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 قويم ُمحتوى ُكُتب الرياضيَّات المدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا بالمملكة العربية السعوديةت

 CCSSM في ضوء الَمعايير األمريكية األساسية الُمشترَكة للرياضيَّات
 

 الغامدي محمد بن صالح بنت سناء      
 تعليم الرياضإدارة                    

 التميمي العزيز عبد بن فواز بنت خلود
 اإلسالمية سعود بن ُممد اإلمام جامعة

                                                                       
 هـ22/8/1439 وقبل -هـ 11/7/1439 قدم للنشر

توى كحتحب الرياضيَّاتهدفت الدراسة إىل ت   المستخلص: نيا املدرسيَّة قومي ُمح حتوى ـح باململكة العربية السعودية، يف ضوء معايري امل 3- 1للصُّفوف الدُّ
تحتوى، لعينٍة ـح باستخدام املنهج الوصفي، من خالل حتليل امل، CCSSMباملعايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات  وى كحتحب َت  ثَـّل ْت يف ُمح

نيا من املرحلة االبتدائية باململكة ـال، املدرسيَّة الرياضيَّات احستحخدم لتحقيق  .2016/2017لعام الدراسي لاملعتمدة العربية السعودية، محقرَّرة للصُّفوف الدُّ
بعد حتليل جمموعة من املوارد واألدوات املستخدمة يف الواليات املتحدة  هامت بناؤ  هدف الدراسة أداةح حتليل ُمتوى بعد التأكُّد ِمن ِصدِقها وثباهتا،

تكوَّنت ِمن بحعدين: ، و CCSSMم عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات ـبال k-3معايري ُمتوى الرياضيات للصفوف  األداة ضمنتتو األمريكية، 
بتنظيم  كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصفوف الدنيا)التزام   لقياس التماسحك واآلخر، (بوضوح احملتوىز )تضمني موضوعات معايري لقياس الرتكي أحدمها
توى كحتحب العينة متوسطتوصَّلت الدراسة إىل أنَّ  (.توىاحملم عايري  ومستوى متوسط بنسبة مئوية ، عام وجهٍ ب %52 ، بنسبة مئوية مقدارهامستوى تركيز ُمح

ما وحجد أنَّ مدى َتاسحكها يف ضوء املعايري غري الرئيسة، ك %43.5يف ضوء املعايري الرئيسة، ومستوى متوسط بنسبة مئوية مقدارها  %56.5مقدارها 
ثلوهذه النسبة ، %40.43 بنسبة مئوية مقدارهامنخفض،  معايري نظيم بتكحتحب الرياضيات للصفوف الدنيا باململكة العربية السعودية  ُمتوىمدى التزام  َتح

مت حتكيمه، تصورًا محقرتًحا  تانالباحث تويف ضوء هذه النتائج؛ قدَّم، CCSSMم عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات ـبال k-3 احملتوى للصفوف
 .اجلهود املبذولة يف الواليات املتحدة األمريكيةيف ضوء  حتسني مستوى تركيز كحتحب الع يِّنة، وَتاسحكهاهبدف 
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 :مقدمة

يتَّسم تعليم الرياضيَّات يف الصفوف ما قبل التعليم 
اجلامعي بالعاملية يف توجُّهاته؛ خاصًة بعد ظهور الدراسة 

 عام International Mathematics Studyالدولية للرياضيَّات 
الدول  عن جودة تعليميتم الكشف  بواسطتها ، اليت1967

 .املشاركة ومناهجها
املقدَّمة، وُماولة االلتزام بأكرب  التطوير قرت حاتومع مح 

وهو ؛ أكرب حتدٍّ يواجه خمطِّطي املناهجقْدٍر ِمنها؛ يظهر 
مححتوى؛ للخروج مب عايري ـاالختيار بني الكّم اهلائل ِمن ال

، السويدي) ي تمكَّن منها الطالبح حسب قدراهتم وإمكاناهتم
 119 ص ص ،2015 ة،اخلليف؛ 233 ص، 1997 واخلليلي،

-121). 
جزًءا ال يـ ت ج زَّأ ِمن  الرياضيَّات ُمتوى م عايري تحعدُّ 

 & Schmidt, Wang) ،عمليات إصالح املنهج األمريكي

McKnight, 2005) ،بالعمود الِفق ري  وحصفت وألمهيتها
م عايري؛ إذ تحوفّر جمموعًة ِمن ـحلركة اإلصالح القائمة على ال

املبادئ التوجيهيَّة ملا يتوّقع ِمن الطالب معرفته، والقدرة على 
ّدد املنهج املقصودو القيام به،  Polikoff ,(Porter  & حتح

)2009 ,Smithson . 
 األمريكي الرياضيات منهج بإصالحهذا االهتمام 

 ,Dossey بدأ يظهر كما ذكر دوسي، ومككرون، وهالفورسن

McCrone & Halvorsen (2016) بتأسيس 1951؛ عام ،
 Illinois School جامعة إلينوي لربنامج مدرسة الرياضيَّات

Mathematics Program احلديثة، وظهور الرياضيَّات New 

Math  وحركة العودة إىل األساسيات  ،1960عامBack to 

the Basics  1970 أواخر عام. 
لكّن فرتة اإلصالح األكثر تركيزًا واهتماًما يف تعليم 

ات الرياضيَّات لصُّفوف التعليم ما قبل اجلامعي بالوالي
نتائج الدراسة الدولية األوىل  املتحدة األمريكية بدأت بظهور

The First International Mathematics Study [FIMS]، 
 ونتائج الدراسة الدولية الثانية، 1967-1963 خالل العامني

The Second International Mathematics Study 

[SIMS]، 1981-1977 خالل العامني. 
تكاتف اجلهود،  يف هذه الدراسات نتائج أسهمت

 واجتماع املهتمني من قادة اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيَّات
 The National Council of Teachers of Mathematics

[NCTM] ناهج مب املتعلقةلوضع التوصيات ، 1980 عام
يف تقرير: أمة يف  ضمنةمح ـالالرياضيَّات املدرسيَّة وتعليمها، 

 .1983 خطر عام
اهتماماٌت متنوعة ملعاجلة نتج عن هذه التوجهات 

، وحتقيقها م عايريـملضي قدًما حنو الساعدت على االوضع؛ 
عندما قدَّم اجمللس الوطين ، 1989 بلغْت ذروهتا يف عام

م عايري مناهج وتقييم الرياضيَّات  NCTM ملعلمي الرياضيَّات
 Curriculum and Evaluation Standards for املدرسيَّة

School Mathematics . ًأمريكية إىل سعي كّل والية إضافة 
 ميعاصة جلم عايري تعليمية خوض ع إىل  1990منذ عام 
يف م عايري  تفاوحتٍ أدْت إىل  املتفرِّقةهذه اجلهود  الصُّفوف.

املدرسيَّة  ومرتكزات بناء كحتحب الرياضّيات تعليم الرياضيّات،
 .(pp10-24) األمريكيةالواليات املتحدة  يف

إىل أّن ناقش قادةح التعليم األمريكي واستمر ذلك 
مشرتكة خالل منتدى السياسة السنوي  إمكانية تطوير م عايري
 The Council of Chief State School جمللس رؤساء التعليم

Officers [CCSSO]،  أوصى  الذي، 2007يف عام-
 The محمار ساتـمع مجعية احلكام الوطنية ألفضل ال باالتفاق

National Governors Association Center for Best 

Practices [NGA] تشكيل فريق ل – 2008 عام يف
، والية (48)ِمن  استشاري ي ضحمُّ رؤساء التعليم احلكومي
عتماد م عايري عرب اـورحوَّاد البحث العلمي؛ لر ْفع كفاءة ال

جمموعة أساسية مشرتكة، وقياسها على الصعيد الدويل؛ 
ب ميتلكون املعرفة  وا ملهارات الالزمة لضمان أّن الطالَّ

 ، وتلبيًة حلاجاهتم الوظيفية واجلامعية. اللمناف سة عامليً 
 : مااآليت إجابة السؤالكانت وباجتماع املسؤولني؛  

عايري مبادرة املمن خالل  فرتض أن يتعلَّمه الطالب؟امل

http://journals.sagepub.com/author/Smithson%2C+John
http://journals.sagepub.com/author/Smithson%2C+John
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 The Common Core State األمريكية األساسية املشرت كة

Standards Initiative [CCSSI] ،2010عتمدت عام اح  اليت 

عم ليَّات ِمن التطوير والتصويت، شار ك فيها املعلمون،  بعد
 اختيارياً  واملفكرون، وأولياء األمور؛ وِمن َث َّ بدأت الوالياتح 

 .(CCSSI, 2010) 2011إقرار ااِلعتماد عام 
 األمريكية األساسية املشرت كةعايري ت املارتكز 
 The Common Core state Standards ofللرياضيَّات 

Mathematics [CCSSM] اجلهود  علىة ر هذه املباد يف
 NCTM اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيَّاتالسابقة ملعايري 

)2011Shaughnessy, ( ، املعتمدة خيوط الرباعة الرياضيَّةو 
 National Research Councilمن اجمللس الوطين للبحوث 

[NRC] جلنة دراسة تعلم الرياضيَّات تقارير ، وMathematics 

Learning Study Committee CCSSI, 2010)). 
م عايري الدول الرائدة يف إضافة إىل أّن كالا من: 

واللجان  التعليم، ومعايري الواليات املختلفة، ونتائج البححوث،
الدراسة  ونتائج العلمية، ومعايري الكليات، ومتطلبات التنمية،

 Trends in الرياضيَّات والعلومالدولية الثالثة لتوجهات تعليم 

International Mathematics and Science Study 

[TIMSS] تحعدُّ -2007 ،2003 ،1999 ،1995 :بأعوامها 
 األساسية املشرت كة للرياضيَّات للم عايري األمريكية مرتكزًا

CCSSM (Dossey, et al,2016, p16) . 

القصور يف أبرز نقاط لتعاجل  وحضعتْ  ايريعامل هذه
 ،(CCSSI, 2010) األمريكية املدرسيَّة مناهج الرياضيَّات

 بالسهولة، والكثافة، والعحمق أبرزها: أنَّ الكحتحب تتسمو 
 أثناء عملية التعلُّم،يف ، وال تساعد على الرتكيز الضعيف

من املوضوعات غري الرئيسة؛ على  عدًداحتوي  إضافة إىل أهنا
ِخالف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للدول ذات األداء املرتفع 
يف الدراسة الدولية الثالثة لتوجهات تعليم الرياضيَّات والعلوم 

الفريق  يف التقرير املقدم من إليهااملشار  ،TIMSS التيمز
 National)ستشاري لوزارة التعليم األمريكية اال

Mathematics Advisory Panel, 2008, pp 24-25) . 

عايري امل كانت هذه املراجعات دافعاً، إلطالق
لتحقق  CCSSMاألمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات 

 ، َتثلت يف ثالثة مبادئيف تعليم الرياضيَّات حتوُّالت رئيسة
 .عايري إىل كحتحب مدرسيةضبط ترمجة امل من أهم ُمكَّات دّ تحع

نطاق  تضييق عن طريق Focusالرتكيز  املبدأ األول:
يف الفحصحول املدرسيَّة على  ، وتركيز الوقتُمتوى الرياضيَّات

، بداًل من السبا  عددق لتغطية العمل الرئيس ِمن كلِّ صفٍّ
اليت تنتهي ِبكحتحٍب أكثر كثافة، وأضعف ِمن املوضوعات، 

 .(CCSSI, 2010)عمقاً 
 أحد كحتابوهو  – Zimba (n.d.) زميبا أشارلقد 

يف السابق كانت متكافئًة  رياضيَّاتإىل أنَّ مواضيع ال -املعايري
كما يف   إعطائها زمن التعلُّم نفسه عرباألمهية، من حيث 

عايري األمريكية املخيتلف هذا الوزن مع  يف حني، (1)شكل 
 (2) كما يف شكل CCSSM األساسية املشرت كة للرياضيَّات

(p1). 
 

 األعداد
 اجلرب

 اهلندسة
 القياس

 البيانات واالحتماالت
k 1 2 3 4 5 6 7 8 

األساسية  قبل الَمعايير األمريكيةالُمحتوى  مَعايير: 1شكل 
 CCSSM المشترَكة للرياضيَّات

 

األساسية المشترَكة  بالَمعايير األمريكيةالُمحتوى  : مَعايير2شكل 
 CCSSM للرياضيَّات

العد  وعدد 
  العناصر

 العبارات واملعاد الت العم ليَّات والتفكري اجلربي
العّد العشرياألعداد والعم ليَّات:   نظام األعداد 

 
األعداد والعم ليَّات: 

 الكسور
النسبة 
 الدوال والتناسب

 اإلحصاء واالحتماالت القياس والبيانات
 اهلندسة

k 1 2 3 4 5 6 7 8 
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 ، ويتحقق عن طريقCoherence التماسحك املبدأ الثاين:

عرب تعلم املعارف بدقة وعناية عرب الصفوف، و ارتباط 
جماالت املعرفة، فالرياضيَّات ليسْت قائمًة على موضوعات 
متفرقٍة، أو موضوعات تعتمد على االستذكار؛ بل هي 
جمموعة مرتابطة ِمن املعارف؛ صحّممت لتعكس هيكاًل 

كل تعلم   يفهذا التماسك يؤثر متماسًكا، وأي فجوة يف 
 .للطالبالحق 
من خالل ، Rigor الصرامةفهو مبدأ  املبدأ الثالث: أما

الدقة يف حتقيق العحمق، وعدم إدخال مفاهيم غري مناسبة 
ب لتلبية ثال ثة للفئة العحمرية، والعمل على مساعدة الطالَّ

االستيعاب املفاهيمي، هي: جوانب مهمة واملوازنة بينها، 
 .(CCSSI, 2010) تطبيقالو ، والطالقة املهارات اإلجرائية

جملس رؤساء ضّم  حتالحفٌ شحكل نظراً ألمهية هذه املبادئ و 
ومجعية احلكام الوطنية  ،CCSSO األمريكيقادة التعليم 

 اجمللس الوطين ملعلمي بقيادة ،NGAمار سات املألفضل 
ي  ومؤسسات أخرى، ،NCTM الرياضيَّات MC]]ُسح

3 
 Math Common Coreى التحالحف اختصارًا ملسمّ 

Coalition، ا عايري وتوضيحهاملهذه حتقيق  إىل يسعى
 .للميدان عرب موقعها اإللكرتوين

اليت قدَّمها مشيت  عايري، نتائج الدراسةعم هذه املومما د
ْت إىل اليت توصل، Schmidt & Houang (2012)وهوانغ 

، وتركيزها، واتساقها مع م عايري الدول األعلى عايريَتاسحك امل
، ومعايري الواليات 1995 لعام TIMSSأداًء يف اختبار التيمز 

 The National األعلى أداًء يف التقييم الوطين لتقدم التعليم

Assessment of Educational Progress [NAEP]لعام ، 
2009. 

