 .لمصادر متعددة

 ت

   4 

2 2 

 ن

   322 

50-3 
تتوفر صفحات في مقدمات الدليل تزود المعلم  بخطط لدعم الطالب، 

 .مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة
 ت

  2 2 

2.122 22.11 
 ن

  12 12 

50-4 
كيفية االستفادة من  How to use your math bookتوضح صفحة 

 .عناصر ومكونات الدليل لتعلم الرياضيات
 ت

   4 
2 2 

 322    ن

50-1 
فــــي مقــــدمات الكتــــاب المتمركــــزة حــــول النقـــــاط  توجــــه صــــفحة المعــــايير

ــــتعلم نحــــو األفكــــار الرئيســــة  المحوريــــة للصــــف بشــــكل صــــريح عمليــــة ال
 .NCTMمزودة برابط لموقع المعايير المدرسية 

 ت
4    

1 2 
 ن

322    

50-5 
 Comprehensive Assessment تقدم فقرة نظام تقويم شامل

System  مراحلهمصادر متنوعة للتقويم بجميع. 
 ت

2 2   

2.1 22.11 
 ن

12 12   
 2.242 3.2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 ٪42 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 .تنشيط المعرفة السابقةو يستهدف تصميم فصل البداية الذكية  :والخمسونالمؤشر التاسع 

57-4 
توجه المعلم إلى أهمية تنفيذ Start smart تتوفر مقدمات لفصل 

 .الدروس المتضمنة في الفصل، وآلية تنفيذها
 ت

   4 

2 

2 

 ن
   322 

57-3 
دروس تغطي Start Smart (1 )يتضمن في فصل البداية الذكية  

األعداد والعمليات، الجبر، القياس، الهندسة، تحليل  :المجاالت التالية
 .البيانات، حل المشكالت

 ت
   4 

2 

2 

 ن
   322 

57-4 
صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط بواقع 

 .الحياة مزودة بصور من الواقع
 4    ت

2.22 

2 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 ٪2.22 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .  حول النقاط المحورية للصف المتمركزةنظمت الفصول حول مجاالت المعرفة الرياضية : المؤشر الستون

61-4 
دروس بنمطية ( 1-1)نظم المحتوى داخل فصول تعليمية تتضمن بين 

 . تنظيمه في كتاب الطالب
    4 ت

1 

2 

    322 ن

61-3 
يوجه المعلم إلى مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في الصف 

 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية

 4    ت

2 

2 

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2.422 3.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الست المتوسط الحسابي

 ٪12.2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الست

 .المعرفة والمهارات الرياضية الالحقةو يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل : المؤشرة الحادي والستون

64-4 

 Lookingيقدم للمعلم إرشادات لالستفادة من فصل التطلع للمستقبل

Ahead،  وأهمية هذه الدروس التي تعد الطالب للمعرفة الالحقة التي
 .سيدرسها في الصف الثالث

 

 ت

   4 

2 

2 
 ن

   322 

64-3 
تصميم دروس فصل التطلع للمستقبل مع تصميم الدروس  يتسق

 .  المستهدفة في الفصول التعليمية في كتاب الطالب

 2 4    ت

 322    ن 2

 2 2  .نيمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والستال

 ٪2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .  يدعم المعلم لتهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الثاني والستون

63-4 
نماذج متعددة  Preparing for standardized tests يقدم ملحق 

لإلختبارات المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المتضمن في 
 .الكتاب ونصائح لكيفية تدريب الطالب عليها

 ت
   4 

2.22 
 

2 
 

 ن
   322 

63-3 
   4  ت .إرشادات عامة لطريقة حل كل اختبار Tips for successتقدم فقرة 

   322  ن 2 2.22

63-4 
شرح كاف لفكرة  Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة  

االختبارات اإللكترونية وشروط األسئلة ومتطلباتها مزودة بنماذج 
 .لإلجابة لتدريب الطالب عليها

 4    ت

2 
 2 

 ن
   322 

 2.22 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 .يدعم تصميم المالحق المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشرة الثالث والستون

64-4 
يقدم توجيهات للمعلم من خالل صفحات المالحق لكيفية تنفيذ دروس 

Problem-Solving Projects   مع الطالب بعد دراسة الكتاب
 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)ويستغرق تنفيذ كل منها 

 ت
   4 

2 

2 

 ن
   322 

64-3 
 Studentتتضمن صفحات الدليل نسخة من دليل الطالب 

Handbook ،يبدأ بتوجيهات  الذي يتضمن تمارين وتدريبات إضافية
 .الدليللكيفية استخدام هذا 

 ت
   4 

2 

2 

 ن
   322 

64-4 
 concepts and skills تقدم صفحات قاموس المفاهيم والمهارات

bank   شرح كاف لكل مفهوم ورد في الكتاب محدد برقم الصفحة يدعم
 .  المعلم لتعليم الرياضيات

 ت
   4 

 322    ن 2 2

64-1 
تتضمن المالحق صفحات المالحق مفاتيح إلجابات التدريبات 

واالختبارات المقننة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة في صفحات 
Selected Answers . 

 ت
   4 

 ن 2 2
   322 
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 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددةتعكس   :المؤشر الثامن والخمسون

50-4 

 Programتتوفر صفحات في مقدمات الدليل تزود المعلم  بالفلسفة 

Philosophy  التي بنيت في ضوءها الكتب، مزودة بروابط إلكترونية
 .لمصادر متعددة

 ت

   4 

2 2 

 ن

   322 

50-3 
تتوفر صفحات في مقدمات الدليل تزود المعلم  بخطط لدعم الطالب، 

 .مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة
 ت

  2 2 

2.122 22.11 
 ن

  12 12 

50-4 
كيفية االستفادة من  How to use your math bookتوضح صفحة 

 .عناصر ومكونات الدليل لتعلم الرياضيات
 ت

   4 
2 2 

 322    ن

50-1 
فــــي مقــــدمات الكتــــاب المتمركــــزة حــــول النقـــــاط  توجــــه صــــفحة المعــــايير

ــــتعلم نحــــو األفكــــار الرئيســــة  المحوريــــة للصــــف بشــــكل صــــريح عمليــــة ال
 .NCTMمزودة برابط لموقع المعايير المدرسية 

 ت
4    

1 2 
 ن

322    

50-5 
 Comprehensive Assessment تقدم فقرة نظام تقويم شامل

System  مراحلهمصادر متنوعة للتقويم بجميع. 
 ت

2 2   

2.1 22.11 
 ن

12 12   
 2.242 3.2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 ٪42 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 .تنشيط المعرفة السابقةو يستهدف تصميم فصل البداية الذكية  :والخمسونالمؤشر التاسع 

57-4 
توجه المعلم إلى أهمية تنفيذ Start smart تتوفر مقدمات لفصل 

 .الدروس المتضمنة في الفصل، وآلية تنفيذها
 ت

   4 

2 

2 

 ن
   322 

57-3 
دروس تغطي Start Smart (1 )يتضمن في فصل البداية الذكية  

األعداد والعمليات، الجبر، القياس، الهندسة، تحليل  :المجاالت التالية
 .البيانات، حل المشكالت

 ت
   4 

2 

2 

 ن
   322 

57-4 
صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط بواقع 

 .الحياة مزودة بصور من الواقع
 4    ت

2.22 

2 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 ٪2.22 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .  حول النقاط المحورية للصف المتمركزةنظمت الفصول حول مجاالت المعرفة الرياضية : المؤشر الستون

61-4 
دروس بنمطية ( 1-1)نظم المحتوى داخل فصول تعليمية تتضمن بين 

 . تنظيمه في كتاب الطالب
    4 ت

1 

2 

    322 ن

61-3 
يوجه المعلم إلى مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في الصف 

 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية

 4    ت

2 

2 

 322    ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2.422 3.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الست المتوسط الحسابي

 ٪12.2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الست

 .المعرفة والمهارات الرياضية الالحقةو يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل : المؤشرة الحادي والستون

64-4 

 Lookingيقدم للمعلم إرشادات لالستفادة من فصل التطلع للمستقبل

Ahead،  وأهمية هذه الدروس التي تعد الطالب للمعرفة الالحقة التي
 .سيدرسها في الصف الثالث

 

 ت

   4 

2 

2 
 ن

   322 

64-3 
تصميم دروس فصل التطلع للمستقبل مع تصميم الدروس  يتسق

 .  المستهدفة في الفصول التعليمية في كتاب الطالب

 2 4    ت

 322    ن 2

 2 2  .نيمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والستال

 ٪2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .  يدعم المعلم لتهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الثاني والستون

63-4 
نماذج متعددة  Preparing for standardized tests يقدم ملحق 

لإلختبارات المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المتضمن في 
 .الكتاب ونصائح لكيفية تدريب الطالب عليها

 ت
   4 

2.22 
 

2 
 

 ن
   322 

63-3 
   4  ت .إرشادات عامة لطريقة حل كل اختبار Tips for successتقدم فقرة 

   322  ن 2 2.22

63-4 
شرح كاف لفكرة  Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة  

االختبارات اإللكترونية وشروط األسئلة ومتطلباتها مزودة بنماذج 
 .لإلجابة لتدريب الطالب عليها

 4    ت

2 
 2 

 ن
   322 

 2.22 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 .يدعم تصميم المالحق المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشرة الثالث والستون

64-4 
يقدم توجيهات للمعلم من خالل صفحات المالحق لكيفية تنفيذ دروس 

Problem-Solving Projects   مع الطالب بعد دراسة الكتاب
 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)ويستغرق تنفيذ كل منها 

 ت
   4 

2 

2 

 ن
   322 

64-3 
 Studentتتضمن صفحات الدليل نسخة من دليل الطالب 

Handbook ،يبدأ بتوجيهات  الذي يتضمن تمارين وتدريبات إضافية
 .الدليللكيفية استخدام هذا 

 ت
   4 

2 

2 

 ن
   322 

64-4 
 concepts and skills تقدم صفحات قاموس المفاهيم والمهارات

bank   شرح كاف لكل مفهوم ورد في الكتاب محدد برقم الصفحة يدعم
 .  المعلم لتعليم الرياضيات

 ت
   4 

 322    ن 2 2

64-1 
تتضمن المالحق صفحات المالحق مفاتيح إلجابات التدريبات 

واالختبارات المقننة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة في صفحات 
Selected Answers . 

 ت
   4 

 ن 2 2
   322 
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 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2 2  .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 ٪2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشرة الرابع والستون

61-4 
تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة  في صفحة 

Reference 
 2 2 4    ت

 322    ن

61-3 
مصادرالصور الموجودة في جميع  Photo Creditsتحدد صفحة  

 .صفحات الكتاب

 2 2 4    ت

 322    ن

61-4 
فهرس بالمصطلحات الرياضية مرتبة أبجديا  Indexتعرض صفحة 

 .ومحددة بالدرس والصفحة
 2 2 4    ت

 322    ن

61-1 
 2 2 4    ت .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة 

 322    ن

 2 2 .نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والستالمتو 

 ٪2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

 2.231 2.11 .اولىألالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ا

 ٪31.2 .ولىألالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة ا

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول     
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض 

، (2.231)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
 ضة جدًا؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدىوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخف

 (.٪31.2)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11األقل من)
، فجاء (3.1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

وبذلك  ،(3.1)حيث حصل على متوسط حسابي قيمته  ،المؤشر الستون بدرجة متوسطة
احتل المرتبة األولى، يليه المؤشر الثامن والخمسون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي 

يليه المؤشر السابع والخمسون في المرتبة الثالثة بمتوسط ، في المرتبة الثانية( 3.2)قيمته 
يليه المؤشر الثاني والستون في المرتبة الرابعة بدرجة منخفضة جدًا ، (3)حسابي قيمته 

، ويليه في المرتبة الخامسة المؤشرات التاسع والخمسون (2.11)حسابي قيمته بمتوسط 
والحادي والستون والثالث والستون والرابع والستون بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي 

 .،  وبذلك احتلوا المرتبة األخيرة(2.22)قيمته 
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على توفر الفقرات  ، ما يدل(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهد بدرجة مرتفعة     
، بدرجة متوسطة (3-11)التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، بينما تحقق الشاهد 

 .ألنه ال يتوفر روابط إلكترونية لمصادر متعددة
في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من المصادر 

، Start smartالبداية الذكية  : شروع  مثلوالفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب الم
، والتدريب على االختبارات المعيارية Looking Aheadوفصل التعلم الالحق 

Preparing for standardized tests ورسالة إلى المعلم في فقرة تنظيم نسخة كتاب ،
توضح أهمية تنظيم محتوى  Benefits of Student Edition Organizationالطالب 

 How to use your math bookتاب الطالب مع نصائح لكيفية استخدامه، وصفحة ك
 Startلتوضيح كيفية االستفادة من عناصر ومكونات الدليل لتعلم الرياضيات، وفصل 

smart   في كتاب الطالب، وفقرةGridded-Response Questions  التي تقدم شرحًا
مزودة بنماذج لإلجابة  ،ومتطلباتها ،وط األسئلةوشر  ،لفكرة االختبارات اإللكترونية كافياً 

 Problem-Solvingوال صفحات المالحق لكيفية تنفيذ دروس  ،لتدريب الطالب عليها

Projects  مع الطالب بعد دراسة الكتاب لدعم عملية التعلم النوعي، وال يتوفر دليل
لذي يبدأ الذي يتضمن تمارين وتدريبات إضافية، وا Student Handbookالطالب 

ويشتمل على قاموس المفاهيم والمهارات ، بتوجيهات لكيفية استخدام هذا الدليل
concepts and skills bank  المتضمن شرحًا كاف لكل مفهوم ورد في الكتاب محددًا

وصفحات لمراجع الكتاب من مصادر ، يدعم المعلم على تعليم الرياضياتو  ،برقم الصفحة
المتضمنة مصادر الصور الموجودة في جميع  Photo Creditsموثوقة، وصفحة 

المصطلحات الرياضية المرتبة أبجديا ومحددة  Indexصفحات الكتاب، وصفحة فهرس 
التي تحتوي  Symbolsوصفحة ، للدرس والصفحة التي ورد فيها المصطلح الرياضي

 .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب
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 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 2 2  .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 ٪2 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشرة الرابع والستون

61-4 
تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة  في صفحة 

Reference 
 2 2 4    ت

 322    ن

61-3 
مصادرالصور الموجودة في جميع  Photo Creditsتحدد صفحة  

 .صفحات الكتاب

 2 2 4    ت

 322    ن

61-4 
فهرس بالمصطلحات الرياضية مرتبة أبجديا  Indexتعرض صفحة 

 .ومحددة بالدرس والصفحة
 2 2 4    ت

 322    ن

61-1 
 2 2 4    ت .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة 

 322    ن

 2 2 .نيسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والستالمتو 

 ٪2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

 2.231 2.11 .اولىألالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ا

 ٪31.2 .ولىألالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة ا

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول     
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض 

، (2.231)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
 ضة جدًا؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدىوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخف

 (.٪31.2)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11األقل من)
، فجاء (3.1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

وبذلك  ،(3.1)حيث حصل على متوسط حسابي قيمته  ،المؤشر الستون بدرجة متوسطة
احتل المرتبة األولى، يليه المؤشر الثامن والخمسون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي 

يليه المؤشر السابع والخمسون في المرتبة الثالثة بمتوسط ، في المرتبة الثانية( 3.2)قيمته 
يليه المؤشر الثاني والستون في المرتبة الرابعة بدرجة منخفضة جدًا ، (3)حسابي قيمته 

، ويليه في المرتبة الخامسة المؤشرات التاسع والخمسون (2.11)حسابي قيمته بمتوسط 
والحادي والستون والثالث والستون والرابع والستون بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي 

 .،  وبذلك احتلوا المرتبة األخيرة(2.22)قيمته 
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على توفر الفقرات  ، ما يدل(3-12)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشاهد بدرجة مرتفعة     
، بدرجة متوسطة (3-11)التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، بينما تحقق الشاهد 

 .ألنه ال يتوفر روابط إلكترونية لمصادر متعددة
في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من المصادر 

، Start smartالبداية الذكية  : شروع  مثلوالفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب الم
، والتدريب على االختبارات المعيارية Looking Aheadوفصل التعلم الالحق 

Preparing for standardized tests ورسالة إلى المعلم في فقرة تنظيم نسخة كتاب ،
توضح أهمية تنظيم محتوى  Benefits of Student Edition Organizationالطالب 

 How to use your math bookتاب الطالب مع نصائح لكيفية استخدامه، وصفحة ك
 Startلتوضيح كيفية االستفادة من عناصر ومكونات الدليل لتعلم الرياضيات، وفصل 

smart   في كتاب الطالب، وفقرةGridded-Response Questions  التي تقدم شرحًا
مزودة بنماذج لإلجابة  ،ومتطلباتها ،وط األسئلةوشر  ،لفكرة االختبارات اإللكترونية كافياً 

 Problem-Solvingوال صفحات المالحق لكيفية تنفيذ دروس  ،لتدريب الطالب عليها

Projects  مع الطالب بعد دراسة الكتاب لدعم عملية التعلم النوعي، وال يتوفر دليل
لذي يبدأ الذي يتضمن تمارين وتدريبات إضافية، وا Student Handbookالطالب 

ويشتمل على قاموس المفاهيم والمهارات ، بتوجيهات لكيفية استخدام هذا الدليل
concepts and skills bank  المتضمن شرحًا كاف لكل مفهوم ورد في الكتاب محددًا

وصفحات لمراجع الكتاب من مصادر ، يدعم المعلم على تعليم الرياضياتو  ،برقم الصفحة
المتضمنة مصادر الصور الموجودة في جميع  Photo Creditsموثوقة، وصفحة 

المصطلحات الرياضية المرتبة أبجديا ومحددة  Indexصفحات الكتاب، وصفحة فهرس 
التي تحتوي  Symbolsوصفحة ، للدرس والصفحة التي ورد فيها المصطلح الرياضي

 .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب
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يز والتمايز في تصميم الفصول  التعليمية يظهر االتساق والترك: المواصفة الثانية
 :وأسلوب العرض

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل 

 :   المعلم للصف الثاني االبتدائي،  وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول  التعليمية وأسلوب " :الثانيه

 "العرض
 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشر الخامس والستون

65-4 
    4 ت .تتوفر صورة في افتتاحية الفصل تعكس المحتوى الرياضي المتضمن فيه

1 2 
    322 ن

65-3 
العديد من الفقرات  Chapter overview  يقدم في نظرة عامة على الفصل

 Lessonمخطط الفصل : التي تدعم المعلم في تدريس الفصل مثل

Overview، والنقاط المحورية  ،والمخطط الزمني للدروسFocal Points 

   4  ت
2 2 

   322  ن

65-4 
تتوفر روابط إلكترونية في افتتاحية الفصل توجه المعلم إلى مزيد من 

 .المعلومات حول المحتوى المتضمن في الفصل
 4    ت

2 2 
 322    ن

65-1 
في مخطط طولي  Vertical Alignmentنظمت فقرة الترابط الرأسي   

 .   يظهر في نظرة عامة على الفصل
    4 ت

2 2 
    322 ن

65-5 
    4 ت .تؤكد على الفكرة الرئيسة من دراسة الفصل  Big ideaيفتتح الفصل بفقرة 

1 2 
    322 ن

65-6 
في صفحة افتتاحية الفصل  Key Vocabulary  تظهر المفردات المستهدفة

 .محددة برقم الصفحة
   4  ت

2 2 
   322  ن

65-7 
يتوفر شرح واف مدعم بالصور لطريقة عمل مطوية الفصل وتوجيهات 

 . لمتابعة مطويات الطالب
   2 2 ت

2.1 22.11 
   12 12 ن

 
 2.2241 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 
 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل  :المؤشر السادس والستون

66-4 

األول   Diagnose Readiness يوجه المعلم إلى تنفيذ اختبارات تشخيصية
واآلخر إلكتروني على الرابط  ،مزود بمراجعة سريعةو  ،موجود في الكتاب

 .في بداية كل فصل Get ready من خالل صفحة التهيئة 

    4 ت
1 2 

    322 ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

66-3 
يتوفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار منتصف 

 Mid-Chapter Check/Spiral Review  الفصل
 ت

   4 

 322    ن 22.11 3.1

66-4 
 Chapter Test يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المتضمنة في الفصل 

ويوجه إلى روابط إلكترونية تتوفر فيها  Practice Testفي صفحة 
 .اختبارات مشابهة

    4 ت

1 2 
 ن

322    

66-1 
 Testتتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفصل في صفحة 

Practice توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة.  
    4 ت

    322 ن 2 1
 2.21 2.11 .ينالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 ٪11.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

67-4 
    4 ت .صممت الدروس داخل الفصل بنمطية واضحة وثابتة  في سائر الفصول

    322 ن 2 1

67-3 
    4 ت .نظمت الدروس داخل الفصل وفق التسلسل المنطقي للمعرفة الرياضية

    322 ن 2 1
 2.234 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 ٪322 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع والست
 2.342 2.41 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 ٪12.4 .النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 

، وبانحراف معياري (2.41)تساوي " التعليمية وأسلوب العرض تصميم الفصول
مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في  ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة(2.342)

 (.٪12.4)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (1-2.21)المدى بين 
، حيث (1-3.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

واحتل بذلك ( 1)تحقق المؤشر السابع والستون بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته 
، وجاء (2.11)يليه المؤشر السادس والستون بمتوسط حسابي قيمته المرتبة األولى ، 

 (.3.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،المرتبة األخيرة في المؤشر الخامس والستون
، (1-11)، و(1-11)، و(4-11)، و(3-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد    
فقرات التي تحقق بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر ال( 2-11)، و(3-11)، و(3-11)و

( 1-11)، و(1-11)، و(2-11)هذه الشواهد في كتب المشروع، بينما تحققت الشواهد 
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 Focalفقرة النقاط المحورية :  بدرجة متوسطة نتيجة الختزال بعض الفقرات مثل

Points ،ولم يظهر تحديدًا لرقم صفحات المفردات المستهدفة ضمن افتتاحية الفصل. 
في المستوى المنخفض ( 4-11)، و(2-11)، و(1-11)هد في حين جاءت الشوا   

: جدًا لغياب العديد من المصادر والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل
، واختبارات Mid-Chapter Check/Spiral Reviewصفحة اختبار منتصف الفصل 

 .Test Practiceمعيارية للفصل في صفحة
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب  :المواصفة الثالثة

 :العرض
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل 
 :المعلم للصف الثاني االبتدائي، وهي كما يلي
 ( 31-1-4)جدول 

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة 
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض" :الثالًثه

 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

 .تعلم الرياضياتليدعم  تصميم  محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة : المؤشر الثامن والستون

11-3 
 Mainتظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فكرة الدرس ضمن فقرة 

Idea في بداية كل درس . 
   4  ت

   322  ن 2 2

11-2 
    4 ت .ونظيرها في كتاب الطالب ،تتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل

    322 ن 2 1

11-1 
    4 ت .ميع مراحلهجيرتبط المحتوى المعرفي بأفكار الدرس ويحققها في 

    322 ن 2 1

11-4 
يتوفر محتوى كاف يدعم المعلم لتحقيق النتواتج التعليمية المتضمنة في فكرة 

 . الدرس
    4 ت

    322 ن 2 1

 
 222 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 
 ٪13.1 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 .  يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات:  المؤشر التاسع والستون

11-3 
نظمت مقدمات الدرس وفق تسلسل منطقي لدعم المعلم في تعليم الرياضيات 

 .   وبنمطية واضحة في سائر الدليل
 2 1    4 ت

    322 ن

11-2 
 2 1    4 ت .ونظيرها في كتاب الطالب ،تتسق مفردات الدرس مع مفردات الفصل

    322 ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جدا

11-1 
يقدم المفاهيم والمهارات الرياضية داخل الدرس بشكل منطقي من البسيط إلى 

 .المركب
 2 1    4 ت

    322 ن

11-4 
يوجه المعلم إلى رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة من خالل فقرة 

Math Online 
 4    ت

 322    ن 2 2.22

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست
2.21 2 

 ٪11 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

 .نظمت مكونات الدروس بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السبعون

12-3 
والمفردات بنمطية محددة مزودة بروابط إلكترونية  ،الدرسيظهر العنوان وفكرة 

 .توجه إلى مصادر متعددة على الموقع 
 2 1    4 ت

    322 ن

12-2 
، بنمطية واضحة Get readyتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية من خالل فقرة  

 .تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس
    4 ت

1 2 

    322 ن

12-1 
ألبرز المفردات وفق التسلسل المنطقي لهذه المفردات  اً معرفي اً يقدم شرح

 Keyأو  ،Concept Summaryالمفاهيم  وتمثيلها داخل إطار في فقرة 
concept 

    4 ت
1 2 

    322 ن

12-4 
وتكون مشابهة للنشاط  ،من األنشطة تستهدف فكرة الدرس( 1-2)بين  يقدم ما

 .في كتاب الطالب
    4 ت

    322 ن 2 1

12-1 
وبنمطية واضحة في سائر  ،نظمت مراحل الدرس داخل الدليل بتسلسل منطقي

 .الدليل
   4  ت

   322  ن 2 2

12-1 
رشادات للمعلم في المراجعة الحلزونية، ومراجعة الفصل   يقدم نصائح وا 

 .منظمة بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطي للدروس داخل الفصل
    4 ت

1 2 
 ن

322    

 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع
2.11 2.2.22 

 .نيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السبع
14.4٪ 

 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
2.13 2.211 

 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
11٪ 

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق أعاله أن قيمة ( 31-1-4)يتضح من الجدول 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.21)، وبانحراف معياري (2.13)تساوي  "تصميم الدروس وأسلوب العرض
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تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 
 (.٪11)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي ، (2.21-1)

، وجاءت (2.11-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين 
جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصل المؤشر السبعون على 

والستون واحتل بذلك المرتبة األولى ، يليه المؤشر الثامن ( 2.11)متوسط حسابي قيمته 
وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر التاسع والستون بمتوسط ، (2.11)بمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة ،(2.21)حسابي قيمته 
، (2-11)، و(3-11)، و(4-11)، و(1-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد   
( 1-12)، و(4-12)و، (1-11)و( 1-12)، و(2-12)، و(3-12)، و(1-11)و

ما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، أما  ،بدرجة مرتفعة
في ( 4-11)فتحققا بدرجة متوسطة، كما جاء الشاهد ( 1-12)، و(3-11)الشاهدان 

المستوى المنخفض جدًا لغياب رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة من خالل 
 .Math Onlineفقرة 

 :خالصة نتائج المحور الثالث لدليل المعلم الصف الثاني االبتدائي
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،    

مؤشرات، ويتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)والبالت عددها 
ات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصف

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4)وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي

 (31-1-4)الجدول 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث مواصفات التناول والعرض لدليل 

 .المعلم الصف الثاني االبتدائي
رقم 

 المواصفة
 المواصفات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة المئوية
مستوى 
 التحقق

 الترتيب

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية  3
 .وأسلوب العرض ،الدليل

منخفض  31.2٪ 2.231 2.11
 جداً 

1 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم  2
 .وأسلوب العرضالفصول التعليمية 

2.41 2.342 
 2 مرتفع 12.4٪
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رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة المئوية
مستوى 
 التحقق

 الترتيب

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم  1
 .الدروس وأسلوب العرض

2.13 2.21143 
 3 مرتفع 11٪

  متوسط ٪11.1 2.213 3.11 .مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة التزام دليل ( 2.213)، وانحرافه المعياري (3.11)الثالث الكلية يساوي 

بمواصفات التناول والعرض كما ( من منتجات المشروع)المعلم للصف الثاني االبتدائي 
؛ حيث تقع متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) صف الثانيتظهر في دليل المعلم  لل

 (.٪11.1)وبنسبة ، (2.21أقل منو  -3.12)قيمة هذا المتوسط في المدى بين 
، (2.13-2.41)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين     

تركيز والتمايز في يظهر االتساق وال"وتحققت المواصفة الثالثة من مواصفات هذا المحور 
بدرجة مرتفعة وفي المرتبة األولى بمتوسط حسابي " تصميم الدروس وأسلوب العرض

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم "تليها المواصفة الثانية ، (2.13)قيمته 
، بينما (2.41)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته " الفصول التعليمية وأسلوب العرض

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب "اصفة األولى تحققت المو 
 (.2.41)بدرجة منخفضة جدًا وبمتوسط حسابي قيمته " العرض

 :مواصفات التناول والعرض: الصف  الخامس االبتدائي المحور الثالث-
زام مواصفات، تعكس مدى الت( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    

الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي : كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي  بجزأيه
كما تظهر في منتجات  ،(من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية)الثاني 

السلسلة األصل لكتاب الطالب، من حيث بنية الكتاب، وبنية  الوحدة والفصل، وبنية 
ائج كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم الدرس، وتم تحليل نت

 :تناول مستوى تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب : المواصفة األولى
 :العرض

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 "تساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرضيظهر اال"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت مكونات الدليل بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: الثامن والخمسونالمؤشر 
 Chapter فصل الفصل الصفري: صمم الكتاب في ثالثة أجزاء هي 11-3

Zero وحدات وفصول تتضمن المعرفة الرياضية، ومالحق ،
 .تتضمن تدريبات إضافية ومراجع للطالب في دليل الطالب

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن

 Benefitsيقدم رسالة إلى المعلم في فقرة تنظيم نسخة كتاب الطالب  11-2
of Student Edition Organization  توضح أهمية تنظيم

 .محتوى كتاب الطالب مع نصائح لكيفية استخدامه

 1 3   ت
2.21 2.12 

 11 21   ن
بنمطية متسقة وفق تتابع المعرفة الرياضية نظمت وحدات الدليل  11-1

 .المتضمنة في كتاب الطالب
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

 .311 3.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس
  ٪41.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 .األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة تعكس المقدمات: المؤشر التاسع والخمسون
 Programتتوفر صفحات في مقدمات الدليل تزود المعلم  بالفلسفة  11-3

Philosophy  ،مزودة بروابط و التي بنيت في ضوءها الكتب
 .إلكترونية لمصادر متعددة

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
تتوفر صفحات في مقدمات الدليل تزود المعلم  بخطط لدعم  11-2

 .الطالب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة
  1 3  ت

3.21 2.122 
  11 21  ن

كيفية االستفادة  How to use your math bookتوضح صفحة  11-1
 .من عناصر ومكونات الدليل لتعلم الرياضيات

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
توجه صفحة المعاييرفي مقدمات الكتاب المتمركزة حول النقاط  11-4

المحورية للصف بشكل صريح عملية التعلم نحواألفكار الرئيسة 
 .NCTMمزودة برابط لموقع المعايير المدرسية 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 Comprehensive Assessment تقدم فقرة نظام تقويم شامل 11-1

System مصادر متنوعة للتقويم بجميع مراحلة. 
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .3 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .البداية الذكية تنشيط المعرفة السابقةيستهدف تصميم فصل : المؤشر الستون
توجه المعلم إلى أهمية تنفيذ Start smart تتوفر مقدمات لفصل  12-3

 .الدروس المتضمنة في الفصل، وآلية تنفيذها
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

دروس تغطي Start Smart (1 )يتضمن في فصل البداية الذكية   12-2
األعداد والعمليات، الجبر، القياس، الهندسة،  :المجاالت التالية

 .تحليل البيانات، حل المشكالت

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط بواقع  12-1
 .الحياة مزودة بصور من الواقع

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2.22 .نيالمؤشر الست المتوسط الحسابي لمستوى تحقق

  ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست
 .  حول النقاط المحورية للصف ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر الحادي والستون

فصول ( 4-1)نظم المحتوى داخل وحدات تعليمية تتضمن بين  13-3
 .تنظيمه في كتاب الطالببنمطية 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يوجه المعلم إلى مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في الصف  13-2

 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 2.222 3.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات الرياضية الالحقة: المؤشر الثاني والستون
يقدم للمعلم إرشادات لالستفادة من فصل التطلع للمستقبل   12-3

Looking Ahead)،  وأهمية هذه الدروس التي تعد الطالب للمعرفة
 .الالحقة التي سيدرسها مستقبالً 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
يتسق تصميم دروس فصل التطلع للمستقبل مع تصميم الدروس  12-2

 .  المستهدفة في الوحدات التعليمية في كتاب الطالب
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2 2 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والستالمتوسط 
  2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 .  يدعم المعلم لتهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الثالث والستون

نماذج متعددة  Preparing for standardized tests يقدم ملحق  11-3
لإلختبارات المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المتضمن في 

 .الكتاب ونصائح لكيفية تدريب الطالب عليها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

إرشادات عامة لطريقة حل كل  Tips for successتقدم فقرة  11-2
 .اختبار

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
شرح كاف  Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة     11-1

ومتطلباتها مزودة  ،وشروط األسئلة ،لفكرة االختبارات اإللكترونية
 .بنماذج لإلجابة لتدريب الطالب عليها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست
  2 .نيتحقق المؤشر الثالث والستالنسبة المئوية لمستوى 
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب : المواصفة األولى
 :العرض

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 

 :   الطالب للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 "تساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرضيظهر اال"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت مكونات الدليل بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: الثامن والخمسونالمؤشر 
 Chapter فصل الفصل الصفري: صمم الكتاب في ثالثة أجزاء هي 11-3

Zero وحدات وفصول تتضمن المعرفة الرياضية، ومالحق ،
 .تتضمن تدريبات إضافية ومراجع للطالب في دليل الطالب

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن

 Benefitsيقدم رسالة إلى المعلم في فقرة تنظيم نسخة كتاب الطالب  11-2
of Student Edition Organization  توضح أهمية تنظيم

 .محتوى كتاب الطالب مع نصائح لكيفية استخدامه

 1 3   ت
2.21 2.12 

 11 21   ن
بنمطية متسقة وفق تتابع المعرفة الرياضية نظمت وحدات الدليل  11-1

 .المتضمنة في كتاب الطالب
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

 .311 3.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس
  ٪41.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

 .األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة تعكس المقدمات: المؤشر التاسع والخمسون
 Programتتوفر صفحات في مقدمات الدليل تزود المعلم  بالفلسفة  11-3

Philosophy  ،مزودة بروابط و التي بنيت في ضوءها الكتب
 .إلكترونية لمصادر متعددة

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
تتوفر صفحات في مقدمات الدليل تزود المعلم  بخطط لدعم  11-2

 .الطالب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة
  1 3  ت

3.21 2.122 
  11 21  ن

كيفية االستفادة  How to use your math bookتوضح صفحة  11-1
 .من عناصر ومكونات الدليل لتعلم الرياضيات

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
توجه صفحة المعاييرفي مقدمات الكتاب المتمركزة حول النقاط  11-4

المحورية للصف بشكل صريح عملية التعلم نحواألفكار الرئيسة 
 .NCTMمزودة برابط لموقع المعايير المدرسية 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن

 Comprehensive Assessment تقدم فقرة نظام تقويم شامل 11-1

System مصادر متنوعة للتقويم بجميع مراحلة. 
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .3 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .البداية الذكية تنشيط المعرفة السابقةيستهدف تصميم فصل : المؤشر الستون
توجه المعلم إلى أهمية تنفيذ Start smart تتوفر مقدمات لفصل  12-3

 .الدروس المتضمنة في الفصل، وآلية تنفيذها
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

دروس تغطي Start Smart (1 )يتضمن في فصل البداية الذكية   12-2
األعداد والعمليات، الجبر، القياس، الهندسة،  :المجاالت التالية

 .تحليل البيانات، حل المشكالت

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

صممت دروس فصل البداية الذكية على هيئة مشكالت ترتبط بواقع  12-1
 .الحياة مزودة بصور من الواقع

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2.22 .نيالمؤشر الست المتوسط الحسابي لمستوى تحقق

  ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست
 .  حول النقاط المحورية للصف ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر الحادي والستون

فصول ( 4-1)نظم المحتوى داخل وحدات تعليمية تتضمن بين  13-3
 .تنظيمه في كتاب الطالببنمطية 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يوجه المعلم إلى مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في الصف  13-2

 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 2.222 3.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات الرياضية الالحقة: المؤشر الثاني والستون
يقدم للمعلم إرشادات لالستفادة من فصل التطلع للمستقبل   12-3

Looking Ahead)،  وأهمية هذه الدروس التي تعد الطالب للمعرفة
 .الالحقة التي سيدرسها مستقبالً 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
يتسق تصميم دروس فصل التطلع للمستقبل مع تصميم الدروس  12-2

 .  المستهدفة في الوحدات التعليمية في كتاب الطالب
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2 2 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والستالمتوسط 
  2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست

 .  يدعم المعلم لتهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الثالث والستون

نماذج متعددة  Preparing for standardized tests يقدم ملحق  11-3
لإلختبارات المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المتضمن في 

 .الكتاب ونصائح لكيفية تدريب الطالب عليها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

إرشادات عامة لطريقة حل كل  Tips for successتقدم فقرة  11-2
 .اختبار

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
شرح كاف  Gridded-Response Questionsتتضمن فقرة     11-1

ومتطلباتها مزودة  ،وشروط األسئلة ،لفكرة االختبارات اإللكترونية
 .بنماذج لإلجابة لتدريب الطالب عليها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست
  2 .نيتحقق المؤشر الثالث والستالنسبة المئوية لمستوى 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يدعم تصميم المالحق المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشر الرابع والستون
يقــــدم توجيهــــات للمعلــــم مــــن خــــالل صــــفحات المالحــــق لكيفيــــة تنفيــــذ  14-3

مـــع الطـــالب بعـــد دراســـة   Problem-Solving Projectsدروس 
أيـــــام لـــــدعم عمليـــــة الـــــتعلم ( 1)ويســـــتغرق تنفيـــــذ كـــــل منهـــــا  ،الكتـــــاب
 .  النوعي

 4    ت
1.22 2.22 

 322    ن

 Studentتتضــــمن صــــفحات الــــدليل نســــخة مــــن دليــــل الطالــــب  14-2

Handbook ـــــــدريبات إضـــــــافية، ،الـــــــذي يتضـــــــمن تمـــــــارين ـــــــدأ  وت يب
 .بتوجيهات لكيفية استخدام هذا الدليل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 concepts and skills تقـدم صـفحات قـاموس المفـاهيم والمهـارات 14-1

bank   شــرح كــاف لكــل مفهــوم ورد فــي الكتــاب محــدد بــرقم الصــفحة
 .  يدعم المعلم لتعليم الرياضيات

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

تتضـــــمن المالحـــــق صـــــفحات المالحـــــق مفـــــاتيح إلجابـــــات التـــــدريبات  14-4
ــــدريب ــــرقم الت والــــدرس والصــــفحة فــــي  ،واالختبــــارات المقننــــة محــــددة ب

 .Selected Answersصفحات 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2.22 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
  ٪21 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الخامس والستون
ـــة  فـــي صـــفحة  11-3 ـــوفر صـــفحات لمراجـــع الكتـــاب مـــن مصـــادر موثوق تت

Reference. 
 2.22 4    ت

2.22 
2.22 
 322    ن 2.22

مصادرالصــور الموجـودة فـي جميــع  Photo Creditsتحـدد صـفحة   11-2
 .صفحات الكتاب

 2.22 4    ت
2.22 

2.22 
 322    ن 2.22

فهـــرس بالمصـــطلحات الرياضـــية الـــواردة فـــي  Indexتعـــرض صـــفحة  11-1
ودليل المعلم مرتبة أبجـديا ومحـددة بالـدرس والصـفحة،  ،كتاب الطالب

 .مع تمييز المصطلحات الخاصة بالمعلم بلون مختلف

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

  4   ت .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة  11-4
3.22 2.22 

  322   ن

 2.22 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
  ٪1.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
 .211 2.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  ٪24.2 .لمستوى تحقق المواصفة األولىالنسبة المئوية 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض 

، (2.211)، وبانحراف معياري (2.12)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
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تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى  وبذلك
 (.٪24.2)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11األقل من ) 

، (3.11-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     
حصل على متوسط فجاء المؤشر التاسع والخمسون الذي تحقق بدرجة متوسطة حيث 

وبذلك احتل المرتبة األولى، يليه المؤشر الحادي والستون بدرجة  ،(3.11)حسابي قيمته 
يليه المؤشر الثامن ، في المرتبة الثانية( 3.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،متوسطة أيضاً 

، ويليه في (3.42)والخمسون في المرتبة الثالثة بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 
، (2.11)الرابعة المؤشر الرابع والستون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته  المرتبة

( 2.21)كما جاء المؤشر الخامس والستون بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
وجاءت المؤشرات الستون والثاني والستون والثالث والستون ، واحتل المرتبة الخامسة

 .وبذلك احتلوا المرتبة األخيرة ،(2)ته بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيم
بدرجة مرتفعة ( 3-14)، و(3-13)، و(1-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     

ما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، بينما تحققت 
بدرجة متوسطة بسبب اختزال (  1-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(3-11)الشواهد 

الصفحات في مقدمات : ض الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع مثلبع
توجد فقط في الجزء الخاص و  Program Philosophyالدليل التي تزود المعلم  بالفلسفة 

والصفحات في مقدمات الدليل التي تزود المعلم  بخطط لدعم  ،بالفصل الدراسي األول
بالفصل الدراسي األول، وال يوجد بها روابط  توجد فقط في الجزء الخاصو الطالب، 

اختبار : وتحتوي مصادر للتقويم غير متوفرة للمعلم مثل، إلكترونية لمصادر متعددة
ولكنها ال تحتوي على جميع المصادر الموجودة  ،واالختبارات القصيرة، منتصف الفصل
، test practiceو،additional resourcesو،  minute check-5: في األصل مثل

( 4-11)، و(2-11)، و(3-11)وجاءت الشواهد ، data driven decision makingو
: ألنه قد صمم دليل المعلم وفقا لكتاب الطالب على أربعة أجزاء، في المستوى المنخفض

 General، وحدات تتضمن المعرفة الرياضية Start smartفصل البداية الذكية  

lessons وفصل التعلم الالحق ،Looking Ahead والتدريب على االختبارات ،
، General lessonsولكن ال يوجد منها إال وحدات تتضمن المعرفة الرياضية  ،المعيارية
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يدعم تصميم المالحق المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشر الرابع والستون
يقــــدم توجيهــــات للمعلــــم مــــن خــــالل صــــفحات المالحــــق لكيفيــــة تنفيــــذ  14-3

مـــع الطـــالب بعـــد دراســـة   Problem-Solving Projectsدروس 
أيـــــام لـــــدعم عمليـــــة الـــــتعلم ( 1)ويســـــتغرق تنفيـــــذ كـــــل منهـــــا  ،الكتـــــاب
 .  النوعي

 4    ت
1.22 2.22 

 322    ن

 Studentتتضــــمن صــــفحات الــــدليل نســــخة مــــن دليــــل الطالــــب  14-2

Handbook ـــــــدريبات إضـــــــافية، ،الـــــــذي يتضـــــــمن تمـــــــارين ـــــــدأ  وت يب
 .بتوجيهات لكيفية استخدام هذا الدليل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 concepts and skills تقـدم صـفحات قـاموس المفـاهيم والمهـارات 14-1

bank   شــرح كــاف لكــل مفهــوم ورد فــي الكتــاب محــدد بــرقم الصــفحة
 .  يدعم المعلم لتعليم الرياضيات

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

تتضـــــمن المالحـــــق صـــــفحات المالحـــــق مفـــــاتيح إلجابـــــات التـــــدريبات  14-4
ــــدريب ــــرقم الت والــــدرس والصــــفحة فــــي  ،واالختبــــارات المقننــــة محــــددة ب

 .Selected Answersصفحات 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2.22 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
  ٪21 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الخامس والستون
ـــة  فـــي صـــفحة  11-3 ـــوفر صـــفحات لمراجـــع الكتـــاب مـــن مصـــادر موثوق تت

Reference. 
 2.22 4    ت

2.22 
2.22 
 322    ن 2.22

مصادرالصــور الموجـودة فـي جميــع  Photo Creditsتحـدد صـفحة   11-2
 .صفحات الكتاب

 2.22 4    ت
2.22 

2.22 
 322    ن 2.22

فهـــرس بالمصـــطلحات الرياضـــية الـــواردة فـــي  Indexتعـــرض صـــفحة  11-1
ودليل المعلم مرتبة أبجـديا ومحـددة بالـدرس والصـفحة،  ،كتاب الطالب

 .مع تمييز المصطلحات الخاصة بالمعلم بلون مختلف

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

  4   ت .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة  11-4
3.22 2.22 

  322   ن

 2.22 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
  ٪1.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
 .211 2.12 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  ٪24.2 .لمستوى تحقق المواصفة األولىالنسبة المئوية 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض 

، (2.211)، وبانحراف معياري (2.12)تساوي " تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
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تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى  وبذلك
 (.٪24.2)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.11األقل من ) 

، (3.11-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     
حصل على متوسط فجاء المؤشر التاسع والخمسون الذي تحقق بدرجة متوسطة حيث 

وبذلك احتل المرتبة األولى، يليه المؤشر الحادي والستون بدرجة  ،(3.11)حسابي قيمته 
يليه المؤشر الثامن ، في المرتبة الثانية( 3.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،متوسطة أيضاً 

، ويليه في (3.42)والخمسون في المرتبة الثالثة بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته 
، (2.11)الرابعة المؤشر الرابع والستون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته  المرتبة

( 2.21)كما جاء المؤشر الخامس والستون بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
وجاءت المؤشرات الستون والثاني والستون والثالث والستون ، واحتل المرتبة الخامسة

 .وبذلك احتلوا المرتبة األخيرة ،(2)ته بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيم
بدرجة مرتفعة ( 3-14)، و(3-13)، و(1-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     

ما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، بينما تحققت 
بدرجة متوسطة بسبب اختزال (  1-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(3-11)الشواهد 

الصفحات في مقدمات : ض الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع مثلبع
توجد فقط في الجزء الخاص و  Program Philosophyالدليل التي تزود المعلم  بالفلسفة 

والصفحات في مقدمات الدليل التي تزود المعلم  بخطط لدعم  ،بالفصل الدراسي األول
بالفصل الدراسي األول، وال يوجد بها روابط  توجد فقط في الجزء الخاصو الطالب، 

اختبار : وتحتوي مصادر للتقويم غير متوفرة للمعلم مثل، إلكترونية لمصادر متعددة
ولكنها ال تحتوي على جميع المصادر الموجودة  ،واالختبارات القصيرة، منتصف الفصل
، test practiceو،additional resourcesو،  minute check-5: في األصل مثل

( 4-11)، و(2-11)، و(3-11)وجاءت الشواهد ، data driven decision makingو
: ألنه قد صمم دليل المعلم وفقا لكتاب الطالب على أربعة أجزاء، في المستوى المنخفض

 General، وحدات تتضمن المعرفة الرياضية Start smartفصل البداية الذكية  

lessons وفصل التعلم الالحق ،Looking Ahead والتدريب على االختبارات ،
، General lessonsولكن ال يوجد منها إال وحدات تتضمن المعرفة الرياضية  ،المعيارية
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في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من المصادر 
 Benefits of Studentالرسالة : والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع  مثل

Edition Organization  وصفحة ، ال تتوفر لعدم توفر فقرة تنظيم نسخة كتاب الطالبو
How to use your math book  غير موجودة، وهي متوفرة في األصل في

Volume1/start smart 1 ، وال تتوفر صفحات البداية الذكية Start smart ، وال يوجد
نما فصول ودروس فقط وال يتوفر فصل التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات ، وحدات وا 

ويتوفر فقط اختبارات نهاية الفصل واختبار تراكمي لفصلين متتابعين ، الرياضية الالحقة
-problemوال تتوفر مالحق دروس ، ولكن ال يتوفر نماذج متعددة لالختبارات المعيارية

solving projects ،وال تتوفر ، صفحات للقاموس وال تتوفر، وال يوجد دليل للطالب
غير   Photo Creditsوالصفحة ، وال يوجد مراجع، Selected Answersصفحات 
 .وال يوجد فهرس بالمصطلحات، غير موجودة  Symbolsوالصفحة  ، موجودة

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول  التعليمية :"المواصفة الثانية
 ".وأسلوب العرض

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل المعلم 

 :   للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 ( 31-1-4)جدول 

 المئوية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب "

 "العرض

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
 المتوسط الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يدعم تنظيم مقدمات الوحدات والفصول المعلم لتعليم الرياضيات: السادس والستونالمؤشر 
ـــة مقدمـــة الوحـــدة 11-3 ـــوى  ،تتـــوفر صـــورة فـــي افتتاحي والفصـــل تعكـــس المحت

 .الرياضي المتضمن فيها
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

العديـد مـن الفقـرات التـي  Chapter Plannerيقدم في مخطط الفصـل  11-2
المفــــردات الرئيســــية ومعــــايير  :تـــدعم المعلــــم فــــي تــــدريس الفصــــل مثــــل

NCTM والمصــــادر التقنيــــة التــــي توفرهــــا  ،التـــي يغطيهــــا كــــل الــــدرس
 ...الشركة وغيرها

  3 1  ت

3.11 2.122 
  21 11  ن

552 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
االنحراف  المتوسط الحسابي

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تتـوفر روابـط إلكترونيـة فــي افتتاحيـة الوحـدة توجـه المعلــم إلـى مزيـد مــن  11-1
 .المحتوى المتضمن في الوحدةالمعلومات حول 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
فـــي مخطـــط  Vertical Alignmentنظمـــت فقـــرة التـــرابط الرأســـي   11-4

 .   طولي يظهر في نظرة عامة على الفصل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

تؤكـد علـى الفكـرة الرئيسـة مـن   Big ideaتفتـتح الوحـدة والفصـل بفقـرة  11-1
 .دراسة الوحدة والفصل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
فـي صـفحة افتتاحيـة   Key Vocabulary تظهـر المفـردات المسـتهدفة 11-1

ويقـــدم للمعلـــم بعـــض المقترحـــات عنـــد  ،الفصـــل محـــددة بـــرقم الصـــفحة
 .تقديمها للطالب

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

محتــوى يبــرز أهميــة   Real-World Linkتقــدم  فقــرة الــربط بالحيــاة   11-1
 .وارتباطه بالحياة الواقعية ،دراسة الفصل

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
ــــــة الفصــــــل  11-1 ــــــوفر شــــــرح واف مــــــدعم بالصــــــور لطريقــــــة عمــــــل مطوي يت

 .وتوجيهات لمتابعة مطويات الطالب
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 .2121 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل: المؤشر السابع والستون
 Diagnose Readiness  يوجه المعلـم إلـى تنفيـذ اختبـارات تشخيصـية 11-3

واآلخر إلكتروني علـى  ،األول موجود في الكتاب مزود بمراجعة سريعة
فـي   …Get ready for chapter الـرابط مـن خـالل صـفحة التهيئـة 

 .بداية كل فصل

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

يتــوفر خيــارات التقــويم التكــويني لكــل فصــل مــن خــالل صــفحة اختبــار  11-2
 Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يقـــدم بــــدائل متنوعــــة لكــــل فصــــل تظهــــر فــــي دليــــل الدراســــة والمراجعــــة   11-1

Study Guide and Review مزود بروابط إلكترونية. 
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفـة المتضـمنة فـي الفصـل  11-4

Test  فـي صـفحةPractice Test  ويوجـه إلـى روابـط إلكترونيـة تتـوفر
 .فيها اختبارات مشابهة

  4   ت
3.22 2.222 

  322   ن

 Testتتوفر خيارات متعـددة لالختبـارات المعياريـة للفصـل فـي صـفحة  11-1

Practice توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة. 
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 .3 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست
  ٪23.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر االسابع والست

 .وفق تسلسل منطقينظمت الدروس داخل الوحدة بنمطية محددة ومتسقة : المؤشر الثامن والستون
نظمـــت دروس االستكشـــاف داخـــل الوحـــدة بنمطيـــة واضـــحة وثابتـــة فـــي  11-3

 .سائر الوحدات
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن
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في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من المصادر 
 Benefits of Studentالرسالة : والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع  مثل

Edition Organization  وصفحة ، ال تتوفر لعدم توفر فقرة تنظيم نسخة كتاب الطالبو
How to use your math book  غير موجودة، وهي متوفرة في األصل في

Volume1/start smart 1 ، وال تتوفر صفحات البداية الذكية Start smart ، وال يوجد
نما فصول ودروس فقط وال يتوفر فصل التطلع للمستقبل المعرفة والمهارات ، وحدات وا 

ويتوفر فقط اختبارات نهاية الفصل واختبار تراكمي لفصلين متتابعين ، الرياضية الالحقة
-problemوال تتوفر مالحق دروس ، ولكن ال يتوفر نماذج متعددة لالختبارات المعيارية

solving projects ،وال تتوفر ، صفحات للقاموس وال تتوفر، وال يوجد دليل للطالب
غير   Photo Creditsوالصفحة ، وال يوجد مراجع، Selected Answersصفحات 
 .وال يوجد فهرس بالمصطلحات، غير موجودة  Symbolsوالصفحة  ، موجودة

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول  التعليمية :"المواصفة الثانية
 ".وأسلوب العرض

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل المعلم 

 :   للصف الخامس االبتدائي، وهي كما يلي
 ( 31-1-4)جدول 

 المئوية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب "

 "العرض

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
 المتوسط الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .يدعم تنظيم مقدمات الوحدات والفصول المعلم لتعليم الرياضيات: السادس والستونالمؤشر 
ـــة مقدمـــة الوحـــدة 11-3 ـــوى  ،تتـــوفر صـــورة فـــي افتتاحي والفصـــل تعكـــس المحت

 .الرياضي المتضمن فيها
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

العديـد مـن الفقـرات التـي  Chapter Plannerيقدم في مخطط الفصـل  11-2
المفــــردات الرئيســــية ومعــــايير  :تـــدعم المعلــــم فــــي تــــدريس الفصــــل مثــــل

NCTM والمصــــادر التقنيــــة التــــي توفرهــــا  ،التـــي يغطيهــــا كــــل الــــدرس
 ...الشركة وغيرها

  3 1  ت

3.11 2.122 
  21 11  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
االنحراف  المتوسط الحسابي

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

تتـوفر روابـط إلكترونيـة فــي افتتاحيـة الوحـدة توجـه المعلــم إلـى مزيـد مــن  11-1
 .المحتوى المتضمن في الوحدةالمعلومات حول 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
فـــي مخطـــط  Vertical Alignmentنظمـــت فقـــرة التـــرابط الرأســـي   11-4

 .   طولي يظهر في نظرة عامة على الفصل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

تؤكـد علـى الفكـرة الرئيسـة مـن   Big ideaتفتـتح الوحـدة والفصـل بفقـرة  11-1
 .دراسة الوحدة والفصل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
فـي صـفحة افتتاحيـة   Key Vocabulary تظهـر المفـردات المسـتهدفة 11-1

ويقـــدم للمعلـــم بعـــض المقترحـــات عنـــد  ،الفصـــل محـــددة بـــرقم الصـــفحة
 .تقديمها للطالب

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

محتــوى يبــرز أهميــة   Real-World Linkتقــدم  فقــرة الــربط بالحيــاة   11-1
 .وارتباطه بالحياة الواقعية ،دراسة الفصل

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
ــــــة الفصــــــل  11-1 ــــــوفر شــــــرح واف مــــــدعم بالصــــــور لطريقــــــة عمــــــل مطوي يت

 .وتوجيهات لمتابعة مطويات الطالب
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 .2121 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست

 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل: المؤشر السابع والستون
 Diagnose Readiness  يوجه المعلـم إلـى تنفيـذ اختبـارات تشخيصـية 11-3

واآلخر إلكتروني علـى  ،األول موجود في الكتاب مزود بمراجعة سريعة
فـي   …Get ready for chapter الـرابط مـن خـالل صـفحة التهيئـة 

 .بداية كل فصل

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

يتــوفر خيــارات التقــويم التكــويني لكــل فصــل مــن خــالل صــفحة اختبــار  11-2
 Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يقـــدم بــــدائل متنوعــــة لكــــل فصــــل تظهــــر فــــي دليــــل الدراســــة والمراجعــــة   11-1

Study Guide and Review مزود بروابط إلكترونية. 
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفـة المتضـمنة فـي الفصـل  11-4

