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كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
أن بلدن ا الحبيب في الوقت الحاضتر بحاجتة لتى ان عقتة علميتة أكأتر متن أي
وق مضى فنحنُ نجتاز مرحلتة ميتيرية اقتيتادية واجتماعيتة وسياستية ت والتربيتة
العلمية هي حدى ال رق التي تستخدمها المجتمعا من اجل تحقيق أهداف المجتمت
ت ولكي تحقق التربية العلمية أهدافها وتكون مواكبة للت ور الحديث البد من االهتمام
بالمناهج الدراسية .
ويمأل الكتاب المدرستي مكانتة مهمتة فتي العمليتة التعليميتة دنتل احتد الوستائل
التعبيريتة عتن محتويتا المنتاهج  .وان عمليتتة تقتويم المنتاهج الدراستية وتعيتين نقتتا
القوة والضعف فيها من ادمور الضرورية لكي يجرى ت ويرها وجعلها متعئمتة مت
مت لبا وحاجا العير .
وبالتالي سنتعرف على مدى مساهمتها وفعاليتها في تحقيق االهتداف التربويتة
المنشودة  .وحتى تضمن حيول التعميذ على افضل الكتب .
واستهدف البحث تقويم كتاب الرياضيا لليف السادس االبتدائي متن وجهتة
نظر المعلمين .
وذلك من خعل تقويم متادة الرياضتيا المقترر تدريستها فتي اليتف الستادس
االبتدائي في مركز محافظة ديالى .
ويجرى التقويم في ضوء معايير خاية منها -:
أ -مدى تحقيق الكتاب دهداف وزارة التربية .
ب -معئمة الموضوعا لمستوى التعميذ .
جـ -وضوح يور ورسوم الكتاب ومدى مساعدتها للتعميذ.
د -مدى تراب موضوعا الكتاب .
هــ -جودة اخراج الكتاب.
ولقد اختار الباحأان العينة االست ععية ادساسية بال ريقتة ال بقيتة العشتوائية
سحب الباحأان عشوائيا ً العينتة االستت ععية
فبعد تحديد المجتم اديلي لهذا البحث
َ
وادساسية.
وقد تويل الباحأان لى استنتاجا منها -:
مقدمة الكتاب ال تتضمن لفكرة عامة عن محتوى الكتاب .
موضتوعا الكتتتاب كانت دقيقتتة متن الناحيتتة العلميتة وتتتتدرج متن المحستتوس
الى المجرد ومن اليعب الى السهل .
ويقترح الباحأان ما يلي -:
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جراء دراسا مماألة ليفوف دراسة أخرى للمرحلتين ( االبتدائية والأانوية
. ) من وجهة نظر المعلمين والمدرسين
جتراء دراستة عتن تقتتويم متنهج الرياضتيا فتي كليتتا التربيتة ادساستية متتن
. وجهة نظر ادساتذة أو ال لبة

ABSTRACT :
Currently our beloved country needs scientific starting
more than before . We are passing political , economical, social
and fateful stage which is the scientific education is one of the
ways used by the societies top achieve the objectives of the
society . In order to fulfill its objectives and go a long with new
development , must focus on study curriculum .
School book represents an important position in learning
process because it is one of the expression ways of curriculum,
contents . evaluation of the study curriculum and identify strong
and weak points is from the necessities to be developed and
adequate with modern needs and requirements . Eventually we
will see its contribution and efficiency in achieving required
educational objectives . Also to ensure that the students will get
the best books .
The research aimed at evaluating mathematics book for
sixth primary school from teachers’ point of views through
evaluating mathematic book curriculum for sixth primary
school in center of Diyala governorate . Evaluation conducted
according to the following criteria :A. Whether the book achieved the objectives of ministry of
education .
B. Subjects suitability to the level of the students .
C. Clearness of figures and drawings of the book and whether
it is helpful to them or not .
D. The correlation among the book’s subjects .
E. The quality of book’s displaying .
Both researchers chose the main exploration sample in random
layer method. After identifying the origin society for the
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research ,the researcher draw randomly the main exploration
sample . Both researcher reached the following conclusions :
Introduction of the book did not include general idea about
the content of the book .

Subjects of the book were very accurate scientifically
and graduated from sensibility to abstract , from difficulty to
simplicity .
; Both researchers suggest the following
Conducting identical studies for other classes and stages 9
primary and secondary ) from teachers’ point of views .