، California Standardsوباعتبار م عايري كاليفورنيا 
األقوى ؛ Standards Massachusettsوم عايري ماساتشوستس 

الواليات األمريكية، خاصًة م عايري ماساتشوستس، معايري بني 
 اليت يحشاد هبا يف املناف سات الدولية، توصلت منظمة إجناز

Achieve (2010a) حتوى نفسهـأنَّ مجيعها تصف امل إىل، 

 األساسية املشرت كة للرياضيَّاتعايري األمريكية إال أنَّ امل
CCSSM إضافة إىل أهنا أكثر ، جتاوزهتما بالتفصيل والتحديد

عايري امل ولقد اعتمدت الواليتان السابقتان. تركيزًا وَتاسًكا
إىل رفض أشارْت مسبًقا  يف حني؛ األساسية املشرت كة

 ة وصرامة من معايريها.عايري أكثر دقاالعتماد إذا مل تكن امل
عايري األمريكية األساسية املشرت كة يؤكد جودة امل مماو 

 منظمة إجنازكذلك ما أشارْت إليه  ؛ CCSSM للرياضيَّات
Achieve (2010b)  ٍبينها وبني معايري  يف الدقة ِمن تشابه

 Mathematics Standards inالرياضيَّات يف سنغافورة 

Singapore. 
 املشرت كة للرياضيَّاتايري األمريكية األساسية عاملنَّ وأل

CCSSMحتوى مـإلجياد جتانحس يف ال أيضاً  صحّممت ؛
سعى قّد ف؛ املقصود بني الواليات، وحتسني أداء املعلمني

 & ,Porter, McMaken, Hwang بورتر، ومكمكني، ويانغ

Yang (2011) بينها وبني خمتلف م عايري الواليات ةإىل املقارن 
مع  هاإىل أن محتوسِّط اتساق الباحثون وتوّصل .األمريكية

 إذ ؛منخفض إىل محتوسِّط يف مجيع الصُّفوف معايري الواليات
-%0.01 نسبة االتساق للصُّفوف مجيعها بني حتتراو 

م عايري اجمللس الوطين ملعلمي ظهر تح كما مل  .0.51%
عايري امل مع اتساقًا أعلى ؛2000 لعام NCTM الرياضيَّات

 ه املقارنة مع م عايري الوالياتمما أظهرت األساسية املشرتكة
 .األمريكية
عايري األمريكية األساسية املشرت كة ما خيص مقارنة املأما 

 Points Focal النقاط املِحوريَّةب CCSSM للرياضيَّات
 عام NCTM املعتمدة من اجمللسح الوطين ملعلمي الرياضيَّات

اليت بحنيت السلسلة املستخدمة يف اململكة العربية  ،2006
 أشارت مقارنة منظمة إجنازفقد السعودية يف ضوئها؛ 

Achieve (2010c) ؛ تحقدِّم األساسية املشرت كةعايري إىل أنَّ امل
 ياًل على عكس النقاط املِحوريَّة.توقُّعات أكثر تفص

هناك بعض االختالفات املتعلقة بإدراج  كما أنَّ 
املوضوعات يف الصُّفوف؛ واليت تحساعد محطوِّري املناهج على 
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ز تحرك: هاوالرتكيز املطلوب لكل صّف، وِمن أبرز  ،حتقيق العمق
يف الصُّفوف الدُّنيا على خصائص  عايري األساسية املشرتكةامل

 كونغ  وسيلة للتفكري اجلربي كهونغالعم ليَّات، بوصفها 
ترّكز النقاط املِحوريَّة على التفكري اجلربي،  يف حنيواليابان؛ 

عايري ها وتفسريها، والذي تحقدِّمه املِمن خالل األمناط ووصف
 . إضافة إىل أنَّ األساسية املشرت كة يف الصفني: الرابع واخلامس

كلية  عايري األساسية املشرت كة تحقدِّم التعبري عن األرقام الامل
 تحقدِّمه النقاط املِحوريَّة يف حنيككسور يف الصف الثالث؛ 

 يف الصف السادس. 
األساسية املشرت كة  األمريكية عايرياملهذا االختالف بني 

يف مناهج  ب تغيرياً لَّ ط  وخمتلف املعايري ت   CCSSM للرياضيَّات
بدأت عمليات تقومي  املعايري بعد اعتماد .وموادها يَّاتالرياض

ملتحدة األمريكية ِمن كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة يف الواليات ا
ظَّمات، وإدارات التعليم، والباحثني؛ ملساعدة نِقب ل امل

على حتديد املناسب  ،األمور املدارس، واملعلمني، وأولياء
 منها.

وِمن اجلهات اليت برزت يف حتليل كحتحب الرياضيَّات 
عايري األمريكية األساسية األمريكية يف ضوء املاملدرسيَّة 

 ؛EdReportsمنظمة تقرير إد  :CCSSM املشرت كة للرياضيَّات
 تعمل على مراجعة كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة األمريكية اليت

، وتحشبه يف ِمن املعلمني -(3)شكل –ملختلف دور النشر 
الذي عمل على تقومي خمتلف كحتحب  ،2061 فكرهتا مشروع

الرياضيَّات املدرسيَّة األمريكية يف ضوء م عايري اجمللس الوطين 
واملمول ِمن اجلمعية األمريكية  ،NCTMملعلمي الرياضيَّات 

 American Association for the Advancement of للعلوم

Science [AAAS]. 
رة تعليمها والية ممثلة بإدالَّ كيحضاف إىل ما سبق أن  

إىل اختيار الكتب املدرسيَّة يف ضوء النتائج اليت تصل تسعى 
إليها بعد عم ليَّات من التقومي؛ لتحديد مدى اتِّساقها، وقد 

تسىن -قامْت بعض إدارات التعليم بعرض نتائج تقييمها 
مثل:  -فرصة االطالع على نتائجهم وتفسريها للباحثتني

 Louisiana Department ofنتائج تقومي والية لويزيانا 

Education، ونتائج تقومي والية أوريغون  Oregon

Department of Educatio. 
 

 
 
 
 
 
 

 الرياضيَّات المدرسيَّة بعض ُكتُب تقويمنتائج : 3شكل 
المشترَكة  األساسية الَمعايير األمريكيةاألمريكية في ضوء 

 EdReports ِمن ِقبَل منظمة تقرير إد CCSSMللرياضيَّات 
 

يف  ةاملدرسيَّ  الرياضيَّات بالدراسات التحليلية لكحتح  ومن
 األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات عايريضوء امل
CCSSM دراسة راودنق (Rawding, 2016)  إىل هدفتْ اليت 

مع  Math in Focusدى اتِّساق الكحتحب املدرسيَّة قياس م
 بتح اخنفاض َتاسحك وتركيز كح توّصل الباحثح إىل عايري، و امل

 العينة. 
 إىل اليت سعت Polikoff, 2015)) بوليكوفدراسة و 

توى كحتحب الصف الرابع من أربعة دور نشٍر أمريكية،  حتليل ُمح
 ماجروهلمن  2009لعام  Math Connects سلسلةمنها 

McGraw-Hillرتمجة يف اململكة العربية السعودية، ، امل
 ،2012 لعام املتسقة مع املعايريأضاف يف حتليله الطبعة و 
من م عايري  %84 إىل %75تغطي بني عينته  توصَّل إىل أنَّ و 

 توى.احمل
إىل قياس  دراستها هدفتف (Bradby, 2014) براديبأما 

توى وَتاسك مستوى تركيز  ع يِّنة من كحتحب الرياضيَّات ُمح
 املدرسيَّة من الصف الرابع إىل الصف الثامن لثالث دور نشر

ليت يحشار إليها بأهنا ا، -مل يتم اإلفصاح باُسها-معروفة 
 عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّاتمع امل تتَّسق

http://journals.sagepub.com/author/Polikoff%2C+Morgan+S
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CCSSM، ف خاص ملفهوم الرتكيز والتماسحك،يف ضوء تعري 
 .%98 أن كحتحب العينة مركزة ومتماسكة بنسبة وتوّصلت إىل

 املدرسيَّة كحتحب الرياضيَّات الوقت الذي طحورت فيه يفو 
ست ْخد مة يف اململكة امل Math Connects لسلسلةاألمريكية 

األساسية  عايري األمريكيةاملالعربية السعودية، يف ضوء 
مع متسقة  نسخةٍ ، وإصدار CCSSM املشرت كة للرياضيَّات

تتسق  ، وإصدار طبعات حديثة2012 عام املعايري احلديثة
-McGraw ماجروهلِمن شركة  لسالسل أخرى مع املعايري

Hill ستخدم الكحتحبت السعودي زارة التعليمزالت و ؛ ما 
 Math Connects لسلسلة مواءمتحها جرىاليت  املدرسيَّة
 .2009 عام املعتمدة

سعي وانطالقًا من  التغريات السريعة؛ هذه ظلّ  لذا يف
وتعلُّمها. أصبح  الرياضيَّاتوزارة التعليم إىل تطوير تعليم 

، يحقابله التزاٌم بعمليات تعليم الرياضيَّات مطلًبا الرتكيز على
 .تست ج دَّاملواك بة آخر امل مستمرةٍ  وتطويرٍ تقومي ٍ 

 :الدراسة شكلةم

بتطوير تعليم  العربية السعودية اململكةعنيت  
من أجل إجياد جيل واع ومدرك للمعرفة  الرياضيَّات؛

نتائج االختبارات الوطنية الصادرة من هيئة  الرياضية، لكن
 طالبأظهرْت تدنًيا يف مستوى  ؛(2016)تقومي التعليم 

ِمن طالب الصف  %43 نَّ أو الرياضيَّات؛ مبادة  اململكة
من طالب الصف السادس  %42والثالث االبتدائي، 

؛ مما املطلوباالبتدائي، مل يصلوا إىل معيار احلد األدىن 
 يحعطي مؤشرًا على وجود مشكلة.

الدراسة الدولية الثالثة لتوجهات نتائج  أكدته هذا التدينِّ 
اليت ، 2015 لعام، TIMSS التيمزتعليم الرياضيَّات والعلوم 

عن الدورة  اململكةطالب أداء مستوى  اخنفاضِ  أشارت إىل
على الرتتيب األخري  احصل طالهب إذ؛ 2011 السابقة لعام

يف  46ودولة يف نتائج الصف الثاين متوسط،  49من بني 
  نتائج الصف الرابع.

؛ أي محكون يف العملية التعليمية قد يحعزى هذا التدين إىل
يف  املدرسية الرياضيَّات كحتحب مالحظات على هناك لكن

نتائج  أظهر تْ  قدف ،انتباه املختصني تاسرتع يتال، اململكة
استهدفْت  اليت، لدول اخلليج دراسة مكتب الرتبية العريب

 السلسلة األمريكيةو  يف اململكة كحتحب الرياضيَّات  مقارنة
بني النحسختني؛ بسبب عمليات  ااختالفً  أن هناك، املقابلة

 ,ABEGS) مءمما أثر يف بنية الكتاب املوااحلذف والدمج، 

2012, pp 28-36). 
لدراسة التقوميية ملشروع النهائية ل نتائجال أنَّ  إضافة إىل

تطوير الرياضيَّات والعلوم يف التعليم العام باململكة العربية 
مركز التمّيز البحثي يف تطوير تعليم  أعدهااليت - السعودية

بناء  بضرورة إعادة أوصتْ  -(2015)والرياضيَّات  العلوم
يف  املدرسيَّة الرياضيَّات لكحتحبمصفوفة املدى والتتابحع 

والدمج واحلذف،  ؛ بسبب عمليات الرتحيل،اململكة
اختالف األنِظمة نتيجة  للموضوعات بني الصُّفوف؛

التعليميَّة، والصُّفوف بني اململكة العربية السعودية والواليات 
 .(75-70)ص ص  املتحدة األمريكية

العربية  نظمةاأل معظم اقتصارا سبق، ويف ظلِّ بناًء على م
 (2011)السعدوي،  على الكتاب املدرسي التعليميف جمال 

كحتحب  تتأكد أمهية احتياج -لعامتعليم االخاصًة يف -
إىل مزيٍد ِمن  العربية السعودية يف اململكة املدرسيَّة الرياضيَّات

حتليل بعد  ومما يؤكد ذلك؛ أنهليات التقومي والتطوير، عم
إىل أن  Schmidt (2008) أشار مشيت TIMSS نتائج التيمز

اخلرباء توصَّلوا إىل ارتباط إجناز الطالب بطبيعة الربنامج 
 . الرياضيَّاتمنهج يحقصد به املدرسي، الذي 

توى  الدراسةوهنا تتلخَّص مشكلة  يف احلاجة إىل تقومي ُمح
ملرحلة يف ا للصُّفوف الدُّنيا املدرسيَّة كحتحب الرياضيَّات

يف ضوء آخر محست ج دَّات  اململكة العربية السعوديةب االبتدائية
 احملتوى م عايريحتليلها يف ضوء  عن طريق، العاملية عايريامل

، CCSSM األساسية املشرت كة للرياضيَّات عايري األمريكيةبامل
خاصًة بعد تطوير شركة وتقدمي تصور مقرتح لتطويرها، 
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لكحتحب الرياضيَّات  McGraw-Hill األمريكية ماجروهل
ست ْخد مة يف اململكة العربية للسلسلة ذاهتا امل املدرسيَّة

 .عايرييف ضوء هذه امل ؛السعودية
 أهداف الدراسة:

توى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف  (1) تقومي ُمح
نيا حتوى ـامل بية السعودية، يف ضوء معايريباململكة العر  الدُّ

يف  CCSSMعايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات بامل
 بحعدي الرتكيز، والتماسك.