Test  فـي صـفحةPractice Test  ويوجـه إلـى روابـط إلكترونيـة تتـوفر
 .فيها اختبارات مشابهة

  4   ت
3.22 2.222 

  322   ن

 Testتتوفر خيارات متعـددة لالختبـارات المعياريـة للفصـل فـي صـفحة  11-1

Practice توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة. 
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 .3 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست
  ٪23.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر االسابع والست

 .وفق تسلسل منطقينظمت الدروس داخل الوحدة بنمطية محددة ومتسقة : المؤشر الثامن والستون
نظمـــت دروس االستكشـــاف داخـــل الوحـــدة بنمطيـــة واضـــحة وثابتـــة فـــي  11-3

 .سائر الوحدات
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
االنحراف  المتوسط الحسابي

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

نظمـــت الـــدروس التـــي تقـــدم المعرفـــة الرياضـــية المســـتهدفة فـــي الصـــف   11-2
 .داخل الوحدة بنمطية واضحة وثابتة  في سائر الوحدات

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
نظمــت دروس التوســع داخــل الوحــدة بنمطيــة واضــحة وثابتــة فــي ســائر  11-1

 .الوحدات
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

رشـــادات للمعلـــم فــي صـــفحات دليـــل الدراســـة والمراجعـــة  11-4 يقــدم نصـــائح وا 
Study Guide and Review  منظمة بنمطيـة واضـحة وفـق التسلسـل
 .المنطي للدروس داخل الفصل

 4    ت
2.222 2.222 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 .2143 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 
، وبانحراف معياري (3.11)تساوي " تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض

المواصفة متوسطة؛ حيث جاء هذا المتوسط في ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.143)
 (.٪12.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من و  -3.1)المدى بين 

حيث ( 2.11-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
حتل وا ،(2.21)وبمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق المؤشر السادس والستون بدرجة متوسطة

، وجاء (2)بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثامن والستون بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.11)المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته في المؤشر السابع والستون 

( 3-11)، و(1-11)، و(1-11)، و(4-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد و  
على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد بدرجة مرتفعة ما يدل ( 2-11)، و(3-11)و

( 1-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)في كتب المشروع، بينما تحققت الشواهد 
وفي حين ، بعض الوحدات الدراسية:  بدرجة متوسطة نتيجة الختزال بعض الفقرات مثل

لتي في المستوى المنخفض لغياب العديد من المصادر والفقرات ا( 4-11)جاء الشواهد 
اإلشارة للنقاط المحورية في النظرة العامة على : تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل

في ( 4-11)و، (1-11)و، (1-11)و، (2-11)و ،(1-11)وجاءت الشواهد ، الفصل
المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من األمور التي تحقق هذه الشواهد في كتاب 
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ودليل دراسة ، واختبار منتصف الفصل، وحدات دراسيةالتصنيف للمنهج ك: المشروع مثل
وال ، لى اختبارات إلكترونيةإوال يوجه المعلم ، واختبارات معيارية لكل فصل، ومراجعة

 .Study Guide and Reviewتتوفر صفحات دليل الدراسة والمراجعة 
وأسلوب يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس ":المواصفة الثالثة

 ".العرض
واالنحراف المعياري لهذه التكرارات،  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل المعلم للصف الخامس 
 :االبتدائي، وهي كما يلي

 (  31-1-4)جدول 
 والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات الحسابية

 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .تعلم الرياضياتليدعم تصميم محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة : تاسع والستونالمؤشر ال
تظهــر النــواتج التعليميــة المســتهدفة معلنــة فــي فكــرة الــدرس ضــمن  11-3

 .في بداية كل درس Main Ideaفقرة 
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .في كتاب الطالبتتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل ونظيرها  11-2
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .ميع مراحلهجيرتبط المحتوى المعرفي بأفكار الدرس ويحققها في  11-1

1.22 2.222 
    322 ن

التعليميــــــة النــــــواتج يتــــــوفر محتــــــوى كــــــاف يــــــدعم المعلــــــم لتحقيــــــق  11-4
 .المتضمنة في فكرة الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست
 .تعلم الرياضياتليدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة : المؤشر السبعون

تسلسل منطقي لـدعم المعلـم فـي تعلـيم نظمت مقدمات الدرس وفق  12-3
 .   وبنمطية واضحة في سائر الدليل ،الرياضيات

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
ونظيرهـــا فـــي كتـــاب  ،تتســـق مفـــردات الـــدرس مـــع مفـــردات الفصـــل 12-2

 .الطالب
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

بشـكل منطقـي مـن يقدم المفاهيم والمهارات الرياضية داخل الـدرس  12-1
 .البسيط إلى المركب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
وتمثــيالت متعــددة  ،يوجــه المعلــم إلــى رابــط إلكترونــي مــزود بأمثلــة 12-4

 .Math Onlineمن خالل فقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع

  ٪11 .نيالمئوية لمستوى تحقق المؤشر السبعالنسبة 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
االنحراف  المتوسط الحسابي

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع المعياري

نظمـــت الـــدروس التـــي تقـــدم المعرفـــة الرياضـــية المســـتهدفة فـــي الصـــف   11-2
 .داخل الوحدة بنمطية واضحة وثابتة  في سائر الوحدات

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
نظمــت دروس التوســع داخــل الوحــدة بنمطيــة واضــحة وثابتــة فــي ســائر  11-1

 .الوحدات
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

رشـــادات للمعلـــم فــي صـــفحات دليـــل الدراســـة والمراجعـــة  11-4 يقــدم نصـــائح وا 
Study Guide and Review  منظمة بنمطيـة واضـحة وفـق التسلسـل
 .المنطي للدروس داخل الفصل

 4    ت
2.222 2.222 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 .2143 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض 
، وبانحراف معياري (3.11)تساوي " تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض

المواصفة متوسطة؛ حيث جاء هذا المتوسط في ، وبذلك تكون درجة تحقق هذه (2.143)
 (.٪12.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من و  -3.1)المدى بين 

حيث ( 2.11-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    
حتل وا ،(2.21)وبمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق المؤشر السادس والستون بدرجة متوسطة

، وجاء (2)بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثامن والستون بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.11)المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته في المؤشر السابع والستون 

( 3-11)، و(1-11)، و(1-11)، و(4-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد و  
على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد بدرجة مرتفعة ما يدل ( 2-11)، و(3-11)و

( 1-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)في كتب المشروع، بينما تحققت الشواهد 
وفي حين ، بعض الوحدات الدراسية:  بدرجة متوسطة نتيجة الختزال بعض الفقرات مثل

لتي في المستوى المنخفض لغياب العديد من المصادر والفقرات ا( 4-11)جاء الشواهد 
اإلشارة للنقاط المحورية في النظرة العامة على : تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل

في ( 4-11)و، (1-11)و، (1-11)و، (2-11)و ،(1-11)وجاءت الشواهد ، الفصل
المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من األمور التي تحقق هذه الشواهد في كتاب 
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ودليل دراسة ، واختبار منتصف الفصل، وحدات دراسيةالتصنيف للمنهج ك: المشروع مثل
وال ، لى اختبارات إلكترونيةإوال يوجه المعلم ، واختبارات معيارية لكل فصل، ومراجعة

 .Study Guide and Reviewتتوفر صفحات دليل الدراسة والمراجعة 
وأسلوب يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس ":المواصفة الثالثة

 ".العرض
واالنحراف المعياري لهذه التكرارات،  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   

والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل المعلم للصف الخامس 
 :االبتدائي، وهي كما يلي

 (  31-1-4)جدول 
 والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات الحسابية

 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"
 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م

 التكرار
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .تعلم الرياضياتليدعم تصميم محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة : تاسع والستونالمؤشر ال
تظهــر النــواتج التعليميــة المســتهدفة معلنــة فــي فكــرة الــدرس ضــمن  11-3

 .في بداية كل درس Main Ideaفقرة 
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .في كتاب الطالبتتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل ونظيرها  11-2
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .ميع مراحلهجيرتبط المحتوى المعرفي بأفكار الدرس ويحققها في  11-1

1.22 2.222 
    322 ن

التعليميــــــة النــــــواتج يتــــــوفر محتــــــوى كــــــاف يــــــدعم المعلــــــم لتحقيــــــق  11-4
 .المتضمنة في فكرة الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست
 .تعلم الرياضياتليدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة : المؤشر السبعون

تسلسل منطقي لـدعم المعلـم فـي تعلـيم نظمت مقدمات الدرس وفق  12-3
 .   وبنمطية واضحة في سائر الدليل ،الرياضيات

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
ونظيرهـــا فـــي كتـــاب  ،تتســـق مفـــردات الـــدرس مـــع مفـــردات الفصـــل 12-2

 .الطالب
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

بشـكل منطقـي مـن يقدم المفاهيم والمهارات الرياضية داخل الـدرس  12-1
 .البسيط إلى المركب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
وتمثــيالت متعــددة  ،يوجــه المعلــم إلــى رابــط إلكترونــي مــزود بأمثلــة 12-4

 .Math Onlineمن خالل فقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع

  ٪11 .نيالمئوية لمستوى تحقق المؤشر السبعالنسبة 
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الحادي والسبعون
يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي  13-3

   .الدروس
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يقدم تدريبات إضافية تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  13-2
 .التي تم استهدافها في الدرس

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
نظمت مراحل درس االستكشاف داخل الدليل بتسلسل منطقي  13-1

 .وبنمطية واضحة في سائر الدليل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .وأفكارا ترتبط بكل مرحلة من مراحل الدرسيقدم إرشادات  13-4
1.22 2.222 

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والسبع

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والسبع
 .بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات General lessonsنظمت مكونات الدروس : المؤشر الثاني والسبعون

والمفردات بنمطية محددة مزودة  ،يظهر العنوان وفكرة الدرس 12-3
بروابط إلكترونية توجه إلى مصادر متعددة على الموقع في فقرة 

math Online 

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن
 to learn   Getتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية من خالل فقرة   12-2

ready فقرة المختبر الصغير  أوMini lab بنمطية واضحة ،
 .تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ألبرز المفردات وفق التسلسل المنطقي لهذه  اً معرفي اً يقدم شرح 12-1
 Conceptالمفردات وتمثيلها داخل إطار في فقرة المفاهيم 

Summaryأو ،Key concept 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Additionalمن األمثلة اإلضافية (  1-2)يقدم بين  12-4

examples وتكون مشابهة لألمثلة في  ،تستهدف فكرة الدرس
 .كتاب الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

وبنمطية  ،نظمت مراحل الدرس داخل الدليل بتسلسل منطقي 12-1
 .واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والسبع

  ٪11.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الثاني والسبعالنسبة المئوية 
 .نظمت مكونات دروس التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثالث والسبعون

يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي  11-3
   .الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
تقدم دروس التوسع بمعمل يستهدف المجال المرتبط به وغالبًا ما  11-2

تتضمن أسئلة  Activityيكون تطبيقات إلكترونية، يليه أنشطة 
 . موجهه وفق خطوات محددة

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يقدم تدريبات إضافية تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  11-1
 .الدرس التي تم استهدافها في

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
نظمت مراحل دروس التوسع داخل الدليل بتسلسل منطقي  11-4

 .وبنمطية واضحة في سائر الدليل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والسبع
  ٪322 .نيوالسبعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث 

 2 2.13 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4) يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "والعرض  ،المواصفة الثالثة من مواصفات التناول

، وبذلك (2.2)، وبانحراف معياري (2.13)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)
، (1.22-2.21)الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين وتراوحت قيم المتوسطات    

وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصلت المؤشرات 
( 1.22)التاسع والستون والحادي والسبعون والثالث والسبعون على متوسط حسابي قيمته 

، (2.1)سط حسابي قيمته واحتلوا بذلك المرتبة األولى، يليها المؤشر الثاني والسبعون بمتو 
وبذلك احتل  ،(2.21)وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السبعون بمتوسط حسابي قيمته 

 .المرتبة األخيرة
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر الفقرات     

حقق بدرجة فت( 3-12)التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، ما عدا الشاهد 
في المستوى المنخفض جدًا الفتقاره إلى أمثلة وتمثيالت ( 4-12)والشاهد ، متوسطة
 . فإنه يحتوي فقط على اختبار تهيئة إضافي ،Math Onlineلى فقرة إمتعددة 

 :خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب الصف الخامس االبتدائي
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،     

مؤشرًا، ويتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الحادي والسبعون
يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي  13-3

   .الدروس
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

يقدم تدريبات إضافية تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  13-2
 .التي تم استهدافها في الدرس

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
نظمت مراحل درس االستكشاف داخل الدليل بتسلسل منطقي  13-1

 .وبنمطية واضحة في سائر الدليل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .وأفكارا ترتبط بكل مرحلة من مراحل الدرسيقدم إرشادات  13-4
1.22 2.222 

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والسبع

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والسبع
 .بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات General lessonsنظمت مكونات الدروس : المؤشر الثاني والسبعون

والمفردات بنمطية محددة مزودة  ،يظهر العنوان وفكرة الدرس 12-3
بروابط إلكترونية توجه إلى مصادر متعددة على الموقع في فقرة 

math Online 

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن
 to learn   Getتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية من خالل فقرة   12-2

ready فقرة المختبر الصغير  أوMini lab بنمطية واضحة ،
 .تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ألبرز المفردات وفق التسلسل المنطقي لهذه  اً معرفي اً يقدم شرح 12-1
 Conceptالمفردات وتمثيلها داخل إطار في فقرة المفاهيم 

Summaryأو ،Key concept 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Additionalمن األمثلة اإلضافية (  1-2)يقدم بين  12-4

examples وتكون مشابهة لألمثلة في  ،تستهدف فكرة الدرس
 .كتاب الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

وبنمطية  ،نظمت مراحل الدرس داخل الدليل بتسلسل منطقي 12-1
 .واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والسبع

  ٪11.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الثاني والسبعالنسبة المئوية 
 .نظمت مكونات دروس التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثالث والسبعون

يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي  11-3
   .الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
تقدم دروس التوسع بمعمل يستهدف المجال المرتبط به وغالبًا ما  11-2

تتضمن أسئلة  Activityيكون تطبيقات إلكترونية، يليه أنشطة 
 . موجهه وفق خطوات محددة

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يقدم تدريبات إضافية تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  11-1
 .الدرس التي تم استهدافها في

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
نظمت مراحل دروس التوسع داخل الدليل بتسلسل منطقي  11-4

 .وبنمطية واضحة في سائر الدليل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والسبع
  ٪322 .نيوالسبعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث 

 2 2.13 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4) يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "والعرض  ،المواصفة الثالثة من مواصفات التناول

، وبذلك (2.2)، وبانحراف معياري (2.13)تساوي " تصميم الدروس وأسلوب العرض
تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪11.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)
، (1.22-2.21)الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين وتراوحت قيم المتوسطات    

وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصلت المؤشرات 
( 1.22)التاسع والستون والحادي والسبعون والثالث والسبعون على متوسط حسابي قيمته 

، (2.1)سط حسابي قيمته واحتلوا بذلك المرتبة األولى، يليها المؤشر الثاني والسبعون بمتو 
وبذلك احتل  ،(2.21)وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السبعون بمتوسط حسابي قيمته 

 .المرتبة األخيرة
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة مرتفعة ما يدل على توفر الفقرات     

حقق بدرجة فت( 3-12)التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، ما عدا الشاهد 
في المستوى المنخفض جدًا الفتقاره إلى أمثلة وتمثيالت ( 4-12)والشاهد ، متوسطة
 . فإنه يحتوي فقط على اختبار تهيئة إضافي ،Math Onlineلى فقرة إمتعددة 

 :خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب الصف الخامس االبتدائي
بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،     

مؤشرًا، ويتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :المواصفات مرتبة كما يلي
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 (31-1-4) الجدول 
مواصفات التناول والعرض لدليل و المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث 

 .لصف الخامسلالمعلم 
 

رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

3 
يظهــر االتســاق والتركيــز والتمــايز فــي تصــميم بنيــة الــدليل وأســلوب 

 .العرض
2.12 

2.211 
 

24.2٪ 
خفض من

 جداً 
2 

2 
يظهـــر االتســـاق والتركيـــز والتمـــايز فـــي تصـــميم الوحـــدات والفصـــول 

 .التعليمية وأسلوب العرض
3.11 2214 12.1٪ 

 متوسط
1 

1 
والتمــــايز فــــي تصــــميم الــــدروس وأســــلوب يظهــــر االتســــاق والتركيــــز 

 .العرض
2.13 2،22 11.1٪ 

 مرتفع
3 

  متوسط ٪11.1 2.221 3.12 .مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي 4

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول 
وبذلك تكون درجة ، (2.221)، واالنحراف المعياري يساوي (3.12)الثالث الكلية يساوي 

بمواصفات التناول ( من منتجات المشروع)التزام دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي 
( من منتجات السلسلة األصل)كما تظهر في دليل المعلم للصف الخامس  ،والعرض
وبنسبة ، (2.21أقل منو  -3.12)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى بين متوسطة

(11.1٪.) 
، (2.13- 2.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "ا المحوروتحققت المواصفة الثالثة من مواصفات هذ
، (2.13)وبمتوسط حسابي قيمته ، بدرجة مرتفعة "وأسلوب العرض ،تصميم الدروس

يظهر االتساق " وجاءت في المرتبة األولى، تليها في المرتبة الثانية المواصفة الثانية
في المرتبة  "العرضوأسلوب  ،والفصول التعليمية ،والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات

 وتحققت المواصفة األولى، وبدرجة متوسطة ،(3.11)الثانية بمتوسط حسابي قيمته 
بدرجة منخفضة  "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرض"

 واحتلت بذلك المرتبة الثانية، بينما  ،(2.12)جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
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 :مواصفات التناول والعرض: توسط المحور الثالثالصف الثاني الم-
مواصفات، تعكس مدى التزام دليل ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    

من )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : المعلم للصف الثاني المتوسط بجزأيه
كما تظهر في منتجات السلسلة  ،(منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية

األصل لدليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، وبنية الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل 
والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم تناول مستوى تحقق  ،نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد

 :المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
هر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب يظ: المواصفة األولى

 :العرض
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 
 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى

 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .نظمت مكونات الدليل بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن والخمسون

 Chapterفصــل الفصـل الصــفري: صـمم الكتـاب فــي ثالثـة أجــزاء هـي 11-3

Zero وحــدات وفصــول تتضــمن المعرفــة الرياضــية، ومالحــق تتضــمن ،
 .للطالب في دليل الطالبتدريبات إضافية ومراجع 

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن

 Benefitsيقــدم رســالة إلــى المعلــم فــي فقــرة تنظــيم نســخة كتــاب الطالــب  11-2
of Student Edition Organization  توضـح أهميـة تنظـيم محتـوى

 .كتاب الطالب مع نصائح لكيفية استخدامه

 1 3   ت
2.21 2.12 

 11 21   ن

نظمــــت وحــــدات الــــدليل بنمطيــــة متســــقة وفــــق تتــــابع المعرفــــة الرياضــــية  11-1
 .المتضمنة في كتاب الطالب

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
 .311 3.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

  ٪41.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس
 .تعكس المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة: والخمسونالمؤشر التاسع 

 Programتتـوفر صـفحات فـي مقـدمات الـدليل تـزود المعلـم  بالفلسـفة  11-3

Philosophy  التــي بنيــت فــي ضــوءها الكتــب، مــزودة بــروابط إلكترونيــة
 .لمصادر متعددة

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
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 (31-1-4) الجدول 
مواصفات التناول والعرض لدليل و المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث 

 .لصف الخامسلالمعلم 
 

رقم 
 المواصفة

 المواصفات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

3 
يظهــر االتســاق والتركيــز والتمــايز فــي تصــميم بنيــة الــدليل وأســلوب 

 .العرض
2.12 

2.211 
 

24.2٪ 
خفض من

 جداً 
2 

2 
يظهـــر االتســـاق والتركيـــز والتمـــايز فـــي تصـــميم الوحـــدات والفصـــول 

 .التعليمية وأسلوب العرض
3.11 2214 12.1٪ 

 متوسط
1 

1 
والتمــــايز فــــي تصــــميم الــــدروس وأســــلوب يظهــــر االتســــاق والتركيــــز 

 .العرض
2.13 2،22 11.1٪ 

 مرتفع
3 

  متوسط ٪11.1 2.221 3.12 .مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي 4

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول 
وبذلك تكون درجة ، (2.221)، واالنحراف المعياري يساوي (3.12)الثالث الكلية يساوي 

بمواصفات التناول ( من منتجات المشروع)التزام دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي 
( من منتجات السلسلة األصل)كما تظهر في دليل المعلم للصف الخامس  ،والعرض
وبنسبة ، (2.21أقل منو  -3.12)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى بين متوسطة

(11.1٪.) 
، (2.13- 2.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "ا المحوروتحققت المواصفة الثالثة من مواصفات هذ
، (2.13)وبمتوسط حسابي قيمته ، بدرجة مرتفعة "وأسلوب العرض ،تصميم الدروس

يظهر االتساق " وجاءت في المرتبة األولى، تليها في المرتبة الثانية المواصفة الثانية
في المرتبة  "العرضوأسلوب  ،والفصول التعليمية ،والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات

 وتحققت المواصفة األولى، وبدرجة متوسطة ،(3.11)الثانية بمتوسط حسابي قيمته 
بدرجة منخفضة  "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرض"

 واحتلت بذلك المرتبة الثانية، بينما  ،(2.12)جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
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 :مواصفات التناول والعرض: توسط المحور الثالثالصف الثاني الم-
مواصفات، تعكس مدى التزام دليل ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور    

من )الفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني : المعلم للصف الثاني المتوسط بجزأيه
كما تظهر في منتجات السلسلة  ،(منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية

األصل لدليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، وبنية الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم تحليل 
والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم تناول مستوى تحقق  ،نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد

 :المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
هر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب يظ: المواصفة األولى

 :العرض
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في كتاب 
 :   الطالب للصف الثاني المتوسط،  وهي كما يلي

 (31-1-4)جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى

 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .نظمت مكونات الدليل بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن والخمسون

 Chapterفصــل الفصـل الصــفري: صـمم الكتـاب فــي ثالثـة أجــزاء هـي 11-3

Zero وحــدات وفصــول تتضــمن المعرفــة الرياضــية، ومالحــق تتضــمن ،
 .للطالب في دليل الطالبتدريبات إضافية ومراجع 

  4   ت
3.22 2.22 

  322   ن

 Benefitsيقــدم رســالة إلــى المعلــم فــي فقــرة تنظــيم نســخة كتــاب الطالــب  11-2
of Student Edition Organization  توضـح أهميـة تنظـيم محتـوى

 .كتاب الطالب مع نصائح لكيفية استخدامه

 1 3   ت
2.21 2.12 

 11 21   ن

نظمــــت وحــــدات الــــدليل بنمطيــــة متســــقة وفــــق تتــــابع المعرفــــة الرياضــــية  11-1
 .المتضمنة في كتاب الطالب

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
 .311 3.42 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

  ٪41.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس
 .تعكس المقدمات األسس النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة: والخمسونالمؤشر التاسع 

 Programتتـوفر صـفحات فـي مقـدمات الـدليل تـزود المعلـم  بالفلسـفة  11-3

Philosophy  التــي بنيــت فــي ضــوءها الكتــب، مــزودة بــروابط إلكترونيــة
 .لمصادر متعددة

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

تتوفر صفحات في مقدمات الـدليل تـزود المعلـم  بخطـط لـدعم الطـالب،  11-2
 .مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة

  1 3  ت
3.21 2.122 

  11 21  ن
كيفية االستفادة مـن  How to use your math bookتوضح صفحة  11-1

 .عناصر ومكونات الدليل لتعلم الرياضيات
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

توجـــــه صـــــفحة المعـــــاييرفي مقـــــدمات الكتـــــاب المتمركـــــزة حـــــول النقـــــاط  11-4
عمليــــة الــــتعلم نحواألفكــــار الرئيســــة و  ،المحوريــــة للصــــف بشــــكل صــــريح

 .NCTMمزودة برابط لموقع المعايير المدرسية 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
 Comprehensive Assessment شـــاملتقــدم فقـــرة نظــام تقـــويم  11-1

System مصادر متنوعة للتقويم بجميع مراحلة. 
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

 .3 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .تنشيط المعرفة السابقةو  ،البداية الذكيةيستهدف تصميم فصل : المؤشر الستون
توجــه المعلــم إلــى أهميــة تنفيــذ Start smart تتــوفر مقــدمات لفصــل  12-3

 .الدروس المتضمنة في الفصل، وآلية تنفيذها
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

دروس تغطـــي Start Smart (1 )يتضــمن فــي فصــل البدايــة الذكيـــة   12-2
األعـداد والعمليـات، الجبـر، القيـاس، الهندسـة، تحليـل  :المجـاالت التاليـة

 .البيانات، حل المشكالت

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

صــممت دروس فصــل البدايــة الذكيــة علــى هيئــة مشــكالت تــرتبط بواقــع  12-1
 .الحياة مزودة بصور من الواقع

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2.22 .نيالمؤشر الست المتوسط الحسابي لمستوى تحقق

  ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست
 .  حول النقاط المحورية للصف ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر الحادي والستون

فصـــــول ( 4-1)نظــــم المحتـــــوى داخــــل وحـــــدات تعليميـــــة تتضــــمن بـــــين  13-3
 .تنظيمه في كتاب الطالببنمطية 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يوجــــه المعلــــم إلــــى مجــــاالت المحتــــوى الخمســــة المســــتهدفة فــــي الصــــف  13-2

 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 2.222 3.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .المعرفة والمهارات الرياضية الالحقةو  ،يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل: المؤشر الثاني والستون
 Lookingيقدم للمعلم إرشادات لالستفادة من فصـل التطلـع للمسـتقبل   12-3

Ahead)،  وأهمية هذه الدروس التـي تعـد الطالـب للمعرفـة الالحقـة التـي
 .سيدرسها مستقبالً 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
يتســــق تصــــميم دروس فصـــــل التطلــــع للمســــتقبل مـــــع تصــــميم الـــــدروس  12-2

 .  المستهدفة في الوحدات التعليمية في كتاب الطالب
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2 2 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والستالمتوسط 
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

  ٪2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست
 .  يدعم المعلم لتهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الثالث والستون

نمـاذج متعـددة  Preparing for standardized tests يقـدم ملحـق  11-3
لإلختبـــارات المعياريـــة تغطـــي جميـــع المحتـــوى الرياضـــي المتضـــمن فـــي 

 .ونصائح لكيفية تدريب الطالب عليها ،الكتاب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 4    ت .إرشادات عامة لطريقة حل كل اختبار Tips for successتقدم فقرة  11-2
2.22 2.22 

 322    ن
شـرح كـاف لفكـرة  Gridded-Response Questionsتتضمن فقـرة     11-1

وشــــروط األســــئلة ومتطلباتهــــا مــــزودة بنمــــاذج  ،االختبــــارات اإللكترونيــــة
 .لإلجابة لتدريب الطالب عليها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

  2 .نيتحقق المؤشر الثالث والستالنسبة المئوية لمستوى 

 .يدعم تصميم المالحق المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشر الرابع والستون

يقـدم توجيهـات للمعلــم مـن خــالل صـفحات المالحــق لكيفيـة تنفيــذ دروس  14-3
Problem-Solving Projects  مـــع الطـــالب بعـــد دراســـة الكتـــاب، 

 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)ويستغرق تنفيذ كل منها 

 4    ت
1.22 2.22 

 322    ن

ـــــب  14-2  Studentتتضـــــمن صـــــفحات الـــــدليل  نســـــخة مـــــن دليـــــل الطال

Handbook ،يبــدأ بتوجيهــات  الــذي يتضــمن تمــارين وتــدريبات إضــافية
 .لكيفية استخدام هذا الدليل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 concepts and skills والمهـارات ،تقـدم صـفحات قـاموس المفـاهيم 14-1

bank  كـــاف لكـــل مفهـــوم ورد فـــي الكتـــاب محـــدد بـــرقم الصـــفحة  اً شـــرح
 .  يدعم المعلم لتعليم الرياضياتو 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

تتضــــمن صــــفحات المالحــــق مفــــاتيح إلجابــــات التــــدريبات واالختبــــارات  14-4
 Selectedالمقننة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة فـي صـفحات 

Answers. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2.22 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
  ٪21 .نيالرابع والستالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الخامس والستون
تتــــوفر صــــفحات لمراجــــع الكتــــاب مــــن مصــــادر موثوقــــة  فــــي صـــــفحة  11-3

Reference. 
 2.22 4    ت

2.22 
2.22 
 322    ن 2.22

مصادرالصـــور الموجــودة فـــي جميـــع  Photo Creditsتحــدد صـــفحة   11-2
 .صفحات الكتاب

 2.22 4    ت
2.22 

2.22 
 322    ن 2.22



559

559 
 

 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري
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تتوفر صفحات في مقدمات الـدليل تـزود المعلـم  بخطـط لـدعم الطـالب،  11-2
 .مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة

  1 3  ت
3.21 2.122 

  11 21  ن
كيفية االستفادة مـن  How to use your math bookتوضح صفحة  11-1

 .عناصر ومكونات الدليل لتعلم الرياضيات
   4  ت

2.22 2.222 
   322  ن

توجـــــه صـــــفحة المعـــــاييرفي مقـــــدمات الكتـــــاب المتمركـــــزة حـــــول النقـــــاط  11-4
عمليــــة الــــتعلم نحواألفكــــار الرئيســــة و  ،المحوريــــة للصــــف بشــــكل صــــريح

 .NCTMمزودة برابط لموقع المعايير المدرسية 

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
 Comprehensive Assessment شـــاملتقــدم فقـــرة نظــام تقـــويم  11-1

System مصادر متنوعة للتقويم بجميع مراحلة. 
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

 .3 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .تنشيط المعرفة السابقةو  ،البداية الذكيةيستهدف تصميم فصل : المؤشر الستون
توجــه المعلــم إلــى أهميــة تنفيــذ Start smart تتــوفر مقــدمات لفصــل  12-3

 .الدروس المتضمنة في الفصل، وآلية تنفيذها
 4    ت

2.22 2.222 
 322    ن

دروس تغطـــي Start Smart (1 )يتضــمن فــي فصــل البدايــة الذكيـــة   12-2
األعـداد والعمليـات، الجبـر، القيـاس، الهندسـة، تحليـل  :المجـاالت التاليـة

 .البيانات، حل المشكالت

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

صــممت دروس فصــل البدايــة الذكيــة علــى هيئــة مشــكالت تــرتبط بواقــع  12-1
 .الحياة مزودة بصور من الواقع

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2.22 .نيالمؤشر الست المتوسط الحسابي لمستوى تحقق

  ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست
 .  حول النقاط المحورية للصف ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر الحادي والستون

فصـــــول ( 4-1)نظــــم المحتـــــوى داخــــل وحـــــدات تعليميـــــة تتضــــمن بـــــين  13-3
 .تنظيمه في كتاب الطالببنمطية 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يوجــــه المعلــــم إلــــى مجــــاالت المحتــــوى الخمســــة المســــتهدفة فــــي الصــــف  13-2

 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للنقاط المحورية
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 2.222 3.12 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
  ٪12 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .المعرفة والمهارات الرياضية الالحقةو  ،يستهدف تصميم فصل التطلع للمستقبل: المؤشر الثاني والستون
 Lookingيقدم للمعلم إرشادات لالستفادة من فصـل التطلـع للمسـتقبل   12-3

Ahead)،  وأهمية هذه الدروس التـي تعـد الطالـب للمعرفـة الالحقـة التـي
 .سيدرسها مستقبالً 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن
يتســــق تصــــميم دروس فصـــــل التطلــــع للمســــتقبل مـــــع تصــــميم الـــــدروس  12-2

 .  المستهدفة في الوحدات التعليمية في كتاب الطالب
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 2 2 .نيالحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والستالمتوسط 
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  ٪2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني والست
 .  يدعم المعلم لتهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الثالث والستون

نمـاذج متعـددة  Preparing for standardized tests يقـدم ملحـق  11-3
لإلختبـــارات المعياريـــة تغطـــي جميـــع المحتـــوى الرياضـــي المتضـــمن فـــي 

 .ونصائح لكيفية تدريب الطالب عليها ،الكتاب

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 4    ت .إرشادات عامة لطريقة حل كل اختبار Tips for successتقدم فقرة  11-2
2.22 2.22 

 322    ن
شـرح كـاف لفكـرة  Gridded-Response Questionsتتضمن فقـرة     11-1

وشــــروط األســــئلة ومتطلباتهــــا مــــزودة بنمــــاذج  ،االختبــــارات اإللكترونيــــة
 .لإلجابة لتدريب الطالب عليها

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

  2 .نيتحقق المؤشر الثالث والستالنسبة المئوية لمستوى 

 .يدعم تصميم المالحق المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشر الرابع والستون

يقـدم توجيهـات للمعلــم مـن خــالل صـفحات المالحــق لكيفيـة تنفيــذ دروس  14-3
Problem-Solving Projects  مـــع الطـــالب بعـــد دراســـة الكتـــاب، 

 .  أيام لدعم عملية التعلم النوعي( 1)ويستغرق تنفيذ كل منها 

 4    ت
1.22 2.22 

 322    ن

ـــــب  14-2  Studentتتضـــــمن صـــــفحات الـــــدليل  نســـــخة مـــــن دليـــــل الطال

Handbook ،يبــدأ بتوجيهــات  الــذي يتضــمن تمــارين وتــدريبات إضــافية
 .لكيفية استخدام هذا الدليل

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

 concepts and skills والمهـارات ،تقـدم صـفحات قـاموس المفـاهيم 14-1

bank  كـــاف لكـــل مفهـــوم ورد فـــي الكتـــاب محـــدد بـــرقم الصـــفحة  اً شـــرح
 .  يدعم المعلم لتعليم الرياضياتو 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن

تتضــــمن صــــفحات المالحــــق مفــــاتيح إلجابــــات التــــدريبات واالختبــــارات  14-4
 Selectedالمقننة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة فـي صـفحات 

Answers. 

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

 2.22 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
  ٪21 .نيالرابع والستالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الخامس والستون
تتــــوفر صــــفحات لمراجــــع الكتــــاب مــــن مصــــادر موثوقــــة  فــــي صـــــفحة  11-3

Reference. 
 2.22 4    ت

2.22 
2.22 
 322    ن 2.22

مصادرالصـــور الموجــودة فـــي جميـــع  Photo Creditsتحــدد صـــفحة   11-2
 .صفحات الكتاب

 2.22 4    ت
2.22 

2.22 
 322    ن 2.22
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

ــــواردة فــــي  Indexتعــــرض صــــفحة  11-1 فهــــرس بالمصــــطلحات الرياضــــية ال
ومحـددة بالــدرس والصــفحة،  ،ودليـل المعلــم مرتبـة أبجــديا ،كتـاب الطالــب

 .مع تمييز المصطلحات الخاصة بالمعلم بلون مختلف

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

  4   ت .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة  11-4
3.22 2.22 

  322   ن

 2.22 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
  ٪1.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 .211 2.12 .تحقق المواصفة األولى المتوسط الحسابي لمستوى
 ٪24.2 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول  
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض

، (2.211)، وبانحراف معياري (2.12)تساوي " وأسلوب العرض ،تصميم بنية الكتاب
 وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى

 (.٪24.2) ، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي(2.11األقل من )
، (3.11-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

حيث حصل على متوسط  ؛الذي تحقق بدرجة متوسطة ،فجاء المؤشر التاسع والخمسون
وبذلك احتل المرتبة األولى، يليه المؤشر الحادي والستون بدرجة  ،(3.11)حسابي قيمته 
في المرتبة الثانية، يليه المؤشر الثامن ( 3.1)بمتوسط حسابي قيمته و  ،متوسطة أيضاً 

، ويليه في (3.42)بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته و  ،الثالثةوالخمسون في المرتبة 
، (2.11)بمتوسط حسابي قيمته و  ،المرتبة الرابعة المؤشر الرابع والستون بدرجة منخفضة

( 2.21)بمتوسط حسابي قيمته و  ،كما جاء المؤشر الخامس والستون بدرجة منخفضة جداً 
 ،والثالث والستون ،والثاني والستون ،تونوجاءت المؤشرات الس، واحتل المرتبة الخامسة

 .وبذلك احتلوا المرتبة األخيرة ،(2)بدرجة منخفضة جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
بدرجة مرتفعة ( 3-14)، و(3-13)، و(1-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد     

قت ما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، بينما تحق
بدرجة متوسطة بسبب اختزال ( 1-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(3-11)الشواهد 
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الصفحات في مقدمات : بعض الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع مثل
توجد فقط في الجزء الخاص و  Program Philosophyالدليل التي تزود المعلم بالفلسفة

ات الدليل التي تزود المعلم بخطط لدعم بالفصل الدراسي األول، والصفحات في مقدم
الطالب، توجد فقط في الجزء الخاص بالفصل الدراسي األول، وال يوجد بها روابط 

اختبار : وتحتوي مصادر للتقويم غير متوفرة للمعلم مثل، إلكترونية لمصادر متعددة
وجودة ولكنها ال تحتوي على جميع المصادر الم ،منتصف الفصل، واالختبارات القصيرة

، test practiceو،additional resources، وminute check-5: في األصل مثل
( 4-11)، و(2-11)، و(3-11)وجاءت الشواهد ، data driven decision makingو

: في المستوى المنخفض، ألنه قد صمم دليل المعلم وفقا لكتاب الطالب على أربعة أجزاء
 Generalحدات تتضمن المعرفة الرياضية ، و Start smartفصل البداية الذكية  

lessons وفصل التعلم الالحق ،Looking Ahead والتدريب على االختبارات ،
، General lessonsولكن ال يوجد منها إال وحدات تتضمن المعرفة الرياضية  ،المعيارية

 في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من المصادر
 Benefits ofالرسالة : والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع  مثل

Student Edition Organization  ال تتوفر لعدم توفر فقرة تنظيم نسخة كتاب
غير موجودة، وهي متوفرة في  How to use your math bookالطالب، وصفحة 

 Start البداية الذكية ، وال تتوفر صفحات Volume1/start smart 1األصل في 

smart نما فصول ودروس فقط، وال يتوفر فصل التطلع للمستقبل ، وال يوجد وحدات وا 
ويتوفر فقط اختبارات نهاية الفصل واختبار تراكمي ، المعرفة والمهارات الرياضية الالحقة

الحق ولكن ال يتوفر نماذج متعددة لالختبارات المعيارية، وال تتوفر م ،لفصلين متتابعين
وال تتوفر صفحات ، ، وال يوجد دليل للطالبproblem-solving projectsدروس 
 Photoوالصفحة ، وال يوجد مراجع، Selected Answersوال تتوفر صفحات ، للقاموس

Credits  والصفحة  ، غير موجودةSymbols  غير موجودة، وال يوجد فهرس
 .بالمصطلحات
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 

ــــواردة فــــي  Indexتعــــرض صــــفحة  11-1 فهــــرس بالمصــــطلحات الرياضــــية ال
ومحـددة بالــدرس والصــفحة،  ،ودليـل المعلــم مرتبـة أبجــديا ،كتـاب الطالــب

 .مع تمييز المصطلحات الخاصة بالمعلم بلون مختلف

 4    ت
2.22 2.22 

 322    ن

  4   ت .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة  11-4
3.22 2.22 

  322   ن

 2.22 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
  ٪1.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 .211 2.12 .تحقق المواصفة األولى المتوسط الحسابي لمستوى
 ٪24.2 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول  
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض

، (2.211)، وبانحراف معياري (2.12)تساوي " وأسلوب العرض ،تصميم بنية الكتاب
 وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى

 (.٪24.2) ، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي(2.11األقل من )
، (3.11-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين     

حيث حصل على متوسط  ؛الذي تحقق بدرجة متوسطة ،فجاء المؤشر التاسع والخمسون
وبذلك احتل المرتبة األولى، يليه المؤشر الحادي والستون بدرجة  ،(3.11)حسابي قيمته 
في المرتبة الثانية، يليه المؤشر الثامن ( 3.1)بمتوسط حسابي قيمته و  ،متوسطة أيضاً 

، ويليه في (3.42)بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي قيمته و  ،الثالثةوالخمسون في المرتبة 
، (2.11)بمتوسط حسابي قيمته و  ،المرتبة الرابعة المؤشر الرابع والستون بدرجة منخفضة

( 2.21)بمتوسط حسابي قيمته و  ،كما جاء المؤشر الخامس والستون بدرجة منخفضة جداً 
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والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول  التعليمية يظهر االتساق :"المواصفة الثانية
 ".وأسلوب العرض

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)يوضح الجدول   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في دليل المعلم 

 :   ا يليللصف الثاني المتوسط، وهي كم
 ( 31-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب "

 "العرض
 النسبة المؤشرات والشواهد م

 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

 .يدعم تنظيم مقدمات الوحدات والفصول المعلم لتعليم الرياضيات: سادس والستونالمؤشر ال
تتوفر صورة في افتتاحية مقدمة الوحدة والفصل تعكس المحتوى  11-3

 .الرياضي المتضمن فيها
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

العديد من الفقرات التي  Chapter Plannerيقدم في مخطط الفصل  11-2
المفردات الرئيسة ومعايير  :المعلم في تدريس الفصل مثل تدعم

NCTM والمصادر التقنية التي توفرها  ،التي يغطيها كل الدرس
 ...الشركة وغيرها

  3 1  ت

3.11 2.122 
  21 11  ن

تتوفر روابط إلكترونية في افتتاحية الوحدة توجه المعلم إلى مزيد من  11-1
 .المتضمن في الوحدةالمعلومات حول المحتوى 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
في مخطط  Vertical Alignmentنظمت فقرة الترابط الرأسي   11-4

 .   طولي يظهر في نظرة عامة على الفصل
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

تؤكد على الفكرة الرئيسة من   Big ideaتفتتح الوحدة والفصل بفقرة  11-1
 .دراسة الوحدة والفصل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
في صفحة افتتاحية  Key Vocabulary  تظهر المفردات المستهدفة 11-1

ويقدم للمعلم بعض المقترحات عند  ،الفصل محددة برقم الصفحة
 .تقديمها للطالب

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن

محتوى يبرز أهمية  Real-World Linkتقدم فقرة الربط بالحياة   11-1
 .وارتباطه بالحياة الواقعية ،دراسة الفصل

   4  ت
2.22 2.222 

   322  ن
يتوفر شرح واف مدعم بالصور لطريقة عمل مطوية الفصل  11-1

 .وتوجيهات لمتابعة مطويات الطالب
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

 .2121 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
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 النسبة المؤشرات والشواهد م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
 .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل: المؤشر السابع والستون

  Diagnose Readiness يوجه المعلم إلى تنفيذ اختبارات تشخيصية 11-3
واآلخر إلكتروني  ،األول موجود في الكتاب مزود بمراجعة سريعة

 …Get ready for chapter على الرابط من خالل صفحة التهيئة 

 .في بداية كل فصل 

   1 3 ت
2.21 2.122 

   11 21 ن

يتوفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار  11-2
 Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
يقدم بدائل متنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة   11-1

Study Guide and Review مزود بروابط إلكترونية. 
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المتضمنة في الفصل  11-4

Test  في صفحةPractice Test  ويوجه إلى روابط إلكترونية تتوفر
 .فيها اختبارات مشابهة

  4   ت
3.22 2.222 

  322   ن

 Testتتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفصل في صفحة  11-1

Practice توجه إلى اختبارات إلكترونية مشابهة. 
 4    ت

2.22 2.22 
 322    ن

 .3 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والست
  ٪23.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر االسابع والست

 .وفق تسلسل منطقينظمت الدروس داخل الوحدة بنمطية محددة ومتسقة : المؤشر الثامن والستون
نظمت دروس االستكشاف داخل الوحدة بنمطية واضحة وثابتة في  11-3

 .سائر الوحدات
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

نظمت الدروس التي تقدم المعرفة الرياضية المستهدفة في الصف   11-2
 .داخل الوحدة بنمطية واضحة وثابتة  في سائر الوحدات

    4 ت
1.22 2.22 

    322 ن
نظمت دروس التوسع داخل الوحدة بنمطية واضحة وثابتة في سائر  11-1

 .الوحدات
   4  ت

2.22 2.22 
   322  ن

رشادات للمعلم في صفحات دليل الدراسة والمراجعة  11-4 يقدم نصائح وا 
Study Guide and Review  منظمة بنمطية واضحة وفق التسلسل

 .الفصلللدروس داخل النمطي

 4    ت
2.222 2.222 

 322    ن

 2 2 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 .2143 3.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  ٪12.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول 
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض

، وبانحراف معياري (3.11)تساوي  "تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض

، وبانحراف معياري (3.11)تساوي  "تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
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حقق هذه المواصفة متوسطة؛ حيث جاء هذا المتوسط في ، وبذلك تكون درجة ت(2.143)
 (.٪12.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من و  -3.1)المدى بين 

حيث ( 2.21-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين   
واحتل  ،(2.21)وبمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق المؤشر السادس والستون بدرجة متوسطة

، وجاء (2)بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثامن والستون بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.11)المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته في المؤشر السابع والستون 

( 3-11)، و(1-11)، و(1-11)، و(4-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد و
يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد  بدرجة مرتفعة ما( 2-11)، و(3-11)و

( 1-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)في كتب المشروع، بينما تحققت الشواهد 
وفي حين ، بعض الوحدات الدراسية: بدرجة متوسطة نتيجة الختزال بعض الفقرات مثل

والفقرات  ،في المستوى المنخفض لغياب العديد من المصادر( 4-11)الشواهد  تجاء
اإلشارة للنقاط المحورية في النظرة العامة : التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل

( 4-11)و، (1-11)و، (1-11)و، (2-11)و،(1-11)وجاءت الشواهد ، على الفصل
في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من األمور التي تحقق هذه الشواهد في كتاب 

ودليل دراسة ، واختبار منتصف الفصل، ف للمنهج كوحدات دراسيةالتصني: المشروع مثل
وال ، لى اختبارات إلكترونيةإوال يوجه المعلم ، واختبارات معيارية لكل فصل، ومراجعة

 .Study Guide and Reviewتتوفر صفحات دليل الدراسة والمراجعة 
لدروس وأسلوب يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم ا" :المواصفة الثالثة

 ".العرض
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  31-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل 
 :المعلم للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
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 (  31-1-4)جدول 
 الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات

لدليل المعلم  "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"
 .الصف الثاني المتوسط

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 نخفضم متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداً 

 .تعلم الرياضياتليدعم تصميم محتوى الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة : المؤشر التاسع والستون
تظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فكرة الدرس ضمن  11-3

 .في بداية كل درس Main Ideaفقرة 
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

    4 ت .الفصل ونظيرها في كتاب الطالبتتسق أفكار الدرس مع أفكار  11-2
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .ميع مراحلهجيرتبط المحتوى المعرفي بأفكار الدرس ويحققها في  11-1

1.22 2.222 
    322 ن

التعليمية النواتج يتوفر محتوى كاف يدعم المعلم لتحقيق  11-4
 .المتضمنة في فكرة الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2.222 1.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست
 .تعلم الرياضياتليدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة : المؤشر السبعون

نظمت مقدمات الدرس وفق تسلسل منطقي لدعم المعلم في تعليم  12-3
 .   الرياضيات وبنمطية واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
تتسق مفردات الدرس مع مفردات الفصل ونظيرها في كتاب  12-2

 .الطالب
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

الرياضية داخل الدرس بشكل منطقي من يقدم المفاهيم والمهارات  12-1
 .البسيط إلى المركب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يوجه المعلم إلى رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة من  12-4

 Math Onlineخالل فقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السبع
 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الحادي والسبعون

يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي  13-3
   .الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يقدم تدريبات إضافية تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  13-2

 .التي تم استهدافها في الدرس
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

نظمت مراحل درس االستكشاف داخل الدليل بتسلسل منطقي  13-1
 .وبنمطية واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .يقدم إرشادات وأفكارا ترتبط بكل مرحلة من مراحل الدرس 13-4

1.22 2.222 
    322 ن
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حقق هذه المواصفة متوسطة؛ حيث جاء هذا المتوسط في ، وبذلك تكون درجة ت(2.143)
 (.٪12.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من و  -3.1)المدى بين 

حيث ( 2.21-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين   
واحتل  ،(2.21)وبمتوسط حسابي قيمته  ،تحقق المؤشر السادس والستون بدرجة متوسطة

، وجاء (2)بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر الثامن والستون بمتوسط حسابي قيمته 
 (.2.11)المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته في المؤشر السابع والستون 

( 3-11)، و(1-11)، و(1-11)، و(4-11)وتعزى هذه النتيجة لتحقق الشواهد و
يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد  بدرجة مرتفعة ما( 2-11)، و(3-11)و

( 1-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(3-11)في كتب المشروع، بينما تحققت الشواهد 
وفي حين ، بعض الوحدات الدراسية: بدرجة متوسطة نتيجة الختزال بعض الفقرات مثل

والفقرات  ،في المستوى المنخفض لغياب العديد من المصادر( 4-11)الشواهد  تجاء
اإلشارة للنقاط المحورية في النظرة العامة : التي تحقق هذه الشواهد من كتب المشروع مثل

( 4-11)و، (1-11)و، (1-11)و، (2-11)و،(1-11)وجاءت الشواهد ، على الفصل
في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من األمور التي تحقق هذه الشواهد في كتاب 

ودليل دراسة ، واختبار منتصف الفصل، ف للمنهج كوحدات دراسيةالتصني: المشروع مثل
وال ، لى اختبارات إلكترونيةإوال يوجه المعلم ، واختبارات معيارية لكل فصل، ومراجعة

 .Study Guide and Reviewتتوفر صفحات دليل الدراسة والمراجعة 
لدروس وأسلوب يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم ا" :المواصفة الثالثة

 ".العرض
واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  31-1-4)يوضح الجدول   

التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل 
 :المعلم للصف الثاني المتوسط، وهي كما يلي
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 (  31-1-4)جدول 
 الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات

لدليل المعلم  "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض"
 .الصف الثاني المتوسط

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
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 نخفضم متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
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    322 ن
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    322 ن
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1.22 2.222 

    322 ن
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  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست
 .تعلم الرياضياتليدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة : المؤشر السبعون

نظمت مقدمات الدرس وفق تسلسل منطقي لدعم المعلم في تعليم  12-3
 .   الرياضيات وبنمطية واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
تتسق مفردات الدرس مع مفردات الفصل ونظيرها في كتاب  12-2

 .الطالب
    4 ت

1.22 2.222 
    322 ن

الرياضية داخل الدرس بشكل منطقي من يقدم المفاهيم والمهارات  12-1
 .البسيط إلى المركب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يوجه المعلم إلى رابط إلكتروني مزود بأمثلة وتمثيالت متعددة من  12-4

 Math Onlineخالل فقرة 

 4    ت
2.22 2.222 

 322    ن
 2.222 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع

  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السبع
 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الحادي والسبعون

يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي  13-3
   .الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
يقدم تدريبات إضافية تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  13-2

 .التي تم استهدافها في الدرس
    4 ت

1.22 2.22 
    322 ن

نظمت مراحل درس االستكشاف داخل الدليل بتسلسل منطقي  13-1
 .وبنمطية واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
    4 ت .يقدم إرشادات وأفكارا ترتبط بكل مرحلة من مراحل الدرس 13-4

1.22 2.222 
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  نخفضم متوسط مرتفع المعياري

 جداً 

 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والسبع
  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والسبع

 .بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات General lessonsنظمت مكونات الدروس : المؤشر الثاني والسبعون
يظهر العنوان وفكرة الدرس والمفردات بنمطية محددة مزودة  12-3

بروابط إلكترونية توجه إلى مصادر متعددة على الموقع في فقرة 
math Online 

   4  ت
2.22 2.22 

   322  ن
 to learn   Getتبدأ الدروس بأنشطة استهاللية من خالل فقرة   12-2

ready فقرة المختبر الصغير  أوMini lab بنمطية واضحة ،
 .تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

ألبرز المفردات وفق التسلسل المنطقي لهذه  اً معرفي اً يقدم شرح 12-1
 Conceptالمفردات وتمثيلها داخل إطار في فقرة المفاهيم 

Summaryأو ،Key concept 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

 Additionalمن األمثلة اإلضافية (  1-2)يقدم بين  12-4

examples وتكون مشابهة لألمثلة في  ،تستهدف فكرة الدرس
 .كتاب الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

نظمت مراحل الدرس داخل الدليل بتسلسل منطقي وبنمطية  12-1
 .واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والسبع

  ٪11.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الثاني والسبعالنسبة المئوية 
 .نظمت مكونات دروس التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثالث والسبعون

يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي  11-3
   .الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
وغالبًا  ،دروس التوسع بمعمل يستهدف المجال المرتبط به تقدم 11-2

تتضمن  Activityما يكون تطبيقات إلكترونية، يليه أنشطة 
 . وفق خطوات محددة ةأسئلة موجه

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يقدم تدريبات إضافية تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  11-1
 .الدرسالتي تم استهدافها في 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

نظمت مراحل دروس التوسع داخل الدليل بتسلسل منطقي  11-4
 .وبنمطية واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والسبع

  ٪322 .نيوالسبعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث 
 2 2.1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق (  31-1-4)يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض
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، وبذلك تكون (2.2)، وبانحراف معياري (2.1)تساوي  "وأسلوب العرض ،تصميم الدروس
، (1-2.21)درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪11.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
، وجاءت (1-2.21)لمؤشرات هذه المواصفة بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية   

جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصلت المؤشرات التاسع 
واحتلوا  ،(1)والستون والحادي والسبعون والثالث والسبعون على متوسط حسابي قيمته 
وفي ، (2.1) بذلك المرتبة األولى، يليها المؤشر الثاني والسبعون بمتوسط حسابي قيمته

وبذلك احتل المرتبة ( 2.21)المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السبعون بمتوسط حسابي قيمته 
 .األخيرة

ما يدل على توفر الفقرات  ،وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة مرتفعة   
فتحقق بدرجة ( 3-12)التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، ما عدا الشاهد 

في المستوى المنخفض جدًا الفتقاره إلى أمثلة وتمثيالت ( 4-12)ة، والشاهد متوسط
 . فإنه يحتوي فقط على اختبار تهيئة إضافي  Math Onlineلى فقرة إمتعددة 

 :خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب الصف الثاني المتوسط
ذكرها وتحليلها، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق    

مؤشرًا، ويتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :كما يليالمواصفات مرتبة 

 (31-1-4) الجدول 
الثاني  لصفلالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث لدليل المعلم 

 مواصفات التناول والعرض .المتوسط
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب يظهر االتساق والتركيز  3
 منخفض ٪24.2 2.211 2.12 ،العرض

 جدا
1 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية  2
 .وأسلوب العرض

 2 متوسط 12.1٪ 22143 3.12
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
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منخفض  نخفضم متوسط مرتفع المعياري

 جداً 
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Summaryأو ،Key concept 
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1.22 2.222 

    322 ن

 Additionalمن األمثلة اإلضافية (  1-2)يقدم بين  12-4

examples وتكون مشابهة لألمثلة في  ،تستهدف فكرة الدرس
 .كتاب الطالب

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

نظمت مراحل الدرس داخل الدليل بتسلسل منطقي وبنمطية  12-1
 .واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني والسبع

  ٪11.1 .نيلمستوى تحقق المؤشر الثاني والسبعالنسبة المئوية 
 .نظمت مكونات دروس التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر الثالث والسبعون

يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي  11-3
   .الدروس

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
وغالبًا  ،دروس التوسع بمعمل يستهدف المجال المرتبط به تقدم 11-2

تتضمن  Activityما يكون تطبيقات إلكترونية، يليه أنشطة 
 . وفق خطوات محددة ةأسئلة موجه

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

يقدم تدريبات إضافية تطبيقية على المهارات والمعرفة الرياضية  11-1
 .الدرسالتي تم استهدافها في 

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن

نظمت مراحل دروس التوسع داخل الدليل بتسلسل منطقي  11-4
 .وبنمطية واضحة في سائر الدليل

    4 ت
1.22 2.222 

    322 ن
 2 1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والسبع

  ٪322 .نيوالسبعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث 
 2 2.1 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  ٪11.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق (  31-1-4)يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض
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، وبذلك تكون (2.2)، وبانحراف معياري (2.1)تساوي  "وأسلوب العرض ،تصميم الدروس
، (1-2.21)درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين 

 (.٪11.1)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
، وجاءت (1-2.21)لمؤشرات هذه المواصفة بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية   

جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصلت المؤشرات التاسع 
واحتلوا  ،(1)والستون والحادي والسبعون والثالث والسبعون على متوسط حسابي قيمته 
وفي ، (2.1) بذلك المرتبة األولى، يليها المؤشر الثاني والسبعون بمتوسط حسابي قيمته

وبذلك احتل المرتبة ( 2.21)المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السبعون بمتوسط حسابي قيمته 
 .األخيرة

ما يدل على توفر الفقرات  ،وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة مرتفعة   
فتحقق بدرجة ( 3-12)التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، ما عدا الشاهد 

في المستوى المنخفض جدًا الفتقاره إلى أمثلة وتمثيالت ( 4-12)ة، والشاهد متوسط
 . فإنه يحتوي فقط على اختبار تهيئة إضافي  Math Onlineلى فقرة إمتعددة 

 :خالصة نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب الصف الثاني المتوسط
ذكرها وتحليلها، بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق    

مؤشرًا، ويتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)والبالت عددها 
ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4) وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 
 :كما يليالمواصفات مرتبة 

 (31-1-4) الجدول 
الثاني  لصفلالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث لدليل المعلم 

 مواصفات التناول والعرض .المتوسط
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب يظهر االتساق والتركيز  3
 منخفض ٪24.2 2.211 2.12 ،العرض

 جدا
1 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول التعليمية  2
 .وأسلوب العرض

 2 متوسط 12.1٪ 22143 3.12
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رقم 
 المواصفة

المتوسط  المواصفات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 3 مرتفع ٪11.1 2،22 2.1 .يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض 1
  متوسط ٪11 311. 2 3.11 .مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة ، (311.2)، واالنحراف المعياري يساوي (3.11)الثالث الكلية يساوي 

بمواصفات التناول ( من منتجات المشروع)التزام دليل المعلم للصف الثاني المتوسط 
( من منتجات السلسلة األصل)والعرض كما تظهر في دليل المعلم  للصف الثامن 

وبنسبة ، (2.21أقل من-3.12)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى  بين متوسطة
(11٪.) 