Conducting a study about the evaluation of mathematics
curriculum in basic education colleges from the professors’ or
students point of view.
الفصل االول
مشكلة البحث واهميته :
أو ًلا – مشكلة البحث ً
ن تأريخ الرياضيا مهم كمأأرة أمينة لتأريخ الحضارة  ,كما ن التقدم
البشري م ابق تماما ً للفكر العلمي والنتائج الرياضية وسجل موأوق للتقدم  .يقول
المؤلف هارلو شابلي في كتابل الأورة الجديدة في العلوم " :ن تأأير الرياضيا في
الحضارة العربية كان كبيراً  ,ويظهر هذا من الععقة بين الحساب والجبر والهندسة
والفلسفة والدين والعلوم االجتماعية " )الدفاع ت ) 71 : 7891
تعد الرياضيا من أيعب المواد الدراسية تعلما ً وتعليما ً لما تتيف بل من
تسلسل من قي وتجريد في المفاهيم والععقا وتراكم موضوعاتها ذوا البنية
المحكمة  ,أي نل ييعب الويول لى مستوى دون المرور بالمستويا التي تسبقل ,
ومما يزيد من يعوبة تعليم وتعلم الرياضيا االختعف في القدرا ومستويا
اإلدراك لدى المتعلمين ( .الشارف ت ) 89 : 7881
ان متن اهتم عنايتر العمليتة التعليميتة هتي ( المعلتم – المتتعلم – المنتاهج – ريقتة
التدريس – الوسائل التعليمية ) وبما ن المناهج هي الوسيلة التي تحقتق بهتا المدرستة
ما ترمي اليل وما يمألل الكتاب المدرسي من مكانة مهمة في العملية التعليمية النل من
اهم الوسائل التعبيرية عن المنهج واهدافل التربوية( .اليقار ت ) 02 : 7811
ان الكتب المدرسية ومنها كتاب الرياضيا ينبغي أن تكون مواكبة لحركة
الت ور وان تكون معئمة للمرحلة التي تدرس فيها ومنسجمة م االتجاها الحديأة
للتربية  ,ولكي يتحقق هذا ينبغي ان تخض الكتب لى عملية التقويم مستمر يستند
على أسس علمية  .وان عملية تقويم المناهج الدراسية من ادمور الضرورية لكي
يجرى ت ويرها وجعلها معئمة م مت لبا وحاجا العير.
(ابو زينة ت ) 98 : 7890
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ويعد المعلمون من العناير المهمة التي يجب ان تسهم بتقويم المناهج والكتب
المدرسية دنهم في تماس مباشر بمفردا الكتب ومحتواها من خعل تدريسهم
ومعرفتهم لمستويا التعميذ عن ريق االختبارا التي يجرونها .
(خضير ت ) 71 : 7819
ومن خعل قيام الباحأين باست عع آراء العديد من معلمي المادة (الرياضيا
) لليف السادس االبتدائي ضمن مركز محافظة ديالى  .وهذا ما دف الباحأان لى
االستفادة من آراء المعلمين في تقويم كتاب الرياضيا لليف السادس االبتدائي .
نظراً دهميتل لذلك ارتأى الباحأان أن يقوما بهذه الدراسة التقويمية لتشخيص نقا
القوة والضعف في الكتاب امعً ان يستفيد منها واضعوا المناهج.
لذا يمكن تحديد مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال اآلتي:
((ما هي وجهة نظر المعلمين في تقويم كتاب الرياضيا لليف السادس
االبتدائي؟))
ثانيًا ا – أهمية البحث :
تعد التربية أساس يعح البشرية وفعحها  ,فهي قوة كبيرة تست ي أن تزكي
النفوس وتنقيها وتنمي ادفراد وتيقل مواهبهم وتشحذ عقولهم وأفكارهم وتدرب
أجسامهم وتقويها  ,كما نها تست ي دف المجتم لى العمل واالجتهاد والتكامل النها
وسيلة كل المشكع والنهوض باالفراد من خعل أعدادهم أعداداً شامعً متكامعً
متزنا ً ليكونوا نافعين النفسهم ومجتمعهم سعداء في حياتهم وأخرتهم.
(الحيلة ت ) 17 : 0227
ومن المعلوم ن أحد ادساليب الفعالة لتحقيق أهداف التعليم النظامي يجري من
خعل العملية التعليمية بوايفها نشا ا ً أنسانيا ً يسهم بل كل من المعلم والمتعلم.
(جابر ت) 71 : 7889
و زاء الت ور العلمي أيبح من الضروري أن نربي تعميذنا تربية علمية
ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم ومواجهة المشكع االجتماعية والفردية
بأسلوب مناسب لحلها( .سليم ت ) 0 : 7810
ويعد سبب االهتمام الواس لت وير المناهج وتغييرها وبضمنها مناهج
الرياضيا لى ان عملية وض المناهج تعتبر من المسائل الدقيقة والمعقدة في
التربية حيث ان وض منهاج دراسي ليس باالمر الهين نظراً لما يت لبل من تغيير
مستمر وان يكون معئما ً للحياة الأقافية لعمة وحاضرها ومستقبلها.
(عبد العزيز ت ) 718 : 7881