توى كحتحب الرياضيَّات  (2) تقدمي تصوُّر مقرتح لتطوير ُمح
 املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا يف اململكة العربية السعودية.

 :الدراسةأسئلة 

توى تركيزما مستوى  (1)  املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب  ُمح
معايري  يف ضوء اململكة العربية السعوديةب الدُّنيا للصُّفوف

 للرياضيَّات املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةبامل حتوىـامل
CCSSM؟  

توىَتاسحك  مدىما  (2)  املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب  ُمح
معايري  يف ضوء اململكة العربية السعوديةب الدُّنيا للصُّفوف
 للرياضيَّات املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةباملاحملتوي 

CCSSM؟ 
توى لتطويرقرت ح ما التصوُّر امل (3)  الرياضيَّاتكحتحب  ُمح
نيا للصُّفوف املدرسيَّة يف ضوء  اململكة العربية السعوديةب الدُّ

  ؟ التقومي نتائج
 :الدراسةأهمية 

 يف:الناحية النظرية  من الدراسة أمهيةتأيت 

يف  العاملية من أحدث االجتاهات الدراسة انطالق (1)
بناء وثيقة للمنهج نظرًا ل التمهيد م يفهمما قد  يحس ؛عايرياملبناء 

 .يف اململكة العربية السعودية لعدم توافرها حالياا

لتطلعات اململكة العربية السعودية يف  ة الدراسةمزامن (2)
عايري مب   املقارناتيف إجراء  همسيح ، مما املناهجم عايري بناء 

 . حديثة
حات قد تحسهم يف تطوير كتب تقدمي الدراسة مل (3) قرت 

صانعي ، وتزويد الرياضيَّات املدرسيَّة باململكة العربية السعودية
  .هبا القرار والقائمني على بناء مناهج

 :فتأيت أمهيتها بأهنا ؛أما من الناحية التطبيقية
 وُمكات؛ قدإجراءات و أدوات،  الدراسة متحقد (4)

توىتقومي لتحسهم يف بناء آلية  املدرسيَّة  كحتحب الرياضيَّات  ُمح
 ونوالباحث التعليمية، الربامج ووخمطط ،وا مصممنهيستفيد م
 .يف اجملال
الضوء على الفجوات والثغرات يف   الدراسة طتحسل (5)
مناهج يحساعد محطوِّري مما ؛ ات املدرسيَّةالرياضيَّ كحتحب 

 على تقوميها. يف اململكة العربية السعودية الرياضيَّات
 املدرسيَّة الرياضيَّات كحتحبتصميم  ل آليةالدراسة تحقدم  (6)

ما تحسفر عنه نتائج يف ضوء  مقرتحات ُمكمةوفق  وتنظيمها
 .الدراسة

 :الدراسةحدود 

توىم عايري  (1) عايري بامل k-3للصفوف  الرياضيَّات ُمح
عدم ل ؛ CCSSMللرياضيَّات املشرت كةاألساسية  األمريكية

، األمريكيم صحفوف التعليو  السعوديتعليم التوافحق صحفوف 
توىالكحتحب احلالية بنسخِتها املوائمة حتوي  كما أنَّ  كحتحب   ُمح

 Math ةلسلس مناألطفال رياض ل املدرسيَّة الرياضيَّات

Connects 2009 لعام. 
يف  3-1 الدُّنيا للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب  (2)

 الدراسي عاملل املعتمدة، اململكة العربية السعودية

2016/2017. 

وعدم ، كوالتماس الرتكيز مبدأي على االقتصار (3)
 عينةألن  ؛كوالتماس الرتكيزبعض ُمكات للصرامة، و مشوهلا 
، وهي خمتلفة عن Focal Pointمبنية يف ضوء معايري  الدراسة
 حملكات.يتطلب انتقاء ا وهذا، CCSSMمعايري 
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 : الدراسةمصطلحات 

 للرياضيَّات ةالمشترك يةاألساس األمريكية َمعاييرال
The Common Core state Standards of 

Mathematics [CCSSM]: يفهمه  هي وصف ملا جيب أن
 جنازه يف كل صفٍّ تعليميإقادرين على  واالطالب، ويكون

 اعتمدهتا ياض األطفال إىل الصف الثاين عشر.من ر 
 ؛ لبناء أساٍس مشرتك2010عام  الواليات املتحدة األمريكية

، توىاحملِمن م عايري  وتتكون ،بني والياهتا يف تعليم الرياضيَّات
 وم عايري 

ح
 –الدراسةموضوع – توىم عايري احملأما  .مارساتامل

العّد وعدد العناصر،  :، هيجمااًل  أحد عشر ِمن فتتكون
ت: العّد األعداد والعملياالعمليات والتفكري اجلربي، 

عداد والعمليات: الكسور، القياس والبيانات، الع ْشري، األ
اهلندسة، النِّس ب والعالقات النسبيَّة، نظام األعداد، العبارات 

 ,CCSSI) اإلحصاء واالحتماالتواملعاد الت، الدواّل، 

2010). 
جمموعة من  :بأنهافتعرفها الباحثتان إجرائيًا  أما

، الرياضيَّات أفكارتسعى للتأكيد على  املعيارية املواصفات
معايري  تتضمنهااليت وتنظيمها بصورة تؤكد على تشكيلها، و 

عايري بامل k-3احملتوى من رياض األطفال إىل الصف الثالث 
عدا – CCSSM األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات

هي: العّد  ،جماالت رئيسة ةموزعة على ست -ةمعايري املمارس
العمليات والتفكري اجلربي، األعداد  وعدد العناصر،

والعمليات: الكسور،  األعدادوالعمليات: العّد الع ْشري، 
 القياس والبيانات، اهلندسة.

"عمليَّة وقائيَّة عالجيَّة، يتم من  :Evaluation التقويم
إصدارح ححْكم على مدى حتقيق العملية ألهدافها، خالهلا 

والكشف عن جوانب الضَّْعف والقوة فيها، واقرتاح الوسائل 
واحللول؛ لتاليف جوانب الضَّْعف، وتدعيم جوانب القوة، 

 )مهام، مستهدفًة يف النهاية حتسني وتطوير العملية التعليميَّة"
2014، 130.) 

بتشخيص عملية تبدأ : بأنهفتعرفه الباحثتان إجرائيًا  أما
توى كحتحب الرياضيَّ   3-1 ات املدرسيَّة للصفوف الدنياواقع ُمح

 للعام الدراسياملعتمدة  ،باململكة العربية السعودية
حتليلها يف ضوء م عايري احملتوى  عن طريق ،2016/2017

عايري األمريكية األساسية املشرتكة بامل k-3 صفوفلل
يف بحعدي الرتكيز والتماسك، وذلك  ،CCSSMللرياضيَّات 

، ومن نيالباحثتمن تصميم مقننة علمياً  تخدام أداة قياسباس
، ا، وتفسريهالدراسة إليها توصلتالنتائج اليت َث تقييم 

واالنتهاء بتصور مقرتح لتحسني جوانب الضعف، أو تعزيز 
 جوانب القوة، أو كالمها معاً.

: بأنه إجرائياً  التصور المقترح الباحثتانعرف تو 
 لتطوير املقرتحةموعة من اإلجراءات املستقبلية سيناريو جمل

 3-1يا للصُّفوف الدُّنتوى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة ُمح 
  نتائج التقومي.العربية السعودية يف ضوء  باململكة

، وتركيز نطاق ُمتوى الرياضيَّات تضييق :Focus التركيز
 العمل الرئيس ِمن كلِّ الوقت يف الفحصحول املدرسيَّة على 

؛ ليكتسب الطالب أسًسا قوي االستيعاب يف  ةصفٍّ
، واملهارة اإلجرائية، والقدرة على تطبيق الرياضيَّات املفاهيمي

وخارجها يف حلِّ املشكالت داخل الفصول املدرسيَّة، 
(CCSSI, 2010). 

 تضمني موضوعات: بأنهفتعرفه الباحثتان إجرائيًا  أما
األساسية  عايري األمريكيةبامل K-3صفوف لل توىاحمل عايريم  

توى يف ،بوضوح CCSSMاملشرت كة للرياضيَّات   بتح كح  ُمح
اململكة العربية ب 3-1 الدنيا ة للصفوفالرياضيَّات املدرسيَّ 

 .مجيع محكّونات الدرس علىانعكاسها ب، السعودية
ارتباط تعلم املعارف بدقة  :Coherence التماُسك

ب من  وعناية عرب الصفوف، وجماالت املعرفة، لي تمكَّن الطالَّ
أسس بحنيْت يف تعلمهم السابق، بناء فهمهم اجلديد على 

إضافة إىل الرتابحط الذي حيّققه وجود موضوعات داعمة لتعزيز 
 .(CCSSI, 2010) موضوعات رئيسة
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 الرياضيَّات تحبالتزام كح  :بأنهفتعرفه الباحثتان إجرائيًا  أما
اململكة العربية السعودية ب 3-1 الدنيا للصفوف املدرسيَّة
 األمريكية عايريبامل K-3ُمتوى الصفوف م عايري  بتنظيم

 .CCSSMاألساسية املشرت كة للرياضيَّات 

 :وإجراءاتُها الدراسةمنهجية 

  :منهج الدراسة

وث التقومي العلمي لفعالية مناهج  الرياضيَّات إجراء ُبح
، نهجيات متنّوعةم باستخدام جمموعة ، يتماملدرسيَّة وموادها

حتوى، ودراسات ـاألساسية: حتليل املت اوِمن املنهجيَّ 
جيات املقارنة، ودراسة احلالة، وال يعين الرتكيز على هذه املنه

 لكنها األكثر شيوًعاالثالث رفض احتماالت أخرى؛ 
(NRC, 2004). 

وزهو،  يف ضوء تعدُّد املنهجيات؛ يرى بوليكوف،و 
 أن ،Polikoff, Zhou, & Campbell ((2015 وكامبيل

مقارنة  عن طريقحتديد فاعلية كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة 
بنتائ أمٌر ال ميكن تعميمحه؛  ،ج االختبارات التحصيلية للطالَّ
تطبيقه على نَّ النتائج اليت يتم التوصُّل إليها؛ هي ألثر أل

ب، وليس لتحليل ُمتواه؛ لذا الط استخدام هذه يعد الَّ
املنهجية غري كاٍف للحكم، خاصًة وأن أغلب دور النشر 

من  عايري،وسائلها اخلاصة للمواءمة مع امل األمريكية تستخدم
التصريح هبا؛ لي تمكَّن اخلرباء من إجراء مقارنات علمية؛  غري

ب كحتح ب تتعلقرارات سليمة مما سبَّب افتقارًا يف اختاذ ق
 أكَّد هح هبات وكوديل وهذا األمر ،الرياضيَّات املدرسيَّة اجليدة

Bhatt & koedel (2012)،  يف نتائج دراستهما  توصالحني
إىل أنَّ الكحتحب األقل فاعلية ال تفقد حصتها يف السوق 
األمريكية؛ مما يتطلَّب منظورًا خمتلًفا للحكم، ميكن عالجه 

 حتوى.ـحتليل امل عن طريق
توىوإلجراء حتليل  ، أكد كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة  ُمح

عايري ال بّد ِمن حتديد جمموعة ِمن املبأنه  ؛2061 مشروع
لتتم املقارنة يف ضوئها؛ وِمن َث التأكُّد بأنه يتم تغطيتها، وفق 

تسلسل يعكس بنية منطقية متماسكة، مع وجود توازحٍن 
ب على املدى البعيدوتركيز مناسب، يليب   احتياجات الطالَّ

(AAAS, 2000). 
حتوى ـعمليةح حتليل امل أن Briars (2014)ترى بريارس و 

عايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات يف ضوء امل
CCSSM  بالشكل املطلوب، جيب أال يحكتفى لكي تتم

حتوى، دون ـأثناء حتليل امليف باختيار املستوى أو الدرجة 
الرصد أهم ِمن تحعدُّ حتديد األسباب، وسبحل العالج، اليت 

 إىل أموٍر جيب الرتكيز عليها عند حتديد، إضافًة التَّْكراري
األساسية املشرت كة  عايري األمريكيةالتوافق مع امل مدى

اليت تشكِّل ُمكَّات رئيسة سيحشار ، CCSSM للرياضيَّات
 .الدراسةالحقاً يف بناء أداة  إليها

ملنهج ا فإنَّ  ؛ةهداف الدراسسبق، وحتقيقًا أل يف ضوء ما
حتليل هو املنهج الوصفي، من خالل  يف الدراسة احلالية املتب ع

 نقاًل عن بريلسون (2006)، والذي عرَّفه العساف حتوىـامل
بأنه عبارة عن: "طريقة ُبٍث يتم تطبيقحها ِمن أجل الوحصول 

 االتصال" حتوىـإىل وصٍف كميٍّ هادٍف ومحنظٍَّم مل
أسلوٌب أنه على  Devi (2009) ديفي ونصَّ ، (335ص)

 واآلخر ،تكرار وجود الظاهرةيأخذ اجتاهنِي: األول يهتم ب
يف  الثايناالجتاه قد استحْخِدم و ، يهتم بكيفية وحجود الظاهرة

 .(pp 26-29) الدراسة

 :وعينته الدراسةمجتمع 

، لهك الدراسة جمتمعحتمت أخذ  أهداف الدراسة
ثِّ  توىيف  لواملت م  املقرَّرة للطالب، و  املدرسيَّة الرياضيَّاتكتحب   ُمح
ة يف اململكة العربية للمرحلة االبتدائيَّ  الدُّنيالصُّفوف يف ا

 عاماليف واملعتمدة لصف األول، والثاين، والثالث، السعودية؛ ل
 .، بفصل ْيها األول والثاين2016/2017 الدراسي

 :وإجراءاتها الدراسة أداة

على منهجية تقومي كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة؛  استناًدا
عايري األمريكية حتوى باملـح أن التحليل يف ضوء م عايري امليتض
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ام  سيتطلب استِ ، CCSSMاألساسية املشرتكة للرياضيَّات  ْخد 
بتنظيم  عايريللكشف عن توافر هذه امل ؛حتوىـمح أداة حتليل ال