، (2.1 - 2.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "وتحققت المواصفة الثالثة من مواصفات هذا المحور 

، (1،.2)بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي قيمته  "تصميم الدروس وأسلوب العرض
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "لمواصفة الثانية وجاءت في المرتبة األولى، تليها ا

بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي " تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
يظهر االتساق "واحتلت بذلك المرتبة الثانية، بينما تحققت المواصفة األولى ( 3.12)قيمته 

في المرتبة األخيرة بمتوسط  "رضوالتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب الع
 .وبدرجة منخفضة( 2.12)حسابي قيمته 

 : مواصفات التناول والعرض: الصف األول الثانوي المحور الثالث-
مواصفات، تعكس مدى التزام دليل ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور   

من )الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول، و : المعلم للصف األول الثانوي بجزأيه
كما تظهر في منتجات السلسلة  ،(منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية

األصل لدليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، وبنية الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم 
 تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم تناول مستوى

 :تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب :"المواصفة األولى
 "العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول  
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 

 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى 
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .نظمت مكونات الدليل بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والخمسون
، Chapter Zero الفصل الصفري: صمم الكتاب في ثالثة أجزاء هي 11-3

وحدات وفصول تتضمن المعرفة الرياضية، ومالحق تتضمن تدريبات 
 .دليل الطالبإضافية ومراجع للطالب في 

 2.22 3.22  4   ت

  322   ن

أبرز مميزات  Program Highlightsتوضح صفحة مميزات البرنامج  11-2
مثل الترابط الرأسي للمحتوى )التي تدعم تعلم الرياضيات  ،الدليل

وطريقة تنظيمها في الدليل مع ...( الرياضي ونوعية التقويم والمعالجة
إعطاء أمثلة لبعض الصفحات التي تتحقق فيها تلك المميزات في 

 .الدليل

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

وفق تتابع المعرفة الرياضية نظمت وحدات الدليل بنمطية متسقة  11-1
 .المتضمنة في كتاب الطالب

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 2.321 3.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
  ٪43.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 .النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددةتعكس المقدمات األسس : المؤشر الثامن والخمسون
في مقدمة الدليل جميع  Internet Resourcesتوضح صفحة  11-3

الكترونية التي يمكن أن يستفيد منها كل من الطالب إلالمصادر ا
 .وولي األمر من خالل رمزا سريا ُيدخل به إلى موقع الشركة ،والمعلم

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

11-2 
 Programتزود المعلم بالفلسفة  تتوفر صفحات في مقدمات الدليل

Philosophy  التي بنيت في ضوءها الكتب، مزودة بروابط إلكترونية
 .لمصادر متعددة

 2.122 3.21  1 3  ت

  11 21  ن

11-1 
المتعلمين، تزود المعلم بخطط لدعم  تتوفر صفحات في مقدمات الدليل

 .مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن
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رقم 
 المواصفة

المتوسط  المواصفات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الترتيب التحقق

 3 مرتفع ٪11.1 2،22 2.1 .يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض 1
  متوسط ٪11 311. 2 3.11 .مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة ، (311.2)، واالنحراف المعياري يساوي (3.11)الثالث الكلية يساوي 

بمواصفات التناول ( من منتجات المشروع)التزام دليل المعلم للصف الثاني المتوسط 
( من منتجات السلسلة األصل)والعرض كما تظهر في دليل المعلم  للصف الثامن 

وبنسبة ، (2.21أقل من-3.12)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى  بين متوسطة
(11٪.) 

، (2.1 - 2.12)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "وتحققت المواصفة الثالثة من مواصفات هذا المحور 

، (1،.2)بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي قيمته  "تصميم الدروس وأسلوب العرض
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "لمواصفة الثانية وجاءت في المرتبة األولى، تليها ا

بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي " تصميم الوحدات والفصول التعليمية وأسلوب العرض
يظهر االتساق "واحتلت بذلك المرتبة الثانية، بينما تحققت المواصفة األولى ( 3.12)قيمته 

في المرتبة األخيرة بمتوسط  "رضوالتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب الع
 .وبدرجة منخفضة( 2.12)حسابي قيمته 

 : مواصفات التناول والعرض: الصف األول الثانوي المحور الثالث-
مواصفات، تعكس مدى التزام دليل ( 1)مؤشرًا، تندرج تحت ( 31)يتضمن هذا المحور   

من )الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول، و : المعلم للصف األول الثانوي بجزأيه
كما تظهر في منتجات السلسلة  ،(منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية

األصل لدليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، وبنية الوحدة والفصل، وبنية الدرس، وتم 
 تحليل نتائج كل مواصفة في ضوء الشواهد والمؤشرات لهذه المواصفة، ليتم تناول مستوى

 :تحقق المواصفات وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب :"المواصفة األولى
 "العرض

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه (  31-1-4)يوضح الجدول  
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة األولى في دليل 

 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى 
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرض"

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

 .نظمت مكونات الدليل بنمطية واضحة ومتسقة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر السابع والخمسون
، Chapter Zero الفصل الصفري: صمم الكتاب في ثالثة أجزاء هي 11-3

وحدات وفصول تتضمن المعرفة الرياضية، ومالحق تتضمن تدريبات 
 .دليل الطالبإضافية ومراجع للطالب في 

 2.22 3.22  4   ت

  322   ن

أبرز مميزات  Program Highlightsتوضح صفحة مميزات البرنامج  11-2
مثل الترابط الرأسي للمحتوى )التي تدعم تعلم الرياضيات  ،الدليل

وطريقة تنظيمها في الدليل مع ...( الرياضي ونوعية التقويم والمعالجة
إعطاء أمثلة لبعض الصفحات التي تتحقق فيها تلك المميزات في 

 .الدليل

 2.12 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

وفق تتابع المعرفة الرياضية نظمت وحدات الدليل بنمطية متسقة  11-1
 .المتضمنة في كتاب الطالب

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 2.321 3.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس
  ٪43.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والخمس

 .النظرية والمحتوى الرياضي للكتاب، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددةتعكس المقدمات األسس : المؤشر الثامن والخمسون
في مقدمة الدليل جميع  Internet Resourcesتوضح صفحة  11-3

الكترونية التي يمكن أن يستفيد منها كل من الطالب إلالمصادر ا
 .وولي األمر من خالل رمزا سريا ُيدخل به إلى موقع الشركة ،والمعلم

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

11-2 
 Programتزود المعلم بالفلسفة  تتوفر صفحات في مقدمات الدليل

Philosophy  التي بنيت في ضوءها الكتب، مزودة بروابط إلكترونية
 .لمصادر متعددة

 2.122 3.21  1 3  ت

  11 21  ن

11-1 
المتعلمين، تزود المعلم بخطط لدعم  تتوفر صفحات في مقدمات الدليل

 .مزودة بروابط إلكترونية لمصادر متعددة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

11-4 
بقاعدة البحوث لبرامج  خاصة تتوفر صفحات في مقدمات الدليل
بأهم البحوث  حيث تزود المعلم، الرياضيات الثانوية في شركة جلنكو

 .ن أمكنإوكيفية االشتراك فيها  ،المطبقة

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

11-1 
توضح للمعلم كيف يمكن للسلسلة  تتوفر صفحات في مقدمات الدليل

 .إعداد الطالب للجامعات وسوق العمل فيما بعد

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

11-1 
في   Differentiated Instructionتتوفر صفحات تنويع التدريس

المختلفة التي يوفرها البرنامج توضح للمعلم المصادر  مقدمات الدليل
 .للوصول إلى جميع المتعلمين

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

11-1 
 Professionalتوفر صفحات التطوير المهني المتكامل

Development   في مقدمات الدليل تقدم للمعلم العديد من المصادر
مثل مقررات يدرسها على  ،والحاجات المهنية التي قد يحتاج إليها

 .ونماذج لتحضير دروس وغيرها انترنت وبرامج تدريبية ومقاطع فيديوإلا

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

11-1 
 Comprehensive Assessment تقدم فقرة نظام تقويم شامل

System مصادر متنوعة للتقويم بجميع مراحلة. 

 2.122 2.11 3 1   ت

 21 11   ن

11-1 
 Response to( المعالجة)تقدم فقرة التجاوب مع أسلوب التدخل 

Intervention مصادر متنوعة للمعالجة تتم على ثالث مراحل. 

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن
 2.213 3.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والخمس

  ٪11.1 .نيوالخمس النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن
 .تنشيط المعرفة السابقة لدى الطالب Chapter Zero يستهدف تصميم الفصل الصفري: المؤشر التاسع والخمسون

تتوفر مقدمات للفصل الصفري توضح للمعلم أهمية تنفيذ الدروس  11-3
 .المتضمنة في الفصل، وآلية تنفيذها

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

الفصل الصفري مهارات وخبرات تهيئ الطالب لدراسة الهندسة  يتضمن 11-2
 .بتقديم األساسيات التي يحتاجون إليها لدراسة بقية فصول الكتاب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

دروس وكذلك اختبارا قبليا للفصل وآخر ( 1) يتضمن الفصل الصفري 11-1
 .بعديا

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.222 2.22 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس
  ٪22.2 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والخمس

 .  حول المعايير ةنظمت الفصول والوحدات حول مجاالت المعرفة الرياضية المتمركز : المؤشر الستون
فصول بنمطية ( 4-1)بين نظم المحتوى داخل وحدات تعليمية تتضمن  12-3

 .تنظيمه في كتاب الطالب
 2.222 2.22 4    ت
 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري

منخفض 
 جداا 

يوجه المعلم إلى مجاالت المحتوى الخمسة المستهدفة في الصف  12-2
 .المتركزة حول األفكار الرئيسة للمعايير

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 1.111 4.51 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الست
  ٪51 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الست

 .يدعم تصميم المالحق المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشر الحادي والستون
على جميع الحلول للتدريبات  تتضمن الصفحات الختامية في الدليل 13-3

 Student Handbookالمختلفة في الجزء األول من دليل الطالب 
بحيث تكتب الحلول النهائية بجانب كل تمرين على صفحة مشابهة 

 .لتلك الموجودة في كتاب الطالب

 2.22 1.22 4    ت

 322    ن

على أجوبة تفصيلية لبعض  تتضمن الصفحات الختامية في الدليل 13-2
+  Extra Practice Problem SolvingHandbook)أسئلة 

Mixed Problem Solving.) 

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 Concept and Skills Bankتقدم دروس بنك المفاهيم والمهارات  13-1

 -التقويم -التدريس-التركيز)كدروس متكاملة بالخطوات األربع 
 (.التدريب

 2.222 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 3 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي والست

 .تدعم مراجع الكتاب عمليات البحث العلمي لدى الطالب: المؤشر الثاني والستون
تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر موثوقة  في صفحة  12-3

Reference 
 2.22 4    ت

2.22 
2.22 
2.22 

 322    ن
مصادرالصور الموجودة في جميع  Photo Creditsتحدد صفحة   12-2

 .صفحات الكتاب
    4 2.22 

2.22 
2.22 
2.22 

    322 
فهرس بالمصطلحات الرياضية الواردة في كتاب  Indexتعرض صفحة  12-1

الطالب ودليل المعلم مرتبة أبجديا ومحددة بالدرس والصفحة، مع تمييز 
 .المصطلحات الخاصة بالمعلم بلون مختلف

 2.22 2.22 4    ت

 322    ن

 2.22 3.22  4   ت .أبرز الرموز المتضمنة في الكتاب  Symbolsتعرض صفحة  12-4

  322   ن

 2.22 2.21 .نيالثاني والستالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  ٪1.1 .نيالثاني والستالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر 

 2.22 2.11 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  ٪21.1 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول   
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
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 الحسابي

االنحراف 
 منخفض متوسط مرتفع المعياري
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 جداا 
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 322    ن

11-1 
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 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

11-1 
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 .للوصول إلى جميع المتعلمين

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

11-1 
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 322    ن

11-1 
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System مصادر متنوعة للتقويم بجميع مراحلة. 
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة األولى من مواصفات التناول والعرض
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، وبذلك (2.22)، وبانحراف معياري (2.11)تساوي  "تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض
؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين منخفضةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪21.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (3.1أقل من و  -2.11)
، وجاء (3.1-2.22)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

في المستوى المتوسط، و  ،(3.1)المؤشر الستون في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
في المرتبة الثانية وفي  ،(3.21)لمؤشر السابع والخمسون بمتوسط حسابي قيمته يليه ا

في المستوى و يليه المؤشر الثامن والخمسون في المرتبة الثالثة ، المستوى المنخفض
ويليه في المرتبة الرابعة المؤشر الحادي ، (3.31)بمتوسط حسابي قيمته  ،المنخفض

كما جاء المؤشر الثاني والستون ، (3)قيمته  والستون بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي
أما المؤشر التاسع والخمسون ففي ، (2.21)بدرج منخفضة جدًا وبمتوسط حسابي قيمته 

 .وبذلك يكون في المرتبة األخيرة ( 2)المستوى المنخفض جدًا بمتوسط حسابي قيمته 
، (1-11)واهد الش: وتعزى هذه النتيجة لتحقق ثالثة شواهد فقط بدرجة مرتفعة هي  
-11)الشواهد : بدرجة مرتفعة، وثالثة شواهد بدرجة متوسطة هي( 2-12)، و(1-11)و
، وذلك لكون مقدمات الدليل ال تزود المعلم بخطط لدعم (1-11)، و(1-11)، و(1

المتعلمين، مزودة بروابط إلكترونية لمصادر توضح للمعلم كيف يمكن للسلسلة إعداد 
لعمل فيما بعد تم إدراجها كعبارة فقط دون توجيهه لهذه وسوق ا ،الطالب للجامعات

لم  Comprehensive Assessment System المصادر، وكذلك فقرة نظام تقويم شامل
 .توجه إلى مصادر متنوعة للتقويم بجميع مراحلة وبدائل تقنية

في حين جاءت الشواهد األخرى في المستوى المنخفض والمنخفض جدًا لغياب العديد    
صمم الدليل : والفقرات التي تحقق هذه الشواهد من دليل المشروع  مثل ،من المصادر

، فصول تتضمن Chapter Zero الفصل الصفري: للسلسلة األصل في ثالثة أجزاء هي
 ،المعرفة الرياضية، ومالحق تتضمن تدريبات إضافية ومراجع للطالب في دليل الطالب

ي دليل المعلم للمشروع فتم حذف الفصل الصفري، وتم تضمينها في دليل المعلم، أما ف
ولم تضمن صفحة  .والمالحق واقتصر فقط على الفصول التي تقدم المعرفة الرياضية

التي توضح أبرز مميزات الدليل التي تدعم   Program Highlightsمميزات البرنامج 
ميع في مقدمة الدليل ج Internet Resourcesتعلم الرياضيات، تم حذف صفحة 
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الكترونية التي يمكن أن يستفيد منها كل من الطالب والمعلم وولي األمر من إلالمصادر ا
خالل رمزا سريا ُيدخل به إلى موقع الشركة، تم إدراج صفحة تتعلق بقاعدة البحوث لبرامج 
الرياضيات الثانوية ولكن لم يتم اإلشارة إلى المحتوى الذي يحققها كما في الدليل من 

وكيفية االشتراك فيها واالستفادة  ،ألصل التي تزود المعلم بأهم البحوث المطبقةالسلسلة ا
  Professional Developmentتم حذف صفحات التطوير المهني المتكاملو منها، 

المدرجة في الدليل من السلسلة األصل في مقدمات الدليل التي تقدم للمعلم العديد من 
 ،انترنتإلمثل مقررات يدرسها على ا ،يحتاج إليها والحاجات المهنية التي قد ،المصادر

تتوفر مقدمات للفصل و ونماذج لتحضير دروس وغيرها،  ومقاطع فيديو ،وبرامج تدريبية
تم و . الصفري توضح للمعلم أهمية تنفيذ الدروس المتضمنة في الفصل، وآلية تنفيذها

طالب لدراسة الهندسة حذف الفصل الصفري بالرغم من أنه يقدم مهارات وخبرات تهيئ ال
تم حذف جميع و بتقديم األساسيات التي يحتاجون إليها لدراسة بقية فصول الكتاب، 

الصفحات الختامية في الدليل التي تتضمن جميع الحلول للتدريبات المختلفة في الجزء 
بحيث تكتب الحلول النهائية بجانب كل  ،Student Handbookاألول من دليل الطالب 

تمرين على صفحة مشابهة لتلك الموجودة في كتاب الطالب، باإلضافة إلى األجوبة 
+  Extra Practice Problem Solving Handbook)التفصيلية لبعض أسئلة 

Mixed Problem Solving .) تم حذف دروس بنك المفاهيم والمهاراتConcept and 

Skills Bank    والتي أدرجت في الدليل من السلسلة األصل كدروس متكاملة بالخطوات
وكذلك تم حذف صفحات لمراجع الكتاب (. التدريب -التقويم -التدريس-التركيز)األربع 

مصادرالصور  Photo Creditsصفحة   Reference  من مصادر موثوقة في صفحة
المصطلحات الرياضية فهرس ب Indexالموجودة في جميع صفحات الكتاب، وصفحة 

ومحددة بالدرس والصفحة، مع  ،ودليل المعلم مرتبة أبجديا ،الواردة في كتاب الطالب
التي تقدم أبرز  Symbolsتمييز المصطلحات الخاصة بالمعلم بلون مختلف، وصفحة 

 .الرموز المتضمنة في الكتاب
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لفصول  التعليمية يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم ا:"المواصفة الثانية
 ".وأسلوب العرض

واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات(  31-1-4)يوضح الجدول   
لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثانية في 

 :   دليل المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 (31-1-4)جدول 

والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة التكرارات 
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول  وأسلوب العرض" :الثانيه

 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
 .يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم لتعليم الرياضيات: المؤشر الثالث والستون

تتوفر صورة في افتتاحية مقدمة الفصل تعكس المحتوى الرياضي  11-3
 .المتضمن فيها

 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
العديد من الفقرات التي  Chapter Plannerيقدم في مخطط الفصل  11-2

المفردات الرئيسة ومعايير  :مثل ،في تدريس الفصلتدعم المعلم 
NCTM والمصادر التقنية التي توفرها  ،التي يغطيها كل الدرس

 ...الشركة وغيرها

 2.122 3.11  3 1  ت

  21 11  ن

في مقدمة  Differentiated Instruction تقدم فقرة تنويع التدريس 11-1
 .تناسب جميع المتعلمين الفصل أنشطة تمهيدية لدراسة الفصل

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 Assessment and Interventionيظهر جدول التقويم والمعالجة  11-4
في مقدمة الفصل الخيارات التقويمية التي يقدمها الفصل في مراحل 

والمعالجة المناسبة ، التشخيصي والتكويني والنهائي ،التقويم الثالث
 .مستوى التدخل الذي تمثله المعالجة

 2.122 2.11   3 1 ت

   21 11 ن

 Focus on Mathematicalتقدم فقرة التركيز على المحتوى الرياضي  11-1

Content العديد من الفقرات التي تدعم المعلم في تدريس الفصل مثل: 
وفقرة المراجعة السريعة  ،الترابط الرأسي للمحتوى الرياضي للفصلفقرة  

 .وفقرة التطوير المهني للمعلم ،لكل درس

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن

في مقدم الفصل  Chapter Projectتعرض فقرة مشروع الفصل  11-1
مشروعًا يقدمه المعلم للطالب يركز على المحتوى الرياضي للفصل 

 .المحدد

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

في صفحة افتتاحية  Key Vocabulary  تظهر المفردات المستهدفة 11-1
الفصل محددة برقم الصفحة ويقدم للمعلم بعض المقترحات عند تقديمها 

 .للطالب

 22.11 3.12  2 2  ت

  12 12  ن

نتائج ألبحاث  What Research Saysتوفر فقرة ما تقوله األبحاث  11-1
 .مرتبطة بالمحتوى الرياضي لدروس الفصل

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
نصائح من  Teacher to Teacherمن معلم إلى آخر  توفر فقرة 11-1

 .معلمين متميزين حول تدريس الفصل المحدد أوجزء منه
 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

11-
32 

لطريقة عمل مطوية الفصل وتوجيهات يتوفر شرح واف مدعم بالصور 
 .لمتابعة مطويات الطالب

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.211 3.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث والست

 .الطالب متعددة المستويات للفصل تتوفر خيارات لتقويم أداء: المؤشر الرابع والستون
 Diagnose Readiness  يوجه المعلم إلى تنفيذ اختبارات تشخيصية 14-3

واآلخر إلكتروني على  ،األول موجود في الكتاب مزود بمراجعة سريعة
في  …Get ready for chapter الرابط من خالل صفحة التهيئة 

 .بداية كل فصل

 2.122 2.21   1 3 ت

   11 21 ن

يتوفر خيارات التقويم التكويني لكل فصل من خالل صفحة اختبار  14-2
 Mid-Ch. Quizمنتصف الفصل 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يقدم بدائل متنوعة لكل فصل تظهر في دليل الدراسة والمراجعة   14-1
Study Guide and Review مزود بروابط إلكترونية. 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المتضمنة في الفصل  14-4

Test  في صفحةPractice Test  ويوجه إلى روابط إلكترونية تتوفر
 .فيها اختبارات مشابهة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن
 2.321 2.13 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

  ٪11.3 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
 .  يدعم المعلم لتهيئة الطالب لالختبارات الوطنية: المؤشر الخامس والستون

نماذج متعددة   Preparing for standardized tests يقدم ملحق  11-3
لإلختبارات المعيارية تغطي جميع المحتوى الرياضي المتضمن في 

ونصائح لكيفية تدريب الطالب عليها مزودة بنماذج لإلجابة  ،الكتاب
 .لتدريب الطالب عليها

 22.11 2.12   2 2 ت
   12 12 ن

تتوفر خيارات متعددة لالختبارات المعيارية للفصل في صفحة  11-2
standardized Test Practice  توجه إلى اختبارات إلكترونية

 .مشابهة

 2.22 3.22  4   ت

  322   ن

فرصة لتهيئة الطالب لالختبارات  Answer Sheet Practiceتوفر فقرة 11-1
اجابات بطريقة مشابهة لتلك المتبعة في إلالوطنية عن طريق تدوين ا

 .االختبارات الوطنية

 2.222 2.222 4    ت
 322    ن

 2.31 3.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 .  نظمت الدروس داخل الفصل بنمطية محددة ومتسقة وفق تسلسل منطقي: المؤشر السادس والستون
 2.22 1.22    4 ت .بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصولصممت دروس االستكشاف  11-3

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار
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   322  ن

 Chapter يقدم خيارات متعددة لتقويم المعرفة المتضمنة في الفصل  14-4

Test  في صفحةPractice Test  ويوجه إلى روابط إلكترونية تتوفر
 .فيها اختبارات مشابهة

 2.222 2.22   4  ت

   322  ن
 2.321 2.13 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست

  ٪11.3 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع والست
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   12 12 ن
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اجابات بطريقة مشابهة لتلك المتبعة في إلالوطنية عن طريق تدوين ا

 .االختبارات الوطنية

 2.222 2.222 4    ت
 322    ن

 2.31 3.31 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس والست

 .  نظمت الدروس داخل الفصل بنمطية محددة ومتسقة وفق تسلسل منطقي: المؤشر السادس والستون
 2.22 1.22    4 ت .بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصولصممت دروس االستكشاف  11-3

    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
صممت الدروس التي تقدم المعرفة الرياضية المستهدفة في الصف  11-2

 .بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .صممت دروس التوسع بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول 11-1

    322 ن
رشادات للمعلم في صفحات دليل الدراسة 11-4 والمراجعة  ،يقدم نصائح وا 

Study Guide and Review وفق التسلسل  ،منظمة بنمطية واضحة
 .المنطقي للدروس داخل الفصل

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 2.321 2.14 .نيوالست المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
 2.313 2.3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪12 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول     
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض

، (2.31)، وبانحراف معياري (2.3)تساوي  "تصميم الفصول التعليمية وأسلوب العرض
متوسطة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪12)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من و  – 3.1)
، حيث (2.14-3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

واحتل  ،(2.14)تحقق المؤشر السادس والستون بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته 
، وفي (2.13)لمرتبة األولى، يليه المؤشر الرابع والستون بمتوسط حسابي قيمته بذلك ا

، وجاء المؤشر (3.11)المرتبة الثالثة يأتي المؤشر الثالث والستون بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.31)الخامس والستون المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 

ن بدرجة مرتفعة، يؤشر السادس والستوتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد الم    
، (32-11)، و(1-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(3-11)باإلضافة إلى الشواهد

ما يدل على توفر الفقرات التي تحقق  ،بدرجة مرتفعة ،(3-11)، و(2-14)، و(3-14)و
، (1-11)، و(1-11)، و(2-11)هذه الشواهد في كتب المشروع، بينما تحققت الشواهد 

يقدم في :  سطة نتيجة الختزال بعض الفقرات التي تحقق هذه الشواهد مثلبدرجة متو 
العديد من الفقرات التي تدعم المعلم في تدريس  Chapter Plannerمخطط الفصل 

ولكن ال تتوفر  ،التي يغطيها الدرس NCTMالمفردات الرئيسة ومعايير : الفصل مثل
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وكذلك يقدم خيارات متعددة لتقويم  ،NCTMوفقرة معايير  ،المصادر التقنية التي توفرها
ولكن ال  ، Practice Testفي صفحة  Chapter Test المعرفة المتضمنة في الفصل 

 .يوجه إلى روابط إلكترونية تتوفر فيها اختبارات مشابهة في الدليل من المشروع
، (4-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(1-11)،(1-11)في حين جاءت الشواهد     

في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من المصادر والفقرات التي تحقق هذه ( 2-11)و
في صفحة افتتاحية   Key Vocabulary في فقرة: الشواهد في الدليل من المشروع مثل

لم يتم إدراج رقم الصفحة مقابل المفردة، ولم يقدم للمعلم مقترحات لتقديمها  ،الفصل
فقرة من تم حذف  و What Research Saysله األبحاث فقرة ما تقو ، ال تتوفر .للطالب

التي تقدم نصائح من معلمين متميزين حول تدريس   Teacher to Teacherمعلم إلى آخر 
فرصة لتهيئة  Answer Sheet Practiceتم حذف فقرة و . جزء منه الفصل المحدد أو

اجابات بطريقة مشابهة لتلك المتبعة في إلالطالب لالختبارات الوطنية عن طريق تدوين ا
 .  االختبارات الوطنية

 Differentiatedوتم حذف  فقرتي  ،ال خيار واحدإال يوجد في فقرة المراجعة   

Instructionو ،Problem Solving Review. 
 ".يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض:"المواصفة الثالثة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)الجدول يوضح   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل 

 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 ( 31-1-4)جدول 

ومؤشرات المواصفة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد 
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض" :الثالًثه

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

 .الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة تعلم الرياضياتيدعم  تصميم  محتوى :: المؤشر السابع  والستون

تظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فكرة الدرس ضمن فقرة  11-3
Now في بداية كل درس. 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .ونظيرها في كتاب الطالب ،تتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل 11-2
    322 ن
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 النسبة المؤشرات والشواهد ش-م
 التكرار

 مستوى التحقق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع المعياري

 جداا 
صممت الدروس التي تقدم المعرفة الرياضية المستهدفة في الصف  11-2

 .بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول
 2.22 1.22    4 ت

    322 ن
 2.222 1.22    4 ت .صممت دروس التوسع بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول 11-1

    322 ن
رشادات للمعلم في صفحات دليل الدراسة 11-4 والمراجعة  ،يقدم نصائح وا 

Study Guide and Review وفق التسلسل  ،منظمة بنمطية واضحة
 .المنطقي للدروس داخل الفصل

 2.122 2.11   3 1 ت
   21 11 ن

 2.321 2.14 .نيوالست المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس والست
 2.313 2.3 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  ٪12 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول     
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في " المواصفة الثانية من مواصفات التناول والعرض

، (2.31)، وبانحراف معياري (2.3)تساوي  "تصميم الفصول التعليمية وأسلوب العرض
متوسطة؛ حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪12)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21أقل من و  – 3.1)
، حيث (2.14-3.31)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين    

واحتل  ،(2.14)تحقق المؤشر السادس والستون بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته 
، وفي (2.13)لمرتبة األولى، يليه المؤشر الرابع والستون بمتوسط حسابي قيمته بذلك ا

، وجاء المؤشر (3.11)المرتبة الثالثة يأتي المؤشر الثالث والستون بمتوسط حسابي قيمته 
 (.3.31)الخامس والستون المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي قيمته 

ن بدرجة مرتفعة، يؤشر السادس والستوتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد الم    
، (32-11)، و(1-11)، و(4-11)، و(1-11)، و(3-11)باإلضافة إلى الشواهد

ما يدل على توفر الفقرات التي تحقق  ،بدرجة مرتفعة ،(3-11)، و(2-14)، و(3-14)و
، (1-11)، و(1-11)، و(2-11)هذه الشواهد في كتب المشروع، بينما تحققت الشواهد 

يقدم في :  سطة نتيجة الختزال بعض الفقرات التي تحقق هذه الشواهد مثلبدرجة متو 
العديد من الفقرات التي تدعم المعلم في تدريس  Chapter Plannerمخطط الفصل 
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وكذلك يقدم خيارات متعددة لتقويم  ،NCTMوفقرة معايير  ،المصادر التقنية التي توفرها
ولكن ال  ، Practice Testفي صفحة  Chapter Test المعرفة المتضمنة في الفصل 

 .يوجه إلى روابط إلكترونية تتوفر فيها اختبارات مشابهة في الدليل من المشروع
، (4-11)، و(1-11)، و(2-11)، و(1-11)،(1-11)في حين جاءت الشواهد     

في المستوى المنخفض جدًا لغياب العديد من المصادر والفقرات التي تحقق هذه ( 2-11)و
في صفحة افتتاحية   Key Vocabulary في فقرة: الشواهد في الدليل من المشروع مثل

لم يتم إدراج رقم الصفحة مقابل المفردة، ولم يقدم للمعلم مقترحات لتقديمها  ،الفصل
فقرة من تم حذف  و What Research Saysله األبحاث فقرة ما تقو ، ال تتوفر .للطالب

التي تقدم نصائح من معلمين متميزين حول تدريس   Teacher to Teacherمعلم إلى آخر 
فرصة لتهيئة  Answer Sheet Practiceتم حذف فقرة و . جزء منه الفصل المحدد أو

اجابات بطريقة مشابهة لتلك المتبعة في إلالطالب لالختبارات الوطنية عن طريق تدوين ا
 .  االختبارات الوطنية

 Differentiatedوتم حذف  فقرتي  ،ال خيار واحدإال يوجد في فقرة المراجعة   

Instructionو ،Problem Solving Review. 
 ".يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض:"المواصفة الثالثة

واالنحراف المعياري لهذه  ،والمتوسط الحسابي ،التكرارات( 31-1-4)الجدول يوضح   
التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق شواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة في دليل 

 :المعلم للصف األول الثانوي، وهي كما يلي
 ( 31-1-4)جدول 

ومؤشرات المواصفة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد 
 "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض" :الثالًثه

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

 .الدرس المتمركز حول األفكار الرئيسة تعلم الرياضياتيدعم  تصميم  محتوى :: المؤشر السابع  والستون

تظهر النواتج التعليمية المستهدفة معلنة في فكرة الدرس ضمن فقرة  11-3
Now في بداية كل درس. 

 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .ونظيرها في كتاب الطالب ،تتسق أفكار الدرس مع أفكار الفصل 11-2
    322 ن



578

579 
 

 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

 2.222 1.22    4 ت .ميع مراحلهجيرتبط المحتوى المعرفي بأفكار الدرس ويحققها في  11-1

    322 ن
التعليميــة المتضــمنة فــي  النــواتجيتــوفر محتــوى كــاف يــدعم المعلــم لتحقيــق  11-4

 .فكرة الدرس
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمؤشر السابع والستالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 .يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن  والستون
ــــم فــــي تعلــــيم  11-3 ــــدعم المعل ــــدرس وفــــق تسلســــل منطقــــي ل نظمــــت مقــــدمات ال

 .   الرياضيات وبنمطية واضحة في سائر الدليل
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .تتسق مفردات الدرس مع مفردات الفصل ونظيرها في كتاب الطالب 11-2
    322 ن

الرياضية داخل الدرس بشـكل منطقـي مـن البسـيط يقدم المفاهيم والمهارات  11-1
 .إلى المركب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى رابط إلكترونـي مـزود بأمثلـة وتمثـيالت متعـددة مـن خـالل  11-4
 Math Onlineفقرة 

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 2.222 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر التاسع والستون
 2.222 1.22    4 ت   .يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروس 11-3

    322 ن
يقـدم تــدريبات إضــافية تطبيقيــة علــى المهــارات والمعرفــة الرياضــية التــي تــم  11-2

 .استهدافها في الدرس
 22.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
ــدليل بتسلســل منطقــي وبنمطيــة  11-1 نظمــت مراحــل درس االستكشــاف داخــل ال

 .واضحة في سائر الدليل
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .يقدم إرشادات وأفكارا ترتبط بكل مرحلة من مراحل الدرس 11-4
    322 ن

 2.321 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

 .بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات General lessonsنظمت مكونات الدروس : المؤشر السبعون
يظهـــر العنــــوان وفكـــرة الــــدرس والمفـــردات بنمطيــــة محـــددة مــــزودة بــــروابط  12-3

 mathإلكترونيـــة توجـــه إلــــى مصـــادر متعــــددة علـــى الموقــــع فـــي فقــــرة 
Online 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

بنمطيـة  ?Why      تبـدأ الـدروس بأنشـطة اسـتهاللية مـن خـالل فقـرة  12-2
 .واضحة تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

 ،ألبرز المفردات وفق التسلسـل المنطقـي لهـذه المفـردات اً معرفي اً يقدم شرح 12-1
 Key، أوConcept Summaryوتمثيلهـا داخـل إطـار فـي فقـرة المفـاهيم 

concept 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Additionalexamples مـــــــن األمثلـــــــة اإلضـــــــافية(  1-2)يقـــــــدم بـــــــين  12-4
 .تستهدف فكرة الدرس وتكون مشابهة لألمثلة في كتاب الطالب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

نظمت مراحـل الـدرس داخـل الـدليل بتسلسـل منطقـي وبنمطيـة واضـحة فـي  12-1
 .سائر الدليل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السبع

 .التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات دروس : المؤشر الواحد السبعون
 2.222 1.22    4 ت   .يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروس 13-3

    322 ن
تقــدم دروس التوســع بمعمــل يســتهدف المجــال المــرتبط بــه وغالبــًا مــا يكــون  13-2

وفـــق  ةتتضـــمن أســـئلة موجهـــ Activityتطبيقـــات إلكترونيـــة، يليـــه أنشـــطة 
 . خطوات محددة

 22.2 2.22   4  ت
   322  ن

والمعرفـة الرياضـية التـي تـم  ،يقدم تدريبات إضافية تطبيقيـة علـى المهـارات 13-1
 .استهدافها في الدرس

 22.22 1.22    4 ت

    322 ن

نظمــــت مراحــــل دروس التوســــع داخــــل الــــدليل بتسلســــل منطقــــي وبنمطيــــة  13-4
 .واضحة في سائر الدليل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الواحد والسبع
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الواحد والسبع

 2.231 2.14 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 ٪13.2 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.231)، وبانحراف معياري (2.14)تساوي  "وأسلوب العرض ،تصميم الدروس
حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين ؛ مرتفعةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪13.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)

، (1.22-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين      
وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصل المؤشر السابع 
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

 2.222 1.22    4 ت .ميع مراحلهجيرتبط المحتوى المعرفي بأفكار الدرس ويحققها في  11-1

    322 ن
التعليميــة المتضــمنة فــي  النــواتجيتــوفر محتــوى كــاف يــدعم المعلــم لتحقيــق  11-4

 .فكرة الدرس
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22 .نيالمؤشر السابع والستالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
  ٪322 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع والست

 .يدعم تصميم الدرس المتمركز حول المهارات والمفاهيم والمفردات المستهدفة تعلم الرياضيات: المؤشر الثامن  والستون
ــــم فــــي تعلــــيم  11-3 ــــدعم المعل ــــدرس وفــــق تسلســــل منطقــــي ل نظمــــت مقــــدمات ال

 .   الرياضيات وبنمطية واضحة في سائر الدليل
 2.222 1.22    4 ت
    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .تتسق مفردات الدرس مع مفردات الفصل ونظيرها في كتاب الطالب 11-2
    322 ن

الرياضية داخل الدرس بشـكل منطقـي مـن البسـيط يقدم المفاهيم والمهارات  11-1
 .إلى المركب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

يوجه المعلم إلى رابط إلكترونـي مـزود بأمثلـة وتمثـيالت متعـددة مـن خـالل  11-4
 Math Onlineفقرة 

 2.222 2.22 4    ت
 322    ن

 2.222 2.21 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست
  ٪11 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن والست

 .نظمت مكونات دروس االستكشاف بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات: المؤشر التاسع والستون
 2.222 1.22    4 ت   .يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروس 11-3

    322 ن
يقـدم تــدريبات إضــافية تطبيقيــة علــى المهــارات والمعرفــة الرياضــية التــي تــم  11-2

 .استهدافها في الدرس
 22.11 2.12   2 2 ت

   12 12 ن
ــدليل بتسلســل منطقــي وبنمطيــة  11-1 نظمــت مراحــل درس االستكشــاف داخــل ال

 .واضحة في سائر الدليل
 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 1.22    4 ت .يقدم إرشادات وأفكارا ترتبط بكل مرحلة من مراحل الدرس 11-4
    322 ن

 2.321 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع والست

 .بنمطية واضحة ومحددة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضيات General lessonsنظمت مكونات الدروس : المؤشر السبعون
يظهـــر العنــــوان وفكـــرة الــــدرس والمفـــردات بنمطيــــة محـــددة مــــزودة بــــروابط  12-3

 mathإلكترونيـــة توجـــه إلــــى مصـــادر متعــــددة علـــى الموقــــع فـــي فقــــرة 
Online 

 2.22 2.22   4  ت

   322  ن

بنمطيـة  ?Why      تبـدأ الـدروس بأنشـطة اسـتهاللية مـن خـالل فقـرة  12-2
 .واضحة تستهدف تهيئة الطالب لدراسة محتوى الدرس

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن
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 المؤشرات والشواهد ش-م
 النسبة
 التكرار

المتوسط  مستوى التحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع

 ،ألبرز المفردات وفق التسلسـل المنطقـي لهـذه المفـردات اً معرفي اً يقدم شرح 12-1
 Key، أوConcept Summaryوتمثيلهـا داخـل إطـار فـي فقـرة المفـاهيم 

concept 

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 Additionalexamples مـــــــن األمثلـــــــة اإلضـــــــافية(  1-2)يقـــــــدم بـــــــين  12-4
 .تستهدف فكرة الدرس وتكون مشابهة لألمثلة في كتاب الطالب

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

نظمت مراحـل الـدرس داخـل الـدليل بتسلسـل منطقـي وبنمطيـة واضـحة فـي  12-1
 .سائر الدليل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.222 2.1 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السبع
  ٪11.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السبع

 .التوسع بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطقي لدعم تعلم الرياضياتنظمت مكونات دروس : المؤشر الواحد السبعون
 2.222 1.22    4 ت   .يظهر العنوان وفكرة الدرس بنمطية محددة تميزه عن باقي الدروس 13-3

    322 ن
تقــدم دروس التوســع بمعمــل يســتهدف المجــال المــرتبط بــه وغالبــًا مــا يكــون  13-2

وفـــق  ةتتضـــمن أســـئلة موجهـــ Activityتطبيقـــات إلكترونيـــة، يليـــه أنشـــطة 
 . خطوات محددة

 22.2 2.22   4  ت
   322  ن

والمعرفـة الرياضـية التـي تـم  ،يقدم تدريبات إضافية تطبيقيـة علـى المهـارات 13-1
 .استهدافها في الدرس

 22.22 1.22    4 ت

    322 ن

نظمــــت مراحــــل دروس التوســــع داخــــل الــــدليل بتسلســــل منطقــــي وبنمطيــــة  13-4
 .واضحة في سائر الدليل

 2.222 1.22    4 ت

    322 ن

 2.22 2.11 .نيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الواحد والسبع
  ٪13.1 .نيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الواحد والسبع

 2.231 2.14 .المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 ٪13.2 .النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 31-1-4)يتضح من الجدول    
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "المواصفة الثالثة من مواصفات التناول والعرض 

، وبذلك (2.231)، وبانحراف معياري (2.14)تساوي  "وأسلوب العرض ،تصميم الدروس
حيث جاء هذا المتوسط في المدى بين ؛ مرتفعةتكون درجة تحقق هذه المواصفة 

 (.٪13.1)، ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي (2.21-1)

، (1.22-2.21)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة بين      
وجاءت جميع مؤشرات هذه المواصفة في المستوى المرتفع، حيث حصل المؤشر السابع 
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واحتل بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر  ،(1.22)ته والستون على متوسط حسابي قيم
وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السبعون ، (2.11)التاسع والستون بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر الواحد والسبعون في المرتبة الرابعة بمتوسط (2.12)بمتوسط حسابي قيمته 
 ،ستون في المرتبة الخامسة و األخيرة، ويأتي المؤشر الثامن وال(2.11)حسابي قيمته 

 (.2.21)بمتوسط حسابي قيمته 
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشرات السابع والستون، والتاسع والستون      

 ،(2-12)، و(4-11)و ،(2-11)و ،(3-11)بدرجة مرتفعة، باإلضافة إلى الشواهد 
 ،بدرجة مرتفعة( 1-13)و ،(1-13)و، (3-13)و ،(1-12)و ،(4-12)و ،(1-12)و

ما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، أما الشاهدان 
 ،فتحققا بدرجة متوسطة نتيجة لعدم توفر الروابط اإللكترونية( 2-13)و ،(12-3)

 .والتمثيالت العددية التي تحقق أهداف الدرس
 :ف األول الثانويخالصة نتائج المحور الثالث لدليل المعلم الص

بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،     
مؤشرًا، ويتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4)وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

 :المواصفات مرتبة كما يلي
 (31-1-4)الجدول 

  .المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث مواصفات التناول والعرض
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل يظهر  3
 .وأسلوب العرض

 1 منخفض 21.1 2.322 2.11

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول  2
 .التعليمية وأسلوب العرض

2.3 2.313 
 2 متوسط 12

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب  1
 .العرض

2.14 2.2.331 
 3 مرتفع 13.2

  متوسط ٪ 11.1 2.211 3.1 ةلمحور الثالث الكليامستوى تحقق مواصفات 
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أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة تحقق  ،(2.211)، واالنحراف المعياري (3.1)ساوي تالثالث الكلية 

 -3.12)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى بين متوسطةمواصفات هذا المحور 
 (.٪11.1)وبنسبة ، (2.21أقل منو 

، (2.14-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   
تصميم الدروس وأسلوب يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "وتحققت المواصفة الثالثة 

تليها المواصفة الثانية ، (2.14)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته  "العرض
بدرجة  "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية وأسلوب العرض"

يظهر االتساق "، بينما تحققت المواصفة األولى (2.3)وبمتوسط حسابي قيمته  ،متوسطة
وبمتوسط  ،بدرجة متوسطة "ركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرضوالت

 .واحتلت بذلك المرتبة األخيرة ،(2.11)حسابي قيمته 
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واحتل بذلك المرتبة األولى، يليه المؤشر  ،(1.22)ته والستون على متوسط حسابي قيم
وفي المرتبة الثالثة يأتي المؤشر السبعون ، (2.11)التاسع والستون بمتوسط حسابي قيمته 

، يليه المؤشر الواحد والسبعون في المرتبة الرابعة بمتوسط (2.12)بمتوسط حسابي قيمته 
 ،ستون في المرتبة الخامسة و األخيرة، ويأتي المؤشر الثامن وال(2.11)حسابي قيمته 

 (.2.21)بمتوسط حسابي قيمته 
وتعزى هذه النتيجة لتحقق جميع شواهد المؤشرات السابع والستون، والتاسع والستون      

 ،(2-12)، و(4-11)و ،(2-11)و ،(3-11)بدرجة مرتفعة، باإلضافة إلى الشواهد 
 ،بدرجة مرتفعة( 1-13)و ،(1-13)و، (3-13)و ،(1-12)و ،(4-12)و ،(1-12)و

ما يدل على توفر الفقرات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع، أما الشاهدان 
 ،فتحققا بدرجة متوسطة نتيجة لعدم توفر الروابط اإللكترونية( 2-13)و ،(12-3)

 .والتمثيالت العددية التي تحقق أهداف الدرس
 :ف األول الثانويخالصة نتائج المحور الثالث لدليل المعلم الص

بعد عرض نتائج كل مواصفة من مواصفات هذا المحور، السابق ذكرها وتحليلها،     
مؤشرًا، ويتم عرض نتائج هذا المحور في ( 31)مواصفات تضمنت ( 1)والبالت عددها 

ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، والنسب المئوية لمستوى تحققها، 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( 31-1-4)وترتيبها، ويوضح الجدول رقم 

 :المواصفات مرتبة كما يلي
 (31-1-4)الجدول 

  .المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث مواصفات التناول والعرض
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل يظهر  3
 .وأسلوب العرض

 1 منخفض 21.1 2.322 2.11

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الوحدات والفصول  2
 .التعليمية وأسلوب العرض

2.3 2.313 
 2 متوسط 12

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب  1
 .العرض

2.14 2.2.331 
 3 مرتفع 13.2

  متوسط ٪ 11.1 2.211 3.1 ةلمحور الثالث الكليامستوى تحقق مواصفات 

582 
 

أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور (  31-1-4)يتضح من الجدول    
وبذلك تكون درجة تحقق  ،(2.211)، واالنحراف المعياري (3.1)ساوي تالثالث الكلية 

 -3.12)؛ حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى بين متوسطةمواصفات هذا المحور 
 (.٪11.1)وبنسبة ، (2.21أقل منو 

، (2.14-2.11)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين   
تصميم الدروس وأسلوب يظهر االتساق والتركيز والتمايز في "وتحققت المواصفة الثالثة 

تليها المواصفة الثانية ، (2.14)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي قيمته  "العرض
بدرجة  "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية وأسلوب العرض"

يظهر االتساق "، بينما تحققت المواصفة األولى (2.3)وبمتوسط حسابي قيمته  ،متوسطة
وبمتوسط  ،بدرجة متوسطة "ركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل وأسلوب العرضوالت

 .واحتلت بذلك المرتبة األخيرة ،(2.11)حسابي قيمته 
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 :ملخص نتائج الدراسة ومناقشتها
 :ملخص نتائج دراسة المجال األول ومناقشتها: أوالا 

 لكتب الطالب ومناقشتهاملخص نتائج المحور األول المواصفات التربوية 
لكل كتاب بالتفصيل، " المواصفات التربوية"بعد أن تم استعراض نتائج المحور األول     

يأتي هذا الملخص ليركز على أبرز النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي الثاني لهذه 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور ( a-3-4)الدراسة، ويعرض الجدول 

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط،  :األول لكتب الطالب للصفوف
 :يلي كما ، واألول الثانوي

 (a-3-4)الجدول 
كتب الطالب  ،المواصفات التربوية)المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 

 (سط، واألول الثانويالثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتو  :للصفوف
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 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

جميـــــــع  يقـــــــدم المحتـــــــوى دعمـــــــًا لـــــــتعلم  .3
 .الطالب

3.21 11٪ 3.11 
41٪ 3.31 11٪ 2.11 13٪ 

يتســـــــــم المحتـــــــــوى بالشـــــــــمول والعمـــــــــق   .2
 .والتوازن

3.11 13٪ 2.21 11٪ 2.3 12٪ 2.12 
11.1٪ 

ــــــــي   .1 ــــــــوى بــــــــالترابط المنطق يتســــــــم المحت
 3.11 .والتكامل

12.1٪ 2.22 14٪ 
2.3 

12٪ 
2.14 

14.1٪ 

يشجع المحتوى الـتعلم النـوعي المتعـدد   .4
 3.11 .المداخل

13٪ 3.11 11٪ 3.12 14٪ 3.12 11.1٪ 

يجعـــــــــــل الطالــــــــــــب محــــــــــــورًا للعمليــــــــــــة   .1
 3.12 .التعليمية

14٪ 3.13 11٪ 3.11 11٪ 3.11 11٪ 

ــــــــات   .1 ــــــــوى معــــــــايير العملي يــــــــدعم المحت
  2.33 .الرياضية

12.4٪ 2.11 11.4٪ 2.11 11٪ 2.13 11٪ 

يـــــــــزود المحتـــــــــوى الطالـــــــــب بمهمـــــــــات   .1
 .الذاتيومهارات للمذاكرة والتنظيم 

3.22  
 

11٪ 3.11 41.1٪ 3.11 41.1٪ 2.11 11.1٪ 

 2.11 .يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة  .1
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يســتخدم أدوات وأســاليب تقــويم متنوعــة   .1
 .ومستمرة للتقويم والمعالجة

3.1 
 

12٪ 
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أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( a-3-4)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :للصفوف ةاألول الكلي

جاءت في المستوى  المستهدفةالثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات للصفوف 
بمتوسط حسابي  ،المتوسط، وجاء كتاب الطالب للصف األول الثانوي في المرتبة األولى

 ،هذا الصف تقع في المستوى المتوسطونسبة تحقق المواصفات الكلية ل ،(2.34)قيمته 
مما يدل على أن درجة التزام كتاب  ،(٪13)وتساوي  ،إال أنه يقترب من المستوى المرتفع

بالمواصفات التربوية كما تظهر ( من منتجات المشروع)الطالب للصف األول الثانوي 
 يليه في ،متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) في كتاب الطالب للصف العاشر

 ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،المرتبة الثانية كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط
مما يدل على أن درجة التزام كتاب  ،(٪12)ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي 

بالمواصفات التربوية كما تظهر ( من منتجات المشروع)الطالب للصف الثاني المتوسط 
، يليه في متوسطة( منتجات السلسلة األصل من)في كتاب الطالب للصف الثامن 

 ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،لصف الخامس االبتدائيلالمرتبة الثالثة كتاب الطالب 
مما  ،(٪11)وتساوي  ،ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى المتوسط
( تجات المشروعمن من)يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 

من منتجات السلسلة )بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الخامس 
في حين يأتي كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي في المرتبة  متوسطة،( األصل
ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف  ،(3.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،األخيرة

درجة التزام كتاب الطالب  ، وبذلك تكون(٪13)وتساوي  ،سطتقع في المستوى المتو 
بالمواصفات التربوية كما تظهر في ( من منتجات المشروع)للصف الثاني االبتدائي 

 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) كتاب الطالب للصف الثاني
ستوى ما م"وبذلك تكون الدراسة أجابت عن السؤال الفرعي الثاني الذي ينص على     

، االبتدائي الثاني: للصفوف ،تحقق المواصفات التربوية في كتب الطالب للرياضيات
 "الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية؟
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 :ملخص نتائج الدراسة ومناقشتها
 :ملخص نتائج دراسة المجال األول ومناقشتها: أوالا 

 لكتب الطالب ومناقشتهاملخص نتائج المحور األول المواصفات التربوية 
لكل كتاب بالتفصيل، " المواصفات التربوية"بعد أن تم استعراض نتائج المحور األول     

يأتي هذا الملخص ليركز على أبرز النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي الثاني لهذه 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور ( a-3-4)الدراسة، ويعرض الجدول 

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط،  :األول لكتب الطالب للصفوف
 :يلي كما ، واألول الثانوي

 (a-3-4)الجدول 
كتب الطالب  ،المواصفات التربوية)المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 

 (سط، واألول الثانويالثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتو  :للصفوف
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 .الطالب

3.21 11٪ 3.11 
41٪ 3.31 11٪ 2.11 13٪ 
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 .والتوازن

3.11 13٪ 2.21 11٪ 2.3 12٪ 2.12 
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ــــــــي   .1 ــــــــوى بــــــــالترابط المنطق يتســــــــم المحت
 3.11 .والتكامل
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 3.12 .التعليمية

14٪ 3.13 11٪ 3.11 11٪ 3.11 11٪ 

ــــــــات   .1 ــــــــوى معــــــــايير العملي يــــــــدعم المحت
  2.33 .الرياضية

12.4٪ 2.11 11.4٪ 2.11 11٪ 2.13 11٪ 

يـــــــــزود المحتـــــــــوى الطالـــــــــب بمهمـــــــــات   .1
 .الذاتيومهارات للمذاكرة والتنظيم 

3.22  
 

11٪ 3.11 41.1٪ 3.11 41.1٪ 2.11 11.1٪ 

 2.11 .يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة  .1
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أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( a-3-4)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :للصفوف ةاألول الكلي

جاءت في المستوى  المستهدفةالثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات للصفوف 
بمتوسط حسابي  ،المتوسط، وجاء كتاب الطالب للصف األول الثانوي في المرتبة األولى

 ،هذا الصف تقع في المستوى المتوسطونسبة تحقق المواصفات الكلية ل ،(2.34)قيمته 
مما يدل على أن درجة التزام كتاب  ،(٪13)وتساوي  ،إال أنه يقترب من المستوى المرتفع

بالمواصفات التربوية كما تظهر ( من منتجات المشروع)الطالب للصف األول الثانوي 
 يليه في ،متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) في كتاب الطالب للصف العاشر

 ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،المرتبة الثانية كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط
مما يدل على أن درجة التزام كتاب  ،(٪12)ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي 