وللكتاب المدرسي مكانة مهمة في العملية التعليمية النل احد وسائل التعبيرية
عن محتويا المنهج وأهدافل التربوية واالجتماعية وهو يشكل الوعاء الذي يحتوي
المادة التعليمية فع غنى عن الكتاب المدرسي في تدريس اي مادة دراسية فالكتاب
المدرسي يعد ركيزة أساسية للمدرس في العملية التعليمية فهو يتضمن المعلوما
وادفكار والمفاهيم ادساسية في المقرر المعين  .كما يتضمن المهارا والقيم
واالتجاها المهمة المراد توييلها لى التعميذ.
(الشبلي ت ) 098 : 7811
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وينبغي على المدرس ان يرشد تعميذه لى كيفية استخدام الكتاب المدرسي
استخداما ً جيداً  .وال يتحدد ذلك ال ذا قام المدرس بدراسة محتويا الكتاب وتقويمها .
(حسين سلمان ت ) 087 : 7818
فالتقويم عملية أيعح تساعد في ععج نقا الضعف لتحسينها وبذلك يكون
لعملية التقويم غرضان هما تشخييي والأاني ععجي ( .سليم ت) 071 : 7891
وهناك أربعة أنواع من التقويم هي:
 -7التقويم التمهيدي ويجرى قبل البدء بتنفيذ المنهج.
-0التقويم البنائي والت ويري ويجري أأناء بناء المنهج.
-8التقويم النهائي ويجرى في نهاية تنفيذ المنهج.
-1التقويم التتبعي ويجرى بعد االنتهاء من تنفيذ المنهج او البرنامج وبعد فترة من
التقويم النهائي من اجل معرفة اآلأار البعيدة لل( .الشبلي ت ) 08-01 : 7891
ويعد المعلمون من العناير المهمة التي يجب ان تسهم بتقويم المناهج والكتب
المدرسية دنهم على تماس مباشر بمفردا الكتاب ومحتواها والتعميذ الذين ي بق
الكتاب عليهم .
وهذا ما دف الباحأان لعستفادة من آرائهم في تقويم كتاب الرياضيا لليف
السادس االبتدائي.
وبذالك يمكن جمال أهمية البحث من خعل أهمية التقويم الذي يمكن ان :
 -7يستتاعد المعلتتم فتتي تحستتين ريقتتة تعليمتتل ويستتاعد التعميتتذ علتتى تحستتين تترق
دراستهم.
 -0يساعد المعلم في تحديد مستويا تدريسهم في الرياضيا ويساعده على كشف
اليعوبا الجماعية والفردية التي يعانيها التعميذ .
 -8يسهم في تحسين منهج الرياضيا من حيث محتواه و ريقتة تنظيمتل والنشتا ا
المتعلقة بل والوسائل التعليمية التي تستخدم فيل .
 -1يساعد في دراك مدى خضاع ادهداف (العامة والخاية) للرياضيا للقياس
( سعد الدين ت ) 719 : 0222
ً
ثالثًا ا  -هدف البحث:
يهدف البحث لى تقويم كتاب الرياضتيا لليتف الستادس االبتتدائي متن وجهتة نظتر
المعلمين.
رابعًا ا  -حدود البحث:
يقتير البحث على:
 -0كتاب الرياضيا لليف السادس االبتدائي للعام الدراسي ( )0270–0277م
وزارة التربية /جمهورية العراق.
 -2يجرى التقويم في ضوء معايير اآلتية:
مدى تحقيق الكتاب دهداف وزارة التربية.
أ-
ب -معئمة الموضوعا لمستوى التعميذ.
جـ  -وضوح يور ورسوم الكتاب ومدى مساعدتها للتعميذ على فهم الموضوعا
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د  -مدى تراب موضوعا الكتاب وموضوعا الكتب السابقة لل.
هــ -جودة خراج الكتاب.
 -3المعلمين والمعلما القائمين بالتعليم الفعلي للكتاب في المدارس االبتدائية في
مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى للعام الدراسي ( )0270–0277م.
خامسًا ا  -تحديد المصطلحاتً :
التقويم):(Calendarعرفل كل من :
•
 (عودة ت  )7898على انل " عملية منظمة لجم وتحليل المعلوما لغرض تحديتد"
بشتتتتتتأنها
القتتتتتترارا
ادهتتتتتتداف واتختتتتتتاذ
تحقيتتتتتق
درجتتتتتة
(عودة ت ) 08 : 7898
 )ابو زينة ت  )7891بأن" يدار أحكام على قيمة مادة أو استلوب لغترض معتينوذلتك بموجتب معتايير معينتة يمكتن ان يستخليتها او تع تى لتل "
(ابو زينة ت ) 087 : 7891
) (Hamiltion , 2000بأنل "عملية تست ي بواس تها تحسين او تقدير قيمة)( Hamiltion , 2000 : p.30
الشيء "
التعريف اإلجرائي للتقويم :
هو العملية التي يجري فيها معرفة نقا القوة والضعف وكشفها في كتاب
الرياضيا لليف السادس االبتدائي في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى من
وجهة نظر المعلمين الذين يقومون بتعليم الرياضيا لتعمذة اليف السادس
االبتدائي واقتراح الوسائل والحلول المناسبة لتعفي الضعف.