تم الكشف حيقق َتاسكها، وتقدمي العالج ألي ثغرات ي
لإلجابة  حتوىـأداة حتليل امل الباحثتانت است ْخد م  لذا  ؛عنها

وفق اليت بحنيت  الدراسة،عن السؤال األول والثاين ِمن أسئلة 
 :من خطوات يأيتما 

 :إجراءات بناء أداة تحليل المحتوى

عايري األمريكية األساسية ـترمجة معايري امل (1)
 
حتوى بامل

د ، بعK-3للصُّفوف من  CCSSMاملشرت كة للرياضيَّات 
فهمها، ومن لتحديدها، و الرجوع إىل جمموعة من املصادر 

 هذه املصادر:
توى الرياضيَّات للصفوف  -  عايريمببادرة امل k-3م عايري ُمح

 .(CCSSI, 2010) األساسية املشرتكة األمريكية
 لرياضيَّات والتعليما تعاقب مشروعمعهد ملفات  -

Progressions project institute for mathematics and 

educationستحدثْت املرتكزات األساسية اليت اح  ، وهو من
عايري عرب اجملال تعاقب امل ضَّحتعايري؛ و مبادرة املبعد 

كبري يف  وجههمه بق ف  واملتعلّ ، املقصود بكل معيارٍ و  الرياضي،
 ضمّ  امعة أريزوناجبفريق  حدده، والذي عايريترتيبه ضمن امل

رفقات الفرعية بلغ عدد امل وقد عايري.املبعًضا ِمن كتاب 
 تالدراسة ستة ملفاواملستهدفة يف ، K-3 اخلاصة بالصفوف

-University of Arizona, 2011a-2011b-2012) رئيسة

2013a-2013b-2015).  
ن مِ  4))على عايري ترمجة امل عحرضتومن َث   

تها، د ِمن صحاملختصِّني يف الرتمجة والرياضيَّات؛ للتأكُّ 
 ، ومن أبرز املالحظات:موتعديل الالز 

 قيم املنازل.استخدام )عدد( بداًل ِمن )رقم( إال يف  -
 ألهنا فارسيَّة.؛ استخدام )منزلة( بداًل من )خانة( -
 )جيح زِّئ( بداًل من )حيح لِّل(. decomposeترمجة -
 )شيء( بداًل من )كائن(. objectترمجة -

عايري نفسحها فإهنا تتمتع بقدٍر عاٍل ِمن الصدق، أما امل
خاصًة أهنا محعت م دة كم عايري  وطنية يف الواليات املتحدة 

عام  عتمادهاراحل وعمليات قْبل  امرْت مب وقداألمريكية؛ 
2010. 

القراءة بعد  بصورهتا األولية؛ بناء أداة حتليل احملتوى (2)
األمريكية األساسية  عايريامل حتقيقوثائق  موعة منجملاملتعمقة 

 األمريكية دواتاألبعض ، و CCSSM املشرتكة للرياضيَّات
ومن ، عايرييف ضوء هذه امل لتقومي الكحتحب املدرسيَّة للرياضيَّات

 :الوثائق واألدواتهذه 
إطار فصول م عايري الرياضيَّات ملدارس والية كاليفورنيا  -
 The Standards Chapters of the Mathematics العامة

Framework: for California Public Schools ،سعت  فقد
 California Department of)إدارة تعليم كاليفورنيا 

Education, 2015)  ح املقصود بكل يتوض إىلمن خالله
 معيار.
 Standards -Mathematicalعايري وثائق شرح امل -

Practices -Explanations and Examples ،سعْت  اليت
تحساعد املعلمني إىل أْن  هخالل أريزونا ِمنإدارة تعليم 

عايري، وترمجتها إىل  امل واملشرفني، وخمططي املناهج على ف همِ 
مثلًة وآليات تضمنْت وثائقها أ وأدوات. كحتحب تعليمية

 مار ساتحتوى، وكيفية ربطها مبعايري املـلتحقيق م عايري امل
(Arizona Department of Education, 2013). 

عايري مناهج الرياضيَّات مع املأداة مشروع اتِّساق  -
 Common Core Stateاألمريكية األساسية املشرت كة 

Standards CCSS Mathematics Curriculum Materials 

Analysis Project 2011(الدكتور بوش  هاّور ط  ؛(Bush,   من
جملس رؤساء قادة التعليم جامعة لويزيانا، بطلب من 

الوطين ملشريف ، ودعم ونشر من اجمللس CCSSO األمريكي
زءح األول منها على مشلْت أجزاء، رّكز اجل. NCSMالرياضيَّات 
يف كل صفٍّ  حتوى، والكشف عن توافرهاـم عايري امل
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، ومدى موازنة الكحتحب بني باستخدام سلٍم مخاسي
 اإلجرائية، والتطبيق.االستيعاب املفاهيمي، والطالقة 

عايري عليم والتقومي مع املأداة تقومي مدى اتِّساق مواد الت -
 Toolkit for Evaluating األمريكية األساسية املشرت كة

Alignment of Instructional and Assessment 

Materials to the Common Core State Standards؛ 
، ومنظمة شركاء األمريكيجملس رؤساء قادة التعليم  هاّور ط  

) Student Achievement ومنظمة إجناز، إجناز الطالب

)2013 , CCSSO & Achieve, Partners وقد ححدد يف ،
مشلت و هذه األداة ُمكَّات تقومي كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة، 

عدة أجزاء، منها ما هو خاص بتقومي الكحتحب، وَتثل باجلزء 
IMET عايري أي سلسلة كحتحب مع امل مدى توافق؛ لتحديد

، ومنها ما CCSSMاألمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات 
ملدارس واملشرفني لتقومي الدروس والوحدات إىل اهو محوجَّه 

؛ ملساعدهتم على حتديد EQuipالتعليميَّة، الذي َتّثل باجلزء 
 .عايريص وعالجه مبواد داعمة لتحقيق املالنق

 Instructionalواختيارها أداة حتليل املواد التعليميَّة  -

Materials Analysis and Selectionجملس الرتبية  هاّور ط   ؛
ومركز شارلز ودانا  وإدارة تعليم إنديانا والتعليم لوالية أنديانا

 Indiana Education) يف جامعة تكساس يف أوسنت

Roundtable, Indiana Department of Education; & 

the Charles A. Dana Center at the University of 

Texas at Austin, 2011) ،لْت عدة أجزاء؛ واحتوى مش
مؤشرات بسلم  ةحتوى على ثالثـملعايري امل خصَّصـاجلزء امل
 رباعي.

 الباحثتاناملصادر؛ توصلت  يف هذهوبعد حتليل ما وحرد 
رشادات، واملرتكزات، لتحليل ُمتوى كحتحب إىل جمموعة من اإل

ضوء  الرياضيَّات املدرسيَّة يف اململكة العربية السعودية يف
، CCSSMعايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات امل

 :هي
بكيفية وحجود  يحعىنباجتاهه الذي  أسلوب حتليل احملتوى .1

هو الغالب يف حتليل كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة يف ، الظاهرة

عايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات 
 
ضوء امل
CCSSM. 

عايري األمريكية يار من معايري احملتوى بامليتحقق أي مع .2
، بوجود أدلة ؛CCSSMاألساسية املشرتكة للرياضيَّات 

املدرسي لوحدات تعليمية  الرياضيَّات يف كتاب وشواهد بارزة
وضوعاته خالل مع املعيار، وعدم تضمني متتوافق  ودروس

 .الدروس بصورة تحفقد الرتكيز عليه
 عدمب يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّةيتحقق الرتكيز . 3

 عايري يف الكحتحب.تكرار موضوعات امل
عدم ب يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّةيتحقق الرتكيز  .4

 قبل الصف احملدَّد اآلتيةتقييم الطالب يف أي من املوضوعات 
 :هلا

حول التماثل و اثل األشكال: التماثحل الدوراين، َت -
 (.Grade 4ُمور، واالنعكاس )مستهدف يف 

ويشمل: املركز، والتباين، والتكتُّل،  ،لتوزيع اإلحصائيا -
والقيم املتطرفة، واملتوسط، والوسيط، واملنوال، واملدى، 

ويشمل:  ،واإلرباعيات، واإلحصاء الرتابطي أو االجتاهي
شكل و قياس البيانات الثنائية، و اجلداول التَّْكرارية املزدوجة، 

نسب؛ التمثيل األو االرتباط، و اجتاه اخلط البياين، و االنتشار، 
 (.Grade 6ستهدف يف )مح 

مناذج و النتائج املمكنة، و االحتماالت: الفرصة،  -
 (.Grade 7ستهدف يف االحتماالت )مح 

ستهدف يف التشابه والتطابق، والتحوُّالت اهلندسية )مح  -
Grade 8.) 

االلتزام ب يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّةيتحقق التماسك  .5
، التتابع احملدد ملعايري الصفوف بتنظيم م عايري احملتوى وفق

 مجاللل وفق التتابع احملدد يف ملفات تعاقب املعايريو 
 لكل تعلم الحق. مستعًدالب الطا ليصبح؛ الرياضي

يتحقق الرتكيز يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة؛ بالرتكيز . 6
قامت بالنسبة هلذا اجلزء  .لكل صفٍّ العمل الرئيس  على

 Student Achievement)شركاء إجناز الطالب منظمة 
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. , n.d.)Partners ، هي: أنواع، إىل ثالثة بتقسيم املعايري
لكل  املهمةم عايري عناقيد رئيسة )عبارة عن األفكار الكربى 

د داعمة )مرتبطة بصورة طبيعية صف(، وم عايري عناقي
ستقلة، وارتباطها إضافية )م الرئيسة(، ومعايري عناقيدب

هذا التقسيم هدفحه تركيز  -(1)جدول - بالرئيسة ضعيف(
تعلم  على %85زمن التعلُّم بنسبة مئوية ال تقل عن 

الرئيسة يف الصُّفوف من رياض  م عايري العناقيد موضوعات
 %75 ال تقل عن مئوية األطفال إىل الصف الثاين، وبنسبة

 ،Zimba (n.d.) ابحدَّد زميو  .من الصف الثالث إىل اخلامس

الرئيسة جلميع  لزمن تعلم م عايري العناقيد %85املئوية  النسبة
الداعمة  لزمن تعلم م عايري العناقيد %15، والصفوف
عايري بأنواعها، متَّ ترميز م عايري وللتعرُّف إىل امل .واإلضافية

، واإلضافية (2)، والداعمة بالرقم (3)العناقيد الرئيسة بالرقم 
- احلالية يف الدراسة اهنافصنّ تح  الباحثتني، كما أنَّ (1)بالرقم 

م عايري تضمنت  إىل م عايري رئيسة -IMETكما ورد يف أداة 
 م عايري العناقيدتضمنت  ةالرئيسة، ومعايري غري رئيس العناقيد

.(pp2-8) الداعمة واإلضافية

 1جدول
 CCSSMبالمَعايير األمريكية األساسية المشترَكة للرياضيَّات  وغير الرئيسةالرئيسة  K-3 للصفوف المحتوى مَعايير 

 

عدد  نوعه العنقود المجال
 الَمعايير

 (Grade K)رياض األطفال 
 3 3 )أ( التعرُّف إىل أُساء األعداد وتسلسحلها. العّد وعدد العناصر

 2 3 جمموعة من األشياء. ملعرفة عدد ؛)ب( استخدام العدّ 

 2 3 مقارنة األعداد. )ج(

ليَّات والتفكري اجلربي أو إضافة عناصر إىل أخرى، وكذلك ف هم عملية  ،)أ( ف هم عملية اجلمع على أهنا وضع األشياء مًعا العم 
 الطرح على أهنا األخذ ِمن جمموعة ما أو الفصل بني جمموعتني.

3 5 

ليَّات: العّد  األعداد والعم 
 العشري

 1 3 للحصول على أساس للقيمة املنزلية.؛ 19-11 األعداد)أ( العمل على 

 2 1 )أ( وصف ومقارنة السمات القابلة للقياس. القياس والبيانات

 1 2 وعّد عدد األشياء يف كل فئة. ،)ب( تصنيف األشياء
املكعب، و السداسي، و املستطيل، و املثلث، و الدائرة، و )أ( التعرُّف إىل األشكال ووصفها )املربع،  اهلندسة

 .(الكرة، واألسطوانةو املخروط، و 
1 3 

 3 2 .وتركيبها ها،وابتكار  تها،ومقارن األشكال )ب( حتليل

 (Grade 1)الصف األول 

ليَّات والتفكري اجلربي  2 3 )أ( َتثيل مشكالت تقتضي اجلمع والطرح وحلها.  العم 

 2 3 وتطبيقها. ا،والعالقة بينهم ،)ب( فهم خصائص عملييت اجلمع والطرح
 2 3 . 20)ج( اجلمع والطرح ضمن العدد 

 2 3 )د( العمل على معادالت اجلمع والطرح. 
ليَّات: العّد  األعداد والعم 

 العشري
 1 3 )أ( توسيع السلسلة العددية. 

 2 3 )ب( فهم القيمة املنزلية. 
ليَّات إلجراء   3 3 عملييت اجلمع والطرح.)ج( استخدام فهم القيمة املنزلية وخصائص العم 

 2 3 )أ( قياس األطوال بطريقة غري مباشرة، وبتكرار وحدة طول غري قياسية.  القياس والبيانات
 1 1 . تهوكتاب الوقت )ب( قراءة
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عدد  نوعه العنقود المجال
 الَمعايير

 1 2 . هاوتفسري  البيانات )ج( َتثيل
 3 1 )أ( منطق األشكال وُساهتا.  اهلندسة

 (Grade 2) الثانيالصف 
ليَّات  1 3 )أ( َتثيل مشكالت تقتضي اجلمع والطرح وحلها.  والتفكري اجلربي العم 

 1 3 . 20)ب( اجلمع والطرح ضمن العدد 
 2 2 الكتساب أسس الضرب. ؛)ج( العمل على جمموعات متساوية من األشياء

ليَّات: العّد  األعداد والعم 
 العشري

 4 3 )أ( فهم القيمة املنزلية. 