بالمواصفات التربوية كما تظهر ( من منتجات المشروع)الطالب للصف الثاني المتوسط 
، يليه في متوسطة( منتجات السلسلة األصل من)في كتاب الطالب للصف الثامن 

 ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،لصف الخامس االبتدائيلالمرتبة الثالثة كتاب الطالب 
مما  ،(٪11)وتساوي  ،ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى المتوسط
( تجات المشروعمن من)يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 

من منتجات السلسلة )بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الخامس 
في حين يأتي كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي في المرتبة  متوسطة،( األصل
ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف  ،(3.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،األخيرة

درجة التزام كتاب الطالب  ، وبذلك تكون(٪13)وتساوي  ،سطتقع في المستوى المتو 
بالمواصفات التربوية كما تظهر في ( من منتجات المشروع)للصف الثاني االبتدائي 

 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) كتاب الطالب للصف الثاني
ستوى ما م"وبذلك تكون الدراسة أجابت عن السؤال الفرعي الثاني الذي ينص على     

، االبتدائي الثاني: للصفوف ،تحقق المواصفات التربوية في كتب الطالب للرياضيات
 "الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية؟
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وفيما يلي مناقشة وتفسير هذه النتائج  الستخالص التوصيات التي من شأنها تجويد   
والخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي)كتب الطالب للرياضيات للصفوف المستهدفة 

 : كما يلي (والثاني المتوسط، واألول الثانوي
 يقدم المحتوى دعماا لتعلم جميع الطالب: المواصفة األولى

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت ما        
إال أن  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( منخفض جداً ، منخفض، متوسط)بين 

وبمتوسطات حسابية  ،المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض
ابي لمستوى تحقق هذه المواصفة للصف حيث كانت قيمة المتوسط الحس ،متقاربة

، والصف الثاني (3.31)، والصف الثاني المتوسط (3.11)الخامس االبتدائي تساوي 
توصلت إلية  ، وتتفق هذه النتيجة مع ما(2.11)والصف األول الثانوي ( 3.21)االبتدائي 

( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية 
والرابع االبتدائي، واألول المتوسط، كما تتفق مع نتائج دراسة  ،للصفوف األول االبتدائي

للصفوف المستهدفة في هذا المجال، وتعزى هذه النتيجة ( 2232مكتب التربية العربي، )
 ،إلى عدم توفر المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صف

ترك في بعض النقاط مثل غياب جميع المواد اإلثرائية بشكل عام لهذه إال أنها تش
مطبوعة  ،ولعل ذلك يعود إلى أن الشركة األصل تقدم مواد داعمة متعددة ،الصفوف
لكترونية سواء وفق تنوع أنماط الطالب، أو  ،ويتم توجيه الطالب وأولياء األمور إليها ،وا 

دخل ضمن عقد تنفيذ المشروع، إال أن يوبعض هذه المواد لم  ،وفق مستويات اإلنجاز
وهي جزء من  ،أو في مقدماته ،سواء في مالحق الكتاب ،هناك مواد ضمن كتاب الطالب

 Studentكتيب : مثل ،إليها في محتوى الدروس بشكل صريح يشار ،هذا الكتاب

Handbook  توفر فيه تدريبات إضافية تالذي  ،في ملحق الكتاب Extra Practice ،
Concept and Skills،  والمواد التعليمية المختلفة،  ،ويوجه الطالب إليها في كل درس

 Study) (Math Triumph)لمتأخرين دراسيًا إلى الروابط اإللكترونية ه اوكذلك يتم توجي

Guide and Intervention Masters) والكتيب اإلثرائي ،Enrichment وكتيب ،
 ،Problem Solving Practice ، وتدريبات حل المسألة  Reteachإعادة التدريس

تحتوية من مصادر، والموجهة للطالب وفق مستوياتهم المختلفة،  ومصادر التقنية وما
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ومسائل  ،Problem solving in Scienceدروس مسائل العلوم إضافة إلى غياب 
ومسائل في الصحة   ، Problem solving in Social Studiesالدراسات  االجتماعية

Problem Solving in Health ودروس القراءة لحل المشكلة ،Reading to Solve 

Problems وترتبط في الغالب بمشاريع  ،ء مهام متنوعةاالتي تشجع الطالب على أد
ينفذها الطالب، وكذلك فصل مشاريع حل المسألة المتوفر في ملحق كتاب الطالب؛ لدعم 

 مؤشرات تحقق والتي ،للوصول إلى جميع الطالب ،حاجات الطالبالتعلم وفق أنماط و 
واستيعاب جميع االختالفات والفروق  ،الذي يتطلب تنويع التعليماألمر  ،هذه المواصفة
تاحة الدعم  ،من أجل مساعدتهم على التعلم، كما أنه يتطلب توفير المواد ،بين الطالب وا 

ذا ما أكدت عليه العديد من المنظمات وه ،ولجميع الطالب ،لجميع الفصول الدراسية
ه مبدأ من مبادئ مثل المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات، الذي عد   ،والدراسات

في وثيقة معايير الرياضيات المدرسية ( The Equity Principle)الرياضيات المدرسية 
حيث ورد فيها أنه يجب أن يوف ر منهج الرياضيات الفرص والدعم لجميع  ،2222لعام 

والمساواة . وخلفياتهم ،الطالب لدراستها وتعلمها، بغض  النظر عن خصائصهم الشخصية
بل تعني توفير التسهيالت المعقولة والمناسبة ، ال تعني تلقي جميع الطلبة لنفس التعليم
ه إلى الحد  األعلى الممكن من الفهم للرياضيات حسب الحاجة لكل طالب، لتشجيع وصول

( (NCTM, 2005 ،دراسة إدواردز : التربوية منها والدراسات(Edwards,2009)  ،
 .، وغيرها((Glencoe Mathematics, 2011وجلنكو

 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية
تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة   أظهرت نتائج تحليل كتب الطالب أن مستويات   

في كتب الطالب للصفوف ( منخفض جداً  ،منخفض ،متوسط ،مرتفع) تنوعت ما بين 
إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع  ،المستهدفة

، والخامس االبتدائي بمتوسط (2.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،للصف األول الثانوي
توصلت إليه الدراسة التقويمية للمرحلة  وهذه النتيجة تتفق مع ما ،(2.21)قيمته  حسابي
، (3-3)تقرير المرحلة األولى )متوسط الاألول االبتدائي، واألول  ينللصف ،األولى
، والثاني االبتدائي (2.3)الثاني المتوسط  ين، وفي المستوى المتوسط للصف(هـ3411

توصلت إلية دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية  ، وتتفق هذه النتيجة مع ما(3.11)
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للصف الرابع االبتدائي، وتعزى هذه النتيجة ( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )
كرها عند تحليل كل إلى توفر بعض المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذ

مثل غياب صفحة المعايير المدرسية من  ،إال أنها تشترك في بعض النقاط ،صف
سواء كانت  ،وربطها بالمحتوى والفهارس لتكون في بؤرة اهتمام الطالب ،مقدمات الكتاب

 أوالثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، )النقاط المحورية للصفوف 
هندسة للمرحلة الثانوية في كتاب الصف األول الثانوي، وغياب صفحات معايير ال

 NCTMالتي تستهدف تدريبًا على معايير  Standardized Testاالختبارات المعيارية 
بشكل معلن في مالحق الكتاب لجميع الصفوف، بالرغم من تأكيد فلسفة كتب الرياضيات 

لهم في صفحة  ةوموجه ،معلنة للطالبلشركة ماجروهيل على ضرورة أن تكون المعايير 
في مقدمات كتاب الطالب   Scavenger huntومناقشتهم حولها في صفحة  ،مستقلة

كما . وتوجيههم  لتحديد مكان المعايير والنقاط المحورية داخل المحتوى ،لجميع الصفوف
م الشامل، تراعي السلسلة بناء المنهج وفقًا لمعايير المحتوى، وأساليب التعزيز، والتقوي

إضافة إلى أنه يستهدف احتياجات الطالب ويراعي المعايير الوطنية، وتقدم السلسلة 
منهجًا متوازنًا مع تطبيقات من واقع الحياة أشارت إليه في مقدمات دليل المعلم بشكل 

 .Macmillan/McGraw-Hill, 2009,T))صريح 

 كامليتسم المحتوى بالترابط المنطقي والت: المواصفة الثالثة
يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين     

إال أن  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  ،منخفض، متوسط ،مرتفع)
 ،المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصف األول الثانوي

توصلت إليه الدراسة  وهذه النتيجة تختلف مع نتيجة ما ،(2.14)بمتوسط حسابي قيمته 
، وفي المستوى (3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )التقويمية في المرحلة األولى 

، (2.3)، والثاني المتوسط (2.22)بمتوسط قيمته  ،المتوسط للصفوف الخامس االبتدائي
ية دراسة المرحلة األولى توصلت إل وتتفق هذه النتيجة مع ما( 3.11)والصف الثاني 

 ،األول االبتدائي)للصفوف ( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )للدراسة التقويمية 
مكتب التربية )إال أنها تختلف مع نتائج دراسة   ،(والرابع االبتدائي، واألول المتوسط

بية حيث أظهرت دراسة مكتب التر  ،للصفوف المستهدفة في هذا المجال( 2232العربي، 
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العربي تدني واضح في منتجات المشروع للصفوف المستهدفة، وتعزى هذه النتيجة إلى 
 ،توفر بعض المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صف

مثل اختزال بعض التدريبات والمسائل التي ترتبط  ،إال أنها تشترك في بعض النقاط
اإلشارة : مثل ،المسألة، وغياب الفقرات من هذه الكتبال سيما بعض دروس حل  ،بالواقع

 Mathإلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على غالف الكتاب تحت مسمى 

Connects غياب دروس الفصل التمهيدي إلى ، إضافةStart Smart  الذي يعمل على
الثاني ) :للصفوف NCTMربط المعرفة السابقة للطالب بمجاالت معايير المحتوى 

في  Chapter Zero، والفصل الصفري (االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط
الصف األول الثانوي الذي يؤسس لدراسة فصول الهندسة، في سياق مشكالت من واقع 

 Looking Ahead To Grade 3غياب دروس فصل التعلم الالحق إلى الحياة، إضافة 
تهيئهم لتعلم و  ،ياضية لمعايير محددة في الصفالتي تدرب الطالب على مهارات ر 

في صفحات حل  Real World Mathمهارات في صفوف الحقة، إضافة لغياب فقرة 
المسائل، كما غابت دروس حل المشكالت اللفظية الرابطة بين المعرفة الرياضية بالبيئة 

ومسائل  ، Problem solving in Scienceدروس مسائل العلوم: مثل ،والمواد األخرى
ومسائل في  ، Problem solving in Social Studiesالدراسات االجتماعية

 Reading toودروس القراءة لحل المشكلة ، Problem Solving in Healthالصحة

Solve Problems  إضافة إلى غياب فصل مشاريع حل المشكالت ،Problem 

Solving Projects. رفية إلى أهمية ترابط المحتوى وتشير األبحاث في مجال العلوم المع
 Retrieved)ومن ثم تعلم اإلجراءات وممارستها  ،وفق تسلسل منطقي الستيعاب المفاهيم

September, 2011) . 
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 يشجع المحتوى التعلم النوعي المتعدد المداخل: المواصفة الرابعة
 أظهرت نتائج التحليل لكتب الطالب أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه   

في كتب الطالب ( منخفض جداً  ،منخفض ،متوسط ،مرتفع) المواصفة  تنوعت بين 
إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى  ،للصفوف المستهدفة

وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة التقويمية للمرحلة األولى  ،المتوسط لجميع الصفوف
حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي للصف  ،(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )

، (3.11)والصف الثاني االبتدائي بمتوسط حسابي قيمته  ،(3.12)األول الثانوي تساوي 
ظهر انخفاض مؤشر وقد  .(3.12)سط والصف الثاني المتو  ،(3.11)والخامس االبتدائي 

تشجيع الطالب على بناء وتوسيع المهارات  والمعرفة الرياضية وتطبيقاتها، نتيجة الختزال 
دروس االستكشاف في جميع الصفوف، وحذف دروس التوسع من الصف الثاني 

 ،االبتدائي، والخامس االبتدائي، واختزالها في الصف الثاني المتوسط، واألول الثانوي
غياب إضافة إلى والتي تعتمد في الغالب على تطبيقات تقنية لتوظيف المعرفة الرياضية، 

المشروعات من كتب الطالب لجميع الصفوف، باإلضافة إلى غياب التدريبات اإلضافية 
Extra Practice التي يوجه الطالب إلى الرجوع إليها في كل درس في مواضع متعددة، 

صفحات حلول  كما غابتالتدريبات المشابهة اإللكترونية، سواء في ملحق الكتاب، أو 
من المالحق التي تشجع  Selected Answers and Solutions التمارين وفق الدروس

، إضافة Self-Check Quizzesالتعلم الذاتي، وكذلك غياب االختبارات القصيرة الذاتية 
التي تتضمن  Student Teach Toolsإلى غياب الروابط اإللكترونية ضمن فقرة 

ل تؤكد على يأن سلسلة ماجروه (Edwards, 2009)إدواردز مشروعات متنوعة، ويذكر 
األسئلة والتبريرات، والتعلم التعاوني، وتدوين : هي ،ست استراتيجيات للتعليم والتعلم

المالحظات، وتحديد التشابهات واالختالفات، والتدريبات، والتغذية الراجعة التي تشجع 
 . (Macmillan/McGraw-Hill,2010)أكدته دراسة ا وهذا م ،الذاتي التعلم

 يجعل الطالب محوراا للعملية التعليمية: المواصفة الخامسة
أظهرت نتائج التحليل لكتب الطالب أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه    

في كتب الطالب ( منخفض جداً  ،منخفض ،متوسط ،مرتفع) المواصفة  تنوعت بين 
إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى  ،للصفوف المستهدفة
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وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة التقويمية للمرحلة األولى  ،المتوسط لجميع الصفوف
بتدائي، إال األول االبتدائي، والرابع اال ينللصف( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )

دراسة مكتب )أنها تختلف مع نتيجة الصف األول المتوسط، وكذلك تختلف عن نتائج 
التي أظهرت نتائجها انخفاض هذه المواصفة في كتب  ،(2232التربية لدول الخليج، 

المشروع المستهدفة، وجاءت قيمة المتوسط الحسابي للصف األول الثانوي تساوي 
، (3.11)، والصف الثاني المتوسط (3.13)دائي والصف الخامس االبت ،(3.11)

، وتعزى هذه النتيجة إلى توفر بعض المفردات التي (3.12)والصف الثاني االبتدائي 
إال أنها تشترك في بعض  ،تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صف

طالب إلى لم يتم توجه ال: مثل ،النقاط التي انعكست على مستوى تحقق بعض الشواهد
كما في الكتاب  ،محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق قدراته في كل صفحة

، وبنك المفاهيم والمهارات Extra Practiceاختزال التدريبات اإلضافية ومنها  ،األصل
Concepts and Skills البداية الذكية  التمهيدي الفصل غياب، وStart Smart  التي

التي يحتاجها لدراسة  ،إلى المعلومات والمكتسبات السابقةتوجه الطالب بشكل صريح 
الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني )الحالي من الصفوف  الصفمحتوى الكتاب 

، والفصل الصفري من الصف األول الثانوي، وتؤكد المنظمات الدولية واألبحاث (المتوسط
لوطني لمعلمي الرياضيات على هذه حيث أكد المجلس ا ،التربوية على هذا االتجاه

بتوفير فرص متعددة للتعلم ( (The Learning Principleضمن مبدأ التعلم  ،المواصفة
 (.NCTM,2005)الذاتي وأن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية 

 يدعم المحتوى معايير العمليات الرياضية: المواصفة السادسة
يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين     

إال أن  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( ومنخفض جداً  ،منخفض، متوسط ،مرتفع)
الخامس  :المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصفوف

األول و ، (2.11) بمتوسط قيمته ني المتوسط، والثا(2.11)االبتدائي بمتوسط قيمته 
توصلت إليه الدراسة  وهذه النتيجة تتفق مع ما ،(2.13)الثانوي بمتوسط حسابي قيمته 

، في حين جاء (3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى ) التقويمية في المرحلة األولى
النتيجة  وهذه  ،(2.33)بمتوسط حسابي قيمته  ،الصف الثاني في المستوى المتوسط
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تقرير المرحلة األولى )توصلت إلية دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية  تختلف مع ما
األول االبتدائي والرابع االبتدائي، إال أنها تختلف مع نتائج  ينللصف( هـ3411، (3-3)

حيث أظهرت  ؛للصفوف المستهدفة في هذا المجال( 2232مكتب التربية العربي، )دراسة 
دراسة تدني مستوى الكتب المستهدفة في هذا المجال، وتعزى النتيجة التي توصلت تلك ال

بمهارات التفكير العليا  (من منتجات المشروع)إليها هذه الدراسة إلى  اهتمام كتب الطالب 
، (الخامس، والثاني المتوسط، واألول الثانوي)بشكل عام، ومهارات الكتابة للصفوف 

اختزال تلك الفقرات في كتاب الصف الثاني إلى ذلك يضاف والتبرير الرياضي، 
وهذا يعود إلى  ،إال أنه يالحظ إهمال جانب القراءة الرياضية لجميع الصفوف ،االبتدائي

 ،عدم توفر بعض المفردات التي تحقق شواهد مؤشر تنمية مهارات القراءة في الرياضيات
 ،(Edwards,2009)مثل دراسة  ،والتي أكدت عليها العديد من الدراسات

وعند .  (Retrieved September, 2011) ، و(Glencoe/McGraw-Hill ,2010)و
 Reading in فقرة: مثل ،تحليل كل صف اتضح غياب العديد من الفقرات من هذه الكتب

the Content Area  على رابطMath online  الخامس، والثاني المتوسط، )للصفوف
 Real- Worldأو اسم المصدر لمزيد من القراءة في فقرة   ، وغياب رابط(واألول الثانوي

Link،  وصفحات القراءة لحل المشكالت كذلك بالنسبة لمؤشر حل المشكالت(Problem-

Solving Strategies and Skill)حيث ظهر اختزال العديد من الفقرات التي تعنى بهذه  ؛
 منها ،ليها العديد من الدراساتكما أكدت ع ،والتي هي بؤرة تعلم الرياضيات ،المهارات

 .وغيرها ،(Edwards,2009)، و (Bishop & Forgasz, 2007) دراسة
 يزود المحتوى الطالب بمهمات ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي: المواصفة السابعة

في الصف  (مرتفع)أظهرت نتائج تحليل كتب الطالب أن مستويات التحقق تنوعت بين   
والخامس  ،الثاني االبتدائي)للصفوف ( منخفض جداً ، منخفض، متوسط)األول الثانوي، و

، إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في (االبتدائي، والثاني المتوسط
، وهذه النتيجة (2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،المستوى المرتفع للصف األول الثانوي

-3)تقرير المرحلة األولى ) إليه الدراسة التقويمية في المرحلة األولىتختلف عما توصلت 
بمتوسط قيمته  ،الخامس االبتدائي :، وفي المستوى المنخفض للصفوف(3411، (3
، والثاني االبتدائي بمتوسط حسابي (3.11)بمتوسط قيمته ، والثاني المتوسط (3.11)
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إليه الدراسة التقويمية في المرحلة توصلت  وهذه النتيجة تتفق مع ما ،(3.22)قيمته 
والرابع االبتدائي، األول  :، للصفوف(3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )األولى 

( 2232مكتب التربية العربي، )االبتدائي، واألول المتوسط، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة 
الفقرات التي للصفوف المستهدفة في هذا المجال، وتعزى هذه النتيجة لحذف العديد من 

فقرة المراجعة الحلزونية من كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي، ودليل  :لثم ،تحققها
والثاني المتوسط، االبتدائي الخامس  ينالدراسة والمراجعة من كتب الطالب للصف

وتضمينها في كتاب الطالب للصف األول الثانوي، في حين تم تقليص صفحات 
  Standardized Testتي تتضمن نماذج االختبارات المعيارية االختبارات التراكمية ال

لجميع الصفوف، فقد احتوى الكتاب األصل في الصفحات الختامية على نماذج 
رشادات عامة لتحقيق النجاح، بينما لم تضم   ن هذه الصفحات لالختبارات المعيارية، وا 
 & Barton))الختامية في كتب المشروع، وأكد كل من بارتون وهيدمان 

Heidman,2002 و ،(Edwards,2009)   على أن من أهم الخصائص التي يجب أن
يبين لهم كيفية استخدام الكتاب  ،يتميز بها الكتاب المدرسي وضع نموذج للطالب

المدرسي، إضافة إلى تزويد الطالب بإرشادات واضحة حول بنية النص، وفي هذا الصدد 
لمساعدة  ،ومهارات للمذاكرة والتنظيم الذاتي ل بتزويد المحتوى بمهماتيعنيت ماجروه

أشارت إليه بشكل صريح في مقدمات ا وهذا م ،الطالب على النجاح في البرامج الرياضية
 .Macmillan/McGraw-Hill,2009,T))دليل المعلم 

 يعزز المحتوى الشراكة مع األسرة(: لصف الثاني االبتدائيا) المواصفة الثامنة 
حيث تم استهدافها بشكل  ،ظهرت هذه المواصفة في كتاب الصف الثاني االبتدائي   

أظهرت نتائج التحليل لكتاب الطالب أن مستويات التحقق جاءت في المستوى ما و  ،صريح
، ويرجع ذلك نتيجة الختزال العديد من الفقرات (متوسط، منخفض، منخفض جداً ) بين 

ف الداخلي رسالة إلى األسرة لمساعدة أطفالهم يوجه الغال تضمنتحيث  ،في الكتاب
ويزودهم بروابط إلكترونية تسهم في ذلك، وغياب صفحة الرياضيات في المنزل بداية كل 

، مزودة برابط Dear Family التي تتضمن رسالة تحت عنوان أسرتي العزيزة  ،فصل
المكتوبة  في حين أن الكتاب من منتجات المشروع اقتصر على الرسالة ،لكترونيإ

 Books toغياب فقرة يضاف إلى ما سبق لكتروني، إدون اإلشارة إلى رابط  ،بالنص
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Read،  وفقرة المفرداتKey Vocabulary  ضمن صفحة الرياضيات في المنزلMath 

at Home وفقرة ،Activity توصلت إليه  وتتفق هذه النتيجة مع ما .من كل درس
، بالرغم من أن (3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )الدراسة التقويمية للمرحلة األولى 

-Macmillan/ McGraw))السلسلة األصل تؤكد على هذه الشراكة بشكل صريح 

Hill,2010. 
 يستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة: المواصفة التاسعة

اهد ومؤشرات هذه أظهرت نتائج التحليل لكتب الطالب أن مستويات تحقق شو    
في كتب الطالب ( منخفض جداً  -منخفض -متوسط  -مرتفع) المواصفة  تنوعت بين 

إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى  ،للصفوف المستهدفة
بمتوسط ، والخامس االبتدائي (3.13)األول الثانوي بمتوسط قيمته  :المتوسط للصفوف

وهذه النتيجة تتفق  ،(3.12) االبتدائي ، والثاني(2.13)ني المتوسط ، والثا(3.11)قيمته 
 ،(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )مع نتيجة الدراسة التقويمية للمرحلة األولى 

للصفوف ( 2232مكتب التربية العربي لدول الخليج، )توصلت إليه دراسة  وتختلف مع ما
التي أظهرت تدني مستوى هذه المواصفة في منتجات المشروع، وتعزى هذه  ،المستهدفة

إال أنها تشترك في  ،النتيجة لتحقق بعض المفردات في تلك الكتب عند تحليل كل صف
-Midاختبار منتصف الفصل  :مثل ،نتيجة الختزال بعض المفردات ؛بعض النقاط

Chapter Check  امس االبتدائي، والثاني الثاني االبتدائي، والخ: من الصفوف
-مثل   ،المتوسط، كذلك اختزلت بدائل التقويم اإللكترونية من جميع الصفوف

Examview –Advance –Math Online5 :، كما غابت المصادر المطبوعة-

Minute Checkوبالنسبة للتقويم التكويني فقد غابت . ، واإلشارة للمصادر اإلضافية
، كما Study and Review-Mid Chapter Test-3Quize- :المصادر المطبوعة

أما التقويم  ،Study and Review-Mid Chapter-: غابت المصادر اإللكترونية
 ،Examview –Advance –Math Online-غابت البدائل اإللكترونية فقد الختامي 

من  Selected Answers and Solutions وصفحات حلول التمارين وفق الدروس
 Self-Checkتشجع التعلم الذاتي، وكذلك االختبارات القصيرة الذاتية  التي ،المالحق

Quizzes إدواردز ، ويذكر(Edwards,2009) ل ركزت على أن يأن سلسلة ماجروه
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 ،تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة ،التقويم عملية منهجية
من خالل  ،حسين التعليموالعمل على ت ،باستخدام أدوات متنوعة حول معرفة الطالب

خطة تقويم شاملة ومترابطة، االستدالل بتلك البيانات، وهذا يتطلب أن تكون هناك 
التي تهدف إلى تقويم مدى تعلم الطالب  ،وتتضمن الفرص والوسائل العديدة والمتنوعة

 ,Papa and Brown , Retrieved September 28 :على النحو التالي ،للرياضيات
2011) ( 

ألغراض تعيين المكان المالئم )يتناول البرنامج بوضوح كاًل من التقويم التشخيصي    
والتقويم  ،(لتكوين التعليم المستمر)والتقويم التكويني  ،(تحديد مدى استعدادهم أو ،للتالميذ

 الطالب تحصيل تطور مراقبة وتتم ،(لتقويم أداء الطالب في صف معين) التحصيلي 
 وهي التقدم ومراقبة ،الفردية التعلمية الطالب احتياجات لمواجهة التدريس أساليب وتعديل
( ) Responsiveness to Intervention) التدريسي للتدخل االستجابة مكونات إحدى
RTI)، وهي نموذج تربوي يستخدم لتحديد الطالب المعرضين لخطر صعوبات التعلم. 

 يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات : المواصفة العاشرة
أظهرت نتائج التحليل لكتب الطالب أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه    

 ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض)المواصفة  جاءت بين 
يع إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض جدًا لجم

، والصف األول الثانوي (2.13)بمتوسط حسابي قيمته لصف الثاني المتوسط ا :الصفوف
الصف الخامس االبتدائي بمتوسط حسابي قيمته و  ،(2.44)بمتوسط حسابي قيمته 

توصلت إلية دراسة  ، وتتفق هذه النتيجة مع ما(2.11)، والثاني االبتدائي (2.21)
 ، وكذلك مع ما(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )المرحلة األولى للدراسة التقويمية 

 (. 2232 مكتب التربية العربي لدول الخليج،)توصلت إليه دراسة 
التي  ،وتعزى هذه النتيجة لغياب جميع مصادر التقنية المضمنة في كتب المشروع  

مثل فقرة  ،دون أن يتضمن محتوى يحقق البدائل المستهدفة ،تضمنت فقط رابط الشركة
Math Online  التي تتضمن روابط متعددة للمصادر  ،من جميع الكتب المستهدفة

 :منها، و التي يمكن أن يستخدمها الطالب لتعلم الرياضيات ،لكترونيةاإل

   Reading in the Content Areaفقرة  
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مثل فقرة  ،دون أن يتضمن محتوى يحقق البدائل المستهدفة ،تضمنت فقط رابط الشركة
Math Online  التي تتضمن روابط متعددة للمصادر  ،من جميع الكتب المستهدفة

 :منها، و التي يمكن أن يستخدمها الطالب لتعلم الرياضيات ،لكترونيةاإل

   Reading in the Content Areaفقرة  
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 Math in Motion (Animation)الرياضيات المتحركة  

 Personal Tutorلكتروني المعلم الشخصي اإل

 Extra Examplesأمثلة إضافية 
  Self-Check Quizzesاالختبارات القصيرة الذاتية 

 Review Vocabularyمراجعة المفردات 

 Homework Helpمساعد الواجب المنزلي 

  Graphing Technology Personal Tutorالمعلم الشخصي البياني 
 وغيرها .........

حيث ، بالرغم من أن هذا العصر هو عصر التقنية ،أعالهوتم حذف جميع المصادر    
 NCTM's Principles and) .وتعزز تعلم الطلبة ،تؤثر في الرياضيات التي يتم تعلمها

Standards for School Mathematics, Retrieved July 11,2013)   ، وتظهر
من خالل انخراطهم في أنشطة التعلم،  ،أهمية التقنية في أنها تسهم في تعزيز تعلم الطلبة

بد  مما يعمل على تعميق الفهم لديهم، ويعد استخدام التقنية بشكل فعال مهارة مهمة ال
أن أحد  (Zbiek et al., 2007)وأشار زبيك   ،(Ewards,2009). من أن يتقنها الطالب

ضي ال يمكن أن توفر الوصول إلى محتوى ريا إمكانيةاألسباب الرئيسة لدمج التقنية 
 . توفيره في الفصول الدراسية

 
 ومناقشتها (المواصفات الفنية لكتب الطالب)ملخص نتائج المحور الثاني 

لكل كتاب بالتفصيل، " المواصفات الفنية"بعد أن تم استعراض نتائج المحور الثاني     
لث لهذه يأتي هذا الملخص ليركز على أبرز النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي الثا

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور ( a-2-4)الدراسة، ويعرض الجدول 
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط،  :للصفوف ،الثاني لكتب الطالب

 :يلي كما ،واألول الثانوي
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 (a-2-4)الجدول 
لكتب الطالب  (المواصفات الفنية)المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني 

 .الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، األول الثانوي :للصفوف
المحور  لمواصفات الحسابية المتوسطات قيم أن أعاله( a-2-4) الجدول من يتضح    

 واألول المتوسط، الثانيالخامس االبتدائي، ، الثاني االبتدائي: للصفوف ةالثاني الكلي
الخامس االبتدائي، واألول  للصفين المتوسطات قيم أن إلى  متفاوتة، جاءت الثانوي

الثانوي في المستوى المرتفع، بينما الصف الثاني االبتدائي والثاني المتوسط في المستوى 
 بمتوسط األولى المرتبة في (االبتدائي الصف الخامس)المتوسط، وجاء كتاب الطالب 

 ،رتفعالمواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى الم تحقق ونسبة ،(2.41) قيمته حسابي
مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي  ،(٪13.1)وتساوي 

 الخامس فبالمواصفات الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للص( من منتجات المشروع)
يليه كتاب الطالب للصف األول الثانوي في   مرتفعة،( األصل السلسلة منتجات من)

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(2.43)بمتوسط حسابي قيمته  ،المرتبة الثانيه
مما يدل على أن درجة التزام كتاب  ،(٪12.2)وتساوي  ،الصف تقع في المستوى المرتفع

 في تظهر كما الفنية بالمواصفات( المشروع منتجات من) الثانويالطالب للصف األول 
يليه كتاب الطالب  ،مرتفعة( األصل من منتجات السلسلة) العاشر للصف الطالب كتاب

ونسبة تحقق  ،(2.13) قيمته حسابي بمتوسط ،للصف الثاني المتوسط في المرتبة الثالثة
 ، وبذلك تكون(٪11.1)المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المرتفع وتساوي 

بالمواصفات ( من منتجات المشروع)درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط 

صفة
موا

م ال
رق

 

 المواصفات
 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 ٪11 2.11 ٪11.1 2.21 ٪12.4 2.33 ٪11.4 2.21 .يتسق الشكل الخارجي للكتاب 3

2 
تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم 

 .واإلخراج
2.12 14.3٪ 2.11 11.1٪ 2.14 11.3٪ 2.11 11.1٪ 

 ٪13.1 2.31 ٪11 2.21 ٪11.2 2.11 ٪11.1 3.11 .وعالمات الترقيم في الكتاب يتسق الترميز  1
 ٪01.3 3.14 ٪76.7 3.44 ٪04.0 3.15 ٪67.3 3.10 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق  مواصفات  
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( من منتجات السلسلة األصل) الثامنالفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف 
بمتوسط  ،في حين يأتي كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي في المرتبة األخيرة ،مرتفعة

 على يدل مما ،(٪11.2) تساوي الكلية المواصفات ونسبة تحقق ،(2.21)حسابي قيمته 
( المشروع منتجات من) االبتدائي الثاني للصف الطالب كتاب التزام درجة أن

 السلسلة منتجات من) الثاني للصف الطالب كتاب في تظهر كما التربوية بالمواصفات
 .متوسطة( األصل

ما "الذي ينص على  ،الثالثوبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي     
 الثاني: مستوى تحقق المواصفات الفنية في كتب الطالب للرياضيات للصفوف

، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية االبتدائي
 "السعودية؟

تجويد وفيما يلي مناقشة وتفسير هذه النتائج  الستخالص التوصيات التي من شأنها    
والخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي)للصفوف المستهدفة  ،كتب الطالب للرياضيات

 : كما يلي (والثاني المتوسط، واألول الثانوي
 من حيث جودة األغلفة يتسق الشكل الخارجي للكتاب :المواصفة األولى

نوعت بين يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة ت       
إال أن المتوسط  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( منخفض -متوسط –مرتفع ) 

وبمتوسط  ،الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصف األول الثانوي
وهذه النتيجة تختلف عما توصلت إليه نتائج الدراسة التقويمية  ،(2.11)حسابي قيمته 
، في حين  تحققت في المستوى (هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )للمرحلة األولى 

بمتوسط والخامس االبتدائي  ،(2.21)بمتوسط قيمته  ،الثاني االبتدائي :المتوسط للصفوف
 هتوصلت إلي ، وتتفق هذه النتيجة مع ما(3.14)، والصف الثاني المتوسط (2.33) قيمته

( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية 
والرابع االبتدائي، واألول المتوسط،  كما تتفق مع نتائج دراسة  ،األول االبتدائي :للصفوف

النتيجة إلى توفر بعض للصفوف المستهدفة، وتعزى هذه ( 2232مكتب التربية العربي، )
إال أنها تشترك  ،المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صف

 ،من المحتوى اصورة الغالف الخارجي لكتب المشروع تعكس جزء: مثل ،في بعض النقاط
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في حين أن صورة  ،(درس االنعكاس) كما في الصف الخامس االبتدائي ا،قد يكون درس
٪ من المحتوى المستهدف 12الخارجي لكتب السلسلة األصل تعكس أكثر من الغالف 

تصف الغالف  ،About the coverفي الصف، وبالرغم من وجود فقرة حول الغالف 
 ،About the Graphicsإال أنه ال تتوفر فقرة   ،وارتباطه بالمحتوى في كتب المشروع

ال تظهر صورة الغالف الخارجي كذلك . التي تصف صورة الغالف وارتباطها بالمحتوى
بل يظهر  ،كما هي في كتب السلسلة األصل ،على األغلفة الداخلية في كتب المشروع

من حيث التصميم واأللوان، ولعل المشكلة الحقيقية البارزة في كتب  ،جزء من الصورة
عن جودة الغالف  من الناحية الفنية أن جودة الغالف الخارجي للكتاب تقل   المشروع 

 ه،الذي يصعب تمزق hard coverالتي هي من النوع السميك  ،لكتب السلسلة األصل
 ،إال أنه يسهل تمزقها ،أنه مصنوع من مادة مصقولة وخفيفة مع ،وكذلك تقل جودة الورق

وطريقة   ،وكذلك بالنسبة لجودة التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية لكتب المشروع
 .الستعمال المتكررتثبيت الورق ال تتناسب مع ا

التي وهذا قد يتعارض مع فنيات اإلخراج التي هي من شروط الكتاب المدرسي الجيد،  و   
أكد على ضرورة توافرها في الكتب المدرسية  العديد من الباحثين بعد استقراء األدب 

 ،(2232بايونس،)، و(2221السراي،)، و(3113الشرقاوي وآخرون،): منهم ،التربوي
 .وغيرهم

 تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج :المواصفة الثانية

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين        
إال أن المتوسط الكلي  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( متوسط –مرتفع ) 

تفع لجميع الصفوف المستهدفة في هذه لمؤشرات هذه المواصفة جاء  في المستوى المر 
، والصف األول (2.11)حيث جاء الصف الخامس االبتدائي بمتوسط قيمته  ،الدراسة

والصف الثاني  ،(2.14)والصف الثاني المتوسط ، (2.11)الثانوي بمتوسط حسابي قيمته 
لمرحلة توصلت إلية دراسة ا وتتفق هذه النتيجة مع ما، (2.12)االبتدائي بمتوسط قيمته 

األول  :للصفوف( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )األولى للدراسة التقويمية 
مكتب التربية )والرابع االبتدائي، واألول المتوسط،  كما تتفق مع نتائج دراسة  ،االبتدائي
للصفوف المستهدفة، وتعزى هذه النتيجة إلى   توفر معظم المفردات ( 2232العربي، 
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إال أنها تشترك في  ،هد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صفالتي تحقق شوا
ال  هيالحظ أن حجم الخط ونوع: مثل ،بعض النقاط التي قد يظهر فيها بعض الخلل

يظهر  بنمطية محددة في سائر الكتاب بل يختلف في بعض المواضع، كذلك ال يظهر 
وكذلك ال  ،واضع الكتابثبات تباعد األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في بعض م

التي تقدم  للطالب وولي   ،Contents in Briefيتوفر ملخص للمحتويات في صفحة  
كوحدات  ،ما يحتويه الكتاب من مادة علمية مصنفةع شامال اً األمر والمعلم ملخص

حيث  ،وفصول وارتباطه بالنقاط المحورية، كذلك تم اختزال الفهارس في كتب المشروع
خصصت Table of Contents  هرس مفصل في صفحات جدول المحتويات  فيتوفر 

تضمن محتويات الفصل من حيث الدروس ت ،فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب
مما يساعد الطالب على تكوين تصور  ،لكل فصل امنظم وتعطي تفصيالً  ،وأنواعها

يظهر الترقيم ، كذلك ال واختباراتمسبق لما يحتويه كل فصل من مادة علمية وأنشطة 
 ،حيث ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة ،للمقدمات كما هو في السلسلة األصل

 .ليكون مستقاًل عن بقية الفصول ة؛هجائيالف و حر التأخذ األرقام المتسلسلة و 
التي هي من شروط الكتاب المدرسي  ،وهذا قد يتعارض مع فنيات التصميم واإلخراج   

 (IMPACT_Mathematics, 2010)حاث شركة ماجروهيل الذي أكدت عليه أب ،الجيد
 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب :المواصفة الثالثة

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة  جاءت في        
بمستوى منخفض في كتب الطالب للصفوف  ا،واحد اما عدا شاهد ،معظمها مرتفعة

، إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة تفاوتت بين المستوى المرتفع ،المستهدفة
، والصف الثاني (2.11)والمتوسط، وجاء الصف الخامس بمتوسط حسابي قيمته 

والصف األول الثانوي في  ،(2.21)بمتوسط مقداره  ،المتوسط في المستوى المرتفع
في حين  تحقق في المستوى  ،(2.31)وبمتوسط حسابي قيمته  ،المستوى المرتفع

 وتتفق هذه النتيجة مع ما( 3،11)بمتوسط قيمته  ،المتوسط الصف الثاني االبتدائي
، (3-3)تقرير المرحلة األولى )توصلت إلية دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية 

وتعزى هذه  .والرابع االبتدائي، واألول المتوسط ،األول االبتدائي :للصفوف( هـ3411
النتيجة إلى  توفر جميع  المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل 
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 ،وتشترك في بعض النقاط ،إال أنها جاءت في بعض المواضع بنسب مختلفة ،كل صف
مما يسهل تمزقه، كذلك لم  ،يالحظ أن أرقام الصفحات في الهامش السفلي للورقة: مثل

كما . المتسلسلة واألحرف لتكون مستقلة عن بقية الفصول ترقم صفحات المالحق باألرقام
 .التي  تتنوع بنوع المحتوى في المالحق ،هو في كتب السلسلة األصل

 
مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب  :ملخص نتائج المحور الثالث

 ومناقشتها
كتاب  لكل" مواصفات التناول والعرض"بعد أن تم استعراض نتائج المحور الثالث     

بالتفصيل، يأتي هذا الملخص ليركز على أبرز النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات ( a-1-4)الرابع لهذه الدراسة، ويعرض الجدول 

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني  :للصفوف ،المحور الثالث لكتب الطالب
 :يلي كما ،المتوسط، واألول الثانوي

 (a-1-4)الجدول 
مواصفات التناول والعرض لكتب )المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث 

الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول  :للصفوف ،الطالب
 (الثانوي

رقم 
 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

يظهــــر االتســــاق والتركيــــز والتمــــايز فــــي  3
 ٪34.1 2.44 ٪31.1 2.41 ٪21.1 2.11 ٪31.3 2.11 .بنية الكتاب وأسلوب العرضتصميم 

يظهــــر االتســــاق والتركيــــز والتمــــايز فــــي  2
تصـــــــميم الفصـــــــول التعليميـــــــة وأســـــــلوب 

 .العرض
3.12 11.1٪ 3.13 12.4٪ 3.12 12.1٪ 2.13 11.1٪ 

يظهــــر االتســــاق والتركيــــز والتمــــايز فــــي  1
 ٪11.3 2.11 ٪11.2 2.11 ٪11 2.24 ٪11 2.11 .تصميم الدروس وأسلوب العرض

 ٪64.6 4.05 ٪55.3 4.66 ٪53 4.51 ٪54.6 4.64 ةلمحور  الثالث الكليامستوى تحقق  مواصفات  

أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور  أعاله( a-1-4)يتضح من الجدول     
للصفوف الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول  ةالثالث الكلي
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الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات لثالثة صفوف جاءت في المستوى 
بمتوسط  ،المتوسط، فقد جاء كتاب الطالب للصف األول الثانوي في المرتبة األولى

 ،(٪13.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تساوي  ،(3.11)حسابي قيمته 
( من منتجات المشروع)مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

من منتجات ) بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف العاشر
المتوسط في المرتبة يليه كتاب الطالب للصف الثاني  ، متوسطة( السلسلة األصل

ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانية
من ) مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط ،(11.2٪)

بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف ( منتجات المشروع
يليه في المرتبة الثالثة كتاب الطالب ، متوسطة( األصلمن منتجات السلسلة )الثامن 

ونسبة تحقق المواصفات الكلية  ،(3.13)بمتوسط حسابي قيمته  ،لصف الثاني االبتدائيل
مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني  ،(٪14.1)لهذا الصف تساوي 

رض كما تظهر في كتاب بمواصفات التناول والع( من منتجات المشروع)االبتدائي 
في حين يأتي كتاب  متوسطة،( من منتجات السلسلة األصل)الطالب للصف الثاني 

ونسبة  ،(3.14)وبمتوسط حسابي قيمته  ،الطالب للصف الخامس في المرتبة األخيرة
ومتوسطها الحسابي  ،تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المتوسط

من )درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي  كون، وبذلك ت(٪12)ساوي ي
بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف ( منتجات المشروع

 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) الخامس

ما "الذي ينص على  ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي الرابع    
 الثاني: للصفوف ،مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في كتب الطالب للرياضيات

، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية االبتدائي
 "السعودية؟

ويد الستخالص التوصيات التي من شأنها تج ،وفيما يلي مناقشة وتفسير هذه النتائج   
والخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي)كتب الطالب للرياضيات للصفوف المستهدفة 

 : كما يلي (والثاني المتوسط، واألول الثانوي
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب  :المواصفة األولى
 العرض

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين        
إال أن  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض -متوسط)

المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض للصف 
رى، وجاءت قيمة المتوسط الحسابي والمنخفض جدًا للصفوف األخ ،الثاني االبتدائي
، (2.11)لصف الخامس االبتدائي ل، و (2.11)لصف الثاني االبتدائي للكتاب الطالب 

وهذه النتيجة تتفق مع  ،(2.44)، وللصف األول الثانوي (2.41)ثاني المتوسط صف الللو 
، (3-3)ى تقرير المرحلة األول)ما توصلت إليه نتائج الدراسة التقويمية للمرحلة األولى 

حيث كانت هذه المواصفة تندرج تحت محور مكونات الكتاب، للصفوف  ،(هـ3411
، إال أنها تتعارض مع أسس تصميم (والرابع االبتدائي، واألول المتوسط ،األول االبتدائي)

التي أشارت صراحة في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة  ،كتب الطالب للسلسلة األصل
 : هي ،بأنه تم تصميم الكتاب في أربعة أجزاء

، (الثاني، الخامس، والثامن) :للصفوف ،Start Smart فصل البداية الذكية : الجزء األول
ويختص هذا الفصل بإعداد .  للصف األول الثانويChapter Zero والفصل الصفري 

بإعطائهم األساسيات التي  ،ة محتوى الكتاب المستهدف في الصفالطالب لدراس
يحتاجون إليها لدراسة بقية فصول الكتاب، وحتى يتأكد المعلم من امتالك طلبته لجميع 

 . المعارف الرياضية الالزمة قبل البدء بالتدريس
ي الت ،المستهدفة  General lessons وحدات تتضمن المعرفة الرياضية: الجزء الثاني

والتي تظهر في عناوين الدروس بمسمى   ،تتمحور حول المعايير الخمسة للمحتوى
 .دمج معايير العمليات ضمن المحتوى على وتعملالمجال المستهدف،  

 Preparing for standardizedالتدريب على االختبارات المعيارية : الجزء الثالث

tests، بتضمين  ،ضمن فصول الكتاباألول  :وتم التعامل مع هذا الجزء باتجاهين
يتدرب الطالب و  ، Standardized Test Practiceتدريبات على االختبارات المعيارية 

 Standardفي هذا الجزء على أسئلة اختبار تأخذ نفس شكل االختبارات المعيارية المقننة 

Test practice،  لكتروني لكل نوعإوتغطي المحتوى الرياضي للفصل، مع وجود خيار، 
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الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات لثالثة صفوف جاءت في المستوى 
بمتوسط  ،المتوسط، فقد جاء كتاب الطالب للصف األول الثانوي في المرتبة األولى

 ،(٪13.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تساوي  ،(3.11)حسابي قيمته 
( من منتجات المشروع)مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

من منتجات ) بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف العاشر
المتوسط في المرتبة يليه كتاب الطالب للصف الثاني  ، متوسطة( السلسلة األصل

ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانية
من ) مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط ،(11.2٪)

بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف ( منتجات المشروع
يليه في المرتبة الثالثة كتاب الطالب ، متوسطة( األصلمن منتجات السلسلة )الثامن 

ونسبة تحقق المواصفات الكلية  ،(3.13)بمتوسط حسابي قيمته  ،لصف الثاني االبتدائيل
مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني  ،(٪14.1)لهذا الصف تساوي 

رض كما تظهر في كتاب بمواصفات التناول والع( من منتجات المشروع)االبتدائي 
في حين يأتي كتاب  متوسطة،( من منتجات السلسلة األصل)الطالب للصف الثاني 

ونسبة  ،(3.14)وبمتوسط حسابي قيمته  ،الطالب للصف الخامس في المرتبة األخيرة
ومتوسطها الحسابي  ،تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المتوسط

من )درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي  كون، وبذلك ت(٪12)ساوي ي
بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف ( منتجات المشروع

 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) الخامس

ما "الذي ينص على  ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي الرابع    
 الثاني: للصفوف ،مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في كتب الطالب للرياضيات

، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية االبتدائي
 "السعودية؟

ويد الستخالص التوصيات التي من شأنها تج ،وفيما يلي مناقشة وتفسير هذه النتائج   
والخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي)كتب الطالب للرياضيات للصفوف المستهدفة 

 : كما يلي (والثاني المتوسط، واألول الثانوي

622 
 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب  :المواصفة األولى
 العرض

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين        
إال أن  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض -متوسط)

المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض للصف 
رى، وجاءت قيمة المتوسط الحسابي والمنخفض جدًا للصفوف األخ ،الثاني االبتدائي
، (2.11)لصف الخامس االبتدائي ل، و (2.11)لصف الثاني االبتدائي للكتاب الطالب 

وهذه النتيجة تتفق مع  ،(2.44)، وللصف األول الثانوي (2.41)ثاني المتوسط صف الللو 
، (3-3)ى تقرير المرحلة األول)ما توصلت إليه نتائج الدراسة التقويمية للمرحلة األولى 

حيث كانت هذه المواصفة تندرج تحت محور مكونات الكتاب، للصفوف  ،(هـ3411
، إال أنها تتعارض مع أسس تصميم (والرابع االبتدائي، واألول المتوسط ،األول االبتدائي)

التي أشارت صراحة في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة  ،كتب الطالب للسلسلة األصل
 : هي ،بأنه تم تصميم الكتاب في أربعة أجزاء

، (الثاني، الخامس، والثامن) :للصفوف ،Start Smart فصل البداية الذكية : الجزء األول
ويختص هذا الفصل بإعداد .  للصف األول الثانويChapter Zero والفصل الصفري 

بإعطائهم األساسيات التي  ،ة محتوى الكتاب المستهدف في الصفالطالب لدراس
يحتاجون إليها لدراسة بقية فصول الكتاب، وحتى يتأكد المعلم من امتالك طلبته لجميع 

 . المعارف الرياضية الالزمة قبل البدء بالتدريس
ي الت ،المستهدفة  General lessons وحدات تتضمن المعرفة الرياضية: الجزء الثاني

والتي تظهر في عناوين الدروس بمسمى   ،تتمحور حول المعايير الخمسة للمحتوى
 .دمج معايير العمليات ضمن المحتوى على وتعملالمجال المستهدف،  

 Preparing for standardizedالتدريب على االختبارات المعيارية : الجزء الثالث

tests، بتضمين  ،ضمن فصول الكتاباألول  :وتم التعامل مع هذا الجزء باتجاهين
يتدرب الطالب و  ، Standardized Test Practiceتدريبات على االختبارات المعيارية 

 Standardفي هذا الجزء على أسئلة اختبار تأخذ نفس شكل االختبارات المعيارية المقننة 

Test practice،  لكتروني لكل نوعإوتغطي المحتوى الرياضي للفصل، مع وجود خيار، 
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  Glencoeمن خالل موقع شركة جلنكو لكترونياً إبحيث يمكن للطالب تقديم االختبار 
واالتجاه الثاني توفر فصل تحت مسمى االعداد لالختبارات المعيارية  .نترنتعلى اإل

Preparing for Standardized Tests  : يقدم هذا الجزء للطالب بعض التوجيهات و
ها الطالب أثناء االختبارات المعيارية المقننة، مع واالستراتيجيات التي يمكن أن يطبق

باإلضافة إلى نماذج متعددة مزودة  ،إعطاء أمثلة وتمارين من المحتوى الرياضي للفصل
 .ومفاتيح لإلجابات لدعم التعلم الذاتي ،ونماذج إجابات نموذجية ،بأوراق لإلجابة

 
الخامس،  ،الثاني :فللصفو  Looking Ahead  فصل التعلم الالحق :الجزء الرابع

  ،والثامن، وهذا الفصل يعنى بإعداد الطالب لتعلم المعرفة المضمنة في الصفوف  الالحقة
 .من الترابط والتوسع في المعرفة لتوفر نوعاً 

 : تتضمنو باإلضافة إلى أنه تم حذف جميع المالحق التي تدعم تعلم الطالب   
 مثل  ،وفر فيه تدريبات إضافيةيت ،في ملحق الكتاب  Student Handbookكتيب  

Extra Practice ،Mixed Problem Solving ،Concept and Skills ) لدعم التعلم
 .وفق أنماط التعلم وحاجات الطالب

، Problem-Solving Projectsدروس  (1)فصل مشاريع حل المشكالت الذي يتضمن 
 .بة في واقع الحياةتشجع الطالب على تطبيق المعرفة والمهارات الرياضية المكتس

 لالختباراتالذي يقدم نماذج متعددة Preparing for standardized tests ملحق 
 .تغطي جميع المحتوى الرياضي المضمن في الكتاب ،المعيارية

 اً توفر للطالب مرجعو  ،تعرض أبرز الرموز المضمنة في الكتاب Symbolsصفحة 
 .متكامال ارياضي

لكل  ياً كاف اً تقدم شرح concepts and skills bank  والمهاراتصفحات قاموس المفاهيم 
 .  يدعم فهم الطالب واألسرة لتعلم الرياضياتو  ،برقم الصفحة اً محدد ،مفهوم ورد في الكتاب

 ،تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة Selected Answersصفحات 
ن كمرجع علمي وتقييمي للطالب واألسرة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة فتكو 

 .والمعلم

624 
 

فتدرب الطالب   ،تتضمن قائمة بمراجع الكتاب من مصادر موثوقة Referenceصفحة 
 .إلى مصدرها رجاع المعلومةإعلى أهمية 

 .الصور الموجودة في جميع صفحات الكتاب تحدد مصادر Photo Creditsصفحة  

ومحددة بالدرس  مرتبة أبجدياً  ،ات الرياضيةفهرس بالمصطلحعلى تحتوي  Indexصفحة 
 .مما يساعد الطالب في البحث والفهم ،والصفحة

الفصول التي تقدم المعرفة  فيإال أن كتب المشروع اقتصرت على الجزء الثاني فقط   
مع دمج  ،تقريبًا لهذه الصفوف فصال 32-32إلى  فصال 31وتم اختزالها من  ،الرياضية

 .بعض الفصول نتيجة لعمليات الحذف والترحيل التي تمت
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية  :المواصفة الثانية
 وأسلوب العرض

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين       
إال  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة (منخفض جداً -منخفض  - متوسط –مرتفع )

أن المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء  في المستوى المرتفع للصف 
، والمستوى المتوسط للصف الثاني (2.13)بمتوسط حسابي قيمته  ،األول الثانوي

 ،(3.12)، والمتوسط للصف الثاني االبتدائي (3.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،المتوسط
، وتتفق نتيجة الصف الخامس (3.13)والمستوى المتوسط للصف الخامس االبتدائي 

تقرير المرحلة )دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية  هتوصلت إلي االبتدائي مع ما
الصف و إال أنها تختلف مع نتيجة الصف األول الثانوي،  ،(هـ3411، (3-3)األولى 

حيث تندرج هذه المواصفة تحت محور مكونات  ،دائيالثاني المتوسط، والثاني االبت
للصفوف ( 2232مكتب التربية لدول الخليج، )الكتاب، إال أنها تتفق مع  نتائج دراسة 

 .المستهدفة
 (من منتجات المشروع)وتعزى هذه النتيجة إلى أن كتاب الصف األول الثانوي      

حيث التزم ببنية الفصل من حيث تضمين دليل  ،يختلف في بنيته عن بقية الصفوف
الذي يستخدم لمراجعة  ،Study Guide and Reviewالدراسة والمراجعة لكل فصل 

حتى يتم التأكد من معرفة ، المحتوى الرياضي الذي درسه الطالب في الفصل المحدد
ضمن دليل ويت. ومدى بقاء أثر تعلمها درسهاالطالب للمفاهيم والمهارات الرياضية التي 
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  Glencoeمن خالل موقع شركة جلنكو لكترونياً إبحيث يمكن للطالب تقديم االختبار 
واالتجاه الثاني توفر فصل تحت مسمى االعداد لالختبارات المعيارية  .نترنتعلى اإل

Preparing for Standardized Tests  : يقدم هذا الجزء للطالب بعض التوجيهات و
ها الطالب أثناء االختبارات المعيارية المقننة، مع واالستراتيجيات التي يمكن أن يطبق

باإلضافة إلى نماذج متعددة مزودة  ،إعطاء أمثلة وتمارين من المحتوى الرياضي للفصل
 .ومفاتيح لإلجابات لدعم التعلم الذاتي ،ونماذج إجابات نموذجية ،بأوراق لإلجابة

 
الخامس،  ،الثاني :فللصفو  Looking Ahead  فصل التعلم الالحق :الجزء الرابع

  ،والثامن، وهذا الفصل يعنى بإعداد الطالب لتعلم المعرفة المضمنة في الصفوف  الالحقة
 .من الترابط والتوسع في المعرفة لتوفر نوعاً 

 : تتضمنو باإلضافة إلى أنه تم حذف جميع المالحق التي تدعم تعلم الطالب   
 مثل  ،وفر فيه تدريبات إضافيةيت ،في ملحق الكتاب  Student Handbookكتيب  