الفصل الثاني
الدراسات السابقة
أول  -عرض الدراسات السابقة :
ً-1دراسةً(الصقارًً ً:ً)ً1711ً,
سع هذه الدراسة لى تيميم و عداد استبانة وجرى هذا البحث عام 7811
وشمل تقويم كتب الرياضيا التقليدية للمرحلة االبتدائية واتخاذ الباحأون أسلوب
االجتماع بالمعلمين المختيين والمشرفين للوقوف على وجها نظرهم في
الموضوع  ,حيث جرى عقد اجتماع عام بتأريخ  7811/1/09في بناية مركز
البحوث التربوية والنفسية حضره عدد البأس بل من معلمي المدارس االبتدائية في
بغداد ممن يقومون بتدريس الرياضيا .
وفتد استتقر الترأي بعتد المناقشتة علتى تشتكيل لجنتتين فرعيتة احتدهما لمعلمتي
الرياضيا في اليفوف السادسة والخامسة والرابعة.
وادخرى تضم معلمين يدرسون الرياضيا في اليفوف الأالث والأاني وادول.
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وقتد ورد متن اللجنتتين تقتارير فرعيتة لتى لجنتة البتاحأين ضتافة لتى التقتارير
الجماعية  ,عن وجها نظر مختلفة حول كتب الرياضيا ومحتوياتها .
وقتد درست اللجنتة بامعتان هتذه التقتارير الجماعيتة والفرديتة باالضتافة التى دراستتها
محتويا الكتب المقررة وقد خرج الباحأون بما يلي:
اوالً  -االهداف التربوية التي تتوخاها من تدريس الرياضيا في المدارس االبتدائية.
أ -االهداف التي تراها وزارة التربية كما جا َء في المنهاج لسنة .7818
*
ب -االهداف الخاية كما يراها المربون.
أانيا ً  -االمور التي جرى تقويم كتب الرياضيا بموجبها :
لقد ارتأ اللجنة ان يكون التقويم مبنيا ً على الجوانب الرئيسة اآلتية تماشيا ً م االتجاه
العام الذي اتخذتل لجان ** تقويم الكتب المدرسية.
في جلستها االولى والتي هي اجوبة لعسئلة اآلتية.
 -0هل يحقق الكتاب االهداف المرجوة منل ؟
 -2هل الكتاب دقيق من الناحية العلمية ؟
 -3هل تتوفر جودة ادسلوب من الناحية اللغوية؟
 -3هل يناسب المستوى العقلي للتعميذ ؟
 -3هل يناسب التعميذ من حيث شكلل واخراجل .
(اليقار ت ) 88-78 : 7811
ً-2دراسةً(السدي ً :ً)ً1771ً,
أجري هذه الدراسة في العراق واستهدف تقويم كتابي العلوم الموحد لدول
الخليج العربي لليفين الأالث والراب االبتدائي من وجهة نظر المعلمين في مدينة
بغداد ومركز محافظتي البيرة ونينوى وجرى التقويم في ضوء المعايير منها:
أ  -مدى تحقيق الكتابين الهداف وزارة التربية.
ب  -معئمة الموضوعا لمستوى التعميذ.
جـ  -تناسب مادة الكتاب م عدد الساعا المخيية .
د  -بنود التقويم ومدى شمولها وكفايتها.
وقد اشتمل عينة البحث االساسية من012معلما ً ومعلمة موزعين على  702مدرسة
ابتدائية في مدينة بغداد ومركز محافظتي البيرة ونينوى  .وقد استخدم الباحث
االستبيان اداة للبحث واستخراج يدق االستبيان عن ريق معامل ارتبا بيرسون
وقد استخدم الوس المرجح كوسيلة حيائية للدراسة اما المرحلة التي جرى اجراء
الدراسة عليها فهي المرحلة االبتدائية( .االسدي ت ) 72-1: 7887
ً-3دراسةً(ًالحماديًً ً:ً)ً2222ً,
هدف هذه الدراسة الى تقويم برنامج عداد معلمي الرياضيا في معاهد
اعداد المعلمين والمعلما بالجمهورية اليمنية من خعل تحديد مستوى أداء معلمي
* اعتمد على االهداف كما جاءت في تقرير وضعته لجنة الرياضيات في جامعة بغداد .
** جرى في مـركز البحوث التربوية والنفسية تشكيل عدد من اللجان من اعضاء الهيئة التدريسية في
جامعة بغداد ومن موظفي وزارة التربية لبحث كتب كل مادة دراسية
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الرياضيا للكفايا التدريسية على نحو عام ولكل كفاية على نحو خاص ت
واستخدم الباحث قائمة من الكفايا التدريسية مؤلفة من (  ) 12كفاية موزعة على
سبعة مجاال هي :
 -8المجال الشخيي
 -0مجال تنفيذ الدرس
 -7مجال التخ ي
 -1مجال استخدام الوسائل  -8مجال دارة اليف  -1المجال االكاديمي
 -1مجال التقويم .
وقد اشتمل عينة البحث االساسية من ( )88معلم ومعلمة ( اختير ب ريقة قيتدية
) واستتتخدم ( الوس ت المتترجح ت النستتبة المئويتتة ت االختبتتار التتتائيت تحليتتل التبتتاين )
كوسائل حيائية  .وأظهر نتائج الدراسة ان :
 -7مستوى أداء معلمي الرياضيا للكفايا مجتمعة لم يكن مرضيا .
 -0كعً من مجال ادارة اليف ت المجال الشخيي ت تنفيذ الدرس كان مرضيا َ
( الحمادي ت ) 0222
ً-4دراسةً(ً ً ً:ً)ًWesdorp,2002
هدف هذه الدراسة الى تقويم منهج الرياضيا في هولندا من خعل االجابة
على ادسئلة اآلتية :
 -7ما كمية الرياضيـا التي ينبغي ان يحتويها المنهج ؟ وما الوق الذي ينبغي ان
يخيص لتدريسها ؟
 -0ما نسبة تحقيق مادة الرياضيا الهداف تدريسها الحالية ؟
 -8ما هي اهم االهداف االساسية لتدريس مادة الرياضيا ؟
واظهر نتائج الدراسة ما يأتي :
 -7لقد أول عينة البحث مادة الرياضيا أهمية كبيرة واع ي نسبة اعلى من
االهتمام قياسا للجوانب ادخرى المتعلقة بتدريس الرياضيا وان الوق الممنوح
لتدريس هذه المادة كأير .
 -0اشار عينة البحث بنسبة عالية الى تحقيق المادة الهداف تدريسها الحالية .
 -8حدد عينة البحث مقدار الوق الذي ينبغي ان يخيص لتدريس مادة
الرياضيا في كل مستوى دراسي وعرض الباحث مقدار الوق واالهداف في
جدولين مخييين لذلك ) Wesdorp,2002 ( .