ليَّات)ب( استخدام فهم   5 3 إلجراء عملييت اجلمع والطرح.  ؛القيمة املنزلية وخصائص العم 

 4 3 بوحدات قياسية. هاوتقدير األطوال )أ( قياس  القياس والبيانات

 2 3 )ب( ربط اجلمع والطرح بالطول. 
 2 2 )ج( العمل على الوقت واملال.

 2 2 . هاوتفسري  البيانات )د( َتثيل
 3 1 األشكال وُساهتا.)أ( منطق  اهلندسة

 (Grade 3)الصف الثالث 
ليَّات والتفكري اجلربي  4 3 )أ( َتثيل مشكالت تقتضي الضرب والِقْسمة وحلها.   العم 

 2 3 )ب( فهم خصائص الضرب وعالقته بالِقْسمة.

 1 3 .100 )ج( الضرب والِقْسمة ضمن العدد

ليَّات احلسابية )د( حل مشكالت تتضمّ   2 3 وتفسريها حسابياا.  ،األربع، وحتديد األمناطن العم 

ليَّات: العّد  األعداد والعم 
 العشري

ليَّات ليَّات حسابية على أعداد متعددة  ؛)أ( استخدام فهم القيمة املنزلية وخصائص العم  إلجراء عم 
 املنازل.

1 3 

ليَّات:  األعداد والعم 
 الكسور

 3 3 )أ( تطوير فهم الكسور كأعداد.

 2 3 وكتل أجسام.  ،، وأحجام سوائلوتقديرها ن قياس فرتات زمنية)أ( حل مشكالت تتضمّ  القياس والبيانات

 2 2  البيانات وتفسريها.)ب( َتثيل 

 3 3 )ج( القياس اهلندسي: فهم مفاهيم املساحة واملساحة املركبة، وربطها بالضرب واجلمع.

يز بني القياس يوالتم ،الشكل كخاصية لألشكال املستوية )د( القياس اهلندسي: التعرُّف إىل ُميط
 اخلطي وقياس املساحة. 

1 1 

 2 2 .وُساهتا)أ( منطق األشكال  اهلندسة

يف أداة – الباحثتان قامتإضافة إىل ما سبق، 
عايري موضوعات م عايري احملتوى باملُبصر  -حتليل احملتوى

املضمنة  ،CCSSMاألمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات 
شركة من  2012عام  اليت احعتمدتالرياضيَّات ب كحتح  يف

كمال النقص يف اليت صممت إل  Hill-McGraw ماجروهل
من رياض األطفال إىل الصف  ،Math Connects سلسلة

ملساعدة مطوري مناهج وذلك يف ُماولة  ؛k-3الثالث 

الرياضيَّات يف اململكة العربية السعودية؛ على َتييز 
 Math  موضوعات املعايري املفقودة يف السلسلة األمريكية

Connects لالستفادة منها يف تطوير الكحتحب  2009 عامل
 احلالية.
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 إشكاليات التحليل:

 :اإلشكاليات اليت واجهت الباحثتنيمن 
املعيار "اجلمع والطرح  :)مثالً معايري الطالقة  آلية قياس -

 Grade2، تكرر يف Grade1" من معايري  20ضمن العدد 

هذا  (."بطالقة 20اجلمع والطرح ضمن العدد " بالصورة
آلية خمتلفة لتحديد  مراجع العودة إىلاالختالف تطلب 

 ذلك يف الكحتحب املدرسية. انعكاس
ألن األُباث األجنبية تتناول هذا  ؛آلية قياس التماسك -

دون استخدام  النوعياجلانب من خالل املقارنات والتحليل 
 أساليب كمية.
 عايري اليت تتطلَّب طالقًة،قياس املل إشكالية وحل

 تتبعت الباحثتان:
األساسية عايري األمريكية تعريف الطالقة يف مبادرة امل -

 .(CCSSI, 2010) املشرتكة
 للفصول Eureka  (Great Minds, 2015)يوريكا منهج  -

K-3، تقومي إدارة والية لويزيانا كل من  اتفق الذي 
Louisiana Department of Education، منظمة تقرير إد و

EdReports ،عايري ا السلسلة األكثر اتساقًا مع املعلى أهن
، خاصًة يف CCSSM املشرتكة للرياضيَّاتاألساسية  األمريكية

ووجدت الباحثتان ، احلالية الصُّفوف املستهد فة يف الدراسة
موضوعات مستقلة ترد بعد   فيها تممصح  أن هذه السلسلة

 .؛ لتحقيق معايري الطالقةدروس ةكل درسني أو ثالث
 Everyday)عينة إلكرتونية حديثة لسلسلة  -

Mathematics, 2014)،  ماجروهلمن شركة McGraw-

Hill ، اليت وضعت يف تصميمها روابط  إلكرتونيًة تنقل
الطالب  إىل جمموعٍة ِمن األسئلة املتعلقة مب عايري الطالقة 

 مبسمى )تسخني(.
إطار فصول م عايري الرياضيَّات ملدارس والية كاليفورنيا  -

 The Standards Chapters of the Mathematicsالعامة 

Framework: for California Public Schools،  الصادر

 ,California Department of Education)ِمن إدارة تعليمها 

2015). 
نتائج تقييم بعض سالسل الكحتحب املدرسيَّة األمريكية ِمن  -

 Oregon Instructional Material Review)والية أوريغون 

Summary, n.d.). 
 املمارسة املستمرةووجد أن هذا املعيار يتطلب توفري 

، دون مناذج بصرية بالكحتحب املدرسية يف الصف املستهدف
ُمددة تتكرر يف الكتاب،  أو كشف ،نقاط تفتيشعن طريق 

عايري سيتم تتبع هذه امل سبق لكل ما .هبدف قياس الطالقة
يف الكحتحب التساقها  يف صفحات "تدريبات إضافية" الواردة

 مع املطلوب.
آلية  فيه فقد تبنت الباحثتان أما قياس التماسك؛

 Schmidt & Houang ، وهوانغتمشيالقياس املعتمدة من 

 طريقة كمية يف حتديد مدى التماسك. االتباعهم ؛(2012)

  :داة التحليلصدق أ

جمموعٍة  على بصورهتا األولية أداة التحليل عحرضت
املناهج  ُمكًما يف ختصص (17) املختصني، بل غ عددهم ِمن

، والقياس والتقومي، وعلم النفس وطرق تدريس الرياضيَّات
 سالمة أداة التحليلاليت تتعلق بإلبداء مالحظاهتم  ؛الرتبوي

، وإجراء عدد من التعديالت وفًقا لقياس األهداف تهامناسبو 
 مللحوظاهتم.

 :إجراءات عملية تحليل المحتوى

 النهائية،بعد بناء أداة حتليل احملتوى بصورهتا 
احستخدمت األداة يف حتليل  وإدخال التعديالت املناسبة؛

ُمتوى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا يف املرحلة 
 :اآلتيةالسعودية وفق اخلطوات  االبتدائيَّة باململكة العربية

حتليل ُمتوى   هتدف عملية تحديد الهدف من التحليل: (1)
باململكة العربية فوف الدُّنيا املدرسيَّة للصُّ كحتحب الرياضيَّات 

السعودية إىل حتديد مستوى تركيزها، ومدى َتاسكها يف ضوء 
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عايري األمريكية األساسية بامل k-3 م عايري احملتوى للصفوف
 .CCSSM املشرتكة للرياضيَّات

 اشتمل جمتمع الدراسة تحديد مجتمع التحليل: (2)
ححدِّد هلا ز م نح  دروس على -(2) جدول- احلايل بتصميمه

مل  )هيا بنا نلعب، تدريبات إضافية( تعلُّم، وموارد إضافية
دَّد هلا زمنح ت  .علمحيح

 والزمن لقياس الرتكيز، الفكرة تحديد وحدة التحليل: (3)
 لقياس التماسك. 

 

 2 جدول
نيا في  ُمحتوى   بالمملكة العربية السعودية لمرحلة االبتدائيَّةا كتُب الرياضيَّات المدرسيَّة للصُّفوف الدُّ

عدد  الفصل الطبعة الصف
 الوحدات

عدد 
 الدروس

عدد 
 الحصص

المراجعة 
 والتقويم

عدد 
 الحصص

موارد 
 إضافية

عدد 
 الصفحات

األول 
 االبتدائي

 137 6 7 24 41 41 6 1ف 2017-2016
 155 7 5 28 43 43 7 2ف

الثاين 
 االبتدائي

 161 3 14 28 66 51 6 1ف 2017-2016
 175 4 14 28 66 53 7 2ف 

الثالث 
 االبتدائي

 167 5 13 15 67 40 5 1ف 2016-2015
 193 2 14 18 66 47 6 2ف

 988 72 67 141 349 265 37 جملموعا  
 

 تحديد فئات التحليل، ووحدة التسجيل:  (4) 
حتوى للصفوف ـعايري املمبتتمثل  التحليل الرئيسة: فئات   
K-3 عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّاتبامل 

CCSSM(3) ، والبالغ عددها كما يف جدول. 
  فئات التحليل الفرعية:

الرتكيز، ويتحدَّد مبقياس ثالثي متدرٍِّج حيوي بحعد الرتكيز 
تضمني موضوعات املعيار،  :(2)تركيز عاٍل ]وانعدامه 

بوضوح يف بنية تصميم الدروس: األهداف، وانعكاسها 
تركيز ؛ هئحتقق مجيع أجزامع ، األمثلة احمللولة، األنشطة

فجوة أخلت من الرتكيز  ة: يف حال وجود أي(1) متوسط

عاٍل، )مثالً: عدم حتقق أحد أجزائه، أو تضمني  بوجه
موضوعات املعيار خالل الدروس دون الرتكيز عليها يف 

أفكار  ةعدم وجود أي :(0)انعدام التركيز أهداف الدرس(؛ 
، مع ذِْكر تعكس موضوعات املعيار يف عينة البحث[

 السبب. 
تنِي ب عد حتديد موقع موضوعات التماسحك، ويتحدَّد ُبال

يف حال : (1) يشكل فجوة]املعيار يف ُمتوى الكحتحب 
 التنظيممن  ةأو تالي ةسابق فرتةضحمنت موضوعات املعيار يف 

بظهور  زم املعيارإذا الت: (0) ال يشكل فجوةاحملدد، 
.ة له بالتنظيماحملدد الفرتةموضوعاته يف 

 3 جدول
 CCSSM بالمَعايير األمريكية األساسية المشترَكة للرياضيَّاتعدد مَعايير الُمحتوى  

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول رياض األطفال المجال
 َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد

 - - - - - - 7 3 وعدد العناصر العدّ 
 9 4 4 3 8 4 5 1 العمليات والتفكري اجلربي

 3 1 9 2 6 3 1 1 العشري العدد والعمليات: العدّ 
 8 4 10 4 4 3 3 2 القياس والبيانات

 2 1 3 1 3 1 6 2 اهلندسة
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 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول رياض األطفال المجال
 َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد

 3 1 - - - - - - العدد والعمليات: الكسور
 25 11 26 10 21 11 22 9 اجملموع
 94 َمعايير 41 عناقيد 6 المجاالت المجموع الكلي

 تحديد ضوابط التحليل: (5)
، الغالف اآليت: يتم حتليل مجيع ُمتويات الكتاب باستثناء .1

واملقدمة الرئيسة، ومقدمة كل و ْحدة، والتقومي  ،والفهرس
املتمثِّل يف التهيئة، واختبار منتصف الفصل، واملراجعة 
الرتاكحميَّة، واختبار الفصل، واالختبار الرتاكمي، ودروس حل 

الذي انعكس على الرتباطها مب عايري املمار سة،  املسألة
ة "هيا بنا ض مَّنة فيها، ومن املوارد اإلضافيـاملشكالت امل

 نلعب".
 -(5)، (4)جدول –أشكال املسائل اللفظية يتم تتبع  .2

م عايري األمريكية األساسية املشرتكة ـكما وردت يف مبادرة ال
ها ظهور كل ق، ويحكتفى لتحق(CCSSI, 2010) للرياضيَّات

 .شكل مرًة واحدة
يف صفحات "تدريبات إضافية"  يتم تتبع م عايري الطالقةِ  .3

 متطلبات حتقق املعيار.الواردة يف كحتحب العينة التساقها مع 
ع الكحتحب، عند قياس التماسحك يتم تتبع األفكار يف مجي .4

ألفكار موضوعات املعيار، مع حتديد واحلكم وفق أول ظهور 
 األفكار اليت تحشكل تكراراً.