Extra Practice ،Mixed Problem Solving ،Concept and Skills ) لدعم التعلم
 .وفق أنماط التعلم وحاجات الطالب

، Problem-Solving Projectsدروس  (1)فصل مشاريع حل المشكالت الذي يتضمن 
 .بة في واقع الحياةتشجع الطالب على تطبيق المعرفة والمهارات الرياضية المكتس

 لالختباراتالذي يقدم نماذج متعددة Preparing for standardized tests ملحق 
 .تغطي جميع المحتوى الرياضي المضمن في الكتاب ،المعيارية

 اً توفر للطالب مرجعو  ،تعرض أبرز الرموز المضمنة في الكتاب Symbolsصفحة 
 .متكامال ارياضي

لكل  ياً كاف اً تقدم شرح concepts and skills bank  والمهاراتصفحات قاموس المفاهيم 
 .  يدعم فهم الطالب واألسرة لتعلم الرياضياتو  ،برقم الصفحة اً محدد ،مفهوم ورد في الكتاب

 ،تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة Selected Answersصفحات 
ن كمرجع علمي وتقييمي للطالب واألسرة محددة برقم التدريب والدرس والصفحة فتكو 

 .والمعلم
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فتدرب الطالب   ،تتضمن قائمة بمراجع الكتاب من مصادر موثوقة Referenceصفحة 
 .إلى مصدرها رجاع المعلومةإعلى أهمية 

 .الصور الموجودة في جميع صفحات الكتاب تحدد مصادر Photo Creditsصفحة  

ومحددة بالدرس  مرتبة أبجدياً  ،ات الرياضيةفهرس بالمصطلحعلى تحتوي  Indexصفحة 
 .مما يساعد الطالب في البحث والفهم ،والصفحة

الفصول التي تقدم المعرفة  فيإال أن كتب المشروع اقتصرت على الجزء الثاني فقط   
مع دمج  ،تقريبًا لهذه الصفوف فصال 32-32إلى  فصال 31وتم اختزالها من  ،الرياضية

 .بعض الفصول نتيجة لعمليات الحذف والترحيل التي تمت
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية  :المواصفة الثانية
 وأسلوب العرض

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين       
إال  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة (منخفض جداً -منخفض  - متوسط –مرتفع )

أن المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء  في المستوى المرتفع للصف 
، والمستوى المتوسط للصف الثاني (2.13)بمتوسط حسابي قيمته  ،األول الثانوي

 ،(3.12)، والمتوسط للصف الثاني االبتدائي (3.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،المتوسط
، وتتفق نتيجة الصف الخامس (3.13)والمستوى المتوسط للصف الخامس االبتدائي 

تقرير المرحلة )دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية  هتوصلت إلي االبتدائي مع ما
الصف و إال أنها تختلف مع نتيجة الصف األول الثانوي،  ،(هـ3411، (3-3)األولى 

حيث تندرج هذه المواصفة تحت محور مكونات  ،دائيالثاني المتوسط، والثاني االبت
للصفوف ( 2232مكتب التربية لدول الخليج، )الكتاب، إال أنها تتفق مع  نتائج دراسة 

 .المستهدفة
 (من منتجات المشروع)وتعزى هذه النتيجة إلى أن كتاب الصف األول الثانوي      

حيث التزم ببنية الفصل من حيث تضمين دليل  ،يختلف في بنيته عن بقية الصفوف
الذي يستخدم لمراجعة  ،Study Guide and Reviewالدراسة والمراجعة لكل فصل 

حتى يتم التأكد من معرفة ، المحتوى الرياضي الذي درسه الطالب في الفصل المحدد
ضمن دليل ويت. ومدى بقاء أثر تعلمها درسهاالطالب للمفاهيم والمهارات الرياضية التي 
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فقرة المفردات الرئيسية و  ، Chapter Summaryفقرة ملخص الفصل  :الدراسة والمراجعة
Key Vocabulary،  فقرة التأكد من المفردات و Vocabulary Check،  فقرة مراجعة و

-Mid ، وكذلك اختبارات منتصف الفصل Lesson-by-Lesson Reviewكل درس 

Chapter Quiz ،الثاني االبتدائي، الخامس) تب الصفوففي حين أن ك ،وغيرها 
تم حذف هذه الفقرات منها، إال أنه تم اختزال االختبارات  (، والثاني المتوسطاالبتدائي

 .التراكمية لجميع الصفوف
              يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض: المواصفة الثالثة

مرتفع )التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين  يتضح مما سبق أن مستويات
إال أن  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( ومنخفض جداً  -منخفض  - ومتوسط –

المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصف األول 
الصف ، و (2.11)، والصف الثاني المتوسط (2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي

بمتوسط حسابي  ،والمستوى المتوسط للصف الخامس االبتدائي ،(2.11)الثاني االبتدائي 
دراسة المرحلة  هتوصلت إلي ، وتتفق نتيجة الصف الخامس االبتدائي مع ما(2.24)قيمته 

إال أنها تختلف مع  ،(هـ3411، (3-3)حلة األولى تقرير المر )األولى للدراسة التقويمية 
 .الصف الثاني المتوسط، والثاني االبتدائيو نتيجة الصف األول الثانوي، 

 ،وتعزى هذه النتيجة إلى أن كتاب الطالب للصف األول الثانوي حافظ على بنية الدرس
الحلزونية مثل  المراجعة  ،من حيث إضافة الفقرات التي تم حذفها من الصفوف األخرى

Spiral Review :التي تستخدم لمراجعة  ،يحتوي كل درس على فقرة المراجعة الحلزونية
وحتى تلك  ،بعض مواضيع المحتوى الرياضي الذي درسه الطالب منذ بداية الكتاب

ومدى  ،حتى يتم التأكد من معرفة الطالب للمفاهيم والمهارات الرياضية السابقة، المرحلة
ويكتب بجانب كل فقرة رقم الدرس الذي تغطيه الفقرة المحددة، وكذلك  ،بقاء أثر تعلمها

 Skillsتدرب على االختبار المعياري أو مراجعة المهارات    Test practiceفقرة 

Review،  التي تستخدم لمراجعة  ،يحتوي كل درس على فقرة مراجعة المهارات حيث
حتى يتم التأكد ، ب وحتى تلك المرحلةبعض المهارات التي درسها الطالب منذ بداية الكتا

ويكتب بجانب كل فقرة رقم ، من معرفة الطالب لتلك المهارات ومدى بقاء أثر تعلمها
في حين تم حذف هذه المفردات من كتب الصفوف   ،الدرس الذي تغطيه الفقرة المحددة
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ودروس  ،ودروس حل المسألة ،بالرغم من أنه تم اختزال العديد من التدريبات األخرى،
 .في كتاب الصف األول الثانوي ،التوسع

 المواصفات التربوية ألدلة المعلم ومناقشتها: ملخص نتائج المحور األول 
لكل صف بالتفصيل،  "المواصفات التربوية" بعد أن تم استعراض نتائج المحور األول    

الخامس لهذه يأتي هذا الملخص ليركز على أبرز النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور ( a-4-4)الدراسة، ويعرض الجدول 
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :األول ألدلة المعلم للصفوف

 :يلي كما ،الثانوي
 (a-4-4)الجدول 

 ،دلة المعلمألفات التربوية المواص)المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
 (الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي :للصفوف

صفة
موا

م ال
رق

 

 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميـع   .33
   .الطالب

3.14 44.1٪ 4.70 57٪ 4.55 54.6٪ 3.11 11.1٪ 

 ٪13 2.31 ٪60.7 3.44 ٪51.7 4.53 ٪11.4 3.11 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن  .32

 ٪11.1 2.12 ٪57.5 4.77 ٪54.0 4.55 ٪12.1 3.12 .بالترابط المنطقي والتكامليتسم المحتوى   .31

ـــم لالتجـــاه نحـــو  .34  يقـــدم المحتـــوى دعمـــًا للمعل
 .التعلم النوعي المتعدد المداخل

3.11 13.3٪ 4.0 61٪ 3.4 67٪ 2.11 11.1٪ 

يقـدم المحتـوى دعمـًا للمعلـم ليجعـل الطالـب   .31
 .محورًا للعملية التعليمية

3.11 12.1٪ 4.54 51.4٪ 4.56 54.6٪ 3.13 12.1٪ 

يـــدعم المحتـــوى المعلـــم فـــي تحقيـــق معـــايير   .31
 .العمليات الرياضية لدى الطالب

2.12 11.1٪ 4.07 63.0٪ 4.75 65٪ 3.11 11٪ 

يزود المعلم بمهمـات ومهـارات مهمـة تـدعم   .31
 .الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي

3.3 11.1٪ 4.37 13.3٪ 4.44 11٪ 2.22 11.1٪ 

يــدعم المحتــوى فهــم المعلمــين للرياضــيات،   .31
 .وطرائق تقديمها

3.11 41٪ 4.31 14.4٪ 4.46 40.7٪ 3.23 42.4٪ 

يـــدعم المعلـــم فـــي اســـتخدام أدوات وأســـاليب   .31
 .تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة

3.1 12.1٪ 4.53 51.7٪ 4.54 54.٪ 3.11 11.1٪ 

ــــــــــم   .22 ــــــــــدعم تعل ــــــــــة  ل ــــــــــيم يوظــــــــــف التقني وتعل
  .الرياضيات

2.31 1٪ 2.11 35.1٪ 2.11 35٪ 2.11 31.1٪ 

 ٪11.1 3.11 ٪53.7 4.57 ٪51.6 4.53 ٪12.1 3.14 ةلمحور األول الكليامستوى تحقق مواصفات  
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فقرة المفردات الرئيسية و  ، Chapter Summaryفقرة ملخص الفصل  :الدراسة والمراجعة
Key Vocabulary،  فقرة التأكد من المفردات و Vocabulary Check،  فقرة مراجعة و

-Mid ، وكذلك اختبارات منتصف الفصل Lesson-by-Lesson Reviewكل درس 

Chapter Quiz ،الثاني االبتدائي، الخامس) تب الصفوففي حين أن ك ،وغيرها 
تم حذف هذه الفقرات منها، إال أنه تم اختزال االختبارات  (، والثاني المتوسطاالبتدائي

 .التراكمية لجميع الصفوف
              يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض: المواصفة الثالثة

مرتفع )التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين  يتضح مما سبق أن مستويات
إال أن  ،في كتب الطالب للصفوف المستهدفة( ومنخفض جداً  -منخفض  - ومتوسط –

المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصف األول 
الصف ، و (2.11)، والصف الثاني المتوسط (2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي

بمتوسط حسابي  ،والمستوى المتوسط للصف الخامس االبتدائي ،(2.11)الثاني االبتدائي 
دراسة المرحلة  هتوصلت إلي ، وتتفق نتيجة الصف الخامس االبتدائي مع ما(2.24)قيمته 

إال أنها تختلف مع  ،(هـ3411، (3-3)حلة األولى تقرير المر )األولى للدراسة التقويمية 
 .الصف الثاني المتوسط، والثاني االبتدائيو نتيجة الصف األول الثانوي، 

 ،وتعزى هذه النتيجة إلى أن كتاب الطالب للصف األول الثانوي حافظ على بنية الدرس
الحلزونية مثل  المراجعة  ،من حيث إضافة الفقرات التي تم حذفها من الصفوف األخرى

Spiral Review :التي تستخدم لمراجعة  ،يحتوي كل درس على فقرة المراجعة الحلزونية
وحتى تلك  ،بعض مواضيع المحتوى الرياضي الذي درسه الطالب منذ بداية الكتاب

ومدى  ،حتى يتم التأكد من معرفة الطالب للمفاهيم والمهارات الرياضية السابقة، المرحلة
ويكتب بجانب كل فقرة رقم الدرس الذي تغطيه الفقرة المحددة، وكذلك  ،بقاء أثر تعلمها

 Skillsتدرب على االختبار المعياري أو مراجعة المهارات    Test practiceفقرة 

Review،  التي تستخدم لمراجعة  ،يحتوي كل درس على فقرة مراجعة المهارات حيث
حتى يتم التأكد ، ب وحتى تلك المرحلةبعض المهارات التي درسها الطالب منذ بداية الكتا

ويكتب بجانب كل فقرة رقم ، من معرفة الطالب لتلك المهارات ومدى بقاء أثر تعلمها
في حين تم حذف هذه المفردات من كتب الصفوف   ،الدرس الذي تغطيه الفقرة المحددة
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ودروس  ،ودروس حل المسألة ،بالرغم من أنه تم اختزال العديد من التدريبات األخرى،
 .في كتاب الصف األول الثانوي ،التوسع

 المواصفات التربوية ألدلة المعلم ومناقشتها: ملخص نتائج المحور األول 
لكل صف بالتفصيل،  "المواصفات التربوية" بعد أن تم استعراض نتائج المحور األول    

الخامس لهذه يأتي هذا الملخص ليركز على أبرز النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي 
المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور ( a-4-4)الدراسة، ويعرض الجدول 
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :األول ألدلة المعلم للصفوف

 :يلي كما ،الثانوي
 (a-4-4)الجدول 

 ،دلة المعلمألفات التربوية المواص)المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
 (الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي :للصفوف

صفة
موا

م ال
رق

 

 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

يقدم المحتوى دعمًا للمعلم للوصول لجميـع   .33
   .الطالب

3.14 44.1٪ 4.70 57٪ 4.55 54.6٪ 3.11 11.1٪ 

 ٪13 2.31 ٪60.7 3.44 ٪51.7 4.53 ٪11.4 3.11 .يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن  .32

 ٪11.1 2.12 ٪57.5 4.77 ٪54.0 4.55 ٪12.1 3.12 .بالترابط المنطقي والتكامليتسم المحتوى   .31

ـــم لالتجـــاه نحـــو  .34  يقـــدم المحتـــوى دعمـــًا للمعل
 .التعلم النوعي المتعدد المداخل

3.11 13.3٪ 4.0 61٪ 3.4 67٪ 2.11 11.1٪ 

يقـدم المحتـوى دعمـًا للمعلـم ليجعـل الطالـب   .31
 .محورًا للعملية التعليمية

3.11 12.1٪ 4.54 51.4٪ 4.56 54.6٪ 3.13 12.1٪ 

يـــدعم المحتـــوى المعلـــم فـــي تحقيـــق معـــايير   .31
 .العمليات الرياضية لدى الطالب

2.12 11.1٪ 4.07 63.0٪ 4.75 65٪ 3.11 11٪ 

يزود المعلم بمهمـات ومهـارات مهمـة تـدعم   .31
 .الطالب في المذاكرة والتنظيم الذاتي

3.3 11.1٪ 4.37 13.3٪ 4.44 11٪ 2.22 11.1٪ 

يــدعم المحتــوى فهــم المعلمــين للرياضــيات،   .31
 .وطرائق تقديمها

3.11 41٪ 4.31 14.4٪ 4.46 40.7٪ 3.23 42.4٪ 

يـــدعم المعلـــم فـــي اســـتخدام أدوات وأســـاليب   .31
 .تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم والمعالجة

3.1 12.1٪ 4.53 51.7٪ 4.54 54.٪ 3.11 11.1٪ 

ــــــــــم   .22 ــــــــــدعم تعل ــــــــــة  ل ــــــــــيم يوظــــــــــف التقني وتعل
  .الرياضيات

2.31 1٪ 2.11 35.1٪ 2.11 35٪ 2.11 31.1٪ 

 ٪11.1 3.11 ٪53.7 4.57 ٪51.6 4.53 ٪12.1 3.14 ةلمحور األول الكليامستوى تحقق مواصفات  
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أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( a-4-4)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :للصفوف ةاألول الكلي

في المستوى المتوسط جميعها، وجاء دليل المعلم للصف األول  ،الثانوي جاءت متقاربة
ونسبة تحقق المواصفات  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي في المرتبة األولى

مما يدل على أن درجة  ،(٪11.1)اوي وتس ،الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المتوسط
بالمواصفات التربوية ( من منتجات المشروع)التزام دليل المعلم للصف األول الثانوي 
يليه  ، متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)كما تظهر في دليل المعلم للصف العاشر

 ،(3.11) بمتوسط حسابي قيمته ،في المرتبة الثانية دليل المعلم للصف الثاني المتوسط
مما يدل على أن درجة التزام دليل  ،(٪12.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي 

بالمواصفات التربوية كما تظهر ( من منتجات المشروع)المعلم للصف الثاني المتوسط 
، يليه دليل المعلم متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)في دليل المعلم للصف الثامن 

ونسبة تحقق المواصفات الكلية  ،(3.14)بمتوسط حسابي قيمته  ،ائيللصف الثاني االبتد
وتساوي  ،رب من المستوى المتوسطتويق ،لهذا الصف تقع في المستوى المنخفض

من منتجات )درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي  ، وبذلك تكون(12.1٪)
من منتجات )م للصف الثانيبالمواصفات التربوية كما تظهر في دليل المعل( المشروع

بمتوسط حسابي  ،لصف الخامس االبتدائيلدليل المعلم ، يليه متوسطة( السلسلة األصل
 ،ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى المتوسط ،(3.12)قيمته 

مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي  ،(٪12.1)وتساوي 
بالمواصفات التربوية كما تظهر في دليل المعلم للصف الخامس ( جات المشروعمن منت)
 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)

ما "الذي ينص على  ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي الخامس    
 الثاني: للصفوف ،مستوى تحقق المواصفات التربوية في أدلة المعلم للرياضيات

، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية االبتدائي
 "السعودية؟

628 
 

الستخالص التوصيات التي من شأنها تجويد  ،وفيما يلي مناقشة وتفسير هذه النتائج  
والخامس االبتدائي، والثاني  ،الثاني االبتدائي)أدلة المعلم للرياضيات للصفوف المستهدفة 

 : كما يلي (توسط، واألول الثانويالم
 يقدم المحتوى دعماا للمعلم للوصول لجميع الطالب:  المواصفة األولى

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين        
إال  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  –منخفض  - متوسط –مرتفع )

أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المتوسط للصف األول 
حيث كانت  ،، والثاني المتوسط، وبمتوسطات حسابية متقاربةاالبتدائي الثانوي، والخامس

تساوي قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق هذه المواصفة للصف األول الثانوي 
، (3.43)، والصف الثاني المتوسط (3.11)ئي تساوي لصف الخامس االبتداول، (3.11)

توصلت إلي دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية  وتختلف نتيجة هذه الصفوف مع ما
والرابع االبتدائي،  ،األول االبتدائي :للصفوف( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )

للصفوف ( 2232العربي،  مكتب التربية)واألول المتوسط، وكذلك مع نتائج دراسة 
ت فيه هذه المواصفة قالمستهدفة، إال أنها تتفق مع نتائج الصف الثاني االبتدائي الذي تحق

 (.3.14)حيث حصل على متوسط حسابي قيمته  ،بدرجة منخفضة
وتعزى هذه النتيجة إلى عدم توفر المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق    

مثل غياب المواد اإلثرائية  ،إال أنها تشترك في بعض النقاط ،عند تحليل كل صف ،ذكرها
والتي تم موائمتها لتناسب المستوى المتوسط من الطالب في  ،بشكل عام لهذه الصفوف

 ،في ملحق الكتاب  Student Handbookمنها كتيب و  ،الغالب،  سواء كانت مطبوعة
 ،Extra Practice، Concept and Skills مثل  ،توفر فيه تدريبات إضافيةتالذي 

 Math)والمواد التعليمية المختلفة على الروابط اإللكترونية للمتأخرين دراسياً 

Triumph),(Study Guide and Intervention Masters) والكتيب اإلثرائي ،
Enrichmentوكتيب إعادة التدريس ، Reteach وتدريبات حل المسألة ، Problem 

Solving Practice ، من مصادر، والموجهة للطالب وفق  هتحتوي التقنية وماومصادر
إلى مصادر  Differentiated Instructionمستوياتهم المختلفة، وال تشير صفحة 

وال يوجد توجيه مباشر ، التي تقدم اقتراحات للمعلم لتلبية احتياجات الطالب، إلكترونية
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 -فقط  -بالرغم من احتوائه  ،Math Onlineللمعلم لتفعيل الرابط اإللكتروني في فقرة  
ال يوجد تنويه لوجود قرص مرن يتضمن كما  ،ضافيةإعلى اختبارات تهيئة 

TeacherWorks،  وكذلك ال يحتوي الجدول على العدد نفسه من المواد اإلثرائية
مثل  ،قل عدد األنشطة التي يزود بها المعلم في كل درسكما ي، الموجودة في األصل
Activity Choice -Literature  و Activity Choice   Hands-On  عن الدليل في

 التي Technology Solutions ،Toolsغياب صفحات يضاف إلى ما سبق  .األصل
وغياب  ،لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق حاجات الطالب في الدليل األصل تأتي

للوصول لجميع توفر فيها إرشادات ونصائح تالتي  Technology Solutions صفحة 
 Teacher Resources تحت مسمى ،من خالل مخططات تظهر في كل فصل ،الطالب

ر في مقدمات الدليل لكيفية شَ ولم يُ  ،Internet Resources، وStudent Toolsو
 ،وفق مستويات اإلنجاز المختلفة Reaching All Learners الوصول إلى جميع الطالب

في بداية كل فصل وكل درس على  ،وروابط إلكترونية ،التوجيه إلى بدائل تقنية يتم ولم
 مثل ) يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع  Math Onlineشبكة اإلنترنت في فقرة  

Extra Examples ،Personal Tutor ،Self-Check Quiz). هذه مؤشرات ولتحقق 
الب من أجل تنويع التعليم واستيعاب جميع االختالفات والفروق بين الط يتطلب المواصفة

تاحة الدعم لجميع الفصول  مساعدتهم على التعلم، كما أنه يتطلب توفير المواد وا 
مثل  ،وهذا ما أكدت عليه العديد من  المنظمات والدراسات ،ولجميع الطالب ،الدراسية

ه مبدأ من مبادئ الرياضيات المدرسية في المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات، والذي عد  
الدراسات ومن  ،NCTM,2000) ) 2222لرياضيات المدرسية لعام وثيقة معايير ا

، ((Glencoe Mathematics, 2011و ،(Edwards,2009)دراسة إدواردز : التربوية
 .وغيرها

612 
 

 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية
أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة     

في أدلة المعلم للصفوف ( منخفض جداً  -منخفض  -متوسط  - مرتفع)تنوعت ما بين 
إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المتوسط  ،المستهدفة

حيث حصل دليل المعلم للصف األول الثانوي على  ،اً لجميع الصفوف المستهدفة تقريب
والصف الثاني المتوسط  ،(2.31)والصف الثاني المتوسط ( 2.31)متوسط حسابي قيمته 

، وتتفق (3.12)، والصف الخامس االبتدائي (3.11)، والصف الثاني االبتدائي (3.1)
تقرير المرحلة )لتقويمية توصلت إلية دراسة المرحلة األولى للدراسة ا هذه النتيجة مع ما

للصف الرابع االبتدائي، وتعزى هذه النتيجة إلى توفر بعض ( هـ3411، (3-3)األولى 
إال أنها تشترك  ،المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صف

في مقدمات دليل المعلم لجميع  Scavenger huntمثل غياب صفحة  ،في بعض النقاط
وربطها  ،التي توجه  لتحديد مكان المعايير والنقاط المحورية داخل المحتوى ،فالصفو 

وغياب صفحات االختبارات المعيارية  ،بالمحتوى والفهارس لتكون في بؤرة االهتمام
Standardized Test  التي تستهدف تدريبًا على معاييرNCTM  بشكل معلن في

عية علمية لالختبارات الوطنية، مع والتي تمثل مرج ،مالحق الكتاب لجميع الصفوف
غياب مصفوفة المدى والتتابع من أدلة الصفوف الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، 

وتوضح نوع  ،والتي تعكس مستويات تقديم هذه المعايير عبر الصفوف ،والثاني المتوسط
، أو Develop( تنمية)، أو تطويرًا Introduceهذه المفاهيم من حيث كونها تقديمًا 

، أو متطلبات سابقة Maintain and Applyا وتطبيق ا، أو تأكيد Reinforceتعزيزاً 
 والمضمنة في الكتيب المرجعي  ،وكيفية استهدافها ،Prerequisite Skillsللمهارات 

Teacher Reference Handbook بالرغم من تأكيد فلسفة   ،المرفق مع دليل المعلم
لعملية  ةكتب الرياضيات لشركة ماجروهيل على ضرورة أن تكون المعايير معلنة وموجه

 .....  التعلم في جميع

 يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل: المواصفة الثالثة
يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت          

 ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  –منخفض  - متوسط – مرتفع) بين



609

629 
 

 -فقط  -بالرغم من احتوائه  ،Math Onlineللمعلم لتفعيل الرابط اإللكتروني في فقرة  
ال يوجد تنويه لوجود قرص مرن يتضمن كما  ،ضافيةإعلى اختبارات تهيئة 

TeacherWorks،  وكذلك ال يحتوي الجدول على العدد نفسه من المواد اإلثرائية
مثل  ،قل عدد األنشطة التي يزود بها المعلم في كل درسكما ي، الموجودة في األصل
Activity Choice -Literature  و Activity Choice   Hands-On  عن الدليل في

 التي Technology Solutions ،Toolsغياب صفحات يضاف إلى ما سبق  .األصل
وغياب  ،لالستفادة منها في تنويع التعليم وفق حاجات الطالب في الدليل األصل تأتي

للوصول لجميع توفر فيها إرشادات ونصائح تالتي  Technology Solutions صفحة 
 Teacher Resources تحت مسمى ،من خالل مخططات تظهر في كل فصل ،الطالب

ر في مقدمات الدليل لكيفية شَ ولم يُ  ،Internet Resources، وStudent Toolsو
 ،وفق مستويات اإلنجاز المختلفة Reaching All Learners الوصول إلى جميع الطالب

في بداية كل فصل وكل درس على  ،وروابط إلكترونية ،التوجيه إلى بدائل تقنية يتم ولم
 مثل ) يتوفر فيها محتوى رياضي متنوع  Math Onlineشبكة اإلنترنت في فقرة  

Extra Examples ،Personal Tutor ،Self-Check Quiz). هذه مؤشرات ولتحقق 
الب من أجل تنويع التعليم واستيعاب جميع االختالفات والفروق بين الط يتطلب المواصفة

تاحة الدعم لجميع الفصول  مساعدتهم على التعلم، كما أنه يتطلب توفير المواد وا 
مثل  ،وهذا ما أكدت عليه العديد من  المنظمات والدراسات ،ولجميع الطالب ،الدراسية

ه مبدأ من مبادئ الرياضيات المدرسية في المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات، والذي عد  
الدراسات ومن  ،NCTM,2000) ) 2222لرياضيات المدرسية لعام وثيقة معايير ا

، ((Glencoe Mathematics, 2011و ،(Edwards,2009)دراسة إدواردز : التربوية
 .وغيرها

612 
 

 يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن: المواصفة الثانية
أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة     

في أدلة المعلم للصفوف ( منخفض جداً  -منخفض  -متوسط  - مرتفع)تنوعت ما بين 
إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المتوسط  ،المستهدفة

حيث حصل دليل المعلم للصف األول الثانوي على  ،اً لجميع الصفوف المستهدفة تقريب
والصف الثاني المتوسط  ،(2.31)والصف الثاني المتوسط ( 2.31)متوسط حسابي قيمته 

، وتتفق (3.12)، والصف الخامس االبتدائي (3.11)، والصف الثاني االبتدائي (3.1)
تقرير المرحلة )لتقويمية توصلت إلية دراسة المرحلة األولى للدراسة ا هذه النتيجة مع ما

للصف الرابع االبتدائي، وتعزى هذه النتيجة إلى توفر بعض ( هـ3411، (3-3)األولى 
إال أنها تشترك  ،المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صف

في مقدمات دليل المعلم لجميع  Scavenger huntمثل غياب صفحة  ،في بعض النقاط
وربطها  ،التي توجه  لتحديد مكان المعايير والنقاط المحورية داخل المحتوى ،فالصفو 

وغياب صفحات االختبارات المعيارية  ،بالمحتوى والفهارس لتكون في بؤرة االهتمام
Standardized Test  التي تستهدف تدريبًا على معاييرNCTM  بشكل معلن في

عية علمية لالختبارات الوطنية، مع والتي تمثل مرج ،مالحق الكتاب لجميع الصفوف
غياب مصفوفة المدى والتتابع من أدلة الصفوف الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، 

وتوضح نوع  ،والتي تعكس مستويات تقديم هذه المعايير عبر الصفوف ،والثاني المتوسط
، أو Develop( تنمية)، أو تطويرًا Introduceهذه المفاهيم من حيث كونها تقديمًا 

، أو متطلبات سابقة Maintain and Applyا وتطبيق ا، أو تأكيد Reinforceتعزيزاً 
 والمضمنة في الكتيب المرجعي  ،وكيفية استهدافها ،Prerequisite Skillsللمهارات 

Teacher Reference Handbook بالرغم من تأكيد فلسفة   ،المرفق مع دليل المعلم
لعملية  ةكتب الرياضيات لشركة ماجروهيل على ضرورة أن تكون المعايير معلنة وموجه

 .....  التعلم في جميع

 يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل: المواصفة الثالثة
يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت          

 ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  –منخفض  - متوسط – مرتفع) بين
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إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصف األول 
توصلت إليه الدراسة  وهذه النتيجة تختلف عما ،(2.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي

التي جاءت نتائج  ،(3411، (3-3)رير المرحلة األولى تق)التقويمية في المرحلة األولى 
الخامس  :هذه المواصفة فيها في المستوى المتوسط، إال أنها تتفق مع نتائج الصفوف

، والصف (3.11)، والثاني المتوسط (3.11) ه الحسابيحيث كان متوسط ،االبتدائي
( 2232ب التربية العربي، مكت)، إال أنها تختلف مع نتائج دراسة (3.12)الثاني االبتدائي 

في مجال الربط  اً التي أظهرت أن هناك انخفاض ،للصفوف المستهدفة في هذا المجال
 .بالواقع والتكامل مع السياقات األخرى

وتعزى هذه النتيجة إلى توفر بعض المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق    
مثل اختزال بعض  ،لنقاطإال أنها تشترك في بعض ا ،ذكرها عند تحليل كل صف

ال سيما بعض دروس حل المسألة والتوجيهات  ،التدريبات والمسائل التي ترتبط بالواقع
اإلشارة إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح : المصاحبة لها، وغياب الفقرات مثل
، إضافة إلى غياب دروس الفصل Math Connectsعلى غالف الكتاب تحت مسمى 

الذي يعمل على ربط المعرفة السابقة للطالب بمجاالت معايير  Start Smartالتمهيدي 
للصفوف الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط،  NCTMالمحتوى 

الذي يؤسس لدراسة فصول  ،في الصف األول الثانوي Chapter Zeroوالفصل الصفري 
سة،  في سياق مشكالت من واقع الحياة، إضافة لغياب دروس فصل التعلم الالحق الهند

Looking Ahead To Grade ،  التي تدرب الطالب على مهارات رياضية لمعايير
 Realغياب فقرة إلى تهيئهم لتعلم مهارات في صفوف الحقة، إضافة  ،محددة في الصف

World Math روس حل المشكالت اللفظية في صفحات حل المسائل، كما غابت د
 Problem solving دروس  :مثل  ،الرابطة بين المعرفة الرياضية بالبيئة والمواد األخرى

in Science ،   ومسائل الدراسات  االجتماعيةProblem solving in Social Studies 

دروس القراءة لحل المشكلة ، و Problem Solving in Health ومسائل في الصحة   ،
Reading to Solve Problems إضافة إلى غياب فصل مشاريع  ،مهام متنوعةء ادأل

 .Problem Solving Projectsحل المشكالت 

612 
 

التعلم النوعي المتعدد  يقدم المحتوى دعماا للمعلم لالتجاه نحو: المواصفة الرابعة
 .المداخل

أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة     
في أدلة المعلم للصفوف ( منخفض جداً  -منخفض  -متوسط  - مرتفع) تنوعت بين 

إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى  المرتفع  ،المستهدفة
، والمستوى المتوسط للصف الثاني (2.11) ابي قيمته بمتوسط حس ،للصف األول الثانوي

الثاني االبتدائي بمتوسط قيمته و ، (3.1)الخامس االبتدائي الصف و ( 2.3)المتوسط 
تقرير )توصلت إليه الدراسة التقويمية للمرحلة األولى  ، وهذه النتيجة تتفق مع ما(3.11)

ت نتائجها في المستوى حيث جاء ،لهذه الصفوف( هـ3411، (3-3)المرحلة األولى 
 .إال أنها تختلف مع نتائج الصف األول الثانوي ،المتوسط

وظهر انخفاض مؤشر تشجيع الطالب على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية   
نتيجة الختزال دروس االستكشاف في جميع الصفوف، وحذف دروس التوسع  ؛وتطبيقاتها

االبتدائي، واختزالها في الصف الثاني المتوسط،  من الصف الثاني االبتدائي، والخامس
تعتمد في الغالب على تطبيقات تقنية لتوظيف المعرفة الرياضية، و  ،واألول الثانوي

وتوظيف الحاسبة البيانية، وال تشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على 
ة المراجعة غياب فقر إضافة إلى ، Math Connectsتحت مسمى  ،غالف الكتاب

وفقرة ، والثاني المتوسطاالبتدائي من كتب الصف الخامس   Spiral Reviewالحلزونية 
وغياب فقرة عالقة  ،Get Ready for the Next Lessonاستعد للدرس الالحق 

 ،في كل فصل more cross-curricular connections الرياضيات بالمواد األخرى  
مواد أخرى لتطبيق المفاهيم الرياضية في ( 1)مي ونصائح للمعلم للمشاركة مع معل

، وكذلك غياب التدريبات (من المشروع)تحقق هذا في الدليل يبينما ال  ،سياقات أخرى
 في كل فصل، وصفحات حلول التمارين وفق الدروس Extra Practiceاإلضافية 

Selected Answers and Solutions  من المالحق التي تشجع التعلم الذاتي، وكذلك
، إضافة إلى غياب الروابط Self-Check Quizzes االختبارات القصيرة الذاتية

التي تتضمن مشروعات متنوعة، ويذكر  Student Teach Toolsاإللكترونية ضمن فقرة 
: هي ،ل تعتمد ست استراتيجيات تدريسيةيأن سلسلة ماجروه (Edwards,2009)إدواردز 
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إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصف األول 
توصلت إليه الدراسة  وهذه النتيجة تختلف عما ،(2.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي

التي جاءت نتائج  ،(3411، (3-3)رير المرحلة األولى تق)التقويمية في المرحلة األولى 
الخامس  :هذه المواصفة فيها في المستوى المتوسط، إال أنها تتفق مع نتائج الصفوف

، والصف (3.11)، والثاني المتوسط (3.11) ه الحسابيحيث كان متوسط ،االبتدائي
( 2232ب التربية العربي، مكت)، إال أنها تختلف مع نتائج دراسة (3.12)الثاني االبتدائي 

في مجال الربط  اً التي أظهرت أن هناك انخفاض ،للصفوف المستهدفة في هذا المجال
 .بالواقع والتكامل مع السياقات األخرى

وتعزى هذه النتيجة إلى توفر بعض المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق    
مثل اختزال بعض  ،لنقاطإال أنها تشترك في بعض ا ،ذكرها عند تحليل كل صف

ال سيما بعض دروس حل المسألة والتوجيهات  ،التدريبات والمسائل التي ترتبط بالواقع
اإلشارة إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح : المصاحبة لها، وغياب الفقرات مثل
، إضافة إلى غياب دروس الفصل Math Connectsعلى غالف الكتاب تحت مسمى 

الذي يعمل على ربط المعرفة السابقة للطالب بمجاالت معايير  Start Smartالتمهيدي 
للصفوف الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط،  NCTMالمحتوى 

الذي يؤسس لدراسة فصول  ،في الصف األول الثانوي Chapter Zeroوالفصل الصفري 
سة،  في سياق مشكالت من واقع الحياة، إضافة لغياب دروس فصل التعلم الالحق الهند

Looking Ahead To Grade ،  التي تدرب الطالب على مهارات رياضية لمعايير
 Realغياب فقرة إلى تهيئهم لتعلم مهارات في صفوف الحقة، إضافة  ،محددة في الصف

World Math روس حل المشكالت اللفظية في صفحات حل المسائل، كما غابت د
 Problem solving دروس  :مثل  ،الرابطة بين المعرفة الرياضية بالبيئة والمواد األخرى

in Science ،   ومسائل الدراسات  االجتماعيةProblem solving in Social Studies 

دروس القراءة لحل المشكلة ، و Problem Solving in Health ومسائل في الصحة   ،
Reading to Solve Problems إضافة إلى غياب فصل مشاريع  ،مهام متنوعةء ادأل

 .Problem Solving Projectsحل المشكالت 
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التعلم النوعي المتعدد  يقدم المحتوى دعماا للمعلم لالتجاه نحو: المواصفة الرابعة
 .المداخل

أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة     
في أدلة المعلم للصفوف ( منخفض جداً  -منخفض  -متوسط  - مرتفع) تنوعت بين 

إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى  المرتفع  ،المستهدفة
، والمستوى المتوسط للصف الثاني (2.11) ابي قيمته بمتوسط حس ،للصف األول الثانوي

الثاني االبتدائي بمتوسط قيمته و ، (3.1)الخامس االبتدائي الصف و ( 2.3)المتوسط 
تقرير )توصلت إليه الدراسة التقويمية للمرحلة األولى  ، وهذه النتيجة تتفق مع ما(3.11)

ت نتائجها في المستوى حيث جاء ،لهذه الصفوف( هـ3411، (3-3)المرحلة األولى 
 .إال أنها تختلف مع نتائج الصف األول الثانوي ،المتوسط

وظهر انخفاض مؤشر تشجيع الطالب على بناء وتوسيع المهارات والمعرفة الرياضية   
نتيجة الختزال دروس االستكشاف في جميع الصفوف، وحذف دروس التوسع  ؛وتطبيقاتها

االبتدائي، واختزالها في الصف الثاني المتوسط،  من الصف الثاني االبتدائي، والخامس
تعتمد في الغالب على تطبيقات تقنية لتوظيف المعرفة الرياضية، و  ،واألول الثانوي

وتوظيف الحاسبة البيانية، وال تشير إلى المعرفة الرياضية المترابطة بشكل صريح على 
ة المراجعة غياب فقر إضافة إلى ، Math Connectsتحت مسمى  ،غالف الكتاب

وفقرة ، والثاني المتوسطاالبتدائي من كتب الصف الخامس   Spiral Reviewالحلزونية 
وغياب فقرة عالقة  ،Get Ready for the Next Lessonاستعد للدرس الالحق 

 ،في كل فصل more cross-curricular connections الرياضيات بالمواد األخرى  
مواد أخرى لتطبيق المفاهيم الرياضية في ( 1)مي ونصائح للمعلم للمشاركة مع معل

، وكذلك غياب التدريبات (من المشروع)تحقق هذا في الدليل يبينما ال  ،سياقات أخرى
 في كل فصل، وصفحات حلول التمارين وفق الدروس Extra Practiceاإلضافية 

Selected Answers and Solutions  من المالحق التي تشجع التعلم الذاتي، وكذلك
، إضافة إلى غياب الروابط Self-Check Quizzes االختبارات القصيرة الذاتية

التي تتضمن مشروعات متنوعة، ويذكر  Student Teach Toolsاإللكترونية ضمن فقرة 
: هي ،ل تعتمد ست استراتيجيات تدريسيةيأن سلسلة ماجروه (Edwards,2009)إدواردز 
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األسئلة والتبريرات، والتعلم التعاوني، وتدوين المالحظات، وتحديد التشابهات واالختالفات، 
والتي يجب أن تحافظ هذه الكتب  ،التي تشجع التعلم الذاتي ،والتدريبات، والتغذية الراجعة

 . عليها

    التعليمية يقدم المحتوى دعماا للمعلم ليجعل الطالب محوراا للعملية  :لمواصفة الخامسةا
أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة    

في أدلة المعلم للصفوف ( منخفض جداً  -منخفض  -متوسط  - مرتفع) تنوعت بين 
إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المتوسط  ،المستهدفة

 ،(3.11)لجميع الصفوف، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي للصف الثاني االبتدائي 
وهذه النتيجة تتفق  ،(3.1)والخامس االبتدائي واألول الثانوي  ،(3.11)والثاني المتوسط 

( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )األولى  مع نتيجة الدراسة التقويمية للمرحلة
األول االبتدائي، والرابع االبتدائي، إال أنها تختلف مع نتيجة الصف األول  ينللصف

التي  ،(2232مكتب التربية لدول الخليج، )تختلف مع ما توصلت إليه دراسة و المتوسط، 
 .دفةأظهرت نتائجها انخفاض هذه المواصفة في كتب المشروع المسته

وتعزى هذه النتيجة إلى توفر بعض المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها   
إال أنها تشترك في بعض النقاط التي انعكست على مستوى تحقق  ،عند تحليل كل صف

محتوى إلكتروني يساعده لدعم التعلم المستقل، بلم يتم تزويد المعلم : مثل ،بعض الشواهد
، وبنك المفاهيم والمهارات Extra Practiceالتدريبات اإلضافية  اختزالإضافة إلى 

Concepts and Skills،  غياب الفصل التمهيدي البداية الذكية وStart Smart  التي
توجه المعلم والطالب بشكل صريح إلى المعلومات والمكتسبات السابقة لدراسة محتوى 

لتنفيذ مهام تشجع التعلم الذاتي لدى ولم يتوفر محتوى يوجه المعلم  ،كتاب الصف الحالي
 Extra Practice،Problem Solvingالطالب من خالل التدريبات اإلضافية في 

Handbook ،Mixed Problem Solving  المضمنة في كتيبStudent 

Handbook في ملحق الكتاب، وفقرة Reading in the Content Area  على رابط
Math online،  تنشيط المعرفة السابقة غياب فقرة كذلك وActivate Prior 

Knowledge  مثل جداول التعلم في صفحة  ،المزودة بمنظمات بصريةReading 
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strategies لعدم توفر الكتيب الملحق مع دليل المعلم  ؛يتحقق ذلك في دليل المشروع وال
 .للسلسلة األصل، باإلضافة إلى غياب فقرة مهام المعلم من مخطط الدرس

دعم المحتوى المعلم في تحقيق معايير العمليات الرياضية لدى   :المواصفة السادسة
 الطالب

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين     
إال  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  –منخفض - ومتوسط – مرتفع)

ذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصف الثاني أن المتوسط الكلي لمؤشرات ه
الثاني المتوسط، المتوسط للصفين االبتدائي، والمتوسط للصف الخامس االبتدائي، و 

، (2.12) واألول الثانوي، وجاء المتوسط الحسابي للدليل في الصف الثاني االبتدائي
بمتوسط قيمته سط ، والثاني المتو (3.11)والصف الخامس االبتدائي بمتوسط قيمته 

 وهذه النتيجة  تتفق مع ما ،(3.11)األول الثانوي بمتوسط حسابي قيمته و ، (3.11)
، (3-3)تقرير المرحلة األولى )دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية  هتوصلت إلي

األول االبتدائي والرابع االبتدائي، إال أنها تختلف مع نتائج دراسة  ينللصف( هـ3411
التي أظهرت  ،للصفوف المستهدفة في هذا المجال( 2232التربية العربي، مكتب )

 .ات المشروع للصفوف المستهدفةجانخفاض هذه المواصفة في منت
وتعزى هذه النتيجة إلى اهتمام أدلة المعلم من منتجات المشروع بمهارات التفكير     

، والثاني المتوسط، واألول االبتدائي الخامس)العليا بشكل عام، ومهارات الكتابة للصفوف 
إال  ،، والتبرير الرياضي، واختزال تلك الفقرات في كتاب الصف الثاني االبتدائي(الثانوي

التي  وهذا يعود إلى عدم توفر بعض المفردات ،أنه يالحظ إهمال جانب القراءة الرياضية
لم يوجه المعلم إلى حيث  ؛تحقق شواهد مؤشرات تنمية مهارات القراءة في الرياضيات

  Problem Solving Handbookالشروحات والتدريبات المتنوعة لحل المشكالت في 
 ،يشير إليها رأس السؤال ،في المالحق التي تتطلب تطبيق الخطة المستهدفة بشكل مباشر

 Write Equations to Solveمثل حل المشكالت باستعمال خطة تكوين معادلة 

Problemsجابات الصحيحة لها في دليل المعلم األصل، ولم يزود المعلم ، مع توفر اال
 Graphic Novelsبمصادر إضافية لتدريب طالبه على حل مشكالت حياتية  في فقرة 

من واقع  االتي تتضمن قصص Reading and Writingفي صفحة القراءة والكتابة 
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األسئلة والتبريرات، والتعلم التعاوني، وتدوين المالحظات، وتحديد التشابهات واالختالفات، 
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در متعددة تشجع مخطط كل فصل، ولم يوجه المعلم إلى مصا ...الحياة في صفحة في 
  ، والرياضيات ومادة األدب Reading for Studentمثل كتيب قراءة للطالب  ،القراءة

Mathematics and Literature  من خالل فقرةRecommended Outside  في
مثل  ،التي أكدت عليها العديد من الدراسات صفحة القراءة والكتابة في مخطط الفصل

وعند  ،(IMPACT Mathematics, 2011)، و(Glencoe/McGraw-HilL,201l)دراسة 
 Reading in فقرة: مثل ،تحليل كل صف اتضح غياب العديد من الفقرات من هذه الكتب

the Content Area  على رابطMath online  والثاني االبتدائي الخامس)للصفوف ،
اسم المصدر لمزيد من القراءة في فقرة   ، وغياب رابط أو(المتوسط، واألول الثانوي

Real- World Link. 

تدعم الطالب في المذاكرة  يزود المعلم بمهمات ومهارات مهمة: المواصفة السابعة
 والتنظيم الذاتي  

- متوسط)أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات التحقق تنوعت بين    
إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه  ،للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض

بمتوسط حسابي قيمته  ،المواصفة جاء في المستوى المتوسط للصف األول الثانوي
، (3.21)الخامس االبتدائي بمتوسط قيمته  :، وفي المستوى المنخفض للصفوف(2.22)

 ،(3.3)، والثاني االبتدائي بمتوسط حسابي قيمته (3.11)بمتوسط قيمته والثاني المتوسط 
 تتفق مع ما  ونتائج الصفوف الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط

، (3-3)تقرير المرحلة األولى ) توصلت إليه الدراسة التقويمية في المرحلة األولى
والرابع االبتدائي، واألول المتوسط، وكذلك تتفق مع  االبتدائي، للصفوف األول( ه3411

والخامس االبتدائي  االبتدائي للصفوف الثاني( 2232مكتب التربية العربي، )نتائج دراسة 
 .الصف األول الثانويوالثاني المتوسط في هذا المجال، إال أنها تختلف عن نتائج 

مثل  ،رشادات المصاحبة لهاوتعزى هذه النتيجة لحذف العديد من الفقرات واإل     
المراجعة الحلزونية من دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي، ودليل الدراسة والمراجعة من 

والثاني المتوسط، وتضمينها في دليل المعلم للصف  االبتدائي الخامس ينأدلة المعلم للصف
وخطط  ،الصفوفاألول الثانوي، في حين تم تقليص صفحات االختبارات التراكمية لجميع 
 Standardizedالمعالجة المصاحبة لها، كذلك  تم حذف نماذج االختبارات المعيارية 
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Test   لجميع الصفوف، حيث احتوى الكتاب األصل في الصفحات الختامية على نماذج
رشادات عامة لتحقيق النجاح، بينما لم تضمن هذه الصفحات  لالختبارات المعيارية، وا 

 & Barton))منها و  -لمشروع، وأكدت الدراسات التربوية الختامية في كتب ا

Heidman,2002 ،(Edwards,2009)و ،(IMPACT Mathematics, 2011) -  على أن
من أهم الخصائص التي يجب أن يتميز بها الكتاب المدرسي وضع نموذج للطالب يبين 

ت واضحة حول لهم كيفية استخدام الكتاب المدرسي، إضافة إلى تزويد الطالب بإرشادا
ل بتزويد المحتوى بمهمات ومهارات للمذاكرة يبنية النص، وفي هذا الصدد عنيت ماجروه

 .والتنظيم الذاتي لمساعدة الطالب
 يدعم المحتوى فهم المعلمين للرياضيات وطرائق تقديمها: المواصفة الثامنة 

ومؤشرات هذه المواصفة  أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد     
 ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض  -متوسط )تنوعت بين 

إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض لجميع 
، والصف (3.11)الصفوف، حيث جاء المتوسط الحسابي للصف الثاني االبتدائي 

، والصف األول الثانوي (3.31)، والصف الثاني المتوسط (3.24) االبتدائي الخامس
تقرير )توصلت إليه الدراسة التقويمية للمرحلة األولى  وتتفق هذه النتيجة مع ما ،(3.23)

،  وتعزى (2232مكتب التربية لدول الخليج، )، ودراسة (3411، (3-3)المرحلة األولى 
فقرة التطوير : مثل ،لمشروعهذه النتيجة لغياب العديد من الفقرات في كتاب ا

وتتضمن  ،التي تظهر في مخطط الفصل Professional    Developmentالمهني
ودروسًا تطبيقية  ،تعرض دروسًا نموذجيةو لكترونية التابعة للشركة روابط المكتبة اإل

غياب صفحة قاعدة من ذلك و  .الستراتيجيات تدريسية محددة يوجه إليها الدليل األصل
 ،وهي قاعدة البحوث لبرامج الرياضيات لشركة جلنكو ،The Research Baseالبحوث 

جل ضمان جودة تعليم الرياضيات، سواء أالتي توضح البحوث التي تقوم بها الشركة من 
لكتروني للتعرف على إمع تقديم رابط  ،أو تقويم المنهج احول بناء أو تطبيق اكانت بحوث

فيها إن أمكن، ورابط لبعض المؤسسات  أهم البحوث المطبقة وكيفية االشتراك
ومن  . وغيرها ،، وكذلك المنظمة الدولية للتقويمNCTMمثل قاعدة أبحاث  ،والمنظمات

المضمنة في  Lesson-by-Lesson Reviewغياب اإلرشادات للمعلم لتنفيذ فقرة ذلك 
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الرئيسة  بتقديم األفكار ،لتنمية مهارات الدراسة لدى طالبه ،دليل الدراسة والمراجعة
 لكتروني غياب المصدر اإلوكذلك  .للدروس مدعمة باألمثلة بشكل مبسط يسهل تذكرها

Exam View  ًأيضًا للمعلم إلنشاء أوراق عمل واختبارات معيارية،  الذي يوفر فرصا
 PreK-12 Data-Driven Professionalغياب صفحة التطوير المهني 

Development توفر فيها روابط للمعلم ليختار البرامج تالتي  ،من مقدمة دليل المعلم
 RTIفقرة التجاوب مع االحتياجات كما أن ، التدريبية التي تناسب تلك االحتياجات

Response to  Intervention فقرة مصادر إضافية للدرس كذلك و ، غير متوفرة
Additional Lesson Resources ، وفقرة السنة الدراسيةThe school year ، وأقراص

تأكيد أبحاث  معشارة إلى الفصول التفاعلية في الدليل، تم اإلتلم كما  .البرامج التدريبية
ذكرت أن من أبرز اهتمامات الشركة دعم حيث  ،شركة ماجروهيل على هذا الجانب
،  (Glencoe/McGraw-Hill, High school,2010)الالمعلمين ألداء متطلبات التعليم الفع  

(IMPACT Mathematics ,2011)،  وغيرها. 

يدعم المعلم في استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة  :المواصفة التاسعة
 للتقويم والمعالجة

أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة     
للصفوف في أدلة المعلم ( منخفض جداً  -منخفض  -متوسط  - مرتفع) تنوعت بين 

 إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاءت في المستوى المتوسط، ،المستهدفة
بمتوسط قيمته ، والثاني المتوسط (3.11)جاء الصف األول الثانوي بمتوسط قيمته ف
، وهذه النتيجة (3.12)، والصف الثاني االبتدائي (3.12)والخامس االبتدائي  ،(3.11)

، (3-3)تقرير المرحلة األولى )سة التقويمية للمرحلة األولى تتفق مع نتيجة الدرا
بمتوسط قيمته وفي المستوى المنخفض جاء الصف الخامس االبتدائي  .(هـ3411

توصلت إليه دراسة  وهذه النتيجة تتفق مع ما ،(2.111)، والثاني المتوسط (3.21)
عزى هذه النتيجة لتحقق وت .في هذا المجال( 2232مكتب التربية العربي لدول الخليج، )

إال أنها تشترك في بعض النقاط  ،بعض المفردات في تلك األدلة عند تحليل كل صف
من كتب الصفوف   Mid-Chapter   Checkحذف اختبارات منتصف الفصل: منها

وخطط  ،واإلرشادات والتوجيهات (الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط)
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مثل  ،احبة لها، كذلك حذفت بدائل التقويم اإللكترونية من جميع الصفوفالمعالجة المص
-Examview –Advance –Math Online كما غابت بعض الفقرات التي تمثل ،

وبالنسبة . اإلضافية ، واإلشارة للمصادرMinute Check-5مثل  ،التقويم التشخيصي
 Study and Review-Mid Chapter- للتقويم التكويني فقد غابت المصادر المطبوعة

Test- Quizeكما غابت المصادر اإللكترونية ، -Study and Review-Mid 

Chapter، غابت البدائل اإللكترونيةفقد التقويم الختامي  أما-Examview –Advance 

–Math Online، وصفحات حلول التمارين وفق الدروس Selected Answers and 

Solutions  من المالحق التي تشجع التعلم الذاتي، وكذلك االختبارات القصيرة الذاتية
Self-Check Quizzes.  غياب التوجيهات المصاحبة لفقرة يضاف إلى ذلكSelf-

Check Quiz  ،غياب االختبارات المعيارية من  الصفحات الختامية و من كل درس
واختبارات تتطلب  ،Multiple Choiceبين اختبارات االختيار من متعدد  للفصل ما

 -Short واختبارات اإلجابة القصيرة ، Extended-Response Practiceإجابات مطولة 

 Response Practice ،مع تقديم شرح لفكرة اإلجابة عن األسئلة وشروط  ،وغيرها
التي تقدم المعالجة في صفحات  الجداولوبالنظر إلى  .متعددة لطريقة تحديد اإلجابة عنها

عامة دون التوجيه إلى خطوات إجرائية ترشد المعلم  اختبارات نجد أنها قدمت خططاال
في نتيجة لغياب المصادر التي توجه إليها أدلة المعلم  ؛إلى فقرات أو محتوى يقدمه

 (Edwards,2009)إدواردز ويذكر  .التقنية سواء المصادر المطبوعة أو ،لسلسلة األصلا
تتطلب جمع بيانات  ،أن التقويم عملية منهجية ل ركزت علىيأن سلسلة ماجروه

باستخدام أدوات متنوعة حول معرفة الطالب  ،موضوعية وصادقة من مصادر متعددة
من خالل االستدالل بتلك البيانات، وهذا يتطلب أن تكون  ،والعمل على تحسين التعليم

متنوعة التي خطة تقويم شاملة ومترابطة، وتتضمن الفرص والوسائل العديدة والهناك 
 Papa and :التالي تهدف إلى تقويم مدى تعلم الطالب للرياضيات على النحو

Brown،Retrieved September 28, 2011) (  يتناول البرنامج بوضوح كاًل من
 ،(تحديد مدى استعدادهم أو ،ألغراض تعيين المكان المالئم للطالب)التقويم التشخيصي 

لتقويم أداء الطالب في ) والتقويم التحصيلي   ،(لتكوين التعليم المستمر)والتقويم التكويني 
، وتتم مراقبة تطور تحصيل الطالب وتعديل أساليب التدريس لمواجهة (صف معين
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وهي إحدى مكونات االستجابة للتدخل  ،ومراقبة التقدم، احتياجات الطالب التعلمية الفردية
 ،وهي نموذج تربوي ،(Responsiveness to Intervention ( )RTI)التدريسي 

 .يستخدم لتحديد الطالب المعرضين لخطر صعوبات التعلم
 

 يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات : المواصفة العاشرة
أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة     

إال أن  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض )جاءت بين 
الخامس  :المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض للصفوف

، والمستوى المنخفض جدًا (2.11)ي المتوسط ، والثان(2.11)بمتوسط حسابي قيمته 
الصف الثاني االبتدائي بمتوسط و  ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،للصف األول الثانوي

دراسة المرحلة األولى  هتوصلت إلي ، وتتفق هذه النتيجة مع ما(2.31)حسابي قيمته 
توصلت إليه  ع ما، وكذلك م(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )للدراسة التقويمية 

 (. 2232مكتب التربية العربي لدول الخليج،)دراسة 
التي  ،وتعزى هذه النتيجة لغياب جميع مصادر التقنية المضمنة في كتب المشروع   

مثل فقرة  ،دون أن يتضمن محتوى يحقق البدائل المستهدفة ،تضمنت فقط رابط الشركة
Math Online  تتضمن روابط متعددة للمصادر التي  ،من جميع الكتب المستهدفة

وتوجيه  الطالب إليها  ،التي يمكن أن يستخدمها المعلم لتنظيم البيئة الصفية ،لكترونيةاإل
  :منها، و لتعلم الرياضيات

يمكن الوصول إليه من خالل موقع الشركة  ،محتوى إلكتروني متاح  -3
MathOnline، ويتضمن: 

   Reading in the Content Areaفقرة -
 Math in Motion (Animation)ضيات المتحركة الريا  -

 Personal Tutorلكتروني المعلم الشخصي اإل -

 Extra Examplesأمثلة إضافية  -

  Self-Check Quizzesاالختبارات القصيرة الذاتية  -

 Review Vocabularyمراجعة المفردات  -
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  eGlossaryقاموس المصطلحات الرياضية  -
 Homework Helpمساعد الواجب المنزلي  -

 .Graphing Technology Personal Tutorالمعلم الشخصي البياني  -

 :لكترونية اإلضافية للمعلمالمصادر اإل -2
نسخة : ويتضمن هذا القرص المضغوط ،Teacher Work Plus قرص   -

يصل إليها المعلم عن طريق الرقم التسلسلي  ،لكترونية من دليل المعلمإ
 .المتوفر في الدليل الورقي

وهو مخطط  ،PrintAncillariesجميع البرامج كمصادر مطبوعة  -
يمكن مالءمته مع البرامج التي يستخدمها المعلم والتي تناسب  ،للدروس

 .كل فصل يدرسه

ويعطي هذا القرص المعلم  ، Exam View Assessment Suiteقرص  -1
كما ، فرصة إعداد اختبارات مخصصة لكل درس أو فصل أو مجموعة فصول

ويستطيع المعلم عمل نسخ . عمل مفتاح لإلجابات أيًا كان نوع األسئلةيمكنه 
يتضمن هذا ، و متعددة من االختبار الواحد ليستفيد منها كاختبارات بديلة

  :القرص
 Interactive Classroomأمثلة إضافية لكل درس لتنظيم البيئة الصفية  -

CD-ROM  في صورة عروض بوربوينت - أيضاً  –التي تقدم. 