ثانيًا اًً:الستفادةًمنًالدراساتًالسابقةًً :
بعتتد ا تتعع البتتاحأين علتتى أوجتتل االتفتتاق واالختتتعف بتتين الدراستتا الستتابقة
أمكن تحديد بعض جوانب اإلفادة في هذا البحث كاآلتي -:
 -7االستفادة من نتائج الدراسا السابقة في براز مشكلة البحث وأهميتل .
 -0عداد أداة البحث وبنائها .
 -8االستفادة من الوسائل اإلحيائية المستخدمة في الدراسا السابقة الختيار
الوسائل اإلحيائية المعئمة للبحث .
 -1ويمكن ان تفيد نتائج بعض هذه الدراسا في تفسير نتائج بحأنا هذا .
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الفصل الثالث
اجراءات البحث
أول  -مجتمع البحث وعينته:
يتكون مجتم البحث من جمي معلمي ومعلما الرياضيا الذين يعلمون
تعمذة اليف السادس االبتدائي في المدارس االبتدائية الواقعة ضمن الرقعة
الجغرافية لمركز محافظة ديالى للعام الدراسي (  ) 0270-0277م وبعد رجوع
الباحأان لى المديرية العامة لتربية ديالى وجد ان عدد المدارس االبتدائية في مركز
المحافظة (  ) 720مدرسة ابتدائية.
ولما كان البحث يت لب تقويم كتاب الرياضيا لليف السادس االبتدائي من
وجهة نظر المعلمين لذا جرى اختيار ب ريقة عشوائية(  ) 88مدرسة ابتدائية كعينة
لمجتم المدارس الملحق (  ) 7أي بنسبة ( . ) 8/7
حيث اخذ الباحأان معلم الرياضيا من كل مدرسة يدرس تعميذ اليف
السادس االبتدائي وبذلك يكون عدد المعلمين الذين سيتعرضون لعستبيان ()88
معلما ً ومعلمة منهم( )79معلما ً و( )71معلمة ,علما ً ان كل معلم في العينة سيحيل
على استمارة استبيان .
ً
ثانيًا ا  -أداة البحث:
من العوامل التي تتوقف عليها دقة النتائج في اي بحث دقة االداة المستخدمة
في جم البيانا (المعلوما ) ولما كان البحث يت لب معرفة نواحي القوة والضعف
في كتاب الرياضيا لليف السادس االبتدائي من وجهة نظر المعلمين.
لذا وج َد الباحأتان ان ) االستتبيان (هتو انستب اداة لتحقيتق هتدف بحأهمتا  ,حيتث
تتألف االستمارة من ستة مجاال ولكل مجال عدد من الفقرا (ادسئلة) تجيب عليها
أفراد عينة البحث وتقابلها الدرجة أبعاد االستبيان )جيد  ,متوس  ,ضعيف (
وجرى ذلك على وفق الخ وا اآلتية ( خ وا عداد ادداة ):
-0كتابة استبيان مفتوح الملحق ( ) 0
 -7مراجعة الدراسا السابقة .
 -8وض االستبيان على شكلل ادولي .
 -1عتترض االستتتبيان علتتى مجموعتتة متتن المتخييتتين فتتي الرياضتتيا و رائتتق
تدريسها والقياس والتقويم الملحق (  ) 8ت وبعد حساب درجة االتفاق لكتل مجتال متن
مجاال االستبيان الستة فكان قيمتها تتراوح بين ( 99ت80 – 2ت. ) 2
 -8يياغة االستبيان بالشكل النهائي الملحق ( ) 1
لقد قام الباحأان باإلجراءا اآلتية لضمان اليدق والأبا :
أ  .يدق االستبيان  :ان االختبار اليادق هو االختبتار التذي يقتيس متا وضت لقياستل
)بدوي ت  ) 702 : 0228ومن اجتل التحقيتق متن يتدق االستتبيان استتخدم الباحأتان
)اليدق الظاهري ( دنل يفيد اكتساب أقة المفحوص و قناعل بتأن االختبتار يقتيس متا
يراد قياسل ولذلك يتعاون م الباحث (عودة ت ) 817 : 7888
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وقد جرى تحقيق اليدق الظاهري لعستبيان بعرضل على مجموعة من
المتخييين في الرياضيا و رائق تدريسها والقياس والتقويم الملحق ( ) 8
لمعرفة مدى يعحية الفقرا وبيان آرائهم  ,وجرى ادخذ بآراء السادة الخبراء
(المحكمين) في عادة يياغة بعض فقرا االستبيان وتغيير ترتيبها وحيل
الموافقة على فقرا االستبيان والملحق ( ) 1يوضح فقرا االستبيان في ييغتل
النهائية.
ب  .أبا االستبيان  :الأبا بمفهومل العام الدقة في القياس وهناك اكأر من ريقة
لتقدير معامل الأبا ) عودةت  ) 818 : 7889وقد اقتير الباحأان على حساب
معامل أبا التجانس لكل مجال من مجاال االستبيان الستة باستخدام معامل
االرتبا ) بيرسون) لمعئمة ظروف البحث فضعً عن كونل يع ي الحد اددنى من
معامع الأبا ) عودةت  ) 882 : 7888ت قد أشارة اددبيا لى أن االختبارا
تعد جيدة أذا كان معامل أباتها محيوراً بين ( 12ت98- 2ت(Hill , 1976 : . ) 2
)p.152
وبعتد حستاب معامتل أبتا لكتل مجتال متن مجتاال االستتبيان الستتة فكانت قيمتتل
تتراوح بين (18ت82 – 2ت )2وهي مقبولة لكل مجال من مجاال االستبيان  .وبعد
التأكد من دالال يدق االستبيان وأباتل عُد جاهزاً للت بيق.
ثالثًا ا  -إجراءات التطبيقً ً:
جرى توزي ) استمارة االستبيان بيورتل النهائية ( على عينة البحث بتأريخ
(  )0270/1/72وبعد جم استمارا االستبيان من عينة البحث قام الباحأان
بتفريقها وتحليلها إليجاد نتائج البحث.
رابعًا ا  -الوسائل اإلحصائية:
استخدم الباحأان الوسائل اإلحيائية اآلتية -:
 -7النسبة المئوية ( : ) Percentage
استخدم لتحديد آراء الخبراء ( المحكمين) لمعرفة يدق االستبيان ولمعرفة القيمة
النسبية لألسئلة ضمن المجاال الستة لعستبيان
عدد الموافقين
النسبة المئوية= ــــــــــــــ × %722
العدد الكلي
( عودة ت ) 772 : 7889
 -0معامل االرتبا بيرسون) : ( Pearsone
استخدم لحساب معامل الأبا لكل مجتال متن مجتاال االستتبيان الستتة ب ريقتة
عادة الت بيق
ن مجـ س ص _ ( مجـ س ) ( مجـ ص )