 ميحشكِّل فجوًة يف التماسحك أارح لتحديد ما إذا كان املعي .5
وفق  احملدد، بالتنظيمال، يتم مقارنة موقع موضوعات املعيار 

 هي:  -(6)جدول –ثالث حاالت 
 Grade 1معايري : يقصد به أن موضوعات 3-1تنظيم  -

جيب أن تظهر يف كتب الصف األول االبتدائي يف اململكة، 

جيب أن تظهر يف كتب الصف  Grade 2معايري وموضوعات 
 Grade 3وموضوعات معايري الثاين االبتدائي يف اململكة، 

؛ جيب أن تظهر يف كتب الصف الثالث االبتدائي يف اململكة
 .حىت ال يشكل املعيار فجوة يف التنظيم

 Grade kمعايري : يقصد به أن موضوعات K-2تنظيم  -
جيب أن تظهر يف كتب الصف األول االبتدائي يف اململكة، 

جيب أن تظهر يف كتب الصف  Grade 1معايري وموضوعات 
 Grade 2وموضوعات معايري الثاين االبتدائي يف اململكة، 

؛ جيب أن تظهر يف كتب الصف الثالث االبتدائي يف اململكة
 .حىت ال يشكل املعيار فجوة يف التنظيم

 Grade kيقصد به أن موضوعات معايري : K-3تنظيم  -
الصف األول  من كتاب 9-1جيب أن تظهر يف الفصول 

االبتدائي يف اململكة، حىت ال يشكل املعيار فجوة يف 
،  Grade 1، Grade2 ،Grade 3التنظيم، وموضوعات معايري 

 يلوَّ أ  مت حتديده بعد حتليل . هذا التنظيم (6)كما يف جدول 
لتنظيم  استخدام فصول الكتابو ،لدروس كتب العينة

 .احملكمونأشار  كما  موضوعات املعايري

 وبعد حتديد موقع موضوعات املعيار واحلكم عليه
حساب نسبة  ، يتميشكل فجوة، أو ال يشكل فجوةبأنه: 

توى كحتحب الرياضيَّات املدرسية، باستخدام املعادلة  َتاسحك ُمح
 النسبة املئوية للتماسك = :اآلتية

 .%100[ × 94]جمموع الفجوات/ – % 100
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 4جدول 
 للجمع والطرح المسائل اللفظية أشكال

 البداية غير معروفة التغيير غير معروف النتيجة غير معروفة الشكل

اإلضافة 
 إلى

جلس ثالثة أرانب على العحشب، َث قفز 
األرانب أرنبان للجلوس معهم، كم عدد 

 = ؟( 2+ (3الكلي؟

كان هناك أرنب جيلس على العشب، َث 
أصبح عددهم ثالثة أرانب، كم عدد األرانب 

 (3= + ؟1اليت قفزت إىل األرنب األول؟ )

كانت هناك جمموعة ِمن األرانب قفز إليها أرنبان، 
ليصبح عددهم مخسة أرانب، كم كان عدد األرانب؟ 

 (5=  2)؟ + 

 أوىل )اختياري(، ثاين أوىل، ثاين األطفال، أوىل، ثاينرياض  الصف
 البداية غير معروفة التغيير غير معروف النتيجة غير معروفة الشكل

 الطرح من
تفاحات،  كان على الطاولة مخس

أكلْت هند منها اثنتني، كم تفاحة 
 = ؟( 2 – 5ب ِقي ْت؟ )

كان على الطاولة مخس تفاحات، أحكل 
عددها تفاحتني، كم تفاحة بعضحها، فأصبح 

 (2؟ =  - 5أحِكل ْت؟ )

كان على الطاولة جمموعٌة ِمن التفاح، أكلت منها 
تفاحتان، وبقيْت ثالث، كم تفاحة كان لديك؟ )؟ 

- 2  =3) 
 أوىل )اختياري(، ثاين أوىل، ثاين رياض األطفال، أوىل، ثاين الصف
 اإلضافات غير معروفةكال  إضافة غير معروفة مجموع غير معروف الشكل

التجزئة، 
 والتجميع

ثالث تفاحات محراء، واثنتان 
خضراوتان على الطاولة، كم عدد التفاح 

 =؟(2+3الكلي؟ )

مخس تفاحات على الطاولة، ثالث منها 
محراوات، والباقي خضراء، كم عدد التفاح 

 =؟(3-5؛ 5+؟=3األخضر؟ )

جديت لديها مخس زهرات، ترغب يف وضعها يف  
؛ 5=5+0كأسني، كم عدد الزهرات يف كل كأس؟ )

 (جلميع احلاالت والعكس؛ 5=3+2؛ 5=1+4
 أوىل، ثاين رياض األطفال، أوىل، ثاين رياض األطفال، أوىل، ثاين الصف
 األصغر غير معروف األكبر غير معروف فرق غير معروف الشكل

 المقارنة

هند معها تفاحتان، وسارة لديها مخس 
تفاحة تزيد سارة عن تفاحات، بكم 

 هند؟
مع هند تفاحتان، وسارة لديها مخس 
تفاحات، بكم تفاحة تقل هند عن 

 =؟( 2 - 5؛ 5+؟ =  2سارة؟ )

هند لديها ثالث تفاحات أكثر ِمن سارة، 
وسارة لديها تفاحتان، كم عدد التفاح مع 

 هند؟
سارة لديها ثالث تفاحات أقل من هند، 

لتفاح لدى وسارة لديها تفاحتان. كم عدد ا
 =؟( 2+  3=؟؛  3+  2هند؟ )

هند لديها ثالث تفاحات أكثر من سارة، إذا كان 
 مع هند مخس تفاحات، كم عدد التفاح مع سارة؟

سارة لديها ثالث تفاحات أقل من هند، وهند لديها 
- 5مخس تفاحات، كم عدد التفاح مع سارة؟ )

 (5= 3+=؟،؟3

 أوىل )اختياري(، ثاين أوىل )اختياري(، ثاين أوىل، ثاين الصف
 5جدول 

 للضرب والِقْسمة في الصف الثالث أشكال المسائل اللفظية

 لالشك
 الناتج غير معروف

"ثالثة أطباق من التفاح، في كل طبق 
 تفاحتان، كم العدد الكلي؟"

 ُمحتوى المجموعة غير معروف
" ثالثة أطباق ِمن التفاح، مجموع التفاح 

 طبق؟"، كم تفاحة في كل 6فيها 

 عدد المجموعات غير معروف
تفاحات ُموزَّعة على عدة أطباق، في كل  6"

 طبق تفاحتان، كم تفاحة في الطبق الواحد؟"

المجموعات 
المتساوية 

 والقياس

من اخلوخ، يف كل   أكياس 3هناك 
حبات، كم عدد اخلوخ  6كيس 
سالسل، كل سلسلة  3حتتاج الكلي؟ 

 سم، كم سم حتتاج؟10طوهلا 

حبة تفاح يف ثالثة  15إذا مت تقسيم 
 أكياس، كم تفاحة يف كل كيس؟

 5سم، تريد قصَّه إىل  35لديك حبل طولحه 
 ِقط ع، كم طول القطعة الواحدة؟

تفاحة يف عدة أكياس، يف كل  15إذا مت تقسيم 
 حبات، كم كيًسا حتتاج؟ 3كيس 

سم، وتريد قصَّه ُبيث يبلحغ طول  35حبل طولحه 
 كم قطعة ستحصل عليها؟سم،  7كل قطعة 

 لالشك
 الناتج غير معروف

"ثالثة أطباق من التفاح، في كل طبق 
 تفاحتان، كم العدد الكلي؟"

 ُمحتوى المجموعة غير معروف
" ثالثة أطباق ِمن التفاح، مجموع التفاح 

 ، كم تفاحة في كل طبق؟"6فيها 

 عدد المجموعات غير معروف
ُموزَّعة على عدة أطباق، في كل  تفاحات 6"

 طبق تفاحتان، كم تفاحة في الطبق الواحد؟"
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المصفوفات 
 والمساحة

يف كل صفوف من التفاح،  3هناك 
كم عدد التفاح تفاحات،   6صف 
 ؟الكلي

، سم3أبعادحه  مستطيلٍ ما مساحة 
 سم؟6و

صفوف  3 يف تفاحة 18إذا مت ترتيب 
 متساوية، كم عدد التفاح يف كل صف؟

سم مربع، إذا كان  18 مساحتحهمستطيل 
 ؟بعد اآلخرال طولح سم، كم  3أحد أطواله 

، يف  يف صفوف متساوية تفاحة 18إذا مت ترتيب 
 الصُّفوف؟عدد ، كم تفاحات 6كل صفٍّ 
طول إذا كان  سم مربع،18 مساحتحهمستطيل 

اجلانب  طول حتذفسم، كم 6 أحد جوانبه
 ؟اآلخر

 =؟2÷6، 6=2×؟ =؟3÷6، 6؟=×3 = ؟3×2 الصورة العامة

 :6جدول 
نيا بالمملكة العربية السعودية فيتنظيم  بالمَعايير  K-3 ضوء مَعايير ُمحتوى الصفوف محتوى ُكتُب الرياضيَّات المدرسية للصُّفوف الدُّ

 CCSSMاألمريكية األساسية المشترَكة للرياضيَّات 
 الصف الثالث االبتدائي االبتدائيالصف الثاني  الصف األول االبتدائي صفوف المملكة
 160 160 96 مجموع الحصص

 40 40 35 45 40 40 40 40 24 24 24 24 الحصص بالفترات

 115 125 104 72 المجموع
 6-11 4-5 1-3 7-13 1-6 10-13 9-1 فصول الكتاب

 k-3)) Grade k Grade 1 Grade 2 Grade 3 الَمعايير تنظيم

 Grade k Grade 1 Grade 2 (k-2) الَمعايير تنظيم

 Grade 1 Grade 2 Grade 3 (3-1) الَمعايير تنظيم

 

 :ثبات التحليل

تـ ت م ثَّل  –(7)جدول– اناحستخدم يف الدراسة طريقت
تولت  وقداألوىل يف حساب االتفاق بني ُملِّل وآخر؛ 

َتتلك - خرىاأل ى الباحثات التحليل األول، وتولتإحد
 التحليل الثاين، -نفسها، ومشرفة رياضيات اخلربة التدريسية

، وذلك من خالل باختالف الزمنفتمثلت الثانية  أما الطريقة
من  بعد ثالثة أسابيع التحليلإعادة بإحدى الباحثات قيام 

، وِمن َث َّ حسابح الثبات باستخدام معادلة التحليل األول
 .هوليسيت

 :7جدول 
 معامل ثبات أداة تحليل المحتوى

 باختالف الزمن باختالف المحللين أبعاد أداة تحليل المحتوى
 0.90 0.86 الرتكيز البعد األول
 1.00 0.86 التماسحك   البعد الثاين

 

أن معامالت الثبات مرتفعة  (7)جدول يتضح من و 
مما جيعل األداة  على درجٍة ِمن الثقة  ؛يف كلتا الطريقتني

إىل  (2004)أشار أبو هاشم  فقد ؛لتحقيق أهداف الدراسة
 .فأكثر 0.80أن الثبات يحعدُّ مرتفعاً إذا بلغ 

 

  أسلوب تحليل البيانات:

 البيانات والنتائج.املتوسِّط احلسايب، والنِّْسبة املِئ وية، لع ْرض  -
 محعاد لة هوليسيت لقياس الثبات. -
 : اآلتية، وفق  املستويات عايرياملتركيز  مستوىعلى احلحكم  -
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 التركيزمستوى  الُمتوسِّط الحسابيدرجة 
 ضعيف 0.67 أقل من - 0

 متوسط 1.34 أقل من – 0.67
 قوي 2 –1.34

 

 : أنموذج التقويم

لتنفيذ عملية تقومي كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة 
يف ضوء م عايري  للصُّفوف الدُّنيا باململكة العربية السعودية

عايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات حتوى باملـامل

CCSSMمة لربوفز ءأمنوذج املوا تان، استخدمت الباحث
provus ،ثة مفاهيم أساسية، هي: الذي ي قوم على ثال
املعايري عبارة عن قائمة والتفاوت. ، وأوجه األداء، املعايري

بالسمات أو املواصفات اليت يتعني توافرها يف الربنامج، أما 
أوجه األداء فهي عبارة عما هو قائم فعليًا يف الربنامج، 

ني املعايري وبالنسبة ألوجه التفاوت فهي تلك الفروق القائمة ب
وتأسيساً على ما  (.2000املرغوبة، وأوجه األداء )الدوسري، 

ثل أمنوذج تقومي الدراسة. (4)شكل  ؛ فإنسبق ميح
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.تقويم الدراسة : أنموذج4 شكل                  
 النتائج:

تركيز ُمحتوى  لإلجابة عن السؤال األول: "ما مستوى 
نيا بالمملكة العربية  ُكُتب الرياضيَّات المدرسيَّة للصُّفوف الدُّ
السعودية في ضوء معايير الُمحتوى بالَمعايير األمريكية األساسية 

مت حساب متوسِّط تركيز ، "؟CCSSM المشترَكة للرياضيَّات
نيا يف ضوء  ُمتوى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّ

عايري األمريكية األساسية بامل K-3 م عايري ُمتوى الصفوف
 عايري الرئيسةعام، وامل وجهب CCSSM املشرت كة للرياضيَّات

)املضمنة  غري الرئيسة )املضمنة يف العناقيد الرئيسة(، واملعايري
 يف اجلدولكما خاّص،   وجهب يف العناقيد الداعمة واإلضافية(

 :اآليت، الذي يتضح منه (8)
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 :8 جدول
نيا للصُّفوف المدرسيَّة الرياضيَّاتكتُب  مُحتوىمتوسِّط تركيز   المشترَكةاألساسية  بالمَعايير األمريكية K-3 محتوى الصفوف مَعايير في ضوء الدُّ

 CCSSM للرياضيات
 التركيز المعايير

 املستوى الدرجة (0انعدام ) (1)جزئي  (2) عالٍ  العدد النوع الصف
 رياض األطفال
(Grade K) 

 متوسط 1 3 7 3 13 رئيسة
 متوسط 0.78 3 5 1 9 غري رئيسة
 متوسط 0.91 6 12 4 22 المجموع

 الصف األول
(Grade 1) 

 متوسط 1.31 3 5 8 16 رئيسة
 متوسط 1.4 - 3 2 5 غري رئيسة
 متوسط 1.33 3 8 10 21 المجموع

 الصف الثاني
(Grade 2) 

 متوسط 1.12 4 7 6 17 رئيسة
 متوسط 0.89 3 4 2 9 غري رئيسة
 متوسط 1.04 7 11 8 26 المجموع

 الصف الثالث
(Grade 3) 

 متوسط 1.06 4 8 5 17 رئيسة
 ضعيف 0.63 5 1 2 8 غري رئيسة
 متوسط 0.92 9 9 7 25 المجموع

 الكل
(Grade k-3) 

 متوسط 1.13 14 27 22 63 رئيسة
 متوسط 0.87 11 13 7 31 غري رئيسة
 متوسط 1.04 25 40 29 94 المجموع

 
 

مستوى تركيز ُمتوى كحتحب الرياضيَّات : (1)نتيجة 
توى الصفوف  املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا يف ضوء م عايري ُمح

CCSSM: k-3 -  ؛ 2من  1.04متوسط، مبتوسِّط حسايب
وهي نسبة سيتم تفصيلحها ، %52بنسبة مئوية مقدارها  :أي

عام قد يحعزى  وجهب الفاقد املؤثرأنَّ هذا  غري، اآلتيةيف النتائج 
عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات إىل اختالف امل

CCSSM  عن م عايري الرياضيَّات يف خمتلف الواليات
 NCTMاألمريكية، وم عايري اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيَّات 