 .لكل درس في الكتاب PowerPoint Presentationsض مرئية عرو  -

 في مذكور)  Minute Check Transparencies 5اختبارات قصيرة  -
 (.األعلى

 .   Math in Motion Videosمقاطع فيديو لكل درس  -

 .روابط لمواقع تدعم تعلم الطالب لكل درس يتم تناوله -

 :يتضمن هذا القرصو  ،Advance Trackerقرص   -4
متالئمة مع  Formative Assessment مفردات للتقويم التكويني -

 .المعايير

 .Interventionلكترونية للمعالجة وأساليب التدخلإروابط  -
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 .يستخدم لتحديد الطالب المعرضين لخطر صعوبات التعلم
 

 يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم الرياضيات : المواصفة العاشرة
أظهرت نتائج التحليل ألدلة المعلم أن مستويات تحقق شواهد ومؤشرات هذه المواصفة     

إال أن  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض )جاءت بين 
الخامس  :المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض للصفوف

، والمستوى المنخفض جدًا (2.11)ي المتوسط ، والثان(2.11)بمتوسط حسابي قيمته 
الصف الثاني االبتدائي بمتوسط و  ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،للصف األول الثانوي

دراسة المرحلة األولى  هتوصلت إلي ، وتتفق هذه النتيجة مع ما(2.31)حسابي قيمته 
توصلت إليه  ع ما، وكذلك م(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )للدراسة التقويمية 

 (. 2232مكتب التربية العربي لدول الخليج،)دراسة 
التي  ،وتعزى هذه النتيجة لغياب جميع مصادر التقنية المضمنة في كتب المشروع   

مثل فقرة  ،دون أن يتضمن محتوى يحقق البدائل المستهدفة ،تضمنت فقط رابط الشركة
Math Online  تتضمن روابط متعددة للمصادر التي  ،من جميع الكتب المستهدفة
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  :منها، و لتعلم الرياضيات

يمكن الوصول إليه من خالل موقع الشركة  ،محتوى إلكتروني متاح  -3
MathOnline، ويتضمن: 

   Reading in the Content Areaفقرة -
 Math in Motion (Animation)ضيات المتحركة الريا  -

 Personal Tutorلكتروني المعلم الشخصي اإل -

 Extra Examplesأمثلة إضافية  -

  Self-Check Quizzesاالختبارات القصيرة الذاتية  -

 Review Vocabularyمراجعة المفردات  -
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  eGlossaryقاموس المصطلحات الرياضية  -
 Homework Helpمساعد الواجب المنزلي  -

 .Graphing Technology Personal Tutorالمعلم الشخصي البياني  -

 :لكترونية اإلضافية للمعلمالمصادر اإل -2
نسخة : ويتضمن هذا القرص المضغوط ،Teacher Work Plus قرص   -

يصل إليها المعلم عن طريق الرقم التسلسلي  ،لكترونية من دليل المعلمإ
 .المتوفر في الدليل الورقي

وهو مخطط  ،PrintAncillariesجميع البرامج كمصادر مطبوعة  -
يمكن مالءمته مع البرامج التي يستخدمها المعلم والتي تناسب  ،للدروس

 .كل فصل يدرسه

ويعطي هذا القرص المعلم  ، Exam View Assessment Suiteقرص  -1
كما ، فرصة إعداد اختبارات مخصصة لكل درس أو فصل أو مجموعة فصول

ويستطيع المعلم عمل نسخ . عمل مفتاح لإلجابات أيًا كان نوع األسئلةيمكنه 
يتضمن هذا ، و متعددة من االختبار الواحد ليستفيد منها كاختبارات بديلة

  :القرص
 Interactive Classroomأمثلة إضافية لكل درس لتنظيم البيئة الصفية  -

CD-ROM  في صورة عروض بوربوينت - أيضاً  –التي تقدم. 

 .لكل درس في الكتاب PowerPoint Presentationsض مرئية عرو  -

 في مذكور)  Minute Check Transparencies 5اختبارات قصيرة  -
 (.األعلى

 .   Math in Motion Videosمقاطع فيديو لكل درس  -

 .روابط لمواقع تدعم تعلم الطالب لكل درس يتم تناوله -

 :يتضمن هذا القرصو  ،Advance Trackerقرص   -4
متالئمة مع  Formative Assessment مفردات للتقويم التكويني -

 .المعايير

 .Interventionلكترونية للمعالجة وأساليب التدخلإروابط  -
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 الطالب يوجه و المعلم دليل في مصادر -

 :ويتضمن هذا القرص ،Student Works Plus قرص -1

 
  .نسخة إلكترونية من كتاب الطالب -

 .أوراق عمل على كل درس -

  e-Glossaryلكتروني للمصطلحات الرياضية إقاموس  -

م بها الطالب نفسه ليتأكد من مستواه  -  Self( تقويم ذاتي)اختبارات يقوِّ

Check Quizzes . 

 .Math in Motion Videosمقاطع فيديو لكل درس  -

حيث تؤثر في ، أن هذا العصر هو عصر التقنية مععاله أوتم حذف جميع المصادر    
 NCTM's Principles and) التي يتم تعلمها وتعزز تعلم الطلبةالرياضيات 

Standards for School Mathematics, Retrieved July 11,2013)   . وتظهر
من خالل انخراطهم في أنشطة التعلم،  ،أهمية التقنية في أنها تسهم في تعزيز تعلم الطلبة

بد  نية بشكل فعال مهارة مهمة المما يعمل على تعميق الفهم لديهم، ويعد استخدام التق
في أن  (Zbiek et al., 2007)وأشار زبيك   .(Ewards,2009). من أن يتقنها الطالب

أن توفر الوصول إلى محتوى رياضي ال  إمكانية أحد األسباب الرئيسة لدمج التقنية هو
 . يمكن توفيره في الفصول الدراسية

 

 المواصفات الفنية ألدلة المعلم وتفسيرها :ملخص نتائج المحور الثاني
لكل كتاب بالتفصيل،  "المواصفات الفنية" بعد أن تم استعراض نتائج المحور الثاني    

يأتي هذا الملخص ليركز على أبرز النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي السادس لهذه 
لمواصفات المحور المتوسطات والنسب المئوية ( a-1-4)الدراسة، ويعرض الجدول 

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط،  :الثاني ألدلة المعلم للصفوف
 :يلي كما ،واألول الثانوي
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 (a-1-4)الجدول 
 ،المعلم ألدلةالمواصفات الفنية ) الثاني المحور لمواصفات المئوية والنسب المتوسطات 

 (الثانوي واألول المتوسط، والثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، الثاني :للصفوف

أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( a-1-4)يتضح من الجدول     
، واألول الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط :للصفوف ةالثاني الكلي

الثانوي جاءت متفاوتة، وجاءت جميعها في المستوى المرتفع، وجاء دليل المعلم للصف 
ونسبة تحقق  ،(2.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،األول الثانوي في المرتبة األولى

مما يدل على أن درجة التزام دليل  ،(٪14.3)المواصفات الكلية لهذا الصف تساوي 
بالمواصفات الفنية كما تظهر في ( من منتجات المشروع) المعلم للصف األول الثانوي
يليه دليل المعلم ، مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) دليل المعلم للصف العاشر

ونسبة تحقق  ،(2.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،للصف الخامس االبتدائي في المرتبة الثانية
مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف  ،(٪11.1)تساوي له المواصفات الكلية 
بالمواصفات التربوية كما تظهر في دليل ( من منتجات المشروع) الخامس االبتدائي

يليه في المرتبة الثالثة ، مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) المعلم للصف الخامس
ونسبة تحقق  ،(2.41)بمتوسط حسابي قيمته  ،دليل المعلم الصف الثاني المتوسط

مما يدل على أن  ،(٪11.3)وتساوي ،المواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى المرتفع
بالمواصفات ( من منتجات المشروع)درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني المتوسط 

  مرتفعة،( من منتجات السلسلة األصل)الفنية كما تظهر في دليل المعلم للصف الثامن 

رقم 
 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3 
يتسق الشكل الخارجي للدليل من حيث 

 .جودة األغلفة
2.1 11.1٪ 2.21 11.1٪ 2.21 11.1٪ 2.31 12٪ 

2 
تتسق مكونات الدليل وعناصره من 

 .حيث التصميم واإلخراج
2.11 11٪ 2.12 11.1٪ 2.11 11٪ 2.11 13.1٪ 

1 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في 

 .الدليل
2.1 11.1٪ 2.11 11.1٪ 2.11 11.1٪ 2.11 11.1٪ 

 ٪01.4 3.53 ٪04.4 3.17 ٪04.4 3.5 ٪77.7 3.47 ةلمحور الثاني الكليامستوى تحقق  مواصفات  
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وبمتوسط حسابي  ،ل المعلم للصف الثاني االبتدائي في المرتبة األخيرةفي حين يأتي دلي
 ،ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المرتفع ،(2.11)قيمته 

درجة التزام دليل المعلم  ، وبذلك تكون(٪11.1)وتساوي  ،رب من المستوى المتوسطتقتو 
بالمواصفات الفنية كما تظهر في دليل ( روعمن منتجات المش)للصف الثاني االبتدائي 

 .مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) المعلم للصف الثاني

ما " الذي ينص على ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي السادس    
 الثاني: للصفوف ،مستوى تحقق المواصفات الفنية في أدلة المعلم للرياضيات

االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية ، الخامس االبتدائي
 "السعودية؟

وفيما يلي مناقشة وتفسير هذه النتائج الستخالص التوصيات التي من شأنها تجويد    
والخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي)للصفوف المستهدفة  ،أدلة المعلم للرياضيات

 : كما يلي (ويوالثاني المتوسط، واألول الثان
 من حيث جودة األغلفة يتسق الشكل الخارجي للكتاب: المواصفة األولى

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين        
إال أن المتوسط  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض - متوسط –مرتفع ) 

 ،الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع للصف الثاني المتوسط
وهذه النتيجة تختلف عما توصلت إليه نتائج الدراسة  ،(2.21)وبمتوسط حسابي قيمته 
، في حين  تحققت في (هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )التقويمية للمرحلة األولى 

والخامس االبتدائي  ،(2.1)الثاني االبتدائي بمتوسط قيمته  :سط للصفوفالمستوى المتو 
دراسة  هتوصلت إلي ، وتتفق هذه النتيجة مع ما(2.31)، واألول الثانوي (2.21) بمتوسط

 :للصفوف( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )المرحلة األولى للدراسة التقويمية 
مكتب )ي، واألول المتوسط،  كما تتفق مع نتائج دراسة والرابع االبتدائ ،األول االبتدائي

توفر بعض إلى وتعزى هذه النتيجة  .للصفوف المستهدفة( 2232التربية العربي، 
إال أنها تشترك  ،المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صف

ي على األغلفة يالحظ أنه ال تظهر صورة الغالف الخارج: مثل ،في بعض النقاط
جودة  إضافة إلى أن ،الداخلية في كتب المشروع كما هي في كتب السلسلة األصل
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 ،الغالف الخارجي للدليل من المشروع ال ترتقي لجودة الغالف لدليل السلسلة األصل
جودة الورق  تقل   كما ه،الذي يصعب تمزق hard coverمن النوع السميك  فحيث الغال

وكذلك بالنسبة لجودة  ،إال أنه يسهل تمزقها ،ة مصقولة وخفيفةأنه مصنوع من ماد مع 
وطريقة تثبيت الورق ال تتناسب مع االستعمال  ،التثبيت والتماسك مع األوراق الداخلية

 .المتكرر
وهذا قد يتعارض مع فنيات اإلخراج التي هي من شروط الكتاب المدرسي الجيد،  وأكد    

 ،بعد استقراء األدب التربوي ،درسية  العديد من الباحثينعلى ضرورة توافرها في الكتب الم
 .وغيرهم( 2232بايونس،)، و(2221السراي،)، و(3113الشرقاوي وآخرون،)منهم و 

 تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث التصميم واإلخراج: المواصفة الثانية

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت ما        
إال أن المتوسط الكلي  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( متوسط –مرتفع )بين 

حيث جاء  ،لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع لجميع الصفوف المستهدفة
، والصف األول الثانوي بمتوسط حسابي (2.12)مته الصف الخامس االبتدائي بمتوسط قي

الصف الثاني االبتدائي ، و (2.11)بمتوسط قيمته والصف الثاني المتوسط  ،(2.11)قيمته 
دراسة المرحلة األولى  هتوصلت إلي وتتفق هذه النتيجة مع ما .(2.11)بمتوسط قيمته 

 ،األول االبتدائي :للصفوف( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )للدراسة التقويمية 
مكتب التربية العربي، )والرابع االبتدائي، واألول المتوسط، كما تتفق مع نتائج دراسة 

وتعزى هذه النتيجة إلى توفر معظم المفردات التي تحقق  .للصفوف المستهدفة( 2232
إال أنها تشترك في بعض النقاط  ،شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند تحليل كل صف

 ،حلول التدريبات في دليل المعلم باهتةأن يالحظ : مثل ،لتي قد يظهر فيها بعض الخللا
وخصوصا على صورة كتاب الطالب، باإلضافة إلى أنها ال تكون  ،ومتداخلة مع األمثلة
ال يظهر  بنمطية  هبجوار التدريب المستهدف، وحجم الخط ونوع ،في مكانها المناسب

ختلف في بعض المواضع، كذلك ال يظهر ثبات تباعد بل ي ،محددة في سائر الكتاب
ال يتوفر ملخص  كما ،األسطر واستمراريتها بنمطية واحدة في بعض مواضع الكتاب

تم اختزال الفهارس في  إضافة إلى أنه، Contents in Briefللمحتويات في صفحة  
 Table of حيث يتوفر فهرس مفصل في صفحات جدول المحتويات   ،كتب المشروع
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جودة  إضافة إلى أن ،الداخلية في كتب المشروع كما هي في كتب السلسلة األصل
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Contentsمن  ،يتضمن محتويات الفصل ،خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل الكتاب
وهذا قد يتعارض مع فنيات التصميم واإلخراج التي هي من  ،حيث الدروس وأنواعها

أكدت عليه أبحاث شركة ماجروهيل و  ،شروط الكتاب المدرسي الجيد
(IMPACT_Mathematics, 2010) 

 ق الترميز وعالمات الترقيم في الكتابيتس :المواصفة الثالثة

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة  جاءت في        
بمستوى منخفض في أدلة المعلم للصفوف  اواحد اماعدا شاهد ،معظمها مرتفعة

إال أن المتوسط الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المرتفع  ،المستهدفة
، والصف (2.1)جميع الصفوف المستهدفة، وجاء الصف الثاني االبتدائي بمتوسط قيمته ل

، والصف الثاني المتوسط بمتوسط حسابي (2.11)األول الثانوي بمتوسط حسابي قيمته 
وتتفق هذه  ،(2.11)بمتوسط حسابي قيمته االبتدائي والصف الخامس  ،(2.11)قيمته 

تقرير المرحلة األولى )المرحلة األولى للدراسة التقويمية دراسة  هتوصلت إلي النتيجة مع ما
وتعزى  .والرابع االبتدائي، واألول المتوسط ،األول االبتدائي :للصفوف( هـ3411، (3-3)

هذه النتيجة إلى  توفر جميع  المفردات التي تحقق شواهد المؤشرات السابق ذكرها عند 
 .بنسب مختلفة إال أنها جاءت في بعض المواضع ،تحليل كل صف

مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم  :ملخص نتائج المحور الثالث
 وتفسيرها

لكل كتاب  "مواصفات التناول والعرض" بعد أن تم استعراض نتائج المحور الثالث    
بالتفصيل، يأتي هذا الملخص ليركز على أبرز النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي 

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات ( a-1-4)الدراسة، ويعرض الجدول السابع لهذه 
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني  :للصفوف ،المحور الثالث ألدلة المعلم

 :يلي كما ،المتوسط، واألول الثانوي
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 (a-1-4)الجدول 
 ،رض ألدلة المعلمالتناول والع)المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث 

 (الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي :للصفوف

صفة
موا

م ال
رق

 

 المواصفات
 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  النسبة المئوية
 الحسابي

المتوسط  النسبة المئوية
 الحسابي

المتوسط  النسبة المئوية
 الحسابي

 النسبة المئوية

يظهــر االتســاق والتركيــز والتمــايز فــي تصــميم  3
 21.1 2.11 ٪24.2 2.12 ٪24.2 2.12 ٪31.2 2.11 .بنية الكتاب وأسلوب العرض

يظهــر االتســاق والتركيــز والتمــايز فــي تصــميم  2
 12 2.3 ٪12.1 3.12 ٪12.1 3.11 ٪12.4 2.41 .الفصول التعليمية وأسلوب العرض

يظهــر االتســاق والتركيــز والتمــايز فــي تصــميم  1
 13.2 2.14 ٪11.1 2.1 ٪11.1 2.13 ٪11 2.13 .الدروس وأسلوب العرض

 ٪64.4 4.7 ٪56 4.60 ٪56.0 4.71 ٪57.6 4.74 ةلمحور  الثالث الكليامستوى تحقق  مواصفات  

أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور  أعاله( a-1-4)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :للصفوف ةالثالث الكلي

الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات لجميع الصفوف جاءت في المستوى 
بمتوسط حسابي  ،لىالمتوسط، وجاء دليل المعلم للصف األول الثانوي في المرتبة األو 

مما يدل  ،(٪11.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف  تساوي  ،(3.1)قيمته 
( من منتجات المشروع)على أن درجة التزام دليل المعلم للصف األول الثانوي 

من منتجات ) بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في دليل المعلم للصف العاشر
 ،يليه دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي في المرتبة الثانية، متوسطة( السلسلة األصل

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته 
من ) مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي ،(٪11.1)تساوي

ليل المعلم للصف الثاني بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في د( منتجات المشروع
في حين يأتي دليل المعلم للصف الخامس ، متوسطة  ( من منتجات السلسلة األصل)

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(3.12)وبمتوسط حسابي قيمته  ،في المرتبة الثالثة
درجة التزام دليل  ، وبذلك تكون(٪11.1)وتساوي  ،الصف تقع في المستوى المتوسط

بمواصفات التناول والعرض ( من منتجات المشروع)للصف الخامس االبتدائي المعلم 
 ،متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) كما تظهر في دليل المعلم للصف الخامس



625

625 
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 12 2.3 ٪12.1 3.12 ٪12.1 3.11 ٪12.4 2.41 .الفصول التعليمية وأسلوب العرض

يظهــر االتســاق والتركيــز والتمــايز فــي تصــميم  1
 13.2 2.14 ٪11.1 2.1 ٪11.1 2.13 ٪11 2.13 .الدروس وأسلوب العرض

 ٪64.4 4.7 ٪56 4.60 ٪56.0 4.71 ٪57.6 4.74 ةلمحور  الثالث الكليامستوى تحقق  مواصفات  

أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور  أعاله( a-1-4)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :للصفوف ةالثالث الكلي

الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات لجميع الصفوف جاءت في المستوى 
بمتوسط حسابي  ،لىالمتوسط، وجاء دليل المعلم للصف األول الثانوي في المرتبة األو 

مما يدل  ،(٪11.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف  تساوي  ،(3.1)قيمته 
( من منتجات المشروع)على أن درجة التزام دليل المعلم للصف األول الثانوي 

من منتجات ) بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في دليل المعلم للصف العاشر
 ،يليه دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي في المرتبة الثانية، متوسطة( السلسلة األصل

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته 
من ) مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي ،(٪11.1)تساوي

ليل المعلم للصف الثاني بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في د( منتجات المشروع
في حين يأتي دليل المعلم للصف الخامس ، متوسطة  ( من منتجات السلسلة األصل)

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(3.12)وبمتوسط حسابي قيمته  ،في المرتبة الثالثة
درجة التزام دليل  ، وبذلك تكون(٪11.1)وتساوي  ،الصف تقع في المستوى المتوسط

بمواصفات التناول والعرض ( من منتجات المشروع)للصف الخامس االبتدائي المعلم 
 ،متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) كما تظهر في دليل المعلم للصف الخامس
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بمتوسط  ،لصف الثاني المتوسطليليه وبفارق بسيط في المرتبة األخيرة دليل المعلم 
مما  ،(٪11)لية لهذا الصف تساوي ونسبة تحقق المواصفات الك ،(3.11)حسابي قيمته 

( من منتجات المشروع)يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني المتوسط 
من منتجات )بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في دليل المعلم للصف الثامن 

 .متوسطة( السلسلة األصل

ما " الذي ينص على ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي السابع    
 الثاني: للصفوف ،مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في أدلة المعلم للرياضيات

، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية االبتدائي
 "السعودية؟

ويد وفيما يلي مناقشة وتفسير هذه النتائج الستخالص التوصيات التي من شأنها تج   
والخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي)للصفوف المستهدفة  ،أدلة المعلم للرياضيات

 : كما يلي (والثاني المتوسط، واألول الثانوي
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب  :المواصفة األولى

 العرض
 

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين        
إال أن  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  - منخفض – متوسط)

المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض للصفوف 
لصف الثاني االبتدائي ا ،لدليل المعلمالمستهدفة، وجاءت قيمة المتوسط الحسابي 

لصف األول ا، و (2.12)، والثاني المتوسط (2.12)، والصف الخامس االبتدائي (2.11)
وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتائج الدراسة التقويمية للمرحلة  ،(2.11)الثانوي 
اصفة تندرج تحت حيث كانت هذه المو  ،(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )األولى 

والرابع االبتدائي، واألول المتوسط، إال  ،األول االبتدائي :محور مكونات الدليل، للصفوف
التي أشارت صراحة في كتب  ،أنها تتعارض مع أسس تصميم أدلة المعلم للسلسلة األصل

 ،لصفوف المستهدفة بأن تصميم هذه الكتب تم في أربعة أجزاءإلى االطالب وأدلة المعلم 
 : يه
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الثاني، والخامس، والثامن،  :للصفوف ،Start Smart فصل البداية الذكية : الجزء األول
ويختص هذا الفصل بإعداد .  للصف األول الثانويChapter Zero والفصل الصفري 

بإعطائهم األساسيات التي  ،الطالب لدراسة محتوى الكتاب المستهدف في الصف
لكتاب، ويؤكد على المعلم ضرورة تقديم هذا الفصل يحتاجون إليها لدراسة بقية فصول ا

ليتأكد المعلم من امتالك طلبته لجميع المعارف الرياضية  ه،وأهميته، وكذلك كيفية تقديم
 . الالزمة قبل البدء بالتدريس

التي  ،المستهدفةGeneral lessons  وحدات تتضمن المعرفة الرياضية: الجزء الثاني
والتي تظهر في عناوين الدروس بمسمى   ،سة للمحتوىتتمحور حول المعايير الخم

وتم تصميمها في دليل المعلم  ،المجال المستهدف، ودمج معايير العمليات ضمن المحتوى
هي مرحلة التهيئة، ومرحلة التدريس، ومرحلة التدريب  ،في ضوء أربع خطوات للتدريس

 .لجميع الصفوف وتطبيق المهارات، والمرحلة الرابعة التقويم
 Preparing for standardizedالتدريب على االختبارات المعيارية : الجزء الثالث

tests .بتضمين  ،األول ضمن فصول الكتاب :وتم التعامل مع هذا الجزء باتجاهين
رشادات للمعلم  ،Standardized Test Practiceتدريبات على االختبارات المعيارية  وا 

تأخذ نفس شكل االختبارات المعيارية  ،الطالب في هذا الجزء على أسئلة اختبار لتدرب
وتغطي المحتوى الرياضي للفصل، مع وجود خيار  ،Standard Test practiceالمقننة 

لكترونيا من خالل موقع شركة إبحيث يمكن للطالب تقديم االختبار  ،لكتروني لكل نوعإ
عداد تجاه الثاني توفر فصل تحت مسمى اإلواال. نترنتعلى اإل Glencoe جلنكو

يقدم هذا الجزء للطالب  ؛Preparing for Standardized Testsلالختبارات المعيارية
بعض التوجيهات واالستراتيجيات التي يمكن أن يطبقها الطالب أثناء االختبارات المعيارية 

باإلضافة إلى نماذج  ،المقننة، مع إعطاء أمثلة وتمارين من المحتوى الرياضي للفصل
ومفاتيح لإلجابات لدعم التعلم  ،ونماذج إجابات نموذجية ،مزودة بأوراق لإلجابة ،متعددة
 .الذاتي

والخامس،  ،الثاني :للصفوفLooking Ahead  فصل التعلم الالحق :الجزء الرابع
 ،حقةوالثامن، وهذا الفصل يعنى بإعداد الطالب لتعلم المعرفة المضمنة في الصفوف  الال

 .من الترابط والتوسع في المعرفة لتوفر نوعاً 
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بمتوسط  ،لصف الثاني المتوسطليليه وبفارق بسيط في المرتبة األخيرة دليل المعلم 
مما  ،(٪11)لية لهذا الصف تساوي ونسبة تحقق المواصفات الك ،(3.11)حسابي قيمته 

( من منتجات المشروع)يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني المتوسط 
من منتجات )بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في دليل المعلم للصف الثامن 

 .متوسطة( السلسلة األصل

ما " الذي ينص على ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي السابع    
 الثاني: للصفوف ،مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في أدلة المعلم للرياضيات

، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية االبتدائي
 "السعودية؟

ويد وفيما يلي مناقشة وتفسير هذه النتائج الستخالص التوصيات التي من شأنها تج   
والخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي)للصفوف المستهدفة  ،أدلة المعلم للرياضيات

 : كما يلي (والثاني المتوسط، واألول الثانوي
يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب وأسلوب  :المواصفة األولى

 العرض
 

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين        
إال أن  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  - منخفض – متوسط)

المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المنخفض للصفوف 
لصف الثاني االبتدائي ا ،لدليل المعلمالمستهدفة، وجاءت قيمة المتوسط الحسابي 

لصف األول ا، و (2.12)، والثاني المتوسط (2.12)، والصف الخامس االبتدائي (2.11)
وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتائج الدراسة التقويمية للمرحلة  ،(2.11)الثانوي 
اصفة تندرج تحت حيث كانت هذه المو  ،(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )األولى 

والرابع االبتدائي، واألول المتوسط، إال  ،األول االبتدائي :محور مكونات الدليل، للصفوف
التي أشارت صراحة في كتب  ،أنها تتعارض مع أسس تصميم أدلة المعلم للسلسلة األصل

 ،لصفوف المستهدفة بأن تصميم هذه الكتب تم في أربعة أجزاءإلى االطالب وأدلة المعلم 
 : يه
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الثاني، والخامس، والثامن،  :للصفوف ،Start Smart فصل البداية الذكية : الجزء األول
ويختص هذا الفصل بإعداد .  للصف األول الثانويChapter Zero والفصل الصفري 

بإعطائهم األساسيات التي  ،الطالب لدراسة محتوى الكتاب المستهدف في الصف
لكتاب، ويؤكد على المعلم ضرورة تقديم هذا الفصل يحتاجون إليها لدراسة بقية فصول ا

ليتأكد المعلم من امتالك طلبته لجميع المعارف الرياضية  ه،وأهميته، وكذلك كيفية تقديم
 . الالزمة قبل البدء بالتدريس

التي  ،المستهدفةGeneral lessons  وحدات تتضمن المعرفة الرياضية: الجزء الثاني
والتي تظهر في عناوين الدروس بمسمى   ،سة للمحتوىتتمحور حول المعايير الخم

وتم تصميمها في دليل المعلم  ،المجال المستهدف، ودمج معايير العمليات ضمن المحتوى
هي مرحلة التهيئة، ومرحلة التدريس، ومرحلة التدريب  ،في ضوء أربع خطوات للتدريس

 .لجميع الصفوف وتطبيق المهارات، والمرحلة الرابعة التقويم
 Preparing for standardizedالتدريب على االختبارات المعيارية : الجزء الثالث

tests .بتضمين  ،األول ضمن فصول الكتاب :وتم التعامل مع هذا الجزء باتجاهين
رشادات للمعلم  ،Standardized Test Practiceتدريبات على االختبارات المعيارية  وا 

تأخذ نفس شكل االختبارات المعيارية  ،الطالب في هذا الجزء على أسئلة اختبار لتدرب
وتغطي المحتوى الرياضي للفصل، مع وجود خيار  ،Standard Test practiceالمقننة 

لكترونيا من خالل موقع شركة إبحيث يمكن للطالب تقديم االختبار  ،لكتروني لكل نوعإ
عداد تجاه الثاني توفر فصل تحت مسمى اإلواال. نترنتعلى اإل Glencoe جلنكو

يقدم هذا الجزء للطالب  ؛Preparing for Standardized Testsلالختبارات المعيارية
بعض التوجيهات واالستراتيجيات التي يمكن أن يطبقها الطالب أثناء االختبارات المعيارية 

باإلضافة إلى نماذج  ،المقننة، مع إعطاء أمثلة وتمارين من المحتوى الرياضي للفصل
ومفاتيح لإلجابات لدعم التعلم  ،ونماذج إجابات نموذجية ،مزودة بأوراق لإلجابة ،متعددة
 .الذاتي

والخامس،  ،الثاني :للصفوفLooking Ahead  فصل التعلم الالحق :الجزء الرابع
 ،حقةوالثامن، وهذا الفصل يعنى بإعداد الطالب لتعلم المعرفة المضمنة في الصفوف  الال

 .من الترابط والتوسع في المعرفة لتوفر نوعاً 
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تساعده في  ،باإلضافة إلى أنه تم حذف جميع المالحق التي تمد المعلم بأدوات متعددة
 : تتضمنو  ،تنويع التعليم لتدعم تعلم الطالب

  :يتوفر فيه تدريبات إضافية مثل ،في ملحق الكتاب   Student Handbookكتيب 
Extra Practice ،Mixed Problem Solving ،Concept and Skills ) لدعم التعلم

 .وفق  أنماط التعلم وحاجات الطالب
 Problem-Solvingدروس  (1)الذي يتضمن  ،فصل مشاريع حل المشكالت

Projects ،والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع  ،تشجع الطالب على تطبيق المعرفة
 .الحياة

 لالختباراتالذي يقدم نماذج متعددة Preparing for standardized tests ملحق 
 .تغطي جميع المحتوى الرياضي المضمن في الكتاب ،المعيارية

 اً فتوفر للطالب مرجع ،تعرض أبرز الرموز المضمنة في الكتاب Symbolsصفحة 
 .متكامال اً رياضي

لكل  ياً كاف اً تقدم شرح  Concepts and skills bank صفحات قاموس المفاهيم والمهارات
 .  يدعم فهم الطالب واألسرة لتعلم الرياضيات ،برقم الصفحة اً محدد ،مفهوم ورد في الكتاب

 ،تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة Selected Answersصفحات 
فتكون كمرجع علمي وتقييمي للطالب واألسرة  ،محددة برقم التدريب والدرس والصفحة

 .والمعلم

فتدرب الطالب   ،تتضمن قائمة بمراجع الكتاب من مصادر موثوقة Referenceصفحة 
 إلى مصدرها رجاع المعلومةإعلى أهمية 

 .الصور الموجودة في جميع صفحات الكتاب تحدد مصادر Photo Creditsصفحة  

ومحددة بالدرس  مرتبة أبجدياً  ،فهرس بالمصطلحات الرياضيةعلى تحتوي  Indexصفحة 
 .مما يساعد الطالب في البحث والفهم ،والصفحة

الفصول التي تقدم المعرفة  فيإال أن كتب المشروع اقتصرت على الجزء الثاني فقط   
مع  ،تقريبًا لهذه الصفوف فصالً  (32-32)إلى  فصالً  31وتم اختزالها من  ،الرياضية

 .التي تمت نتيجة لعمليات الحذف والترحيل ،دمج بعض الفصول
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية  :المواصفة الثانية
 وأسلوب العرض

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين       
إال  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  - منخفض -متوسط  –مرتفع )

سط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المتوسط  للصفوف أن المتو 
 ،(2.41)المستهدفة، حيث حصل الصف الثاني االبتدائي على متوسط حسابي قيمته 

لصف الخامس االبتدائي ا، و (2.3)متوسط حسابي قيمته على لصف األول الثانوي او 
حصل على متوسط حسابي قيمته ، والصف الثاني المتوسط (3.11)بمتوسط قيمته 

توصلت إليه دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية  وتتفق هذه النتيجة مع ما .(3.12)
مكتب التربية )إال أنها تختلف مع نتائج دراسة  ،(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )

 .للصفوف المستهدفة( 2232لدول الخليج، 
 (من منتجات المشروع)كتاب الصف األول الثانوي  وتعزى هذه النتيجة إلى أن     

من حيث تضمين دليل  ،حيث التزم ببنية الفصل ،يختلف في بنيته عن بقية الصفوف
 ،والتوجيهات المصاحبة ،Study Guide and Review الدراسة والمراجعة لكل فصل

حتى ، الذي يستخدم لمراجعة المحتوى الرياضي الذي درسه الطالب في الفصل المحدد
ومدى بقاء أثر  درسوهايتم التأكد من معرفة الطالب للمفاهيم والمهارات الرياضية التي 

 ، Chapter Summaryويتضمن دليل الدراسة والمراجعة فقرة ملخص الفصل . تعلمها
 Vocabularyفقرة التأكد من المفردات و  ،Key Vocabularyفقرة المفردات الرئيسية و 

Check،  ل درس فقرة مراجعة كوLesson-by-Lesson Review وكذلك اختبارات ،
الثاني  :في حين أن كتب الصفوف ،وغيرها Mid-Chapter Quiz منتصف الفصل 

، والثاني المتوسط تم حذف هذه الفقرات منها، إال أنه تم االبتدائي االبتدائي، والخامس
 .اختزال االختبارات التراكمية لجميع الصفوف

            يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض: المواصفة الثالثة
يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين   
إال أن  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض - متوسط – مرتفع)

اصفة جاء في المستوى المرتفع للصفوف المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المو 
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تساعده في  ،باإلضافة إلى أنه تم حذف جميع المالحق التي تمد المعلم بأدوات متعددة
 : تتضمنو  ،تنويع التعليم لتدعم تعلم الطالب

  :يتوفر فيه تدريبات إضافية مثل ،في ملحق الكتاب   Student Handbookكتيب 
Extra Practice ،Mixed Problem Solving ،Concept and Skills ) لدعم التعلم

 .وفق  أنماط التعلم وحاجات الطالب
 Problem-Solvingدروس  (1)الذي يتضمن  ،فصل مشاريع حل المشكالت

Projects ،والمهارات الرياضية المكتسبة في واقع  ،تشجع الطالب على تطبيق المعرفة
 .الحياة

 لالختباراتالذي يقدم نماذج متعددة Preparing for standardized tests ملحق 
 .تغطي جميع المحتوى الرياضي المضمن في الكتاب ،المعيارية

 اً فتوفر للطالب مرجع ،تعرض أبرز الرموز المضمنة في الكتاب Symbolsصفحة 
 .متكامال اً رياضي

لكل  ياً كاف اً تقدم شرح  Concepts and skills bank صفحات قاموس المفاهيم والمهارات
 .  يدعم فهم الطالب واألسرة لتعلم الرياضيات ،برقم الصفحة اً محدد ،مفهوم ورد في الكتاب

 ،تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة Selected Answersصفحات 
فتكون كمرجع علمي وتقييمي للطالب واألسرة  ،محددة برقم التدريب والدرس والصفحة

 .والمعلم

فتدرب الطالب   ،تتضمن قائمة بمراجع الكتاب من مصادر موثوقة Referenceصفحة 
 إلى مصدرها رجاع المعلومةإعلى أهمية 

 .الصور الموجودة في جميع صفحات الكتاب تحدد مصادر Photo Creditsصفحة  

ومحددة بالدرس  مرتبة أبجدياً  ،فهرس بالمصطلحات الرياضيةعلى تحتوي  Indexصفحة 
 .مما يساعد الطالب في البحث والفهم ،والصفحة

الفصول التي تقدم المعرفة  فيإال أن كتب المشروع اقتصرت على الجزء الثاني فقط   
مع  ،تقريبًا لهذه الصفوف فصالً  (32-32)إلى  فصالً  31وتم اختزالها من  ،الرياضية

 .التي تمت نتيجة لعمليات الحذف والترحيل ،دمج بعض الفصول

632 
 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الفصول التعليمية  :المواصفة الثانية
 وأسلوب العرض

يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين       
إال  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  - منخفض -متوسط  –مرتفع )

سط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المواصفة جاء في المستوى المتوسط  للصفوف أن المتو 
 ،(2.41)المستهدفة، حيث حصل الصف الثاني االبتدائي على متوسط حسابي قيمته 

لصف الخامس االبتدائي ا، و (2.3)متوسط حسابي قيمته على لصف األول الثانوي او 
حصل على متوسط حسابي قيمته ، والصف الثاني المتوسط (3.11)بمتوسط قيمته 

توصلت إليه دراسة المرحلة األولى للدراسة التقويمية  وتتفق هذه النتيجة مع ما .(3.12)
مكتب التربية )إال أنها تختلف مع نتائج دراسة  ،(هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )

 .للصفوف المستهدفة( 2232لدول الخليج، 
 (من منتجات المشروع)كتاب الصف األول الثانوي  وتعزى هذه النتيجة إلى أن     

من حيث تضمين دليل  ،حيث التزم ببنية الفصل ،يختلف في بنيته عن بقية الصفوف
 ،والتوجيهات المصاحبة ،Study Guide and Review الدراسة والمراجعة لكل فصل

حتى ، الذي يستخدم لمراجعة المحتوى الرياضي الذي درسه الطالب في الفصل المحدد
ومدى بقاء أثر  درسوهايتم التأكد من معرفة الطالب للمفاهيم والمهارات الرياضية التي 

 ، Chapter Summaryويتضمن دليل الدراسة والمراجعة فقرة ملخص الفصل . تعلمها
 Vocabularyفقرة التأكد من المفردات و  ،Key Vocabularyفقرة المفردات الرئيسية و 

Check،  ل درس فقرة مراجعة كوLesson-by-Lesson Review وكذلك اختبارات ،
الثاني  :في حين أن كتب الصفوف ،وغيرها Mid-Chapter Quiz منتصف الفصل 

، والثاني المتوسط تم حذف هذه الفقرات منها، إال أنه تم االبتدائي االبتدائي، والخامس
 .اختزال االختبارات التراكمية لجميع الصفوف

            يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم الدروس وأسلوب العرض: المواصفة الثالثة
يتضح مما سبق أن مستويات التحقق لمؤشرات وشواهد هذه المواصفة تنوعت بين   
إال أن  ،في أدلة المعلم للصفوف المستهدفة( منخفض جداً  -منخفض - متوسط – مرتفع)

اصفة جاء في المستوى المرتفع للصفوف المتوسط الحسابي الكلي لمؤشرات هذه المو 
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 ،(2.13)متوسط حسابي قيمته على وحصل الصف الخامس االبتدائي  ،المستهدفة
، والصف األول الثانوي (2.1)والصف الثاني المتوسط على متوسط حسابي قيمته 

توصلت إليه دراسة  وتختلف هذه النتيجة مع ما .(2.13) والثاني االبتدائي ،(2.14)
للصفوف ( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )األولى للدراسة التقويمية  المرحلة

 .المستهدفة
من  ،وتعزى هذه النتيجة إلى  أن دليل المعلم للصف األول الثانوي حافظ على بنية الدرس

والتوجيهات والشروحات  ،حيث إضافة الفقرات التي تم حذفها من الصفوف األخرى
 Test practice، وكذلك فقرة Spiral Reviewاجعة الحلزونية المر  :مثل ،المصاحبة لها

حيث يحتوي كل  ،Skills Reviewمراجعة المهارات  أو ،تدرب على االختبار المعياري
التي تستخدم لمراجعة بعض المهارات التي درسها  ،درس على فقرة مراجعة المهارات

حتى يتم التأكد من معرفة الطالب لتلك ، الطالب منذ بداية الكتاب وحتى تلك المرحلة
ويكتب بجانب كل فقرة رقم الدرس الذي تغطيه الفقرة  .المهارات ومدى بقاء أثر تعلمها

أنه تم اختزال  مع خرى،في حين تم حذف هذه المفردات من كتب الصفوف األ  ،المحددة
ودروس التوسع في كتاب الصف األول العديد من التدريبات ودروس حل المسألة 

 .الثانوي
ما "الذي ينص على  ،وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الرئيس األول  

مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات مع المواصفات التربوية والفنية 
الثاني : التناول والعرض كما تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيل للصفوفمواصفات و 

 "واألول الثانوي؟، الثاني المتوسط، االبتدائي، الخامس االبتدائي
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 :ملخص نتائج دراسة المجال الثاني ومناقشتها -ثانياا 

 مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي: المحور األولملخص نتائج 
المتوسطات الحسابية لتحقق المواصفات لهذا المحور على النحو جاءت قيم 

 :التالي

 (b-3-4)الجدول  
ملخص لمتوسط ومستوى تحقق مواصفات مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع 

والخامس  ،الثاني االبتدائي: للصفوف (الرياضيات)كتب الطالب في السعودي 
 .واألول الثانوي  ،والثاني المتوسط، االبتدائي

  المواصفة م
 ثانيال

 االبتدائي

 خامسال
 االبتدائي

ثاني ال
 متوسطال

ول األ 
 ثانويال

الكتب 
 األربعة

 .مراعاة الهوية اإلسالمية 3

المتوسط 
 الحسابي

2.21 2.22 2.13 1.625 1.999 

النسبة 
 المئوية

11.1٪ 11.1٪ 11.2٪ 54.17 ٪ ٪66.63 

 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مستوى تحقق المواصفة

 .مراعاة الهوية الوطنية 2

المتوسط 
 الحسابي

2.11 1.22 2.22 3.11 2.290 

النسبة 
 المئوية

11.2٪ 322٪ 11.1٪ 12.1٪ 76.33 

 مرتفع متوسط متوسط مرتفع مرتفع مستوى تحقق المواصفة

1 
مراعاة التشريعات والنظم والبيئات 

 .المحلية

المتوسط 
 الحسابي

2.12 2.11 2.31 1.53 2.133 

النسبة 
 المئوية

11.1٪ 11.11٪ 12.1٪ 12.11٪ 71.08 

 متوسط متوسط متوسط مرتفع مرتفع مستوى تحقق المواصفة

 المحور األول

المتوسط 
 الحسابي

2.11 2.44 2.31 1.58 
 2.138 

النسبة 
 المئوية

11.1٪ 13.44٪ 12.1٪ 52.61٪ 71.25 

 متوسط متوسط متوسط مرتفع مرتفع مستوى تحقق المحور األول
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 ،(2.13)متوسط حسابي قيمته على وحصل الصف الخامس االبتدائي  ،المستهدفة
، والصف األول الثانوي (2.1)والصف الثاني المتوسط على متوسط حسابي قيمته 

توصلت إليه دراسة  وتختلف هذه النتيجة مع ما .(2.13) والثاني االبتدائي ،(2.14)
للصفوف ( هـ3411، (3-3)تقرير المرحلة األولى )األولى للدراسة التقويمية  المرحلة

 .المستهدفة
من  ،وتعزى هذه النتيجة إلى  أن دليل المعلم للصف األول الثانوي حافظ على بنية الدرس

والتوجيهات والشروحات  ،حيث إضافة الفقرات التي تم حذفها من الصفوف األخرى
 Test practice، وكذلك فقرة Spiral Reviewاجعة الحلزونية المر  :مثل ،المصاحبة لها

حيث يحتوي كل  ،Skills Reviewمراجعة المهارات  أو ،تدرب على االختبار المعياري
التي تستخدم لمراجعة بعض المهارات التي درسها  ،درس على فقرة مراجعة المهارات

حتى يتم التأكد من معرفة الطالب لتلك ، الطالب منذ بداية الكتاب وحتى تلك المرحلة
ويكتب بجانب كل فقرة رقم الدرس الذي تغطيه الفقرة  .المهارات ومدى بقاء أثر تعلمها

أنه تم اختزال  مع خرى،في حين تم حذف هذه المفردات من كتب الصفوف األ  ،المحددة
ودروس التوسع في كتاب الصف األول العديد من التدريبات ودروس حل المسألة 

 .الثانوي
ما "الذي ينص على  ،وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الرئيس األول  

مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات مع المواصفات التربوية والفنية 
الثاني : التناول والعرض كما تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيل للصفوفمواصفات و 

 "واألول الثانوي؟، الثاني المتوسط، االبتدائي، الخامس االبتدائي
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 :ملخص نتائج دراسة المجال الثاني ومناقشتها -ثانياا 

 مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي: المحور األولملخص نتائج 
المتوسطات الحسابية لتحقق المواصفات لهذا المحور على النحو جاءت قيم 

 :التالي

 (b-3-4)الجدول  
ملخص لمتوسط ومستوى تحقق مواصفات مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع 

والخامس  ،الثاني االبتدائي: للصفوف (الرياضيات)كتب الطالب في السعودي 
 .واألول الثانوي  ،والثاني المتوسط، االبتدائي

  المواصفة م
 ثانيال

 االبتدائي

 خامسال
 االبتدائي

ثاني ال
 متوسطال

ول األ 
 ثانويال

الكتب 
 األربعة

 .مراعاة الهوية اإلسالمية 3

المتوسط 
 الحسابي

2.21 2.22 2.13 1.625 1.999 

النسبة 
 المئوية

11.1٪ 11.1٪ 11.2٪ 54.17 ٪ ٪66.63 

 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مستوى تحقق المواصفة

 .مراعاة الهوية الوطنية 2

المتوسط 
 الحسابي

2.11 1.22 2.22 3.11 2.290 

النسبة 
 المئوية

11.2٪ 322٪ 11.1٪ 12.1٪ 76.33 

 مرتفع متوسط متوسط مرتفع مرتفع مستوى تحقق المواصفة

1 
مراعاة التشريعات والنظم والبيئات 

 .المحلية

المتوسط 
 الحسابي

2.12 2.11 2.31 1.53 2.133 

النسبة 
 المئوية

11.1٪ 11.11٪ 12.1٪ 12.11٪ 71.08 

 متوسط متوسط متوسط مرتفع مرتفع مستوى تحقق المواصفة

 المحور األول

المتوسط 
 الحسابي

2.11 2.44 2.31 1.58 
 2.138 

النسبة 
 المئوية

11.1٪ 13.44٪ 12.1٪ 52.61٪ 71.25 

 متوسط متوسط متوسط مرتفع مرتفع مستوى تحقق المحور األول
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمحور مناسبة المحتوى ( b-3-4)ويظهر من الجدول   
 ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المحور األول  ،(2،311)لثقافة المجتمع السعودي 

بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للصف . (٪13،21) ونسبة التحقق تساوي
وكذلك . (٪13،44) ونسبة تحققه تساوي ،مرتفعةدرجة تحققه و  ،(2،44)الخامس 

حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا  ،يليه الصف الثاني االبتدائي
الصف ثم . (٪11.1)ونسبة تحققه  ،مرتفعةوبذلك تكون درجة تحققه  ،(2.11)المحور
وبذلك  ،(2.31)حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور ،متوسطالالثاني 

 ،ول الثانويالصف األ وأخيراً . (٪12.1)ونسبة تحققه  ،متوسطةجة تحققه تكون در 
وبذلك تكون درجة تحققه  ،(3.11)حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور

 .(٪12.13)ونسبة تحققه  ،متوسطة
مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي قد تحقق ومما سبق يتضح أن محور   

بدرجة متوسطة في  "مراعاة الهوية اإلسالمية"فقد تحققت مواصفة  ،بدرجة متوسطة
مراعاة التشريعات "و "مراعاة الهوية الوطنية"بينما تحققت المواصفتان . جميع الصفوف

 بدرجة مرتفعة في كتابي الصفين الثاني االبتدائي والخامس "والنظم والبيئات المحلية
 .ين  الثاني المتوسط واألول الثانويوبدرجة متوسطة في كتابي الصف االبتدائي،

أن محتوى كتاب  من ،(3411)دراسة العقالء إليه وما توصلت  وتتفق النتيجة السابقة  
رياضيات الصف الرابع االبتدائي الحالي بالمملكة العربية السعودية يعزز القيم اإلسالمية 

ا توصلت إليه دراسة مكذلك مع و  والوطنية المرتبطة بالمجتمع السعودي بدرجة متوسطة،
 من( 2232مكتب التربية العربي، )ل المترجمة إلى العربية يتقويمية لكتب سلسلة ماجروه

من حيث المحتوى  ،أن الكتب المترجمة للعربية والمطبقة حاليا تالئم ثقافة المجتمع
 .واألنشطة والتمارين والشروحات المصاحبة لذلك

من القيم  والمفاهيم ما يجعل الطالب يعرفون ومن األهمية بمكان أن يحتوي المنهج   
وحتى ال يصدموا مع  ،حتى يتمكنوا من االندماج فيه ،لهم وما عليهم في مجتمعهم ما

 (.2232جان،)ما يؤمن به أفراد مجتمعهم من عادات وتقاليد 
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 المتعلمين لبيئة المحتوى مناسبة  -الثاني المحور. ب
 :مواصفات هذا المحور على النحو التالي جاءت قيم المتوسطات الحسابية لتحقق

 (b-2-4)الجدول  
في ملخص لمتوسط ومستوى تحقق مواصفات مناسبة المحتوى لبيئة المتعلمين 

والثاني  ، والخامس االبتدائي ،الثاني االبتدائي: للصفوف (الرياضيات)كتب الطالب 
 .واألول الثانوي  ،المتوسط

  المواصفة م
 ثانيال

 االبتدائي

 خامسال
 االبتدائي

ثاني ال
 متوسطال

ول األ 
 ثانويال

الكتب 
 األربعة

3 

مالءمة المحتوى مع خبرات 
 .الطالب

المتوسط 
 الحسابي

2.13 2.21 2.875 1.22 2.609 

النسبة 
 المئوية

11.2٪ 11.2٪ 95.83٪ 322.2٪ 86.96 

 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مستوى تحقق المواصفة
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مناسبة المحتوى  أن قيمة المتوسط الحسابي لمحور( b-2-4)ويظهر من الجدول     
ونسبة  ة،مرتفعوبذلك تكون درجة تحقق المحور الثاني  ،(2،4111)لبيئة المتعلمين 
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمحور مناسبة المحتوى ( b-3-4)ويظهر من الجدول   
 ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المحور األول  ،(2،311)لثقافة المجتمع السعودي 
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وبذلك  ،(2.31)حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور ،متوسطالالثاني 

 ،ول الثانويالصف األ وأخيراً . (٪12.1)ونسبة تحققه  ،متوسطةجة تحققه تكون در 
وبذلك تكون درجة تحققه  ،(3.11)حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور

 .(٪12.13)ونسبة تحققه  ،متوسطة
مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي قد تحقق ومما سبق يتضح أن محور   

بدرجة متوسطة في  "مراعاة الهوية اإلسالمية"فقد تحققت مواصفة  ،بدرجة متوسطة
مراعاة التشريعات "و "مراعاة الهوية الوطنية"بينما تحققت المواصفتان . جميع الصفوف

 بدرجة مرتفعة في كتابي الصفين الثاني االبتدائي والخامس "والنظم والبيئات المحلية
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بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للصف األول الثانوي . (٪13،31)التحقق تساوي
وكذلك يليه الصف . (٪11،22)تحققه تساوي ونسبة ،مرتفعةودرجة تحققه ، (2،11)

وبذلك تكون  ،(2.11)حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور ،الثاني المتوسط
حيث بلغت قيمة  ،ثم الثاني االبتدائي. (٪14.41)ونسبة تحققه  ،مرتفعةدرجة تحققه 

نسبة تحققه و  ،مرتفعةوبذلك تكون درجة تحققه  ،(2.21)المتوسط الحسابي لهذا المحور
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا  ،الصف الخامس وأخيراً . (11٪)

 .(٪11.1)ونسبة تحققه  ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحققه  ،(3.11)المحور
بدرجة مرتفعة في كتب  "مالءمة المحتوى مع خبرات الطالب"وقد تحققت المواصفة    

واألول الثانوي، بينما  ،والثاني المتوسط ،والخامس االبتدائي ،الثاني االبتدائي :الصفوف
بدرجة مرتفعة في كتاب الصفين  "مالءمة مقروئية محتوى الكتاب"ت المواصفة قتحق

 ،الثاني المتوسط واألول الثانوي، وبدرجة متوسطة في كتاب الصف الثاني االبتدائي
مالءمة "ما تحققت المواصفة بين. االبتدائي وبدرجة منخفضة في كتاب الصف الخامس

 ،لصفوف الثاني االبتدائيابدرجة مرتفعة في كتب  "المحتوى للخصائص العمرية للمرحلة
 .وبدرجة متوسطة في كتاب الصف الخامس االبتدائي ،واألول الثانوي ،والثاني المتوسط

وبشكل عام يتضح أن كتب الرياضيات المستهدفة في المراحل الثالث قد حققت    
وقد يعزى ذلك إلى كون السلسلة األصل . بدرجة عالية "محور بيئة المتعلمين"يير معا

، وخبراتهم في كل مرحلة، تراعي خصائص المتعلمين ،وبنيت على معايير علمية ،عالمية
 األول :توصلت إليه الدراسة التقويمية للمرحلة األولى للصفوف وهذه النتيجة تتفق مع ما