معامل االرتبا بيرسون( ر ) = ـــــــــــــــــــــــ
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]ن مجـ س 0ــ ( مجـ س )] [ 0ن مجـ ص 0ــ ( مجـ ص )[0

حيث :
ن = عدد ادفراد
مجـ = المجموع
س ت ص = قيم المتغيرين للت بيقين ( ادول والأاني ) على التوالي .
) القمش ت ) 702 : 0222
 -8الوس المرجح) : ( Weighted average
استخدم لويف ومعرفة و يجاد قيمة كل مجال من المجاال االستبيان الستة ومعرفة
ترتيبها بالنسبة للفقرا ادخرى الموجودة ضمن السؤال الواحد) الفقرة الواحدة)
7 X 8 + 0 X 0 + 8X 7
الوس المرجح = ــــــــــــــــــــــــــــ
مجـ
حيث:
 7ت  0ت  = 8تكرار اإلجابة على ادبعاد (ادول ,الأاني  ,الأالث ( من المقياس
على التوالي
مجـ = مجموع
( عودة ت ) 700 : 7888
الفصل الرابع
عرض النتائج
سيعرض الباحأان في هذا الفيل نتائج البحث التي تويع اليها ومن أم
تفسيرها م بيان االستنتاجا والتوييا والمقترحا التي يمكن الخروج بها.
كيفية تحليل النتائجًً :
 -7حساب تكرارا االجابا لكل مجال وفقا ً للبدائل الأعث (جيد  ,متوس ,
ضعيف ) الستخراج قيمة الوس المرجح لكل مجال.
 -0لغرض حساب قيمة الوس المرجح لكل مجال جرى أع اء أعث درجا
لكل مجال من مجاال االستبيان للبديل االول (جيد ) ودرجتان لكل مجال وفقا ً للبديل
الأاني (متوس ) ودرجة واحدة للبديل الأالث) ضعيف).
 -8اعتبار متوس درجا المقياس الأعأي الدرجة (  ) 0معياراً للفيل بين
ناحيتي القوة والضعف للمجاال واعتبار كل مجال حيل على درجة اكأر من ()0
في ضمن المجاال القوية  ,لكل مجال حيل على درجة (  ) 0فأقل في ضمن
المجاال الضعيفة.
او ًلا  -عرض النتائج وتفسيرها :
 -7فيما يتعلق بالمجال االول) مقدمة الكتاب)
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أ  -لى اي حد تعتبر مقدمة الكتاب مناسبة من حيث برازها دهمية كتاب الرياضيا
في اليف السادس االبتدائي ؟
ب  -الى اي حد تعتبر مقدمة الكتاب مناسبة من حيث تضمنها لفكرة عامة عن
محتوى الكتاب ؟
يبين الجدول (  ) 7قيمة الوس المرجح للمجالين ( أ  ,ب ) بلغ (71ت 0ت 88ت)7
على التوالي ويتضح من هذه النتائج وفقا ً للمعيار الذي تبناه الباحأان للفيل بين
ناحيتي القوة والضعف  .لى ان مقدمة الكتاب من حيث برازها الهمية الرياضيا
في اليف السادس االبتدائي كان( قويا ً) ت اما مقدمة الكتاب من حيث تضمنها لفكرة
عامة عن محتوى الكتاب كان) ضعيفا ً(