، 2006لعام  Focal Point، والنقاط املِْحوريَّة 2000لعام 
، McGraw-Hill ماجروهلوهذا االختالف حاولْت شركة 

 .2012عام  CCSSMمتسقة مع معايري معاجلته بكتب 
مستوى تركيز ُمتوى كحتحب الرياضيَّات  :(2)نتيجة 

نيا يف ضوء م عايري  حتوى الرئيسةـامل املدرسيَّة للصُّفوف الدُّ
 13.1متوسط، مبتوسِّط حسايب  -CCSSM: k-3للصفوف 

، يف حني بلغ %56.5بنسبة مئوية مقدارها  :؛ أي2من 
حتوى غري ـلكحتحب ذاهتا يف ضوء م عايري املمستوى تركيز ا

متوسط، مبتوسِّط حسايب -  CCSSM: k-3الرئيسة للصفوف 
وهذا  ؛%43.5بنسبة مئوية مقدارها  :؛ أي2من  0.87

عايري ب العينة على املاالرتفاع يف مستوى تركيز ُمتوى كحتح 
عزى إىل تشابحه فكرة م عايري الرئيسة عن غري الرئيسة قد يح 

املشرت كة للرياضيَّات عايري األمريكية األساسية حتوى باملـامل
CCSSM مع النقاط املِْحوريَّة ،Focal Point  2006لعام-

حددت  النقاط  إذ-اليت بحنيت كحتحب اململكة يف ضوئها 
ب الرتكيز عليها أكثر ِمن عايري جية جمموعة من املاملِْحوريَّ 
ألمهيتها للطالب مستقباًل، وارتكاز م عايري أخرى  ؛غريها

 عليها بشكل كبرٍي. 
 املدرسيَّة الرياضيَّاتكتحب ُمتوى   :(3)نتيجة 

 م عايري ُمتوىرئيًسا من معيارًا  14 د  ق  فـ   الدُّنيا للصُّفوف
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، الرئيسة عايرياملمن  %22.22 شكلتْ اليت ، k-3صفوف ال
، خاصًة أهنا ةمؤثر  نسبة يوه، بنوعيها عايرياملمن  %14.89و

م عايري من  غري رئيس معيارًا 11فـ ق د  ، كما من النوع الرئيس
غري  عايرياملمن  %35.48 شكلتاليت ، k-3الصفوف ُمتوى 
هذا الفقد  عزىيح  وقد ؛بنوعيها عايرياملمن  %11.7و، الرئيسة

ضافة إىل أنَّ إ (1)، منها ما ذحكر يف النتيجة عدة إىل أسباب
 الرياضيَّات املدرسيَّة يف اململكة العربية السعودية كحتحب

والدمج، واملواء مة، بعد عمليات ِمن الرتمجة، صحممت 
؛ لتتناسب 2009 لعام Math Connectsلسلسلة ل والرتحيل

قد يحفقد الكحتحب بعض  بأنظمتها؛ مما بيئة اململكةمع 
للكحتحب ، خاصًة وأن عدم وجود خريطة أو وثيقة املوضوعات

إضافة إىل أنَّ  .دقيق عملية املواءمة بشكلٍ عيق ي األمريكية
واليت تتوافق مع  ،K-3 اليت اختذهتا الباحثتان عايرياملحلقة 
كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة يف اململكة العربية السعودية نسخة  
خاصًة - عايرياملقد تحؤدي إىل فقدان بعض  ،3-1 املواءم
 مة.اءبسبب عمليات الرتحيل يف املو  -Grade 3 معايري

 املدرسيَّة الرياضيَّاتتحب كح ُمتوى   :(4)نتيجة 
ذا ، وهاً معيارًا رئيس 27جزئياا على  ركز الدُّنيا للصُّفوف

 عايرياملمن %28.72، والرئيسة عايرياملمن  %42.86 يحشكِّل
ت، خاصًة وأهنا ِمن يف مجيع احلاال ةمؤثر  نسبة يوه، بنوعيها

 ، كما ركزتركيزهاجلزئي قد ينعدم  برتكيزهالذي ، النوع الرئيس
من  %41.94 يحشكِّل وهذا، معيارًا غري رئيس 13ئياا على جز 
هذا  .بنوعيها عايرياملمن  %13.83و، غري الرئيسة عايريامل

أنَّ  :ِمن أبرزها ،عدة إىل أسباب قد يحعز ى الفاقد املؤثر
كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا يف اململكة تصميم  

على مجيع األفكار  "فكرة الدرس"ال يحركز يف العربية السعودية 
معيار "فـ ْهم معىن املساواة )=(، وإدراك ما  :الواردة فيه، فمثاًل 

ترد إذا كانْت معادلة اجلمع أو الطرح، صحيحة أم خاطئة"، 
كمهارات عحليا، أو  كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة  يف   موضوعاته

قد و  ؛الدروس ة يفضمناملاألنشطة  كشكٍل ِمن أشكال
 أو ويلُّ األمر. املعلمح، أو الطالب، جاوزه يت أن إىل هذا يؤدي

أنَّ كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة يف يحضاف إىل ذلك 
نمِّي الطالقة، تح  لعربية السعودية حتوي موضوعات قداململكة ا

املمارسة  عن طريقمؤشرًا لتحقيقها،  تا وضعنيأنَّ الباحثت غري
هبدف الكشف  ؛وُمددة املستمرة عرب نقاط تفتيش متنوعة

داخل الكتاب  عن طالقة الطالب يف موضوعات ُمددة
حتقيق هذه  McGraw-Hill ماجروهلوحتاول شركة  املدرسي،

تضمني روابط  ، عن طريقعايري عرب سالسلها احلديثةامل
، تنقل (Everyday Mathematics, 2014)إلكرتونية كما يف 

الطالقة  الطالب إىل جمموعٍة ِمن األسئلة املتعلقة مبعيار
 مبسمى "تسخني".
فلسفة كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة أنَّ  إضافة إىل

تحضمَّن دروًسا  يف اململكة العربية السعودية للصُّفوف الدُّنيا
حتوي مسائل  لفظيٍة،  ،حل املسألة السرتاتيجياتمستقلة 

سرتاتيجيات متنوعة او تستهدف إكساب الطالب طرقًا 
ثل م عايري املمارسة  هالكنللتفكري يف احلل؛  عايري باملَتح

اليت ، CCSSM للرياضيَّات املشرت كةاألساسية  األمريكية
دون تفكيك، ونظرًا ألن  حتوىـيحشرتط دجمحها مع م عايري امل

املستهد فة، فإنَّ سرتاتيجية فق مع االن فيها يتاملضمَّ  حتوىـامل
هذه الدروس قد تكون سبًبا يف ض ْعف حتقق م عايري املسائل 

،  CCSSM للرياضيَّات املشرت كةعايري األساسية باملاللفظية 
حل "كما أن أهداف الدروس األخرى ال حتدد صراحًة 

 ."الطالب مسائل لفظية
 املدرسيَّة الرياضيَّاتتحب كح ُمتوى   (5):نتيجة 

وهو ا، معيارًا رئيسً  22على  تركيزًا عالًيا ركز الدُّنيا للصُّفوف
 عايرياملمن  % 23.4الرئيسة، و عايرياملمن  %34.92 ما يحشكل

 تحشكلغري رئيسة،  م عايري 7على  تركيزًا عالًيا ، وركزبنوعيها
 عايرياملمن  %7.45و، غري الرئيسة عايرياملمن  22.58%
بنوعيها ال يعين أن تصميم  عايريامل؛ هذا الرتكيز على بنوعيها

 مناسٌب، أو حيقق العحمق املطلوب.الدروس 
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ُمتوى   هناك تفاوحت يف مستوى تركيز :(6)نتيجة 
نيا يف ضوء  م عايري كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّ

توى عايري األمريكية بامل k-3 الصفوف  كل صف من  ُمح
 إذ؛ على حدة CCSSM األساسية املشرت كة للرياضيَّات 

م عايري الصف  على العينةب تح كح   مستوى تركيز يحالحظ أنَّ 
أي  ،2من  1.33 ، مبتوسِّطعلى ِمن غريهأ Grade 1 األول

 تركيزاخنفض مستوى  يف حني ،%66.5 بنسبة مئوية مقدارها
رياض األطفال من  كل ُمتوى م عايري علىكحتحب العينة 

Grade K ، الصف الثاين وGrade 2 والصف الثالث ،Grade 

 من 0.92 ،1.04، 0.91 الرتكيز بالرتتيب: وسِّطمتبلغ  إذ؛ 3
 .%46، %52، %5.45بنسبة مئوية مقداره  :أي ؛2

متفقًة  احلالية اليت توصلْت إليها الدراسة النتائجتُعدُّ و 
، يف Rawding (2016)مع النتائج اليت توصل إليها راودنق 

جانب قياس تركيز الكحتحب؛ ومتفقة جزئياا مع النتائج اليت 
، وقد يكون Polikoff  (2015)توصَّل إليها بوليكوف 

حتليل احملتوى بأسلوب عّد استخدامه  االختالفح بسبب
، دون وضع مؤشر للرتكيز كما يف الدراسة تكرار الظاهرة

 Math Connectsب سلسلة تح كح حتليله  إضافة إىل  احلالية،

املتسقة مع معايري ، إىل جانب كحتحبها 2009األمريكية لعام 
CCSSM  باقي  أنَّ يحضاف إىل ذلك ، 2012املعتمدة عام

اختلفْت نتائج و  .عايريأهنا تتسق مع املبشار العيِّنة حديثة يح 
 Bradbyمع النتائج اليت توصلت إليها براديب  احلالية الدراسة

لرتكيز، ادراستها؛ وذلك الختالف تعريفها  يف (2014)
 عايري.أهنا متسقة مع املب -أيًضا–إضافة إىل أنَّ عينتها يحشار 

ما مدى تماُسك : "لإلجابة عن السؤال الثاني
نيا للصُّفوف المدرسيَّة الرياضيَّاتُكُتب   ُمحتوى  الدُّ

لمملكة العربية السعودية في ضوء معايير المحتوي با
 للرياضيَّات المشترَكةاألساسية  األمريكيةبالَمعايير 

CCSSMتشكلتاليت  -(9)جدول -الفجوات  ، مت عدّ "؟ 
يف فرتة سابقة،  هااملعيار، أو ظهور  موضوعات انعدامنتيجة 
ة ، وفق ثالث حاالت للمقارناهل احملدد التنظيممن ، أو تالية

ومن َث  حساب النسبة املئوية لعدد الفجوات  -(6)جدول –
، يليها حساب )الرئيسة وغري الرئيسة( الكلي عايرياملإىل عدد 
 .التماسحك

 

 :9 جدول
نيا للصُّفوف المدرسيَّة الرياضيَّات ُكتُبمدى تماُسك مُحتوى    األساسية  بالَمعايير األمريكية K-3 محتوى الصفوفمَعايير  ضوء في الدُّ

 CCSSMللرياضيَّات  المشترَكة
 تنظيم المعايير البيانات

 K-3 K-2 1-3 تماُسكال عددها َمعايير
Grade K 22 6 12 عدد الفجوات - 
Grade 1 21 15 12 10 عدد الفجوات 
Grade 2 26 18 25 20 عدد الفجوات 
Grade 3 25 13 - 14 عدد الفجوات 

 46/72 43/69 56/94 عدد الفجوات 94 (K-3) الكل
 %63.89 %32.62 %57.59 النسبة املئوية 100%

 %11.36 %68.37 %43.40 التماُسك العام
من املناسب توضيح املقصود هبذه النسب قبل ع ْرض 

 نسبةإىل  %57.59فمثاًل يحشري مقدار النسبة املئوية  ج.النتائ
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عايري اليت شكلْت فجوًة يف تنظيم ُمتوى كحتحب الرياضيَّات امل
موضوعات م عايري  تنظيماملدرسيَّة للصفوف الدنيا وفق 

 .(94)معيارًا من أصل  (56)اليت بلغْت ، (k-3)توى احمل
 ثلَتح  %40.43 املئوية النسبة مقدار إنويف املقابل 

 -اأو جزئيً  تركيزًا عالًياسواء أمت الرتكيز عليها - عايريامل نسبة
وفق  يف ُمتوى كحتحبح العينة موضوعاهتاتنظيم على  احملافظة
عايري األمريكية بامل (k-3) م عايري احملتوى موضوعات تنظيم

 .CCSSM األساسية املشرتكة للرياضيَّات
تحب كح ُمتوى  َتاسك نتائج  (9) ويحقدِّم اجلدول

عايري احملتوى يف ضوء م   الدُّنيا للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّات
عايري األمريكية األساسية املشرتكة

 
 CCSSM للرياضيَّات بامل

يف ضوء  ُمتوى كحتحب العينة تنظيملخمتلفة  حاالتثالث ل وفًقا
 م عايري احملتوىمدى إذا كان  كشف عمالل ؛م عايري احملتوى

سيتطلب تغريًا وحتسينًا ريه مقارنة بغ k-3 مت اختيارهالذي 
 غريقرت حات؛ مما قد يحعيق من قابلية حتقق امل، من غريه أكثر

 أنَّ النتائج أظهرت:
 تحب الرياضيَّاتكح   حملتوى َتاسكأعلى  :(7)نتيجة 

نيا املدرسيَّة عايري يف ضوء م عايري احملتوى بامل للصُّفوف الدُّ
مقارنًة - CCSSM للرياضيَّات األمريكية األساسية املشرتكة

وفق  العينة ُمتوى كحتحبموضوعات تنظيم يتحقق ب -بغريه
 .k-3دى ملا ُمتوى معايري موضوعات ترتيب

 إىل أنَّ  %40.43 النسبة املئويةتحشري : (8)نتيجة 
أو  تركيزًا عالًيامت الرتكيز عليها ن املعايري اليت م- معيارًا 38

 موضوعاهتا تنظيمحافظْت على  قد -(8)جدول يف  اجزئيً 
 ، وهي نسبة منخفضة.k-3 يف الدراسة هلا يف املدى احملدد

متفقًة  احلالية اليت توصلْت إليها الدراسة النتائج وتعد
أنَّ يف  Rawding (2016)مع النتائج اليت توصل إليها راودنق 