 .(هـ3411، (2-3)تقرير المرحلة األولى )متوسط الواألول  دائي،االبت ، الرابعاالبتدائي
تتفق النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة تقويمية حديثة لكتب سلسلة و     

الكتب لغة أن من ( 2232مكتب التربية العربي، )ل المترجمة إلى العربية يماجروه
 ،من حيث تنوع مصطلحاتها وتكرارها ،المترجمة للعربية تالئم مستوى لغة الطالب

  .وخاصة عندما تقدم من خاللها المفاهيم الرياضية ،واستخدامها بشكل سليم وصحيح
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وهذا يعني أن مناسبة محتوى كتب الرياضيات لثقافة المجتمع السعودي كان بدرجة 
 :بدءًا باألعلى مناسبة ،وفق الترتيب التالي ،متوسطة

 .االبتدائيكتاب الطالب للصف الخامس  .3
 .كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .2

 .متوسطالكتاب الطالب للصف الثاني  .1
 .كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4

فقد كان ذلك بدرجة  ،أما بخصوص مناسبة محتوى كتب الرياضيات لبيئة المتعلمين
 :باألعلى مناسبة اً بدء ،على النحو التالي ،مرتفعة

 .ثانويال كتاب الطالب للصف األول .3
 .متوسطالكتاب الطالب للصف الثاني  .2

 .كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .3

 .كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .4
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 الفصل الخامس

 ملخص النتائج والتوصيات

 

 ملخص النتائج لدراسة المجال األول 

 ملخص النتائج لدراسة المجال الثاني 

  التوصيات والمقترحات 
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 النتائج والتوصياتملخص  -5
تحديد مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم "لتحقيق هدف الدراسة الرئيس وهو      

التناول والعرض كما تظهر في مواصفات للرياضيات مع المواصفات التربوية والفنية و 
الثاني ، الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي: منتجات سلسلة ماجروهيل للصفوف

واألول الثانوي، والتحقق من مدى مناسبة تلك المنتجات للمجتمع السعودي ، المتوسط
، وأجابت الدراسة عن أسئلتها من خالل التحليل واالستقصاء، ويتم في "وبيئة المتعلمين

، ستعراضها في الفصل الرابع من هذه الدراسةاهذا الفصل عرض لملخص النتائج التي تم 
، االبتدائيوالخامس  االبتدائي الثاني)وف األربعة تحليل كتب الرياضيات للصف وءفي ض

لمجالي الدراسة الخاصة بالمطابقة للمواصفات ( وكذلك األول الثانوي ،والثاني المتوسط
ألدوات التحليل التي تم بناؤها لهذا  وفقاً  ،التناول والعرضمواصفات التربوية والفنية و 

بخصائص  ةمواصفات المتعلقوالمواءمة لل، كما وردت في الفصل الثالث ،الغرض
في  إليهاالمشار  ،ألداة التحليل المعدة لهذا الغرض وفقاً  ،المجتمع وبيئة المتعلمين كذلك

عض التوصيات والمقترحات المترتبة على بالفصل الثالث من تلك الدراسة، ويتبع ذلك ب
 .تلك النتائج

 ملخص النتائج لدراسة المجال األول  5-4

تقويم مستوى اتساق المواصفات التربوية "دراسة المجال األول لعرض ملخص نتائج    
التناول والعرض لكتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات مع سلسة مواصفات والفنية و 

الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  ،الثاني االبتدائي: ماجروهيل للصفوف
ومن  ،ي الفصل الرابع لكتب الطالبكما وردت ف ،يتم تناولها وفق محاور ثالثة" الثانوي

 :ثم ألدلة المعلم كما يلي
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بخصائص  ةمواصفات المتعلقوالمواءمة لل، كما وردت في الفصل الثالث ،الغرض
في  إليهاالمشار  ،ألداة التحليل المعدة لهذا الغرض وفقاً  ،المجتمع وبيئة المتعلمين كذلك

عض التوصيات والمقترحات المترتبة على بالفصل الثالث من تلك الدراسة، ويتبع ذلك ب
 .تلك النتائج

 ملخص النتائج لدراسة المجال األول  5-4

تقويم مستوى اتساق المواصفات التربوية "دراسة المجال األول لعرض ملخص نتائج    
التناول والعرض لكتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات مع سلسة مواصفات والفنية و 

الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  ،الثاني االبتدائي: ماجروهيل للصفوف
ومن  ،ي الفصل الرابع لكتب الطالبكما وردت ف ،يتم تناولها وفق محاور ثالثة" الثانوي

 :ثم ألدلة المعلم كما يلي
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  (المواصفات التربوية لكتب الطالب)ملخص نتائج المحور األول  1-3-3
لمستويات تحقق المواصفات التربوية العشر  ملخصاً  يتضمنالذي ( 3-1)للجدول  وفقاً   

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :في كتب الطالب للصفوف
 :الثانوي

 (3-1)جدول 
 المواصفات التربوية لكتب الطالب

 الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي :للصفوف
المواص

 فة
 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3 
يقــدم المحتــوى دعمــًا لــتعلم جميــع 

 الطالب

3.21 11٪ 3.11 41٪ 3.31 11٪ 2.11 13٪ 

 منخفضة منخفضة منخفضة ةمنخفض

2 
يتســم المحتــوى بالشــمول والعمــق 

 والتوازن

3.11 13٪ 2.21 11٪ 2.3 12٪ 2.12 11.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة وسطةمت

1 
يتســم المحتــوى بــالترابط المنطقــي 

 والتكامل

3.11 12.1٪ 2.22 14٪ 2.3 12٪ 2.14 14.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة

4 
يشــــجع المحتــــوى الــــتعلم النــــوعي 

 المتعدد المداخل

3.11 13٪ 3.11 11٪ 3.12 14٪ 3.12 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة ةمتوسط

1 
ـــــة  ـــــب محـــــورًا للعملي يجعـــــل الطال

 التعليمية
3.12 

14٪ 3.13 11٪ 3.11 11٪ 3.11 11٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة ةمتوسط

1 
يــدعم المحتــوى معــايير العمليــات 

 الرياضية

2.33 12.4٪ 2.11 11.4٪ 2.11 11٪ 2.13 11٪ 

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة ةمتوسط

1 

يــزود المحتــوى الطالــب بمهمـــات 
ومهــــــــــارات للمــــــــــذاكرة والتنظــــــــــيم 

 الذاتي

3.22 11٪ 3.11 41.1٪ 3.11 41.1٪ 2.11 11.1٪ 

 خفضةمن

 مرتفعة متوسطة متوسطة

1 
يعـــــــزز المحتـــــــوى الشـــــــراكة مـــــــع 

 األسرة

2.11 22.1٪ - - - - - - 

       خفضةمن

1 

يســـــتخدم أدوات وأســـــاليب تقـــــويم 
للتقــــــــــــــويم  ومســـــــــــــتمرةمتنوعـــــــــــــة 
 والمعالجة

3.1 12٪ 3.11 13٪ 3.13 12.1٪ 3.13 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة وسطةمت

32 
يوظـــــــــف التقنيـــــــــة لـــــــــدعم تعلـــــــــم 

 الرياضيات
2.11 12٪ 

 
2.21 1.1٪ 2.13 24٪ 2.44 34.1 

 منخفضة جداً  منخفضة جداً  منخفضة جداً  خفضةمن

مسلللتوى تحقلللق المواصلللفات  للمحلللور األول 
 الكلي

3.11 13٪ 4.66 11٪ 3.11 12٪ 2.34 74٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة
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أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( 3-1)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :األول الكلي للصفوف

الخامس  االبتدائي، الثاني :الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات للصفوف
االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي جاءت في المستوى المتوسط، وجاء كتاب 

ونسبة  ،(2.34)بمتوسط حسابي قيمته  ،الطالب للصف األول الثانوي في المرتبة األولى
إال أنه يقترب من  ،تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المتوسط

مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف  ،(٪13)وتساوي  ،المستوى المرتفع
بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب ( من منتجات المشروع)األول الثانوي 
يليه في المرتبة الثانية كتاب ، متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)للصف العاشر

ة تحقق المواصفات ونسب ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الطالب للصف الثاني المتوسط
مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني  ،(٪12)الكلية تساوي 

بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب ( من منتجات المشروع)المتوسط 
في المرتبة الثالثة كتاب  ويأتي، متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)للصف الثامن 

ونسبة تحقق  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،البتدائيلصف الخامس الالطالب 
مما يدل على أن  ،(٪11)وتساوي  ،المواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى المتوسط
بالمواصفات ( من منتجات المشروع)درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 

( السلسلة األصل من منتجات)التربوية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الخامس 
 ،في حين يأتي كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي في المرتبة األخيرة متوسطة،

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في  ،(3.11)وبمتوسط حسابي قيمته 
درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني  ، وبذلك تكون(٪13)وتساوي  ،المستوى المتوسط

بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب ( نتجات المشروعمن م)االبتدائي 
 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) للصف الثاني

ما مستوى "الذي ينص على  ،وبذلك تكون الدراسة أجابت عن السؤال الفرعي الثاني    
، االبتدائي الثاني: تحقق المواصفات التربوية في كتب الطالب للرياضيات للصفوف

 "في المملكة العربية السعودية؟ ،الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي
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  (المواصفات التربوية لكتب الطالب)ملخص نتائج المحور األول  1-3-3
لمستويات تحقق المواصفات التربوية العشر  ملخصاً  يتضمنالذي ( 3-1)للجدول  وفقاً   

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :في كتب الطالب للصفوف
 :الثانوي

 (3-1)جدول 
 المواصفات التربوية لكتب الطالب

 الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي :للصفوف
المواص

 فة
 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3 
يقــدم المحتــوى دعمــًا لــتعلم جميــع 

 الطالب

3.21 11٪ 3.11 41٪ 3.31 11٪ 2.11 13٪ 

 منخفضة منخفضة منخفضة ةمنخفض

2 
يتســم المحتــوى بالشــمول والعمــق 

 والتوازن

3.11 13٪ 2.21 11٪ 2.3 12٪ 2.12 11.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة وسطةمت

1 
يتســم المحتــوى بــالترابط المنطقــي 

 والتكامل

3.11 12.1٪ 2.22 14٪ 2.3 12٪ 2.14 14.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة

4 
يشــــجع المحتــــوى الــــتعلم النــــوعي 

 المتعدد المداخل

3.11 13٪ 3.11 11٪ 3.12 14٪ 3.12 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة ةمتوسط

1 
ـــــة  ـــــب محـــــورًا للعملي يجعـــــل الطال

 التعليمية
3.12 

14٪ 3.13 11٪ 3.11 11٪ 3.11 11٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة ةمتوسط

1 
يــدعم المحتــوى معــايير العمليــات 

 الرياضية

2.33 12.4٪ 2.11 11.4٪ 2.11 11٪ 2.13 11٪ 

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة ةمتوسط

1 

يــزود المحتــوى الطالــب بمهمـــات 
ومهــــــــــارات للمــــــــــذاكرة والتنظــــــــــيم 

 الذاتي

3.22 11٪ 3.11 41.1٪ 3.11 41.1٪ 2.11 11.1٪ 

 خفضةمن

 مرتفعة متوسطة متوسطة

1 
يعـــــــزز المحتـــــــوى الشـــــــراكة مـــــــع 

 األسرة

2.11 22.1٪ - - - - - - 

       خفضةمن

1 

يســـــتخدم أدوات وأســـــاليب تقـــــويم 
للتقــــــــــــــويم  ومســـــــــــــتمرةمتنوعـــــــــــــة 
 والمعالجة

3.1 12٪ 3.11 13٪ 3.13 12.1٪ 3.13 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة وسطةمت

32 
يوظـــــــــف التقنيـــــــــة لـــــــــدعم تعلـــــــــم 

 الرياضيات
2.11 12٪ 

 
2.21 1.1٪ 2.13 24٪ 2.44 34.1 

 منخفضة جداً  منخفضة جداً  منخفضة جداً  خفضةمن

مسلللتوى تحقلللق المواصلللفات  للمحلللور األول 
 الكلي

3.11 13٪ 4.66 11٪ 3.11 12٪ 2.34 74٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة
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أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( 3-1)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :األول الكلي للصفوف

الخامس  االبتدائي، الثاني :الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات للصفوف
االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي جاءت في المستوى المتوسط، وجاء كتاب 

ونسبة  ،(2.34)بمتوسط حسابي قيمته  ،الطالب للصف األول الثانوي في المرتبة األولى
إال أنه يقترب من  ،تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المتوسط

مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف  ،(٪13)وتساوي  ،المستوى المرتفع
بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب ( من منتجات المشروع)األول الثانوي 
يليه في المرتبة الثانية كتاب ، متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)للصف العاشر

ة تحقق المواصفات ونسب ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الطالب للصف الثاني المتوسط
مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني  ،(٪12)الكلية تساوي 

بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب ( من منتجات المشروع)المتوسط 
في المرتبة الثالثة كتاب  ويأتي، متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)للصف الثامن 

ونسبة تحقق  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،البتدائيلصف الخامس الالطالب 
مما يدل على أن  ،(٪11)وتساوي  ،المواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى المتوسط
بالمواصفات ( من منتجات المشروع)درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 

( السلسلة األصل من منتجات)التربوية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الخامس 
 ،في حين يأتي كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي في المرتبة األخيرة متوسطة،

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في  ،(3.11)وبمتوسط حسابي قيمته 
درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني  ، وبذلك تكون(٪13)وتساوي  ،المستوى المتوسط

بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب ( نتجات المشروعمن م)االبتدائي 
 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) للصف الثاني

ما مستوى "الذي ينص على  ،وبذلك تكون الدراسة أجابت عن السؤال الفرعي الثاني    
، االبتدائي الثاني: تحقق المواصفات التربوية في كتب الطالب للرياضيات للصفوف

 "في المملكة العربية السعودية؟ ،الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي
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  (المواصفات الفنية لكتب الطالب)ملخص نتائج المحور الثاني    5-4-3

لمستويات تحقق المواصفات الفنية الثالث  ملخصاً  يتضمنالذي ( 2-1)وفقًا للجدول    
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :في كتب الطالب للصفوف

 : الثانوي
 (2- 1)الجدول 

 :المواصفات الفنية لكتب الطالب للصفوف
 الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي طالثاني المتوس الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3.  
 

يتسق الشكل الخارجي 
 .للكتاب

2.21 11.4٪ 2.33 12.4٪ 2.21 11.1٪ 2.11 11٪ 

 مرتفعة متوسطة توسطةم متوسطة

2.  
تتسق مكونات الكتاب 

وعناصره من حيث التصميم 
 .واإلخراج

2.12 14.3٪ 2.11 11.1٪ 2.14 11.3٪ 2.11 11.1٪ 

 مرتفعة مرتفعة رتفعةم مرتفعة

1.  
يتسق الترميز وعالمات 

 .الترقيم في الكتاب 

3.11 11.1٪ 2.11 11.2٪ 2.21 11٪ 2.31 13.1٪ 

 متوسطة مرتفعة رتفعةم متوسطة

 مستوى تحقق المواصفات الكلي
3.14 3.10 67.3٪ 3.15 04.0٪ 3.44 76.7٪ 3.14 

 مرتفعة مرتفعة متوسطة متوسطة

أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( 2- 1)يتضح من الجدول     
الثاني المتوسط، واألول الخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي :الثاني الكلي للصفوف

الخامس االبتدائي، واألول  :أن قيم المتوسطات للصفوف االثانوي جاءت متفاوتة، إ
في المستوى المرتفع، بينما الصف الثاني االبتدائي والثاني المتوسط في جاءت الثانوي 

 ،في المرتبة األولى (الصف الخامس االبتدائي)المستوى المتوسط، وجاء كتاب الطالب 
ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى  ،(2.41)متوسط حسابي قيمته ب

مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس  ،(٪13.1)المرتفع وتساوي 
بالمواصفات الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف ( من منتجات المشروع)االبتدائي 
يليه كتاب الطالب للصف األول الثانوي  مرتفعة،( صلمن منتجات السلسلة األ)الخامس 

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(2.43)بمتوسط حسابي قيمته  ة،في المرتبة الثاني
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مما يدل على أن درجة التزام  ؛(٪12.2)وتساوي  ،الصف  تقع في المستوى المرتفع
واصفات الفنية كما بالم( من منتجات المشروع)كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 ويأتي  ،مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل)تظهر في كتاب الطالب للصف العاشر
وبمتوسط حسابي قيمته  ،كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط في المرتبة الثالثة

وتساوي  ،ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المرتفع ،(2.13)
من منتجات )درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط  ون، وبذلك تك(11.1٪)

من منتجات ) بالمواصفات الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الثامن( المشروع
في حين يأتي كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي في المرتبة  ،مرتفعة( السلسلة األصل

ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي  ،(2.21)بمتوسط حسابي قيمته  ،األخيرة
من ) مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي ؛(11.2٪)

من )بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الثاني ( منتجات المشروع
 .متوسطة( منتجات السلسلة األصل

ما "الذي ينص على  ،الفرعي الثالث وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال    
 الثاني: مستوى تحقق المواصفات الفنية في كتب الطالب للرياضيات للصفوف

في المملكة العربية  ،، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوياالبتدائي
 "السعودية؟

 

  (طالبمواصفات التناول والعرض لكتب ال)ملخص نتائج المحور الثالث    5-4-4
لمستويات تحقق مواصفات التناول والعرض  ملخصاً  يتضمنالذي ( 1-1)وفقًا للجدول    

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط،  :الثالث في كتب الطالب للصفوف
 : واألول الثانوي
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  (المواصفات الفنية لكتب الطالب)ملخص نتائج المحور الثاني    5-4-3

لمستويات تحقق المواصفات الفنية الثالث  ملخصاً  يتضمنالذي ( 2-1)وفقًا للجدول    
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :في كتب الطالب للصفوف

 : الثانوي
 (2- 1)الجدول 

 :المواصفات الفنية لكتب الطالب للصفوف
 الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي طالثاني المتوس الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3.  
 

يتسق الشكل الخارجي 
 .للكتاب

2.21 11.4٪ 2.33 12.4٪ 2.21 11.1٪ 2.11 11٪ 

 مرتفعة متوسطة توسطةم متوسطة

2.  
تتسق مكونات الكتاب 

وعناصره من حيث التصميم 
 .واإلخراج

2.12 14.3٪ 2.11 11.1٪ 2.14 11.3٪ 2.11 11.1٪ 

 مرتفعة مرتفعة رتفعةم مرتفعة

1.  
يتسق الترميز وعالمات 

 .الترقيم في الكتاب 

3.11 11.1٪ 2.11 11.2٪ 2.21 11٪ 2.31 13.1٪ 

 متوسطة مرتفعة رتفعةم متوسطة

 مستوى تحقق المواصفات الكلي
3.14 3.10 67.3٪ 3.15 04.0٪ 3.44 76.7٪ 3.14 

 مرتفعة مرتفعة متوسطة متوسطة

أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( 2- 1)يتضح من الجدول     
الثاني المتوسط، واألول الخامس االبتدائي،  ،الثاني االبتدائي :الثاني الكلي للصفوف

الخامس االبتدائي، واألول  :أن قيم المتوسطات للصفوف االثانوي جاءت متفاوتة، إ
في المستوى المرتفع، بينما الصف الثاني االبتدائي والثاني المتوسط في جاءت الثانوي 

 ،في المرتبة األولى (الصف الخامس االبتدائي)المستوى المتوسط، وجاء كتاب الطالب 
ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف في المستوى  ،(2.41)متوسط حسابي قيمته ب

مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الخامس  ،(٪13.1)المرتفع وتساوي 
بالمواصفات الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف ( من منتجات المشروع)االبتدائي 
يليه كتاب الطالب للصف األول الثانوي  مرتفعة،( صلمن منتجات السلسلة األ)الخامس 

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(2.43)بمتوسط حسابي قيمته  ة،في المرتبة الثاني
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مما يدل على أن درجة التزام  ؛(٪12.2)وتساوي  ،الصف  تقع في المستوى المرتفع
واصفات الفنية كما بالم( من منتجات المشروع)كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 ويأتي  ،مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل)تظهر في كتاب الطالب للصف العاشر
وبمتوسط حسابي قيمته  ،كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط في المرتبة الثالثة

وتساوي  ،ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المرتفع ،(2.13)
من منتجات )درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط  ون، وبذلك تك(11.1٪)

من منتجات ) بالمواصفات الفنية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الثامن( المشروع
في حين يأتي كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي في المرتبة  ،مرتفعة( السلسلة األصل

ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي  ،(2.21)بمتوسط حسابي قيمته  ،األخيرة
من ) مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي ؛(11.2٪)

من )بالمواصفات التربوية كما تظهر في كتاب الطالب للصف الثاني ( منتجات المشروع
 .متوسطة( منتجات السلسلة األصل

ما "الذي ينص على  ،الفرعي الثالث وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال    
 الثاني: مستوى تحقق المواصفات الفنية في كتب الطالب للرياضيات للصفوف

في المملكة العربية  ،، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوياالبتدائي
 "السعودية؟

 

  (طالبمواصفات التناول والعرض لكتب ال)ملخص نتائج المحور الثالث    5-4-4
لمستويات تحقق مواصفات التناول والعرض  ملخصاً  يتضمنالذي ( 1-1)وفقًا للجدول    

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط،  :الثالث في كتب الطالب للصفوف
 : واألول الثانوي
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 (1- 1)الجدول 
 :مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب للصفوف

 الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي 

 
أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور  ( 1- 1)يتضح من الجدول     

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :الثالث الكلي للصفوف
الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات لثالثة صفوف جاءت في المستوى 

بمتوسط  ،لصف األول الثانوي في المرتبة األولىفقد جاء كتاب الطالب ل ؛المتوسط
 ؛(٪13.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تساوي  ،(3.11)حسابي قيمته 

( من منتجات المشروع)مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف األول الثانوي 
من منتجات ) بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف العاشر

 ،يليه كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط في المرتبة الثانية ،متوسطة( السلسلة األصل
مما  ؛(٪11.2)ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته 

( من منتجات المشروع) يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط
من منتجات )والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف الثامن بمواصفات التناول 

في المرتبة الثالثة كتاب الطالب الصف الثاني  ويأتي، متوسطة( السلسلة األصل
ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف  ،(3.13)بمتوسط حسابي قيمته  ،االبتدائي
للصف الثاني االبتدائي مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب  ؛(٪14.1)تساوي 

رقم 
 المواصفة

 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3 
االتســـــــاق والتركيـــــــز والتمـــــــايز فـــــــي يظهـــــــر 

 تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض

2.11 31.3٪ 2.11 21.1٪ 2.41 31.1٪ 2.44 34.1٪ 

 منخفضة جداً  منخفضة جداً  منخفضة منخفضة جداً 

2 
يظهـــــــر االتســـــــاق والتركيـــــــز والتمـــــــايز فـــــــي 

 تصميم الفصول التعليمية وأسلوب العرض

3.12 11.1٪ 3.13 12.4٪ 3.12 12.1٪ 2.13 11.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة

1 
يظهـــــــر االتســـــــاق والتركيـــــــز والتمـــــــايز فـــــــي 

 تصميم الدروس وأسلوب العرض

2.11 11٪ 2.24 11٪ 2.11 11.2٪ 2.11 11.3٪ 

 مرتفعة مرتفعة متوسطة مرتفعة

 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور  الثالث الكلي
4.64 54.6٪ 4.51 53٪ 4.66 55.3٪ 4.05 64.6٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة
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بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف ( من منتجات المشروع)
في حين يأتي كتاب الطالب للصف  متوسطة،( من منتجات السلسلة األصل)الثاني 

ونسبة تحقق المواصفات  ،(3.14)وبمتوسط حسابي قيمته  ،الخامس في المرتبة األخيرة
درجة التزام  ، وبذلك تكون(٪12)تساوي و  ،الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المتوسط
بمواصفات التناول ( من منتجات المشروع)كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 

( من منتجات السلسلة األصل) والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف الخامس
 .متوسطة

ما "الذي ينص على  ،ك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي الرابعوبذل    
 الثاني: مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في كتب الطالب للرياضيات للصفوف

في المملكة العربية  ،، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوياالبتدائي
  "السعودية؟

التناول والعرض مواصفات وفيما يلي ملخص لنتائج مستوى تحقق المواصفات الفنية و   
 :في كتب الرياضيات للصفوف المستهدفة

 (1-1)الجدول 
 التناول والعرضمواصفات مستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية و 

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

1 
 ٪74 2.34 ٪12 3.11 ٪11 4.66 ٪13 3.11 المواصفات التربوية

 متوسطة متوسطة متوسطة ةمتوسط

2 
 ٪01.3 3.14 ٪76.7 3.44 ٪04.0 3.15 ٪67.3 3.10 المواصفات الفنية

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة ةمتوسط

3 
 ٪64.6 4.05 ٪55.3 4.66 ٪53 4.51 ٪54.6 4.64 مواصفات التناول والعرض

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

 ٪13 2.31 ٪14.1 3.14 ٪14 3.12 ٪11 3.14 مستوى تحقق المواصفات الكلي

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

أعاله أن االتساق في المواصفات التربوية لكتب الطالب ( 1-5)يتضح من الجدول  
وفق الترتيب التالي بدءا باألعلى  ،كان بدرجة متوسطة لجميع الصفوف (الرياضيات)

 :اتساقا
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 (1- 1)الجدول 
 :مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب للصفوف

 الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي 

 
أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور  ( 1- 1)يتضح من الجدول     

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :الثالث الكلي للصفوف
الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات لثالثة صفوف جاءت في المستوى 

بمتوسط  ،لصف األول الثانوي في المرتبة األولىفقد جاء كتاب الطالب ل ؛المتوسط
 ؛(٪13.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تساوي  ،(3.11)حسابي قيمته 

( من منتجات المشروع)مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف األول الثانوي 
من منتجات ) بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف العاشر

 ،يليه كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط في المرتبة الثانية ،متوسطة( السلسلة األصل
مما  ؛(٪11.2)ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته 

( من منتجات المشروع) يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط
من منتجات )والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف الثامن بمواصفات التناول 

في المرتبة الثالثة كتاب الطالب الصف الثاني  ويأتي، متوسطة( السلسلة األصل
ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف  ،(3.13)بمتوسط حسابي قيمته  ،االبتدائي
للصف الثاني االبتدائي مما يدل على أن درجة التزام كتاب الطالب  ؛(٪14.1)تساوي 

رقم 
 المواصفة

 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3 
االتســـــــاق والتركيـــــــز والتمـــــــايز فـــــــي يظهـــــــر 

 تصميم بنية الكتاب وأسلوب العرض

2.11 31.3٪ 2.11 21.1٪ 2.41 31.1٪ 2.44 34.1٪ 

 منخفضة جداً  منخفضة جداً  منخفضة منخفضة جداً 

2 
يظهـــــــر االتســـــــاق والتركيـــــــز والتمـــــــايز فـــــــي 

 تصميم الفصول التعليمية وأسلوب العرض

3.12 11.1٪ 3.13 12.4٪ 3.12 12.1٪ 2.13 11.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة

1 
يظهـــــــر االتســـــــاق والتركيـــــــز والتمـــــــايز فـــــــي 

 تصميم الدروس وأسلوب العرض

2.11 11٪ 2.24 11٪ 2.11 11.2٪ 2.11 11.3٪ 

 مرتفعة مرتفعة متوسطة مرتفعة

 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور  الثالث الكلي
4.64 54.6٪ 4.51 53٪ 4.66 55.3٪ 4.05 64.6٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة
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بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف ( من منتجات المشروع)
في حين يأتي كتاب الطالب للصف  متوسطة،( من منتجات السلسلة األصل)الثاني 

ونسبة تحقق المواصفات  ،(3.14)وبمتوسط حسابي قيمته  ،الخامس في المرتبة األخيرة
درجة التزام  ، وبذلك تكون(٪12)تساوي و  ،الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المتوسط
بمواصفات التناول ( من منتجات المشروع)كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي 

( من منتجات السلسلة األصل) والعرض كما تظهر في كتاب الطالب للصف الخامس
 .متوسطة

ما "الذي ينص على  ،ك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي الرابعوبذل    
 الثاني: مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في كتب الطالب للرياضيات للصفوف

في المملكة العربية  ،، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوياالبتدائي
  "السعودية؟

التناول والعرض مواصفات وفيما يلي ملخص لنتائج مستوى تحقق المواصفات الفنية و   
 :في كتب الرياضيات للصفوف المستهدفة

 (1-1)الجدول 
 التناول والعرضمواصفات مستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية و 

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

1 
 ٪74 2.34 ٪12 3.11 ٪11 4.66 ٪13 3.11 المواصفات التربوية

 متوسطة متوسطة متوسطة ةمتوسط

2 
 ٪01.3 3.14 ٪76.7 3.44 ٪04.0 3.15 ٪67.3 3.10 المواصفات الفنية

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة ةمتوسط

3 
 ٪64.6 4.05 ٪55.3 4.66 ٪53 4.51 ٪54.6 4.64 مواصفات التناول والعرض

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

 ٪13 2.31 ٪14.1 3.14 ٪14 3.12 ٪11 3.14 مستوى تحقق المواصفات الكلي

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

أعاله أن االتساق في المواصفات التربوية لكتب الطالب ( 1-5)يتضح من الجدول  
وفق الترتيب التالي بدءا باألعلى  ،كان بدرجة متوسطة لجميع الصفوف (الرياضيات)

 :اتساقا
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 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4
 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .3
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .4
 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .1

كانت أدنى المواصفات " باستخدام التقنية"كما أن المواصفة التربوية المتعلقة 
 .جميع الصفوففي  اتساقاا 

االتساق في المواصفات الفنية فيظهر أنه أعلى منه في المواصفات التربوية أما 
والتناول والعرض، وقد جاءت الصفوف في مستوى االتساق على النحو التالي 

 :بدءا باألعلى اتساقا
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .4
 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .3

 الثاني المتوسطكتاب الطالب للصف  .4
 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .1

بدرجة  (الرياضيات)االتساق في مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب تحقق 
 :وفق الترتيب التالي بدءا باألعلى اتساقا ،متوسطة لجميع الصفوف

 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4
 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .3
 للصف الثاني االبتدائيكتاب الطالب  .4
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .1

التناول والعرض الكلي مواصفات االتساق في المواصفات التربوية والفنية و وتحقق 
وفق الترتيب التالي بدءا  ،بدرجة متوسطة لجميع الصفوف (الرياضيات)لكتب الطالب 
 :باألعلى اتساقا

 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4
 الطالب للصف الثاني المتوسط كتاب .3
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .4
 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .1
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فيما يتعلق  ومن ذلك يظهر أن كتاب الطالب للصف األول الثانوي أعلى الكتب اتساقاا 
وقد يعود ذلك  ،التناول والعرض والمحاور مجتمعةمواصفات بالمواصفات التربوية و 

باإلضافة إلى  ،العديد من الفقرات التربوية تضمنثانوي اللكون كتاب الصف األول 
في حين تم  ،على بنية الفصل وبنية الدرس كما هي في السلسلة األصل محافظته

 .حذفها من بقية الصفوف
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 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4
 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .3
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .4
 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .1

كانت أدنى المواصفات " باستخدام التقنية"كما أن المواصفة التربوية المتعلقة 
 .جميع الصفوففي  اتساقاا 

االتساق في المواصفات الفنية فيظهر أنه أعلى منه في المواصفات التربوية أما 
والتناول والعرض، وقد جاءت الصفوف في مستوى االتساق على النحو التالي 

 :بدءا باألعلى اتساقا
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .4
 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .3

 الثاني المتوسطكتاب الطالب للصف  .4
 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .1

بدرجة  (الرياضيات)االتساق في مواصفات التناول والعرض لكتب الطالب تحقق 
 :وفق الترتيب التالي بدءا باألعلى اتساقا ،متوسطة لجميع الصفوف

 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4
 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .3
 للصف الثاني االبتدائيكتاب الطالب  .4
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .1

التناول والعرض الكلي مواصفات االتساق في المواصفات التربوية والفنية و وتحقق 
وفق الترتيب التالي بدءا  ،بدرجة متوسطة لجميع الصفوف (الرياضيات)لكتب الطالب 
 :باألعلى اتساقا

 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4
 الطالب للصف الثاني المتوسط كتاب .3
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .4
 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .1
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فيما يتعلق  ومن ذلك يظهر أن كتاب الطالب للصف األول الثانوي أعلى الكتب اتساقاا 
وقد يعود ذلك  ،التناول والعرض والمحاور مجتمعةمواصفات بالمواصفات التربوية و 

باإلضافة إلى  ،العديد من الفقرات التربوية تضمنثانوي اللكون كتاب الصف األول 
في حين تم  ،على بنية الفصل وبنية الدرس كما هي في السلسلة األصل محافظته

 .حذفها من بقية الصفوف
 
  



646

647 
 

  (المواصفات التربوية ألدلة المعلم)ملخص نتائج المحور األول  1-3-4
لمستويات تحقق المواصفات التربوية العشر  ملخصاً  يتضمنالذي ( 4-1)للجدول  وفقاً   

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :في أدلة المعلم للصفوف
 :الثانوي

 (14-1)جدول 
 المواصفات التربوية ألدلة المعلم

 والثاني المتوسط، واألول الثانويالثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي،  :للصفوف
رقم 

 المواصفة
 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3.  
المحتوى دعمًا للمعلم يقدم 

 للوصول لجميع الطالب

3.14 44.1٪ 4.70 57٪ 4.55 54.6٪ 3.11 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة منخفضة

2.  
يتسم المحتوى بالشمول والعمق 

 والتوازن

3.11 11.4٪ 4.53 51.7٪ 3.44 60.7٪ 2.31 13٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

1.  
يتسم المحتوى بالترابط 

 المنطقي والتكامل

3.12 12.1٪ 4.55 54.0٪ 4.77 57.5٪ 2.12 11.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة

4.  
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم 

التعلم النوعي  لالتجاه نحو
 المتعدد المداخل

3.11 13.3٪ 4.0 61٪ 3.4 67٪ 2.11 11.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة

1.  
للمعلم يقدم المحتوى دعمًا 

ليجعل الطالب محورًا للعملية 
 التعليمية

3.11 12.1٪ 4.54 51.4٪ 4.56 54.6٪ 3.13 12.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

1.  
يدعم المحتوى المعلم في 
تحقيق معايير العمليات 
 الرياضية لدى الطالب

2.12 11.1٪ 4.07 63.0٪ 4.75 65٪ 3.11 11٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة مرتفعة

1.  
يزود المعلم بمهمات ومهارات 

مهمة تدعم الطالب في 
 المذاكرة والتنظيم الذاتي

3.3 11.1٪ 4.37 13.3٪ 4.44 11٪ 2.22 11.1٪ 

 متوسطة منخفضة منخفضة منخفضة

1.  
يدعم المحتوى فهم المعلمين 
 للرياضيات، وطرائق تقديمها

3.11 41٪ 4.31 14.4٪ 4.46 40.7٪ 3.23 42.4٪ 

 منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة

1.  
يدعم المعلم في استخدام 

أدوات وأساليب تقويم متنوعة 
 ومستمرة للتقويم والمعالجة

3.1 12.1٪ 4.53 51.7٪ 4.54 54.٪ 3.11 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة
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رقم 
 المواصفة

 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

32.  
يوظف التقنية  لدعم تعلم 

 وتعليم الرياضيات

2.31 1٪ 2.11 35.1٪ 2.11 35٪ 2.11 31.1٪ 

 منخفضة جداً  منخفضة منخفضة منخفضة جداً 

مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول 
 الكلي

3.14 12.1٪ 4.53 51.6٪ 4.57 53.7٪ 3.11 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( 1- 1)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :األول الكلي للصفوف
، وجاء دليل المعلم للصف األول (في المستوى المتوسط جميعها)الثانوي جاءت متقاربة 

ونسبة تحقق المواصفات  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي في المرتبة األولى
مما يدل على أن  ؛(٪11.1)وتساوي  ،الكلية لهذا الصف  تقع في المستوى المتوسط

بالمواصفات ( من منتجات المشروع)درجة التزام دليل المعلم للصف األول الثانوي 
( من منتجات السلسلة األصل)التربوية كما تظهر في دليل المعلم للصف العاشر

بمتوسط حسابي  ،يليه في المرتبة الثانية دليل المعلم للصف الثاني المتوسط، متوسطة
مما يدل على أن  ؛(٪12.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي  ،(3.11)ته قيم

بالمواصفات ( من منتجات المشروع)درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني المتوسط 
( من منتجات السلسلة األصل)التربوية كما تظهر في دليل المعلم للصف الثامن 

بمتوسط حسابي قيمته  ،ي االبتدائيدليل المعلم للصف الثان ويأتي بعده، متوسطة
 ،ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المنخفض ،(3.14)

درجة التزام دليل المعلم  ، وبذلك تكون(٪12.1)وتساوي  ،من المستوى المتوسط ويقترب
يل بالمواصفات التربوية كما تظهر في دل( من منتجات المشروع)للصف الثاني االبتدائي 

دليل المعلم الصف ، يليه متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) المعلم للصف الثاني
ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(3.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،الخامس االبتدائي

مما يدل على أن درجة التزام دليل  ؛(٪12.1)وتساوي  ،الصف في المستوى المتوسط
بالمواصفات التربوية كما ( من منتجات المشروع)المعلم للصف الخامس االبتدائي 

 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)تظهر في دليل المعلم للصف الخامس 
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  (المواصفات التربوية ألدلة المعلم)ملخص نتائج المحور األول  1-3-4
لمستويات تحقق المواصفات التربوية العشر  ملخصاً  يتضمنالذي ( 4-1)للجدول  وفقاً   

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :في أدلة المعلم للصفوف
 :الثانوي

 (14-1)جدول 
 المواصفات التربوية ألدلة المعلم

 والثاني المتوسط، واألول الثانويالثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي،  :للصفوف
رقم 

 المواصفة
 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3.  
المحتوى دعمًا للمعلم يقدم 

 للوصول لجميع الطالب

3.14 44.1٪ 4.70 57٪ 4.55 54.6٪ 3.11 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة منخفضة

2.  
يتسم المحتوى بالشمول والعمق 

 والتوازن

3.11 11.4٪ 4.53 51.7٪ 3.44 60.7٪ 2.31 13٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

1.  
يتسم المحتوى بالترابط 

 المنطقي والتكامل

3.12 12.1٪ 4.55 54.0٪ 4.77 57.5٪ 2.12 11.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة

4.  
يقدم المحتوى دعمًا للمعلم 

التعلم النوعي  لالتجاه نحو
 المتعدد المداخل

3.11 13.3٪ 4.0 61٪ 3.4 67٪ 2.11 11.1٪ 

 مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة

1.  
للمعلم يقدم المحتوى دعمًا 

ليجعل الطالب محورًا للعملية 
 التعليمية

3.11 12.1٪ 4.54 51.4٪ 4.56 54.6٪ 3.13 12.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

1.  
يدعم المحتوى المعلم في 
تحقيق معايير العمليات 
 الرياضية لدى الطالب

2.12 11.1٪ 4.07 63.0٪ 4.75 65٪ 3.11 11٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة مرتفعة

1.  
يزود المعلم بمهمات ومهارات 

مهمة تدعم الطالب في 
 المذاكرة والتنظيم الذاتي

3.3 11.1٪ 4.37 13.3٪ 4.44 11٪ 2.22 11.1٪ 

 متوسطة منخفضة منخفضة منخفضة

1.  
يدعم المحتوى فهم المعلمين 
 للرياضيات، وطرائق تقديمها

3.11 41٪ 4.31 14.4٪ 4.46 40.7٪ 3.23 42.4٪ 

 منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة

1.  
يدعم المعلم في استخدام 

أدوات وأساليب تقويم متنوعة 
 ومستمرة للتقويم والمعالجة

3.1 12.1٪ 4.53 51.7٪ 4.54 54.٪ 3.11 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة
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رقم 
 المواصفة

 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

32.  
يوظف التقنية  لدعم تعلم 

 وتعليم الرياضيات

2.31 1٪ 2.11 35.1٪ 2.11 35٪ 2.11 31.1٪ 

 منخفضة جداً  منخفضة منخفضة منخفضة جداً 

مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول 
 الكلي

3.14 12.1٪ 4.53 51.6٪ 4.57 53.7٪ 3.11 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور ( 1- 1)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :األول الكلي للصفوف
، وجاء دليل المعلم للصف األول (في المستوى المتوسط جميعها)الثانوي جاءت متقاربة 

ونسبة تحقق المواصفات  ،(3.11)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي في المرتبة األولى
مما يدل على أن  ؛(٪11.1)وتساوي  ،الكلية لهذا الصف  تقع في المستوى المتوسط

بالمواصفات ( من منتجات المشروع)درجة التزام دليل المعلم للصف األول الثانوي 
( من منتجات السلسلة األصل)التربوية كما تظهر في دليل المعلم للصف العاشر

بمتوسط حسابي  ،يليه في المرتبة الثانية دليل المعلم للصف الثاني المتوسط، متوسطة
مما يدل على أن  ؛(٪12.1)ونسبة تحقق المواصفات الكلية تساوي  ،(3.11)ته قيم

بالمواصفات ( من منتجات المشروع)درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني المتوسط 
( من منتجات السلسلة األصل)التربوية كما تظهر في دليل المعلم للصف الثامن 

بمتوسط حسابي قيمته  ،ي االبتدائيدليل المعلم للصف الثان ويأتي بعده، متوسطة
 ،ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المنخفض ،(3.14)

درجة التزام دليل المعلم  ، وبذلك تكون(٪12.1)وتساوي  ،من المستوى المتوسط ويقترب
يل بالمواصفات التربوية كما تظهر في دل( من منتجات المشروع)للصف الثاني االبتدائي 

دليل المعلم الصف ، يليه متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) المعلم للصف الثاني
ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(3.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،الخامس االبتدائي

مما يدل على أن درجة التزام دليل  ؛(٪12.1)وتساوي  ،الصف في المستوى المتوسط
بالمواصفات التربوية كما ( من منتجات المشروع)المعلم للصف الخامس االبتدائي 

 .متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)تظهر في دليل المعلم للصف الخامس 
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ملا "وبذلك تكون الدراسلة قلد أجابلت علن السلؤال الفرعلي الخلامس اللذي يلنص عللى     
 الثلللاني: المواصلللفات التربويلللة فلللي أدللللة المعللللم للرياضللليات للصلللفوفمسلللتوى تحقلللق 

، الخللامس االبتلللدائي، الثللاني المتوسللط، واألول الثلللانوي فللي المملكللة العربيلللة االبتللدائي
 "السعودية؟

  (المواصفات الفنية ألدلة المعلم)ملخص نتائج المحور الثاني   5-4-5
ستويات تحقق المواصفات الفنية الثالث لم ملخصاً  يتضمنالذي ( 1-1)وفقًا للجدول    

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :في أدلة المعلم للصفوف
 : الثانوي

 (1- 1)الجدول 
 :مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم للصفوف

 الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي
قم ر 

 المواصفة
 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3. 
شكل الخارجي للدليل من حيث جودة يتسق ال

 األغلفة

2.1 11.1٪ 2.21 11.1٪ 2.21 11.1٪ 2.31 12٪ 

 متوسطة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

2. 
التصميم  حيثتتسق مكونات الدليل وعناصره من 

 واإلخراج

2.11 11٪ 2.12 11.1٪ 2.11 11٪ 2.11 13.1٪ 

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

 وعالمات الترقيم في الدليليتسق الترميز  .1
2.1 11.1٪ 2.11 11.1٪ 2.11 11.1٪ 2.11 11.1٪ 

    

 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
3.47 77.7٪ 3.5 04.4٪ 3.17 04.4٪ 3.53 01.4٪ 

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

 
المحور الثاني  أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات( 1-1)يتضح من الجدول 

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي  :الكلي للصفوف
جاءت متفاوتة، وجاءت جميعها في المستوى المرتفع، وجاء دليل المعلم للصف األول 

ونسبة تحقق المواصفات  ،(2.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي في المرتبة األولى
مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف  ؛(٪14.3)الكلية لهذا الصف تساوي 

بالمواصفات الفنية كما تظهر في دليل المعلم ( من منتجات المشروع)األول الثانوي 

652 
 

يليه دليل المعلم للصف الخامس  ، مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل)للصف العاشر
ونسبة تحقق المواصفات  ،(2.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،ئي في المرتبة الثانيةاالبتدا

مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف الخامس  ؛(٪11.1)الكلية تساوي 
بالمواصفات التربوية كما تظهر في دليل المعلم ( من منتجات المشروع) االبتدائي

في المرتبة الثالثة دليل  ويأتي، تفعةمر ( من منتجات السلسلة األصل)للصف الخامس
ونسبة تحقق المواصفات  ،(2.41)بمتوسط حسابي قيمته  ،لصف الثاني المتوسطلالمعلم 

مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم  ؛(٪11.3) وتساوي مرتفعة،الكلية لهذا الصف 
هر في دليل بالمواصفات الفنية كما تظ( من منتجات المشروع)للصف الثاني المتوسط 

في حين يأتي دليل المعلم   مرتفعة،( من منتجات السلسلة األصل)المعلم للصف الثامن 
ونسبة  ،(2.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،للصف الثاني االبتدائي في المرتبة األخيرة

من المستوى  ويقترب ،تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المرتفع
درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني  ، وبذلك تكون(٪11.1)وتساوي  ،المتوسط

بالمواصفات الفنية كما تظهر في دليل المعلم للصف ( من منتجات المشروع)االبتدائي 
 .مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) الثاني
ما " الذي ينص على ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي السادس    

، االبتدائي الثاني: تحقق المواصفات الفنية في أدلة المعلم للرياضيات للصفوفمستوى 
 "في المملكة العربية السعودية؟ ،الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي

 
  (مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم)ملخص نتائج المحور الثالث   5-4-6

لمستويات تحقق مواصفات التناول والعرض  ملخصاً  يضمنالذي ( 1-1)وفقًا للجدول    
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط،  :الثالث في أدلة المعلم للصفوف

 : واألول الثانوي



649

649 
 

ملا "وبذلك تكون الدراسلة قلد أجابلت علن السلؤال الفرعلي الخلامس اللذي يلنص عللى     
 الثلللاني: المواصلللفات التربويلللة فلللي أدللللة المعللللم للرياضللليات للصلللفوفمسلللتوى تحقلللق 

، الخللامس االبتلللدائي، الثللاني المتوسللط، واألول الثلللانوي فللي المملكللة العربيلللة االبتللدائي
 "السعودية؟

  (المواصفات الفنية ألدلة المعلم)ملخص نتائج المحور الثاني   5-4-5
ستويات تحقق المواصفات الفنية الثالث لم ملخصاً  يتضمنالذي ( 1-1)وفقًا للجدول    

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :في أدلة المعلم للصفوف
 : الثانوي

 (1- 1)الجدول 
 :مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم للصفوف

 الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي
قم ر 

 المواصفة
 المواصفات

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3. 
شكل الخارجي للدليل من حيث جودة يتسق ال

 األغلفة

2.1 11.1٪ 2.21 11.1٪ 2.21 11.1٪ 2.31 12٪ 

 متوسطة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

2. 
التصميم  حيثتتسق مكونات الدليل وعناصره من 

 واإلخراج

2.11 11٪ 2.12 11.1٪ 2.11 11٪ 2.11 13.1٪ 

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

 وعالمات الترقيم في الدليليتسق الترميز  .1
2.1 11.1٪ 2.11 11.1٪ 2.11 11.1٪ 2.11 11.1٪ 

    

 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
3.47 77.7٪ 3.5 04.4٪ 3.17 04.4٪ 3.53 01.4٪ 

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

 
المحور الثاني  أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات( 1-1)يتضح من الجدول 

الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي  :الكلي للصفوف
جاءت متفاوتة، وجاءت جميعها في المستوى المرتفع، وجاء دليل المعلم للصف األول 

ونسبة تحقق المواصفات  ،(2.12)بمتوسط حسابي قيمته  ،الثانوي في المرتبة األولى
مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف  ؛(٪14.3)الكلية لهذا الصف تساوي 

بالمواصفات الفنية كما تظهر في دليل المعلم ( من منتجات المشروع)األول الثانوي 
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يليه دليل المعلم للصف الخامس  ، مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل)للصف العاشر
ونسبة تحقق المواصفات  ،(2.1)بمتوسط حسابي قيمته  ،ئي في المرتبة الثانيةاالبتدا

مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف الخامس  ؛(٪11.1)الكلية تساوي 
بالمواصفات التربوية كما تظهر في دليل المعلم ( من منتجات المشروع) االبتدائي

في المرتبة الثالثة دليل  ويأتي، تفعةمر ( من منتجات السلسلة األصل)للصف الخامس
ونسبة تحقق المواصفات  ،(2.41)بمتوسط حسابي قيمته  ،لصف الثاني المتوسطلالمعلم 

مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم  ؛(٪11.3) وتساوي مرتفعة،الكلية لهذا الصف 
هر في دليل بالمواصفات الفنية كما تظ( من منتجات المشروع)للصف الثاني المتوسط 

في حين يأتي دليل المعلم   مرتفعة،( من منتجات السلسلة األصل)المعلم للصف الثامن 
ونسبة  ،(2.11)وبمتوسط حسابي قيمته  ،للصف الثاني االبتدائي في المرتبة األخيرة

من المستوى  ويقترب ،تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تقع في المستوى المرتفع
درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني  ، وبذلك تكون(٪11.1)وتساوي  ،المتوسط

بالمواصفات الفنية كما تظهر في دليل المعلم للصف ( من منتجات المشروع)االبتدائي 
 .مرتفعة( من منتجات السلسلة األصل) الثاني
ما " الذي ينص على ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي السادس    

، االبتدائي الثاني: تحقق المواصفات الفنية في أدلة المعلم للرياضيات للصفوفمستوى 
 "في المملكة العربية السعودية؟ ،الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي

 
  (مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم)ملخص نتائج المحور الثالث   5-4-6

لمستويات تحقق مواصفات التناول والعرض  ملخصاً  يضمنالذي ( 1-1)وفقًا للجدول    
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط،  :الثالث في أدلة المعلم للصفوف

 : واألول الثانوي



650

651 
 

 (1-1)الجدول 
  :مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم للصفوف

 واألول الثانوي الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط،

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3.  
 

والتمايز يظهر االتساق والتركيز 
في تصميم بنية الكتاب وأسلوب 

 العرض

2.11 31.2٪ 2.12 24.2٪ 2.12 24.2٪ 2.11 21.1 

 منخفضة منخفضة جداً  منخفضة جداً  داً منخفضة ج

2.  

يظهر االتساق والتركيز والتمايز 
في تصميم الفصول التعليمية 

 وأسلوب العرض

2.41 12.4٪ 3.11 12.1٪ 3.12 12.1٪ 2.3 12 

 متوسطة متوسطة توسطةم مرتفعة

1.  