المجال

جدول ( ) 7
الوس المرجح إلجابا المعلمين والمعلما حول المجال االول ( مقدمة الكتاب(
الدرجة
الوس
الفقرة
المرجح
لى أي حد تعتبر مقدمة الكتاب مناسبة من
حيث ؟
قويا ً
71ت0
أ -برازها دهمية كتاب الرياضيا في اليف
السادس االبتدائي.
ضعيفا ً
88ت7
ب -تضمنها لفكرة عامة عن محتوى الكتاب

مقدمة الكتاب

 -0فيما يتعلق بالمجال الأاني) موضوعا الكتاب)
أ -هتل ان موضتوعا الكتتاب تتناستب مت عتدد الستاعا المخييتة فتي الخ تة
السنوية ؟
ب -هل ان موضوعا الكتاب دقيقة من الناحية العلمية ؟
جـ -هل ان موضوعا الكتاب تتدرج من المحسوس الى المجرد؟
د -هل ان موضوعا الكتاب تتدرج من السهل الى اليعب؟
هــ -هل ان موضوعا الكتاب تتراب م بعضها البعض؟
و -هل ان موضوعا الكتاب تتراب م الكتب السابقة لها؟
يبين الجدول ( )0ان قيمة الوس المرجح للعبارا (أ,ب,جـ,د,هـ,و ( بلغت (
80ت 7ت 78ت 0ت 08ت 0ت 81ت 0ت 11ت 0ت 11ت ) 0على التوالي.
ويتضتح متن هتذه النتتائج وفقتا ً للمعيتار التذي تبنتاه الباحأتان للفيتل بتين نتاحيتي القتوة
والضعف لى ان موضوعا الكتاب من حيث تناسبها م عدد الساعا المخييتة
لها في الخ ة السنوية كان (ضعيفا ً ) ت اما موضتوعا الكتتاب متن حيتث كتعً متن :
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دقتها من الناحية العلمية  ,تدرجها من المحسوس الى المجرد  ,تدرجها من السهل الى
اليتعب ت تراب هتا مت بعضتها التبعض ت وتراب هتا مت الكتتب الستابقة لهتا كتان
(قويا ً )

موضوعا الكتاب

جدول ()0
الوس المرجح إلجابا المعلمين والمعلما حول المجال الأاني
الكتاب)
الوس
الفقرة
المجال
المرجح
هل ان موضوعا الكتاب؟
80ت7
أ -تتناسب م عدد الساعا
المخيية في الخ ة السنوية
78ت0
ب -دقيقة من الناحية العلمية
08ت0
جـ -تتدرج من المحسوس الى
المجرد
81ت0
د -تتدرج من السهل الى اليعب
11ت0
هـ -تتراب م بعضها البعض
11ت0
و -تتراب م الكتب السابقة لها

(موضوعا
الدرجة
ضعيفا ً
قويا ً
قويا ً
قويا ً
قويا ً
قويا ً

 -8فيما يتعلق بالمجال الأالث (ادمألة الموجودة في الكتاب)
أ -لى أي درجة تعتقد بأن ادمألة الموجودة في الكتاب مناسبة للمستوى العقلي للتلميذ
؟
ب  -لى اي درجة تعتقد بإن االمألة الموجودة في الكتاب تساعد التعميذ على اكتساب
المفاهيم الرياضية؟
جـ  -لى اي درجة تعتقد بإن االمألة الموجودة في الكتاب شاملة ؟
د  -لى اي درجة تعتقد بإن االمألة الموجودة في الكتاب متنوعة ؟
هــ  -لى اي درجة تعتقد بإن االمألة الموجودة في الكتاب مناسبة ومتدرجة في
يعوبتها ؟
و  -لى اي درجة تعتقد بإن االمألة الموجودة في الكتاب تنمي المهارا في جراء
العمليا الرياضية للتلميذ ؟

-332-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

م.م .علي خالد خير
م.م .رائد حميد هادي

يبين الجدول (  ) 8ان قيمة الوس المرجح للعبارا ( أ  ,ب  ,جـ  ,د  ,هـ  ,و (
بلغ ( 80ت 7ت 11ت 7ت 27ت 0ت 28ت 0ت 80ت 7ت 80ت ) 7على التوالي.
ويتضح متن هتذه النتتائج وفقتا ً للمعيتار التذي تبنتاه الباحأتان للفيتل بتين نتاحيتي القتوة
والضعف لى ان االمألة الموجودة في الكتاب من حيث كع متن  :مناستبتها للمستتوى
العقلتتتي للتلميتتتذ ت مستتتاعدتها للتلميتتتذ علتتتى اكتستتتاب المفتتتاهيم الرياضتتتية ت مناستتتبتها
وتتتدرجها فتتي يتتعوبتها ت وتنميتهتتا للمهتتارا فتتي اجتتراء العمليتتا الرياضتتية للتلميتتذ
كان ( ضعيفا ً ) امتا االمألتة الموجتودة فتي الكتتاب متن حيتث شتمولها وتنوعهتا كتان (
قويا ً )