َتاسك كحتب الرياضيَّات، بالرغم من اختالف  ا يفضعفً هناك 
عينة الكحتب من حيث: تقسيم صفوفها، وحداثتها؛ 

مع النتائج اليت توصلت إليها احلالية اختلفْت نتائج الدراسة و 
الختالف تعريفها يف دراستها؛  Bradby (2014)براديب 

ع إضافة إىل أنَّ عينتها يحشار إىل أهنا متسقة ملتماسك، ا
 .CCSSMعايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات امل

"ما التصوُّر  تتمثل اإلجابة عن السؤال الثالث:
الُمقتَرح لتطوير ُمحتوى ُكُتب الرياضيَّات المدرسيَّة 
نيا بالمملكة العربية السعودية في ضوء نتائج  للصُّفوف الدُّ

يٍر يف تصور مقرتح كجزء من مرحلة أوىل لتطو  ،التقويم؟"
بية شامل جلميع كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة باململكة العر 

عايري األمريكية حتوى باملـالسعودية يف ضوء م عايري امل
 .CCSSMاألساسية املشرت كة للرياضيَّات 

املنهج البنائي،  تانالباحث تلبناء التصور استخدم
منظمة إلجياد هيكل معريف تربوي  تعن "خطواهو عبارة و 

 فًا بالكيفية نفسها من قبل، يتعلقو جديد، أو مل يكن معر 
باستخدامات مستقبلية، ويتواءم مع الظروف املتوقعة 

من رؤى  هاطتبواسواإلمكانات الواقعية، يستفيد الباحث 
تشاركية اخلرباء أو املعنيني يف جمال معني لتحقيق أهداف 

 .(22 ، ص2003 )األغا، "معينة
 ؛احلالية اليت توصلت إليها الدراسة تائجويف ضوء الن

؛ لتحسني بصورته األولية مقرتح ببناء تصورٍ  تانالباحث تقام
يب الرتكيز والتماسحك يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة جان

لبنائه  واستندا .للصُّفوف الدُّنيا باململكة العربية السعودية
عايري األمريكية األساسية املشرت كة على ما ورد يف مبادرة امل

(CCSSI, 2010) واجلهود املبذولة من بعض دور النشر ،
عايري األمريكية املمع األمريكية يف ُماولة منها لالتساق 

اجلهود  ىلإإضافة . CCSSMاألساسية املشرت كة للرياضيَّات 
ايري عالرُسية وغري الرُسية لتنفيذ املاملبذولة من خمتلف اجلهات 

  ارتكزت عليها الدراسة.يتال
على جمموعة من خرباء املناهج  التصور رضومن َث عح 

دور يف مواءمة كحتحب  مهل منهم خرباء- خرباء (6)بلغ عددهم 
-وتقوميها الرياضيَّات املدرسيَّة باململكة العربية السعودية

لتحديد مدى مسامهة اإلجراءات املق دمة يف حتسني 
قامت  ور د ِمن مالحظات وآراء،املنطلقات، ووفق ما 
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 ليصبحتعديل ما يلزم يف التصوُّر وفق  مالحظاهتم؛ ب الباحثتان
 :يأيتا م -(9)نتيجة - بصورتِه النهائية

 :منطلقات التصور المقترح

نيا كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّةعدم تركيز   (1)  للصُّفوف الدُّ
 عايرياملمع  تنسجمعلى معايري  باململكة العربية السعودية

العاملية، وتضمن أنَّ مجيع الطالب لديهم املهارات الالزمة 
 بغ ضِّ النظر عن املكان.الوظيفية؛ إلكمال حياهتم اجلامعية و 

، واملتمثلة نظرائهم يف اخلارج منافسةإضافة إىل قدرهتم على 
عايري األمريكية األساسية املشرت كة امليف حتوى ـعايري املمب  

 .CCSSMللرياضيَّات 
م عايري  يف ضوء املدرسيَّة الرياضيَّاتضعف َتاسك كحتحب  (2)

عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات املب حتوىـامل
CCSSM.  

والكيفية  ،الرياضيَّاتم عايري مة مع ءاملوا لياتآغياب  (3)
 .املدرسيَّة الرياضيَّات كحتحببناء  ل؛ احستخدمتاليت 

 :للتصور المقترحالعامة األهداف 

 لياتآد اهلدف العام للتصور املقرتح يف تقدمي دَّ حت  
 يف ضوء الدُّنيا للصُّفوف الرياضيَّاتكحتحب ُمتوى   لتطوير

 املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةاملب حتوىـم عايري امل
ويرتبط هبذا ، هلاص اِحبة ملا والتَّحوُّالت، CCSSM للرياضيَّات

 :اآلتيةاهلدف األهداف الفرعية 
توىإعادة النظر يف كثافة  (1)  ،املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب   ُمح

عايري بامل حتوىـمعايري املالرتكيز على مبا يؤكد  ،اُمتواه وتطوير
 .CCSSMللرياضيات  املشرت كةاألساسية  األمريكية

 عايري األمريكيةاملمببادرة على مبدأ الرتكيز  التأكيد (2)
توى كحتحب  ،CCSSI املشرت كةية األساس يف تصميم ُمح

هم يف تفعيل آليات تحس: عن طريق الرياضيَّات املدرسيَّة،
وفقاً  عايري احملتويملإعادة توزيع الوزن النسيب ، و حتقيق الرتكيز

 تها.مهيلدرجة أ

عايري األمريكية مببادرة امل التأكيد على مبدأ التماسحك (3)
تفعيلها آليات  حتديدعن طريق ؛ CCSSIاألساسية املشرت كة 

 .كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة ُمتوى يف
عايري األمريكية األساسية املمع  مةءمواللليات آ حتديد (4)

 كحتحب لتصميم عاملية بادئ، ومCCSSMاملشرت كة للرياضيَّات 
 .الرياضيَّاتنهج وثيقة ميف  وتضمينهااملدرسيَّة  الرياضيَّات

 :إجراءات تحقيق التصور المقترح

مقررات  حتوىـإعداد مصفوفة املدى والتتابع مل (1)
نيا للصُّفوف الرياضيَّات عايري بامل حتوىـمعايري املضوء  يف الدُّ
 عن طريق، CCSSM للرياضيَّات املشرت كةاألساسية  األمريكية

اء التطوير عليها ، وإجر احلاليةالكحتحب  وضوعاتمتقييم 
 وبصورة أكثر تفصيالً  .()باحلذف، واإلضافة، واالستبدال

 :يتم
 للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب حصر موضوعات   1.

نيا  عايري األمريكيةبامل حتوىـمعايري امل املضمنة يف غري الدُّ
مراجعة و  k-3للمدى  CCSSM للرياضيات املشرت كةاألساسية 

 :اآلتيةحدى احللول إتباع او أمهيتها للطالب يف اململكة، 
بقاء عليها باتفاق اخلرباء على أمهيتها لطالب الصفوف اإل -

 .مع مراعاة زمن تعلمها يف اململكة العربية السعودية الدنيا
واحلدث املستحيل" ، "احلدث األكيد :سكدر ا؛  حذفه -
 كحتحب الصفوفاملضمنة يف  ، وأقل إمكانية"، أكثر إمكانية"و

نيا كم عايري ححددت   ألهنا يف الصفوف العليا؛ وتضمينها ؛الدُّ
توى   CCSSM يف معايري العليا صُّفوفلل مع مراعاة كثافة ُمح

 .كحتحب الصفوف العليا
، "ترتيب األعداد" :دروسك تغيري مستوى الرتكيز عليها، -

واالكتفاء ، "مقارنة األعدادقيقها ضمنيًا يف دروس "ميكن حت
 .س املقارنةو هناية در  لرتتيب األعداد بوضع أنشطة

واحدة، ويف  مرةوتضمينها  ،املكررة املوضوعاتحصر  2.
 .الدروسيف أنشطة حال أمهيتها تحضمن 
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توىتضمني م عايري  3. املفقودة يف ، CCSSM: K-3 دىامل ُمح
نيا اليت توصلت هلا الدراسة  كحتحب الرياضيَّات للصُّفوف الدُّ

 .احلالية
 حتوىـمعايري امل يف م عايري املسائل اللفظيةالتأكيد على  4.
 CCSSM للرياضيات املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةبامل

يف أفكار الدرس، أو  هلا هدف واضح وصريح إضافةب
 .مسائل لفظية تعكس املعيار تصميم دروس مستقلة حتوي

 حيدد هلا مل أخرى موارد ةوأي، "تدريبات إضافية"استبدال  5.
ارساليت تسعى إىل أن و - مزمن تعل الطالب الطالقة يف  ميح
وضوعات م عايري الطالقة املستهدفة يف مب -عّدة مواضيع  

اليت بلغ ، CCSSM املشرت كةاألساسية  عايرياملمعايري احملتوى ب
: طريق عن ،وانعكاسها يف الكتب .م عايري رئيسة 6 عددها

، أو يف صفحة  درسٍ وضع جمموعة من األسئلة يف بداية كل 
من جمموعًة "، حتوي أنا ماهر" ىتسم ،كاملة بعد كل درسني

املعيار  حدود املسائل املتنوعة دون مناذج بصرية، ضمن
، مع د زمن تعليمي يحؤخذ من زمن الدرس، وحتدياملستهدف

 .باستمرارمراعاة تكراراها 
عايري بامل حتوىـاملم عايري على  تركيزليات آوضع  (2)

يف الكتاب  CCSSM لرياضيَّاتل املشرت كةاألساسية  األمريكية
 :عن طريق ،املدرسي

 املعيار املستهدف بوضوح عرب موضوعات التأكيد على 1.
سينعكس على بدوره هذا فكرة الدرس، ، و أهداف الوحدة

 الدرس. األخرى يف كوناتامل
كحتحب يف أدوات تقومي   له كما ححدد-التعلُّم تقسيم زمن  2.

 املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةاملضوء  يف الرياضيَّات
لرتكيز على تسمح بابنسٍب  -CCSSMللرياضّيات 
عدد ل املئوية نسبةال لتصل ،الرئيسة عايرياملموضوعات 

نسبة و  من زمن التعلم العام. %80 هلا احلصص املخصصة
، واإلضافية الداعمة عايرياملوضوعات مل %20 مئوية

 عايرياملموضوعات تعلم زمن مكان من واالستفادة قدر اإل

لتحقيق ؛ الرئيسة عايرياملموضوعات  تعلم زمنيف  الداعمة
 .النسبة

بناء  :عن طريق دعم َتاسك كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة (3)
توىعايري لرتابط م  خريطة   ،الدُّنيا للصُّفوف الرياضيَّات ُمح

تقسيم  ب ،تنظيمهامع ضبط ، وانعكاسها على بنية الكتاب
 حتوىـم عايري امللتضم مدى  احلالية الدُّنيا كحتحب الصفوف

CCSSM: K-3،  الداعمة  املعايريموضوعات  ربطو
 .قدر اإلمكان الرئيسة عايرياملوضوعات مب

 الدُّنيا للصُّفوف الرياضيَّاتكحتحب مة  ءمواليات آحتديد  (4)
 للرياضّيات املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةامل مع

CCSSM ، عن طريق .الرياضيَّاتوتضمينها يف وثيقة منهج: 
 الكتاب فصولعناوين  تعكسُبيث  ؛تطوير السلسلة احلالية

وأفكار الدروس تعكس  االت والعناقيد، وعناوين الدروساجمل
عايري

 
 درس؛بدوره سينعكس على ُمتويات ال هذا .جزائهابأ امل
كِ الكحتحب، و  موضوعات يساعد اخلرباء يف التعامل معو  نهم ميح

املبادئ تبين و  وفق أي مستجدات. باستمرارتطويرها من 
اليت شكلت حتواًل يف لرتكيز، التماسحك، الصرامة(، )ا العاملية
 للصُّفوف الرياضيَّاتكحتحب  يف قهايحتقو  ،الرياضيَّاتتعليم 
نيا  .الدُّ

 التوصيات والمقترحات:

 باألخذ الباحثتانوصي تح  ،الدراسة يف ضوء نتائج
توى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة  لتطوير ؛بالتصوُّر املقرت ح ُمح
ذلك تطلبت  اجلوانب اليت ، والقيام بتحسنيللصُّفوف الدُّنيا

املشرت كة عايري األمريكية األساسية املبم عايري احملتوى  يف ضوء
  .CCSSM للرياضّيات
مكملة للدراسة  قرتحان القيام بإجراء دراسةوت

توى ؛ تحركز على احلالية عايري امل يف ضوء ذاهتاكحتحب التقومي ُمح
األبعاد ب CCSSM األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات

املوازنة ، م عايري املمارسة ،عايري احملتوىالعمق املعريف مل: اآلتية
 .التطبيقو املهارات اإلجرائية، ، و االستيعاب املفاهيميبني 
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للصفوف العليا،  السابقةتكرار الدراسات كذلك تقرتحان  و 
 ؛ليها املرحلة الثانويةملتوسطة، تومن َث صفوف املرحلة ا

باململكة كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة شامل ل إلحداث تطويرٍ 
  .يف ضوء هذه املعايري العربية السعودية
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ABSTRACT: The purpose of the study was to evaluate the content of the mathematics textbooks for the lower grades 

(Grade I, II and III) in KSA, in light of the content standards of the common core state standards of mathematics CCSSM. 

The study used content analyzing, for the content of student's textbooks, of the primary stage in Saudi Arabia, and approved 

of the academic year 2016/2017. In order to achieve the goals of the study, used analysis tool after verifying of validity and 

stability of its. It was built after analyzing some of resources and tools used in the United States of America. The tool was 

composed of two dimensions to measure: Focus, and coherence, included mathematics content standards for the kindergarten 

to third grade k-3. The study found out that Focus level of the mathematics textbooks content was middle at a percentage of 

52%, 56.5% in the light of the main standards and 43.5% in the light of the non- main standards. The mathematics textbooks 

content reflected the Coherence of the standards by a percentage of 40.43%. In light of these results, the study presented a 

scenario to develop mathematics textbooks in Focus and Coherence. 

 

Key word: The common core state standards of mathematics, mathematics for the lower grades, Content analyzing, 
Evaluating.  

 

 