يظهر االتساق والتركيز والتمايز 
في تصميم الدروس وأسلوب 

 العرض

2.13 11٪ 2.13 11.1٪ 2.1 11.1٪ 2.14 13.2 

 مرتفعة مرتفعة رتفعةم مرتفعة

 مستوى تحقق المواصفات الكلي
4.74 57.6٪ 4.71 56.0٪ 4.60 56٪ 4.7 64.4٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

أعاله أن قيم المتوسطات الحسابية لمواصفات المحور  ( 1-1)يتضح من الجدول     
الثاني االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول  :الثالث الكلي للصفوف

الثانوي جاءت متفاوتة، إال أن قيم المتوسطات لجميع الصفوف جاءت في المستوى 
بمتوسط حسابي  ،المتوسط، وجاء دليل المعلم للصف األول الثانوي في المرتبة األولى

مما يدل  ؛(٪11.1)لصف  تساوي ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا ا ،(3.1)قيمته 
( من منتجات المشروع)على أن درجة التزام دليل المعلم للصف األول الثانوي 

من منتجات )بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في دليل المعلم للصف العاشر
 ،يليه دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي في المرتبة الثانية ،متوسطة( السلسلة األصل

 ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تساوي ،(3.11)حسابي قيمته  بمتوسط
من ) مما يدل على أن درجة التزام دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي ؛(11.1٪)

بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في دليل المعلم للصف الثاني ( منتجات المشروع
يأتي دليل المعلم للصف الخامس في في حين ، متوسطة( من منتجات السلسلة األصل)

ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(3.12)وبمتوسط حسابي قيمته  ،المرتبة الثالثة
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درجة التزام دليل  ، وبذلك تكون(٪11.1)وتساوي  ،الصف تقع في المستوى المتوسط
بمواصفات التناول والعرض ( من منتجات المشروع)المعلم للصف الخامس االبتدائي 

 ،متوسطة( من منتجات السلسلة األصل) كما تظهر في دليل المعلم للصف الخامس
بمتوسط  ،لصف الثاني المتوسطلفي المرتبة األخيرة دليل المعلم  - وبفارق بسيط -يأتي 

مما  ،(٪11)ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا الصف تساوي  ،(3.11)حسابي قيمته 
( من منتجات المشروع)علم للصف الثاني المتوسط يدل على أن درجة التزام دليل الم

من منتجات )بمواصفات التناول والعرض كما تظهر في دليل المعلم للصف الثامن 
 .متوسطة( السلسلة األصل

ما " الذي ينص على ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي السابع    
 الثاني: المعلم للرياضيات للصفوفمستوى تحقق مواصفات التناول والعرض في أدلة 

، الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية االبتدائي
 "السعودية؟

 
التناول والعرض مواصفات وفيما يلي ملخص لنتائج مستوى تحقق المواصفات الفنية و   

 :في أدلة المعلم الرياضيات للصفوف المستهدفة
 (1-1)الجدول 

 التناول والعرضمواصفات ستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية و م

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي
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النسبة 
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المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3.  
 المواصفات التربوية 

3.14 12.1٪ 4.53 51.6٪ 4.57 53.7٪ 3.11 11.1٪ 

 متوسطة متوسطة توسطةم متوسطة

 المواصفات الفنية  .2
3.47 77.7٪ 3.5 04.4٪ 3.17 04.4٪ 3.53 01.4٪ 

 مرتفعة مرتفعة رتفعةم مرتفعة

 مواصفات التناول والعرض  .1
4.74 57.6٪ 4.71 56.0٪ 4.60 56٪ 4.7 64.4٪ 

 متوسطة متوسطة توسطةم متوسطة

 مستوى تحقق المواصفات الكلي
3.11 12.1٪ 3.12 11.1٪ 3.12 14٪ 2.21 11٪ 

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة
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 واألول الثانوي الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط،

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3.  
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2.  
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ونسبة تحقق المواصفات الكلية لهذا  ،(3.12)وبمتوسط حسابي قيمته  ،المرتبة الثالثة
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أعاله أن االتساق في المواصفات التربوية ألدلة المعلم ( 7-5)يتضح من الجدول 
وفق الترتيب التالي بدءا باألعلى  ،كان بدرجة متوسطة لجميع الصفوف (الرياضيات)

 :اتساقا
 دليل المعلم للصف األول الثانوي .5

 دليل المعلم للصف الثاني المتوسط .6
 دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي .7
 دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي .0

والتطوير المهني للمعلمين " باستخدام التقنية"كما أن المواصفة التربوية المتعلقة 
 .أدنى المواصفات اتساقا في جميع الصفوفكانت 

االتساق في المواصفات الفنية فيظهر أنه أعلى منه في المواصفات التربوية أما 
التناول والعرض، وقد جاءت الصفوف في مستوى االتساق على النحو مواصفات و 

 :بدءا باألعلى اتساقا ،التالي

 دليل المعلم للصف األول الثانوي .5
 الخامس االبتدائيدليل المعلم للصف  .6

 دليل المعلم للصف الثاني المتوسط .7
 دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي .0

كان بدرجة متوسطة  (الرياضيات)االتساق في مواصفات التناول والعرض ألدلة المعلم 
 :وفق الترتيب التالي بدءا باألعلى اتساقا ،لجميع الصفوف

 دليل المعلم للصف األول الثانوي .5

 للصف الثاني المتوسطدليل المعلم  .6
 دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي .7
 دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي .0

التناول والعرض الكلي ألدلة مواصفات االتساق في المواصفات التربوية والفنية و وكان 
وفق الترتيب التالي بدءا باألعلى  ،المعلم الرياضيات بدرجة متوسطة لجميع الصفوف

 :اتساقا
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 المعلم للصف األول الثانوي دليل .5

 دليل المعلم للصف الثاني المتوسط .6
 دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي .7
 دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي .0

فيما يتعلق  ومن ذلك يظهر أن دليل المعلم للصف األول الثانوي أعلى الكتب اتساقاا 
وقد يعود ذلك  ،مجتمعة التناول والعرض والمحاورمواصفات بالمواصفات التربوية و 

العديد من الفقرات التربوية التي تم  تضمنثانوي اللكون دليل المعلم للصف األول 
 .حذفها من بقية الصفوف في كتاب الطالب

ما " والذي ينص على ،وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال األول الرئيس   
المواصفات التربوية والفنية  مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للرياضيات مع

الثاني : التناول والعرض كما تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيل للصفوفمواصفات و 
 "واألول الثانوي؟، الثاني المتوسط، االبتدائي، الخامس االبتدائي

 ملخص النتائج لدراسة المجال الثاني  5-3

بة كتب الرياضيات تقويم مدى مناس"لعرض ملخص نتائج دراسة المجال الثاني    
الخامس االبتدائي، الثاني  ،الثاني االبتدائي: للمجتمع السعودي وبيئة المتعلمين للصفوف

يتم تناولها وفق محورين كما وردت في الفصل الرابع لكتب " المتوسط، واألول الثانوي
 :الطالب كما يلي

  (سعوديمناسبة كتب الرياضيات للمجتمع ال)ملخص نتائج المحور األول  5-3-4
مناسبة  مواصفاتلمستويات تحقق  ملخصاً  يتضمنالذي ( 32-1)للجدول  وفقاً   

الثاني االبتدائي،  :لكتب الطالب للصفوف الثالثالمحتوى لثقافة المجتمع السعودي 
 :الخامس االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي
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 (32-1)الجدول  
 : مواصفات مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي لكتب للصفوف

 واألول الثانوي  ،والثاني  المتوسط، والخامس االبتدائي ،الثاني االبتدائي

 المواصفة م
 ثانويالول األ  متوسطالثاني ال االبتدائي خامسال االبتدائي ثانيال

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 مراعاة الهوية اإلسالمية 3
2.21 11.1٪ 2.22 11.1٪ 2.13 11.2٪ 3.12 14.3٪  

 متوسطة مرتفعة متوسطة متوسطة

 مراعاة الهوية الوطنية 2
2.11 11.2٪ 1.22 322٪ 2.22 11.1٪ 3.11 12.1٪ 

 ةمتوسط متوسطة مرتفعة مرتفعة

1 
مراعاة التشريعات والنظم 

 والبيئات المحلية

2.12 11.1٪ 2.11 11.11٪ 2.31 12.1٪ 3.11 
12.11

٪ 

 مرتفعة متوسطة مرتفعة مرتفعة

مستوى تحقق مواصفات 
 المحور األول الكلي

2.11 11.1٪ 2.44 13.44٪ 2.31 12.1٪ 3.12 
 

12.1٪ 

 متوسطة متوسطة مرتفعة مرتفعة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمحور مناسبة المحتوى ( 32-1)ويظهر من الجدول 
 ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المحور األول  ،2،311لثقافة المجتمع السعودي 

بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للصف الخامس  ،٪13،21 ونسبة التحقق تساوي
يليه الصف الثاني . ٪13،44 ونسبة تحققه تساوي ،مرتفعةدرجة تحققه ، و 2،44

وبذلك تكون درجة  ،2.11حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور ،االبتدائي
حيث بلغت قيمة المتوسط  ،متوسطالثم الثاني . ٪11.1ونسبة تحققه  ،مرتفعةتحققه 

قه ونسبة تحق ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحققه  ،2.31الحسابي لهذا المحور
 الصف االول الثانوي حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور وأخيراً . 12.1٪
 .٪12.13ونسبة تحققه  ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحققه  ،3.11

قد تحقق  السعودي المجتمع لثقافة المحتوى مناسبةومما سبق يتضح أن محور    
فقد تحققت مواصفة مراعاة الهوية اإلسالمية بدرجة متوسطة في  ،بدرجة متوسطة

ومراعاة التشريعات  ،مراعاة الهوية الوطنية :جميع الصفوف، بينما تحققت المواصفتان
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بدرجة مرتفعة في كتابي الصفين الثاني االبتدائي والخامس  ،والنظم والبيئات المحلية
 .الثاني المتوسط واألول الثانوي وبدرجة متوسطة في كتابي الصفين االبتدائي، 

ما "الذي ينص على  ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي الثامن    
الثاني االبتدائي، الخامس : مستوى تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوف

لثقافة ، االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية
 "في ضوء تحليل محتواها؟ المجتمع

 
كتب الرياضيات لبيئة محتوى مناسبة )ملخص نتائج المحور الثاني  5-3-3

  (المتعلمين
لمستويات تحقق مواصفات مناسبة  ملخصاً  يتضمنالذي ( 33-1)للجدول  وفقاً   

الثاني االبتدائي، الخامس  :لكتب الطالب للصفوف الثالثالمحتوى لثقافة المتعلمين 
 :االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي

 (33-1)الجدول  
 :مواصفات مناسبة المحتوى لبيئة المتعلمين لكتب الطالب للصفوف

 واألول الثانوي  ،والثاني  المتوسط، والخامس االبتدائي ،الثاني االبتدائي 

 م
 المواصفة

 
 

 ثانويال األول متوسطالثاني ال تدائيالخامس االب الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3 
مالءمة المحتوى مع 

 خبرات الطالب

2.13 11.2٪ 2.21 11.2٪ 2.11 11.1٪ 1.22 322٪ 

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

2 

مالءمة مقروئية 
محتوى الكتاب 

 واألشكال

3.13 11.1٪ 3.21 43.1٪ 2.11 11.11٪ 2.11 13.1٪ 

 مرتفعة مرتفعة منخفضة متوسطة

1 

مالءمة المحتوى 
للخصائص العمرية 

 للمرحلة

1.22 322٪ 3.11 11.1٪ 2.14 11٪ 1.22 322٪ 

 مرتفعة مرتفعة متوسطة مرتفعة

مواصفات مستوى تحقق 
 المحور الثاني الكلي

2.21 11٪ 3.11 11.1٪ 2.12 14.41٪ 2.11 11.2٪ 

 مرتفعة مرتفعة متوسطة مرتفعة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمحور مناسبة المحتوى ( 33-1)ويظهر من الجدول     
ونسبة التحقق  ة،مرتفعوبذلك تكون درجة تحقق المحور الثاني  ،2،4111لبيئة المتعلمين 



655

655 
 

 (32-1)الجدول  
 : مواصفات مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي لكتب للصفوف

 واألول الثانوي  ،والثاني  المتوسط، والخامس االبتدائي ،الثاني االبتدائي

 المواصفة م
 ثانويالول األ  متوسطالثاني ال االبتدائي خامسال االبتدائي ثانيال

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 مراعاة الهوية اإلسالمية 3
2.21 11.1٪ 2.22 11.1٪ 2.13 11.2٪ 3.12 14.3٪  

 متوسطة مرتفعة متوسطة متوسطة

 مراعاة الهوية الوطنية 2
2.11 11.2٪ 1.22 322٪ 2.22 11.1٪ 3.11 12.1٪ 

 ةمتوسط متوسطة مرتفعة مرتفعة

1 
مراعاة التشريعات والنظم 

 والبيئات المحلية

2.12 11.1٪ 2.11 11.11٪ 2.31 12.1٪ 3.11 
12.11

٪ 

 مرتفعة متوسطة مرتفعة مرتفعة

مستوى تحقق مواصفات 
 المحور األول الكلي

2.11 11.1٪ 2.44 13.44٪ 2.31 12.1٪ 3.12 
 

12.1٪ 

 متوسطة متوسطة مرتفعة مرتفعة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمحور مناسبة المحتوى ( 32-1)ويظهر من الجدول 
 ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المحور األول  ،2،311لثقافة المجتمع السعودي 

بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للصف الخامس  ،٪13،21 ونسبة التحقق تساوي
يليه الصف الثاني . ٪13،44 ونسبة تحققه تساوي ،مرتفعةدرجة تحققه ، و 2،44

وبذلك تكون درجة  ،2.11حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور ،االبتدائي
حيث بلغت قيمة المتوسط  ،متوسطالثم الثاني . ٪11.1ونسبة تحققه  ،مرتفعةتحققه 

قه ونسبة تحق ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحققه  ،2.31الحسابي لهذا المحور
 الصف االول الثانوي حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور وأخيراً . 12.1٪
 .٪12.13ونسبة تحققه  ،متوسطةوبذلك تكون درجة تحققه  ،3.11

قد تحقق  السعودي المجتمع لثقافة المحتوى مناسبةومما سبق يتضح أن محور    
فقد تحققت مواصفة مراعاة الهوية اإلسالمية بدرجة متوسطة في  ،بدرجة متوسطة

ومراعاة التشريعات  ،مراعاة الهوية الوطنية :جميع الصفوف، بينما تحققت المواصفتان
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بدرجة مرتفعة في كتابي الصفين الثاني االبتدائي والخامس  ،والنظم والبيئات المحلية
 .الثاني المتوسط واألول الثانوي وبدرجة متوسطة في كتابي الصفين االبتدائي، 

ما "الذي ينص على  ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الفرعي الثامن    
الثاني االبتدائي، الخامس : مستوى تمثيل محتوى كتب الرياضيات للصفوف

لثقافة ، االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي في المملكة العربية السعودية
 "في ضوء تحليل محتواها؟ المجتمع

 
كتب الرياضيات لبيئة محتوى مناسبة )ملخص نتائج المحور الثاني  5-3-3

  (المتعلمين
لمستويات تحقق مواصفات مناسبة  ملخصاً  يتضمنالذي ( 33-1)للجدول  وفقاً   

الثاني االبتدائي، الخامس  :لكتب الطالب للصفوف الثالثالمحتوى لثقافة المتعلمين 
 :االبتدائي، الثاني المتوسط، واألول الثانوي

 (33-1)الجدول  
 :مواصفات مناسبة المحتوى لبيئة المتعلمين لكتب الطالب للصفوف

 واألول الثانوي  ،والثاني  المتوسط، والخامس االبتدائي ،الثاني االبتدائي 

 م
 المواصفة

 
 

 ثانويال األول متوسطالثاني ال تدائيالخامس االب الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

3 
مالءمة المحتوى مع 

 خبرات الطالب

2.13 11.2٪ 2.21 11.2٪ 2.11 11.1٪ 1.22 322٪ 

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

2 

مالءمة مقروئية 
محتوى الكتاب 

 واألشكال

3.13 11.1٪ 3.21 43.1٪ 2.11 11.11٪ 2.11 13.1٪ 

 مرتفعة مرتفعة منخفضة متوسطة

1 

مالءمة المحتوى 
للخصائص العمرية 

 للمرحلة

1.22 322٪ 3.11 11.1٪ 2.14 11٪ 1.22 322٪ 

 مرتفعة مرتفعة متوسطة مرتفعة

مواصفات مستوى تحقق 
 المحور الثاني الكلي

2.21 11٪ 3.11 11.1٪ 2.12 14.41٪ 2.11 11.2٪ 

 مرتفعة مرتفعة متوسطة مرتفعة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمحور مناسبة المحتوى ( 33-1)ويظهر من الجدول     
ونسبة التحقق  ة،مرتفعوبذلك تكون درجة تحقق المحور الثاني  ،2،4111لبيئة المتعلمين 
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ودرجة ، 2،11بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للصف األول الثانوي . ٪13،31تساوي
حيث بلغت  ،يليه الصف الثاني المتوسط. ٪11،22ونسبة تحققه تساوي ،مرتفعةتحققه 

ونسبة  ،مرتفعةوبذلك تكون درجة تحققه  ،2.11قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور
ي حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا ثم الثاني االبتدائ. ٪14.41تحققه 
الصف  وأخيراً . ٪11ونسبة تحققه  ،مرتفعةوبذلك تكون درجة تحققه  ،2.21المحور
وبذلك تكون درجة  ،3.11حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور ؛الخامس
 .٪ 11.1ونسبة تحققه  ،متوسطةتحققه 

بدرجة مرتفعة  في كتب  "خبرات الطالب مالءمة المحتوى مع"وقد تحققت المواصفة      
ت قتحقو . واألول الثانوي ،الثاني المتوسط ،الخامس االبتدائي ،الثاني االبتدائي :الصفوف

الثاني  :بدرجة مرتفعة في كتاب الصفين "مالءمة مقروئية محتوى الكتاب"المواصفة 
وبدرجة   ،تدائيوبدرجة متوسطة في كتاب الصف الثاني االب ،المتوسط واألول الثانوي

مالءمة المحتوى للخصائص "بينما تحققت المواصفة . منخفضة في كتاب الصف الخامس
 ،والثاني المتوسط ،الثاني االبتدائي :لصفوفابدرجة مرتفعة في كتب  "العمرية للمرحلة
 .وبدرجة متوسطة في كتاب الصف الخامس االبتدائي ،واألول الثانوي

وى مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين في وفيما يلي ملخص لنتائج مست  
 :كتب الرياضيات للصفوف المستهدفة

 (32-1)الجدول 

 ثقافة المجتمع وبيئة المتعلمينالمحتوى لمستوى مناسبة 
 

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

4.  
 

مناسبة المحتوى  لثقافة 
 المجتمع السعودي

2.11 11.1٪ 2.44 13.44٪ 2.31 12.1٪ 3.12 
 

12.1٪ 

 متوسطة متوسطة مرتفعة ةمرتفع

1.  
مناسبة المحتوى لبيئة 

 المتعلمين

2.21 11٪ 3.11 11.1٪ 2.12 14.41٪ 2.11 11.2٪ 

 مرتفعة مرتفعة توسطةم مرتفعة

 مستوى تحقق المواصفات الكلي
2.13 11٪ 2.32 11٪ 2.1 11٪ 2.2 11٪ 

 متوسطة مرتفعة متوسطة مرتفعة
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أعاله أن مستوى مناسبة كتب الطالب لثقافة المجتمع ( 43-5)يتضح من الجدول 
ومتوسطة السعودي كان بدرجة مرتفعة للصفين الثاني االبتدائي والخامس االبتدائي، 

 :بدءا باألعلى تمثيالا  ،وفق الترتيب التالي ،للصفين الثاني المتوسط واألول الثانوي
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .7

 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .41
 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .44

 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .43
أنه أعلى منه في مناسبة المحتوى لثقافة ومناسبة المحتوى لبيئة المتعلمين يظهر 

بدءا  ،وقد جاءت الصفوف في مستوى االتساق على النحو التالي ،المجتمع السعودي
 :باألعلى تمثيالا 
 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .7

 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .41

 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .44
 ئيكتاب الطالب للصف الخامس االبتدا .43

األول الثانوي، الثاني  :مستوى تمثيل كتب الرياضيات كان بدرجة مرتفعة للصفوف
 .المتوسط، والثاني االبتدائي، ومتوسطة للصف الخامس االبتدائي

كان  (الرياضيات)تمثيل المحتوى لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين الكلي لكتب الطالب 
 :بدءا باألعلى تمثيالا  ،وفق الترتيب التالي ،بدرجة متوسطة لجميع الصفوف

 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .7

 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .41
 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .44
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .43

ما مدى " الذي ينص على ،وبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الرئيس الثاني
، الخامس االبتدائي، الثاني االبتدائي الثاني: تب الرياضيات المواءمة للصفوفمناسبة ك

المجتمع في المملكة العربية السعودية وبيئة  لثقافةالمتوسط، واألول الثانوي 
 "المتعلمين؟
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ودرجة ، 2،11بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للصف األول الثانوي . ٪13،31تساوي
حيث بلغت  ،يليه الصف الثاني المتوسط. ٪11،22ونسبة تحققه تساوي ،مرتفعةتحققه 

ونسبة  ،مرتفعةوبذلك تكون درجة تحققه  ،2.11قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور
ي حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا ثم الثاني االبتدائ. ٪14.41تحققه 
الصف  وأخيراً . ٪11ونسبة تحققه  ،مرتفعةوبذلك تكون درجة تحققه  ،2.21المحور
وبذلك تكون درجة  ،3.11حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المحور ؛الخامس
 .٪ 11.1ونسبة تحققه  ،متوسطةتحققه 

بدرجة مرتفعة  في كتب  "خبرات الطالب مالءمة المحتوى مع"وقد تحققت المواصفة      
ت قتحقو . واألول الثانوي ،الثاني المتوسط ،الخامس االبتدائي ،الثاني االبتدائي :الصفوف

الثاني  :بدرجة مرتفعة في كتاب الصفين "مالءمة مقروئية محتوى الكتاب"المواصفة 
وبدرجة   ،تدائيوبدرجة متوسطة في كتاب الصف الثاني االب ،المتوسط واألول الثانوي

مالءمة المحتوى للخصائص "بينما تحققت المواصفة . منخفضة في كتاب الصف الخامس
 ،والثاني المتوسط ،الثاني االبتدائي :لصفوفابدرجة مرتفعة في كتب  "العمرية للمرحلة
 .وبدرجة متوسطة في كتاب الصف الخامس االبتدائي ،واألول الثانوي

وى مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين في وفيما يلي ملخص لنتائج مست  
 :كتب الرياضيات للصفوف المستهدفة

 (32-1)الجدول 

 ثقافة المجتمع وبيئة المتعلمينالمحتوى لمستوى مناسبة 
 

 المواصفات المواصفة

 األول الثانوي الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

4.  
 

مناسبة المحتوى  لثقافة 
 المجتمع السعودي

2.11 11.1٪ 2.44 13.44٪ 2.31 12.1٪ 3.12 
 

12.1٪ 

 متوسطة متوسطة مرتفعة ةمرتفع

1.  
مناسبة المحتوى لبيئة 

 المتعلمين

2.21 11٪ 3.11 11.1٪ 2.12 14.41٪ 2.11 11.2٪ 

 مرتفعة مرتفعة توسطةم مرتفعة

 مستوى تحقق المواصفات الكلي
2.13 11٪ 2.32 11٪ 2.1 11٪ 2.2 11٪ 

 متوسطة مرتفعة متوسطة مرتفعة
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أعاله أن مستوى مناسبة كتب الطالب لثقافة المجتمع ( 43-5)يتضح من الجدول 
ومتوسطة السعودي كان بدرجة مرتفعة للصفين الثاني االبتدائي والخامس االبتدائي، 

 :بدءا باألعلى تمثيالا  ،وفق الترتيب التالي ،للصفين الثاني المتوسط واألول الثانوي
 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي .7

 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .41
 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .44

 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .43
أنه أعلى منه في مناسبة المحتوى لثقافة ومناسبة المحتوى لبيئة المتعلمين يظهر 

بدءا  ،وقد جاءت الصفوف في مستوى االتساق على النحو التالي ،المجتمع السعودي
 :باألعلى تمثيالا 
 كتاب الطالب للصف األول الثانوي .7

 كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط .41

 كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .44
 ئيكتاب الطالب للصف الخامس االبتدا .43
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 التوصيات والمقترحات  4- 5
 فيما يلي يتم عرض بعض التوصيات التي من شأنها تجويد كتب الطالب وأدلة     

الخامس االبتدائي، الثاني  ،الثاني االبتدائي)للصفوف المستهدفة  ،المعلم للرياضيات
 :كما يلي ،(المتوسط، األول الثانوي

مواصفات التوصيات والمقترحات المرتبطة بنتائج المواصفات التربوية والفنية و  1-1-3
 :التناول والعرض الخاصة بكتب الطالب

 عدم مطابقة بنية كتب الرياضيات مع نظيرتها من السلسلة  وءفي ض
وفق تصميم كتب  ،قترح إعادة النظر في كتب الطالب للمشروعيُ ، (ماجروهيل)األصل

الفصل التمهيدي، وفصول المعرفة : بحيث تتضمن أربعة أجزاء ،السلسلة األصل
لتدريب ، واLooking Ahead، وفصل التعلم الالحق General lessonsالرياضية

والبد من دراسة ، Preparing for standardized testsعلى االختبارات المعيارية 
لتحديد الموقف المناسب في  ؛وبالتالي على أداء الطالب ،تأثير ذلك على تدريسها

 .تلك النتائج وءض

  ُ؛قترح إضافة صفحة معايير الرياضيات المدرسية للصف في مقدمات كتب الطالبي 
 ،لطالب وأولياء األمور بعد مواءمتها مع المحتوى للصفوف المستهدفةلتكون معلنة ل

 Scavengerوتضمين صفحة  ،وفي افتتاحية الفصول ،وربطها بكل درس في الفهرس

hunt ،وكذلك معايير تكوين المعنى واالستدالل الرياضي للمرحلة الثانوية. 

  إضافة دروس فصل البداية الذكيةStart Smart ي االبتدائي، الثان :للصفوف
وفي حالة تعذر ذلك يتم  ،والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، في مقدمات الكتاب

دروس تغطي ( 1)بحيث يتضمن  ،إضافة هذا المحتوى إلى الموقع اإللكتروني
مجاالت األعداد والعمليات، والجبر، والقياس، والهندسة، وتحليل البيانات، وحل 

مزودة بصور  ،لى هيئة مشكالت ترتبط بواقع الحياةالمشكالت، ومراعاة تصميمها ع
 .من الواقع

  النظر في إضافة دروس الفصل الصفريChapter Zero،  وفصل أدوات الهندسة
Geometry Toolsللتأكد من استعداد الطالب لدراسة الهندسة بتقديم األساسيات  ؛
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تاحته في الموقع وا   ،التي يحتاجون إليها لدراسة فصول الكتاب للصف األول الثانوي
تضمين جميع الرموز باللغتين  المقترح ومن ،كتروني الخاص بعد تطويره وتفعيلهلاإل

 .ليسهل رجوع الطالب إليها ،في هذا الفصل

  بإضافة اختبار  ،لسلسلة األصلافي كتاب  هيالمحافظة على بنية الفصل كما
 الثاني :للصفوف ، Practice Test، واالختبارات التراكميةMid-Chapterالمنتصف 
ضافة  االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، ودروس التوسع المحذوفة، وا 

للمحتوى  اً الذي يقدم ملخص ،Study Guide and Reviewدليل الدراسة والمراجعة 
 ،بنمطية واضحة وفق التسلسل المنطي للدروس داخل الفصل امنظم ،الرياضي

والثاني المتوسط، والمراجعة التراكمية االبتدائي لخامس ويختتم به كل فصل للصفوف ا
Spiral Review ويمكن تحقيق ذلك في دليل المعلم أو ، للصف الثاني االبتدائي
 .البوابة اإللكترونية

   إضافة فقرة المفردات الجديدة New Vocabulary،  ومراجعة المفرداتReview 

Vocabulary مزودة برقم الصفحة ،ةفي بداية الفصل للصفوف المستهدف. 

  في الكتاب للسلسلة األصل بإضافة فقرة المراجعة  هيالمحافظة على بنية الدرس كما
 Get Ready for the، وفقرة استعد للدرس الالحق Spiral Reviewالحلزونية 

Next Lesson،  وفقرة االختبار المعياري Test Practiceكما  ،في نهاية كل درس
ويمكن تحقيق ذلك في دليل ، الخامس االبتدائي، والثاني المتوسط ين في األصل للصف

 .المعلم أو البوابة اإللكترونية

  إضافة دروس مسائل العلومProblem solving in Science ،    ومسائل الدراسات
 ومسائل في الصحة    ، Problem solving in Social Studiesاالجتماعية  

Problem Solving in Health ،  ودروس القراءة لحل المشكلةReading to 

Solve Problems،  كما هي في المواضع المشابهة لكتب السلسلة األصل للصفوف
 .المستهدفة
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  إضافة دروس معامل الهندسةGeometry Lab ودروس البرمجيات الهندسية ،
Geometry Software Lab،  ودروس معمل برنامج البيانات المجدولةSpread 

Sheet Lab ودروس المعمل التقني للرسم ، Graphing Technology Lab،  والتي
 . تم اختزالها من كتب الطالب للصف الثاني المتوسط، والصف األول الثانوي

 ضافة جميع التدريبات الموجودة في كتب السلسلة األصل، حيث يالحظ اختالف إ
ال سيما  ،ألصللسلسلة ااواضح في عدد ونوع التدريبات بين كتب المشروع وكتب 

يمكن تحقيقه  في  الصف الثاني المتوسط والصف األول الثانوي، وفي حال تعذر ذلك
 .دليل المعلم أو البوابة اإللكترونية

  إضافة فقرةStep-by-Step Solution   ًمفصلة لبعض التمارين في  التي تقدم حلوال
ف األول للص Practice and "Problem Solvingوحل المسائل  التدربمرحلة 
 .الثانوي

  إضافة فقرة +  P.S.I Team في إطار حل  ،في بداية دروس حل المشكالت
الخامس  ينالتعلم التعاوني للصف أسلوبوالتي تشير للطالب والمعلم إلى  ،المشكلة

 . االبتدائي، والثاني المتوسط

 مثل ،توفير الفقرات التي تدعم مهارات القراءة عند الطالب:Reading in the 

Content أو ،Math Reading in   ،في الكتاب وعلى الرابط  ،وغيرهاMath 

online،  توجه الطالب إلى محتوى إلكتروني يدعم التعلم المستقل وفق بدورها التي
كما  ،لكل مرحلة، أو المصادر الورقية التي توجه إليها كتب الصفوف المستهدفة قدراته

 .مع توثيقها بإدراج المصدر ،هدفةهي في كتب السلسلة األصل للصفوف المست

 لكتروني إضافة الكتاب اإلebook على  ،للصفوف المستهدفة على الموقع اإللكتروني
والذي يوفر العديد من المصادر واألدوات الدراسية  ،غرارلكتاب السلسلة األصل

التي يمكن الوصول إليها من خالل روابط إلكترونية على نفس  ،المقروءة والمسموعة
 .فحةالص
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 لكترونية التي تدعم التعلم الذاتي وفق حاجات الطالب وأنماط تعلمهمتوفير البدائل اإل، 
 Extra Examples ،Personal Tutor ،Graphing Technology :مثل

Personal Tutor ،Math in Motion ،Review Vocabulary ، Home work 

help، فة على الرابط التي توفرها كتب السلسلة األصل للصفوف المستهدMath 

Online . 

 مثل كتيبات  ،توفير مصادر التعلم من المواد التعليمية المختلفة في الموقع اإللكتروني
 Study Guide and Intervention) ,(Math Triumph)المتأخرين دراسيًا 

Masters) والكتيبات اإلثرائية ،Enrichmentإعادة التدريس  تاب، وكتيReteach ،
 .Math Onlineلسلسلة األصل في فقرة كتب اوتوجيه الطالب إليها على غرار 

 مثل ،بتوفير مصادر التقويم الورقية واإللكترونية ،دعم مجال التقويم في كتب الطالب :
 Gridded-Response وفقرة   Multiple-Choice Questions  فقرة

Questionsباإلضافة إلى  ،اإللكترونية لفكرة اإلجابة عن األسئلة اً التي تقدم شرح
، Sractice test & Standardized test  شروط متعددة لطريقة تحديد اإلجابة

في مالحق  Selected Answers، وصفحات Self check quizzesوكذلك  
محددة برقم  ،والتي تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة ،الكتاب

 ،للطالب واألسرة والمعلم اوتقييمي أعلمي اً لتكون مرجع ؛التدريب والدرس والصفحة
 .وتكون متاحة من خالل محتوى إلكتروني

   إللكترونية التي توجه إليها كتب الطالب للسلسلة اتوفير نماذج مختلفة من االختبارات
أو  …Get Ready for Chapterاختبارات تشخيصية في فقرة أكانت سواء  ،األصل

واالختبارات التراكمية  Mid-Chapter ,  Chapter Testفصل اختبارات منتصف ال
 .إلشارة إليها بشكل صريح في تلك الصفحاتاو  ،أو المعيارية

 كتيب الطالب : إثراء كتب الطالب للصفوف المستهدفة بالمالحق المتمثلة في
Student Handbookبنك المفاهيم والمهارات ،  Concepts and Skills Bank ،

، قاموس Preparing for Standardized Testالتدريب على االختبارات المعيارية 
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محددة برقم  ،والتي تتضمن مفاتيح إلجابات التدريبات واالختبارات المقننة ،الكتاب
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 كتيب الطالب : إثراء كتب الطالب للصفوف المستهدفة بالمالحق المتمثلة في
Student Handbookبنك المفاهيم والمهارات ،  Concepts and Skills Bank ،

، قاموس Preparing for Standardized Testالتدريب على االختبارات المعيارية 
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، Problem-Solving Projects، مشاريع حل المشكالت Glossaryالمصطلحات 
، للصفوف WorkMatأوراق العملو  ،Looking Aheadوفصل التعلم الالحق 

وأنماط تعلمهم، وفي حالة المستهدفة لدعم التعلم الذاتي والتعليم وفق حاجات الطالب 
 . تتضمن هذه الفقرات CDsويزود الطالب بـ  ،نترنتتعذر ذلك يتم إضافتها على اإل

  تزويد الكتب بصفحةSymbols،  التي تعرض أبرز الصيت الرياضية والرموز
على الغالف الداخلي  ،متكامالً  اً رياضي اً فتوفر للطالب مرجع ؛المضمنة في الكتاب
 .الب في الصف الخامس االبتدائي، والصف الثاني المتوسطالخلفي لكتاب الط

  توفير مصادر التعلم الورقية مثلStudy notebook،  الذي يعد وسيلة فاعلة للطالب
لتنظيم أفكاره، ومساعد لتعلمه، لتدريب الطالب على أسلوب تدوين المالحظات للصف 

 . األول الثانوي

 لتعزيز  ؛لصور الموجودة في كتاب الطالبثرائية واالتأكد من توثيق المعلومات اإل
 .مهارات البحث العلمي، وغرس األمانة العلمية لدى الطالب للصفوف المستهدفة

 بأن يكون غالف كتاب الطالب من النوع المناسب  ،االهتمام بجودة األغلفة ونوعيتها
 .لالستعمال المتكرر مع جودة التثبيت

 لالستعمال وفق ثقافة الكتاب المدرسي في  ةاالهتمام بجودة الورق ونوعيته المناسب
 .المملكة العربية السعودية

 واالهتمام  ،إعادة تنسيق صفحات الكتاب بعد إضافة الفقرات المشار إليها أعاله
 .وتباعد األسطر والهوامش في سائر الكتاب  ه،بنمطية بنط الخط ونوع

 وكذلك  ،ى الكتاب٪ من محتو 12بحيث تعكس  ،إعادة تصميم أغلفة الكتب الخارجية
ضافة فقرة   About theتصميم األغلفة الداخلية ليأخذ التصميم الخارجي للغالف، وا 

Graphics، التي تصف صورة الغالف وارتباطها بالمحتوى لكتاب الطالب للصفوف: 
 .الخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي
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 هجائي وحرفألرقام المتسلسلة تأخذ ا ،سقةناترقيم صفحات المقدمات بطريقة مت 
 .وكذلك المالحق بعد إضافتها ،ليكون مستقاًل عن بقية الفصول للصفوف المستهدفة

مواصفات التوصيات والمقترحات المرتبطة بنتائج المواصفات التربوية والفنية و  5-4-3
 :التناول والعرض الخاصة بدليل المعلم

  وفق تصميم كتب الطالب للسلسلة األصلالمحافظة على بنية دليل المعلم للمشروع، 
 General الفصل التمهيدي، وفصول المعرفة الرياضية: بحيث تتضمن أربعة أجزاء

lessons وفصل التعلم الالحق ،Looking Ahead والتدريب على االختبارات ،
مع اإلشارة إلى هذا التصميم في  ،Preparing for standardized testsالمعيارية 
ن لم يتم إضافتها في كتاب الطالب ،لدليلمقدمات ا  .وا 

  إضافة دروس فصل البداية الذكيةStart Smart الثاني االبتدائي، الخامس  :للصفوف
وفصل أدوات ،Chapter Zero االبتدائي، والثاني المتوسط، ودروس الفصل الصفري 

ن تعذر  ،في مقدمات الدليل للصف األول الثانوي، Geometry Toolsالهندسة   توا 
إضافتها في كتاب الطالب، مع إضافة الفقرات التي توجه المعلم إلى أهمية تقديم هذه 

لمراجعة المعلومات والمكتسبات السابقة التي يحتاجها الطالب  ؛الفصول بشكل صريح
 .وكيفية تنفيذها وربطها بمحتوى إلكتروني على الموقع ،لدراسة محتوى الكتاب

 بإضافة إرشادات  ،لسلسلة األصلا كتابفي  هيصل كما المحافظة على بنية الف
،  Practice Test، واالختبارات التراكميةMid-Chapterحول اختبار المنتصف 

ضافة دليل الدراسة والمراجعة   Study Guide andودروس التوسع المحذوفة، وا 

Review،  حجية المفرداتأفقرة صانع و Vocabulary Puzzle Maker ، الذي
 Anticipation)وفقرة  دليل التوقع  ،متعددة لتمثيل المفردات الرياضية اً طرقيتضمن 

Guide،  وفقرةLesson-by-Lesson Review لتنمية مهارات الدراسة لدى طالبه، 
. يسهل تذكرهابحيث  ،مدعمة باألمثلة بشكل مبسط ،بتقديم األفكار الرئيسة للدروس

واإلرشادات   ،Study guide and Reviewصفحات دليل المراجعة والمذاكرة  في
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والثاني االبتدائي الخامس  ين يختتم به كل فصل للصف والذي ،المصاحبة لها
 .المتوسط، والمراجعة التراكمية للصف الثاني االبتدائي

   اإلشارة إلى أهمية مشروع الفصل والوحدة في دليل المعلمUnit project -Real-

world،  توجه المعلم إلى ربط المعرفة الرياضية المضمنة في الوحدة بواقع  والتي
الطالب، كما أنها توجه المعلم إلى الطرق المناسبة لتدريب الطالب على البحث 

 .تطبيق الرياضيات في سياقات أخرى للصفوف المستهدفةو  ،واالستكشاف

 1-  افة إرشادات بإض ،لسلسلة األصلافي كتاب  هيالمحافظة على بنية الدرس كما
 Get، وفقرة استعد للدرس الالحق Spiral Reviewحول فقرة المراجعة الحلزونية 

Ready for the Next Lesson،  فقرة االختبار المعياري و Test  Practice  في
 . الخامس االبتدائي، والثاني المتوسط ينللصف ،كما في األصل ،نهاية كل درس

 إضافة فقرة مصادر إضافية للدرس Additional Lesson Resources ، ومصادر
وفقرة تهيئة بيئة ،Transparencies  لتهيئة البيئة الصفية التي تتضمن الشفافيات

 Interactiveتعليمية ناجحة توجه المعلم إلى كيفية تهيئة الفصول التفاعلية 

Classroom، حاسوبية لتدريبات  اواالستفادة من القرص المرن الذي يحتوي عروض
،  واألدوات التقنية للمعلم Other Print Products ة ومطبوعات أخرىفصلي

Teacher Tech Tools واألدوات التقنية للطالب ، Student Tech Tools  إلى
 .مخططات الدروس والفصول

  إضافة دروس مسائل العلومProblem solving in Science ،    ومسائل الدراسات
 ومسائل في الصحة    ، Problem solving in Social Studiesاالجتماعية  

Problem Solving in Health  ودروس القراءة لحل المشكلة ،Reading to 

Solve Problems،  كما هي في  ،اإلرشادات والمشاريع المصاحبة لها لدليل المعلمو
خالل توفير  واالهتمام بحل المشكالت من ،المواضع المشابهة لكتب السلسلة األصل

 Real-World Problemمثل)تدريبات متنوعة تغطي المحتوى الرياضي لكل درس 

Solving Graphic Novels, Word Problem Solving )للصفوف المستهدفة. 
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 أقراص ورش عمل : مثل ،إضافة مصادر التطوير المهني والتعريف بهاDVD 

Workshops، نترنتوروابط البرامج التدريبية على اإلOnline Courses ،  َوبرامج
 Personalized .Professionalمهني حسب حاجة كل معلم الالتطوير 

Development   في مقدمات الدليل، وفقرة التطوير المهنيProfessional 

Development لكترونية التي تظهر في مخطط كل فصل تتضمن روابط المكتبة اإل
ية ودروسًا تطبيقية الستراتيجيات تدريسية والتي تعرض دروسًا نموذج ،التابعة للشركة

والتي تشير إليها المستهدفة،  للصفوفلسلسلة األصل ا دليل على غرار  ،محددة
 .ومخطط الفصل في أدلة المعلم للسلسلة األصل للصفوف المستهدفة ،المقدمات

  إضافة صفحات روابط لقاعدة البحوثThe Research Base  التي تغطي البرامج
، وكيف تساعد البحوث المستمرة مع الطالب والمعلمين واألكاديميين والخبراء الرياضية

في بناء جميع برامج الرياضيات من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر 
وتوفير المحتوى اإللكتروني الذي يحققها  ،على أسس قوية متينة في مقدمات الدليل

 .للصفوف المستهدفة

 رياضيات بالمواد األخرىإضافة فقرة عالقة ال More Cross-Curricular 

Connections والتي توجه المعلم إلى المشاركة مع  ،في مقدمات كل وحدة أو فصل
معلمي المواد األخرى لتطبيق المفاهيم الرياضية في سياقات أخرى للصفوف 

 .المستهدفة

  إضافة فقرة حقائق أكثر متعة More Fun Facts في مقدمات الوحدات أو الفصول، 
والتي تزود المعلم بمعلومات ثقافية ترفيهية متنوعة توجه المعلم لربط أهداف الفصل 

 .أو الوحدة بواقع حياة الطالب

  إثراء دليل المعلم للصفوف المستهدفة بالمالحق المتوفرة في كتب الطالب والمتمثلة
 Concepts اهيم والمهارات، بنك المفStudent Handbookكتيب الطالب : في

and Skills Bank التدريب على االختبارات المعيارية ،Preparing for 

Standardized Test قاموس المصطلحات ،Glossaryأوراق العمل ، WorkMat ،
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للصفوف المستهدفة لدعم التعلم الذاتي والتعليم وفق حاجات الطالب وأنماط تعلمهم، 
تاحتها على الموقع ،واإلرشادات المصاحبة لها تتضمن هذه  CDsوتزويد المعلم بـ  ،وا 

 . الفقرات

  إضافة فصل مشاريع حل المشكالتProblem-Solving Projects وفصل التعلم ،
في ملحق دليل المعلم واإلرشادات التي توجه المعلم  Looking Aheadالالحق 

 .لكيفية تنفيذ هذه المشروعات في نهاية العام للصفوف المستهدفة

 مصفوفة : إضافة الكتيب المرفق مع دليل المعلم على أن يتضمن الفقرات التالية
 Activate المدى والتتابع بعد مواءمتها مع محتوى الكتب، فقرة تنشيط المعرفة السابقة

Prior Knowledge  ، وجداول التعلم في صفحةReading strategies  ، وفقرة
توجه   To the student ي صفحةف   Reminder to students ذكر الطالب

فقرة مهام المعلم و  ،المعلم إلى تنبيه طالبه إلى الهدف العام من دراسة هذا المحتوى
Teacher Works  في صفحة Technology Solutions  ، وفقرة  استراتيجية

، وفقرة نصيحة خبير والتلخيص Cooperative Group Strategies  التعلم التعاوني
 Summarizing والخامس االبتدائي والثاني المتوسط االبتدائي الثاني :للصفوف. 

  إضافة صور للكتب المرتبطة مع كتاب الرياضيات للصف الواحد  ضمن فقرة البرامج
 Three Horizontally Aligned المستخدمة للرسم والتمثيل ومصادر الصور

Programs في مقدمات الدليل. 

  إضافة صفحة السنة الدراسية The school year التي  ،في مقدمات دليل المعلم
بما يتوافق مع موعد  ،يوضح تقسيم محتوى كتاب الطالب ابياني اً تقدم مخطط

 .االختبارات التقويمية للصفوف المستهدفة

  إضافة نماذج االختبارات المعياريةPreparing for standardized tests  التي
واإلرشادات التي تساعد المعلم في تدريب طالبه  ،ترتبط بالمعرفة والمهارات المطلوبة

في الصفحات  Answer Sheet Practiceمزودة بأوراق اإلجابة  ،على هذه النماذج
 (.سبوعية، والشهريةاليومية، واأل)ومزودة بحلولها  ،الختامية
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 من النوع  اً بأن يكون غالف دليل المعلم سميك ،االهتمام بجودة األغلفة ونوعيتها
على غرار جودة الدليل من  ،بسلك حلزوني متين اً ومثبت ،(hard cover) المقو ى

 .وكذلك جودة الورق ونوعيته المناسب لالستعمال المتكرر ،السلسلة األصل

 واالهتمام بنمطية  ،إعادة تنسيق صفحات الدليل بعد إضافة الفقرات المشار إليها أعاله
 .ر الدليلوتباعد األسطر والهوامش في سائ هبنط الخط ونوع

  إبراز حلول التدريبات في دليل المعلم بخط أحمر غامق على غرار وضوحها في
الدليل األصل، ووضعها في المكان المناسب عند التدريبات على صورة كتاب الطالب 

 .المتضمن في الدليل أو في الهوامش بتسلسل منطقي منظم

لثقافة المجتمع السعودي التوصيات والمقترحات المتعلقة بمناسبة المحتوى  5-4-4
  :ومالءمته لبيئة المتعلمين

  تمي ز محتوى الكتب بتوافقه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتعزيزه للسلوكيات
لذا تؤكد الدراسة على استغالل هذه  ؛واألخالق الحميدة لدى الطالب بدرجة مرتفعة

الميزة للكتاب بالشكل األمثل، والحرص على تفعيل مواضع توافرها من ِقَبل المعلم 
 .أثناء التطبيق

 نظرًا النخفاض  ؛تحققت مراعاة محتوى الكتب للهوية اإلسالمية بدرجة متوسطة
ل علمية من وعدم تضمينه نصوصًا ودالئ ،مستوى تعزيز المحتوى للجانب اإليماني

. القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك أسماء ومآثر العلماء المسلمين إال فيما ندر
وبناًء على ذلك يلزم تدعيم محتوى الكتب بالمزيد من النصوص والدالئل العلمية 
من القرآن والسنة فيما يخدم مجال الرياضيات، واإلشارة إلى علماء المسلمين الذين 

ويمكن أن يتم ذلك التدعيم من خالل األمثلة . ذا العلم خاصةأسهموا في تطور ه
 .أو الصور أو غيرها

  حيث ، يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمع السعودي وثوابته الدينية بشكل  عال 
سواء  ،ويخلو تقريبًا مما يخالف تلك العادات والثوابت ،يتضمن إشارات عديدة لها
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وعليه ينبغي المحافظة . واألشكال التوضيحية في األمثلة والتدريبات أو الصور
 .على تمي ز محتوى الكتب في هذا الجانب

  يؤكد محتوى الكتب على ثقافة األعمال المهنية بمختلف مجاالتها وأنواعها، من
إال أنه لوحظ تركيزه أحيانًا على التدريبات التي  ،تجارة وزراعة وحرف مهنية وغيرها

مما يستدعي إعادة صياغة ما يمكن تغيير صياغته من تنم ي النزعة االستهالكية، 
 .تلك األمثلة والتدريبات، لتصبح ذات صبغة إنتاجية

  من أجل تعزيز الهوية الوطنية أكثر، فإن محتوى الكتب في حاجة إلى إثرائه
 ،بالمزيد من اإلشارات واألمثلة واألنشطة المتعلقة بمجاالت خدمة المجتمع

عيات الخيرية والكشافة وغيرها، وخاصًة بالنسبة لمحتوى كالحمالت التطوعية والجم
كتابي الصفين الثاني المتوسط واألول الثانوي، حيث لوحظ انخفاض المؤشر 

ويمكن استغالل هذا المجال في تقديم إحصاءات . الخاص بالمشاركة المجتمعية
الم حقيقية لحمالت التبرعات التي تنظمها المملكة العربية السعودية لدول الع

 .المختلفة، وتناول أسماء جمعيات خيرية سعودية، واإلشادة بذلك

  ينبغي تضمين محتوى كتاب الصف األول الثانوي تحديدًا المزيد من اإلضاءات
منجزات الوطن وثرواته، ودعوة الطالب للحفاظ عليها وتطويرها، واستخدام تلك  عن

حصاءات ودالئل تخدم مواضيع ا لرياضيات من البيئة النماذج أيضًا كأمثلة وا 
وذلك لرفع درجة تحقق مواصفة مراعاة النظم والتشريعات والبيئات . المحلية

 .المحلية، والتي تأثرت بهذا القصور

  مما أث ر كذلك على تحقق مراعاة النظم والبيئات المحلية بمحتوى الكتب عدم ارتفاع
عم المحتوى بإضافات لذا ينبغي د. مستوى مراعاته لتنوع البيئات المحلية السعودية

تؤكد على تعدد أقاليم البيئة السعودية واختالفها الجغرافي والبيئي، من خالل إضافة 
 .مسميات وصور توض ح هذا التنوع الذي تمي زت به المملكة العربية السعودية
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  ،امتاز محتوى الكتب بربطه الرياضيات بالعلوم األخرى وتكامله معها بدرجة مرتفعة
من خالل إيراد األمثلة  ،كيزه أكثر على الربط بمادة التربية البدنيةولكن لوحظ تر 

وعليه تحتاج األمثلة والتدريبات إلى . العديدة التي تحوي ممارسات رياضية مختلفة
 .لتحقيق التوازن بين فروع المعرفة المتنوعة ،مراجعة

  دية بين استخدم محتوى الكتب أنشطة وتدريبات كثيرة ومتنوعة تراعي الفروق الفر
الطالب، وتشمل مستوياتهم المتفاوتة، األمر الذي جعلها مالئمة لكل الطالب ممن 

ويبقى على المعلم الحرص . ُيصن فون فوق أو ضمن أو دون المستوى المتوسط
على إعطاء كل طالب التدريبات المناسبة له، للوصول به إلى أقصى ما تسمح به 

 .قدراته

  الثاني المتوسط واألول الثانوي، ظهر انخفاض على خالف محتوى كتابي الصفين
والخامس االبتدائي لبيئة  البتدائي مستوى مراعاة محتوى كتابي الصفين الثاني

من خالل األنشطة والتدريبات وأساليب التقويم، وتمث لت أبرز مواضع عدم  ،الطالب
وص التوافق مع البيئة في أسماء األشخاص وأنواع الحيوانات المستخدمة في نص

حاجة إلى بهذين الكتابين في ولذا فإن التدريبات واألنشطة الواردة . التدريبات
عادة نظر ا وفق ما يتناسب مع البيئة السعودية، حتى تتالءم ملتكييفه ؛مراجعة وا 

 .مع خبرات الطالب بشكل  أفضل

  بالنسبة للصور والرسوم واألشكال التوضيحية، ات ضح تنوعها وتناسبها مع بيئة
الطالب ومع خبراتهم، وكذلك وقوعها في مكان  مناسب ضمن النص المرتبطة به، 

إال أن وجود بعض األخطاء المطبعية . حيث تحققت تلك المؤشرات بدرجة مرتفعة
البتدائي، وكذا عدم ات ساق الصور والرسوم المدرجة بكتاب الصف الخامس افي 

 االبتدائي عدد  من الصور مع مضامين المحتوى والمرفقة بكتابي الصفين الثاني
والخامس االبتدائي، إال أن هاتين المالحظتين أث رتا على مالءمة مقروئية محتوى 
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  ،امتاز محتوى الكتب بربطه الرياضيات بالعلوم األخرى وتكامله معها بدرجة مرتفعة
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 .قدراته

  الثاني المتوسط واألول الثانوي، ظهر انخفاض على خالف محتوى كتابي الصفين
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حاجة إلى بهذين الكتابين في ولذا فإن التدريبات واألنشطة الواردة . التدريبات
عادة نظر ا وفق ما يتناسب مع البيئة السعودية، حتى تتالءم ملتكييفه ؛مراجعة وا 

 .مع خبرات الطالب بشكل  أفضل

  بالنسبة للصور والرسوم واألشكال التوضيحية، ات ضح تنوعها وتناسبها مع بيئة
الطالب ومع خبراتهم، وكذلك وقوعها في مكان  مناسب ضمن النص المرتبطة به، 

إال أن وجود بعض األخطاء المطبعية . حيث تحققت تلك المؤشرات بدرجة مرتفعة
البتدائي، وكذا عدم ات ساق الصور والرسوم المدرجة بكتاب الصف الخامس افي 

 االبتدائي عدد  من الصور مع مضامين المحتوى والمرفقة بكتابي الصفين الثاني
والخامس االبتدائي، إال أن هاتين المالحظتين أث رتا على مالءمة مقروئية محتوى 
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الكتب واألشكال لتتحقق بدرجة متوسطة، واستلزمتا إعادة تنسيق مواضع تلك 
 .لتوضيحيةالصور والرسوم ا

  تأث رت مقروئية محتوى الكتب أيضًا بوجود عدد  من األخطاء المطبعية، والتي ظهر
منها  بعضوالخامس االبتدائي، وظهر االبتدائي كتابي الصفين الثاني في معظمها 

ومن أبرزها إيراد كلمة ليس لها عالقة  ،كتاب الصف الثاني المتوسطفي 
وعليه تحتاج طباعة الكتب إلى مراجعة  .بالمعطيات، بنص الفقرة أو التدريب
عادة طباعة مواضع الخلل  .وتعديل وا 

  ات سمت لغة الكتب بتسلسل األفكار وترابطها بدرجة  مرتفعة، فظهرت بنية الكتب
لكن المحتوى لم يخُل من األخطاء اللغوية  ،مترابطة على مستوى الفصول والدروس

بالحركات أو رفع مجرور، أو أخطاء التي تمث لت في أخطاء نحوية كتشكيل  خاطئ  
إمالئية كأخطاء  في مواضع استخدام عالمات الترقيم، أو أخطاء في صياغة بعض 

 االبتدائي وترك زت مثل تلك األخطاء اللغوية بكتابي الصفين الثاني. الجمل
 .والخامس االبتدائي، وكلها تحتاج إلى تدقيق وتصحيح

  محتوى الكتب بعض المصطلحات والمفاهيم من ناحية  لغوية  أخرى، استخدمت في
أو غير الواضحة الداللة بالنسبة للطالب، مما أث ر على مقروئية  ،غير المناسبة

وبناًء على ذلك ينبغي مراجعة المفردات والمصطلحات التي استخدمتها . المحتوى
أو  ،الكتب والتحقق من مالءمتها لمستوى فهم الطالب، واستبدالها بأخرى مناسبة

 .رح معناها وتفسيرها كلما لزم األمرش

  لطالب بدرجة مرتفعة، لتحققت مالءمة محتوى الكتب للخصائص العمرية للمرحلة
أو من حيث مالءمة الصور  ،من حيث مراعاته لحاجات الطالب وميولهم سواء

وأخيرًا من حيث مناسبة األنشطة  ،وكذلك حجم الخط واأللوان المستخدمة ،واألشكال
كتاب الصف في للمرحلة العمرية للطالب، عدا بعض المواضع  والتدريبات
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ها صورة أعلى من مستوى فيالتي ورد فيها تدريب أو أدرجت  ،الخامس االبتدائي
 .ولذلك ينبغي حذف مثل تلك المواضع أو تبسيطها. لطالبلالمرحلة العمرية 

  لإلسهام في  ؛باأللوان -على أقل تقدير- االبتدائيةطباعة كتاب التمارين للمرحلة
 .التعبير عن فكرة المسألة وتعزيز التشويق لدى الطالب

 جازات في جميع المسائل  بحسب األمر الملكي تعديل أيام الدوام الرسمي واإل
ألن تحليل الكتب تم   ؛أثناء عرض النتائج  إلى ذلكولم ينوه  ،الصادر بذلك

 .األمر الملكي االنتهاء منه   قبل صدور
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 .مكة المكرمة، غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى
دور المنهج المدرسي نحو التغيرات االجتماعية في المجتمع السعودي، مجلة (. 2221)جان، محمد 

 .123-411.، ص(3)، العدد (2)التربوية والنفسية، المجلد جامعة أم القرى للعلوم 

، خالد؛ وأبو ناصر، غازي؛ والمطرب، عيد؛ السلولي، مسفر؛ ورواقة، عبداهلل؛ والحربي، الجغيمان
تجربة التقويم المستمر في مدارس المرحلة االبتدائية التابعة (. 3412)عالء ، فتحي؛ وأيوب

اإلدارة العامة . دراسة تحليلية تقويمية: ة العربية السعوديةلوزارة التربية والتعليم بالمملك
 .111-3.ص. مكتب النافع للبحوث واالستشارات التعليمية، وزارة التربية والتعليم ،للبحوث

. القيم التربوية المتضمنة في كتب رياضيات بالمملكة العربية السعودية(. 2221)إبراهيم ، الحربي
–244.ص، (3)المجلد ، مصر، ناهج التعليم والهوية الثقافيةالمؤتمر العلمي العشرون، م

214. 

674 
 

مستوى تضمين أنشطة كتاب العلوم للصف األول المتوسط لمهارات عمليات (. 3411)أحمد ، الحربي
، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس. رسالة ماجستير غير منشورة، العلم التكاملية

 .جامعة الملك سعود، الرياض
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  .314-341.ص، (321)
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 .للتربية الصولتية
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 .عمان، دار الشروق. الشباب والقيم في عالم متغير(. 2221)الزيود، ماجد 
معجم المصطلحات التربوية والنفسية، القاهرة، الدار المصرية (. 2221)شحاته، حسن؛ والنجار، زينب 

 .اللبنانية
جراءاته(. 2223)مود محب مح، ماهر إسماعيل؛ والرافعي، صبري الطبعة . التقويم التربوي أسسه وا 

 .الرياض، مكتبة الرشد. الثانية
القاهرة، دار الفكر . صعوباتها، تدريسها، مستوياتها: المهارات اللغوية(. 2221)رشدي أحمد ، طعيمة
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كلية العلوم  رسالة ماجستير غير منشورة،. في ضوء مواصفات الكتاب المدرسي الجيد
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، الطبعة (3)والثقافية، سلسلة دراسات في التربية والثقافة من همومنا التربوية ( 3111) عمار، حامد 

 .القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب: األولى
التحليل اإلحصائي للبيانات في البحث العلمي (: م2224. )العمر، بدران عبد الرحمن

 .معهد الدراسات الصحية: الرياض.SPSS باستخدام
. جامعة الملك سعود، الرياض، مناهج واألسس والمنطلقاتتقرير عن ندوة ال(. 2221)محمد ، عيسى

 .312-311.ص، (11)، العدد (31)المجلد ، المجلة التربوية، الكويت
المجلد ، اإلمارات، شؤون اجتماعية. التحديات والمواجهة: العولمة والهويات(. 2221)الغالي، بلقاسم 

 .311-311.ص، (13)، العدد (21)
 . الرياض، دار المريخ. قيم والتربيةال(. 3421)لطفي، بركات 

 .الرياض، مكتبة تربية الغد. تقنيات الرسوم التعليمية(. 3111)محمد سليمان ، المشيقح
 .الرياض، دار المريخ. عناصرها وأسسها وتطبيقاتها: المناهج الدراسية(. 2222)صالح ، مصطفى

 .الدوليالرياض، دار النشر . أساسيات المناهج(. 2222)محمد ، مكاوي
مكتب . تقويم كتب الرياضيات والعلوم في دول الخليج(. 2232)مكتب التربية العربي لدول الخليج 

 .11-3.التربية العربي لدول الخليج، ص

، نحو اشتقاق معايير صادقة لتقويم المنهج المدرسي بمراحله المختلفة(. 2222)حسن علي ، الناجي
 .14-42.، ص(31)، العدد (2)لد المج، جامعة أسيوط، مجلة كلية التربية

القاهرة  . كتاب المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر العولمة ومناهج التعليم(. 3111) الناقة، محمود 
 . الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
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