ادمألة الموجودة في الكتاب

جدول ( ) 8
الوس المرجح إلجابا المعلمين والمعلما حول المجال الأالث(ادمألة الموجودة
في الكتاب)
الدرجة
الوس
الفقرة
المجال
المرجح
لى اي درجة تعتقد بإن االمألة
الموجودة في الكتاب؟
ضعيفا ً
80ت7
أ -مناسبة للمستوى العقلي للتلميذ
ضعيفا ً
11ت7
ب-تساعد التعميذ على اكتساب المفاهيم
الرياضية
قويا ً
27ت0
جـ  -شاملة
قويا ً
0028
د -متنوعة
ضعيفا ً
80ت7
هــ  -مناسبة ومتدرجة في يعوبتها
ضعيفا ً
80ت7
و -تنمي المهارا في اجراء العمليا
الرياضية للتلميذ
 -1فيما يتعلق بالمجال الراب ( المخ ا والرسوم التوضيحية)
أ  -لى أي حد روعي المخ ا واليور التوضيحية من حيث جاذبيتها للتعميذ؟
ب  -لى أي حد روعي المخ ا والرسوم التوضيحية من حيث كفايتها؟
جـ  -لى أي حد روعي المخ ا والرسوم التوضيحية من حيث وقتها ؟
د  -لى أي حد روعي المخ ا والرسوم التوضيحية من حيث وضوحها ؟
هــ  -لى أي حد روعي المخ ا والرسوم التوضيحية من حيث عدم تكرارها؟
و  -لى أي حد روعي المخ ا والرسوم التوضيحية من حيث مناسبة للمستوى
العقلي للتعميذ ؟
ز  -لى أي حد روعي المخ ا والرسوم التوضيحية من حيث اتيالها بمادة
الكتاب ؟
حـ  -لى أي حد روعي المخ ا والرسوم التوضيحية من حيث تنوعها؟
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يبين الجدول (  )1ن قيمة الوس المرجح للعبارا ( أ,ب,جـ,د,هــ,و ,ز ,حـ )
بلغ ( 11ت 7ت 77ت 0ت 71ت 0ت 11ت 7ت 21ت 0ت 17ت 7ت 77ت 0ت 71ت ) 0على
التوالي
ويتضتح متن هتذه النتتائج وفقتا ً للمعيتار التذي تبنتاه الباحأتان للفيتل بتين نتاحيتي القتوة
والضعف لى ان المخ ا والرسوم التوضيحية من حيث كعً من:
جاذبيتهتا للتعميتذ  ,وضتوحها  ,ومناستبتها للمستتوى العقلتي للتعميتذ كتان ( ضتعيفا )
تأما المخ ا والرسوم من حيث  :كفايتها  ,وقتها  ,عتدم تكرارهتا  ,اتيتالها بمتادة
الكتاب  ,وتنوعها كان( قويا ً ) .

المخ ا والرسوم
التوضيحية

جدول ( ) 1
الوس المرجح الجابا المعلمين والمعلما حول
المجال الراب ( المخ ا والرسوم التوضيحية )
الوس
الفقرة
المجال
المرجح
الى اي حد روعي المخ ا
والرسوم التوضيحية من حيث ؟
11ت7
أ -جاذبيتها للتعميذ
77ت0
ب -كفايتها
71ت0
جـ  -وقتها
11ت7
د -وضوحها
0021
هـ-عدم تكرارها
17ت7
و -مناسبة للمستوى العقلي للتعميذ
77ت0
ز -اتيالها بمادة الكتاب
71ت0
حـ -تنوعها

الدرجة
ضعيفا ً
قويا ً
قويا ً
ضعيفا ً
قويا ً
ضعيفا ً
قويا ً
قويا ً

 -8فيما يتعلق بالمجال الخامس( بنود التمارين(
أ -هل ترى ان التمارين تساعد التعميذ على ترسيخ المادة العلمية لديهم؟
ب -هل ترى ان التمارين ترتب بمادة الكتاب؟
جـ -هل ترى ان التمارين تنمي مهارة كتابة الجملة الرياضية ؟
د -هل ترى ان التمارين متنوعة؟
هـ  -هل ترى ان التمارين مناسبة للمستوى العقلي للتعميذ ؟
و -هل ترى ان التمارين مأيرة لتفكير التعميذ ؟
ز -هل ترى ان التمارين تشج التعميذ على التعلم الذاتي ؟
حـ -هل ترى ان التمارين موزعة توزيعا ً منتظما ً في الكتاب ؟
هل ترى ان التمارين تنمي ميول التعميذ نحو مادة الرياضيا ؟ي -هل ترى ان التمارين كافية لكل موضوع ؟
ك -هل ترى ان التمارين تضيف معلوما جديدة لى معلوما التعميذ العلمية ؟
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يبين الجدول (  ) 8ان قيمة الوس المترجح للعبتارا ( أ ,ب  ,جتـ  ,د  ,هتـ  ,و,ز ,
حتـ  , ,ي  ,ك ) بلغ ت ( 90ت 7ت 21ت 0ت 97ت 7ت 28ت 0ت 01ت 0ت 70ت0
ت11ت 7ت 82ت 0ت 81ت 0ت 11ت 7ت 01ت ) 0على التوالي .
ويتضح من هذه النتائج وفقا ً للمعيار الذي تبناه الباحأان للفيل بين ناحيتي
القوة والضعف لى ن بنود التمارين من حيث كعً من :مساعدة التعميذ على ترسيخ
المادة العلمية لديهم  ,تنمية مهارة كتابة الجملة الرياضية  ,تشجي التعميذ على التعلم
الذاتي  ,وكفايتها لكل موضوع كان ( ضعيفاً) .أما بنود التمارين من حيث :ارتبا ها
بمادة الكتاب  ,تنوعها  ,مناسبتها للمستوى العقلي للتعميذ ت اأارتها لتفكير التعميذ ,
توزيعها توزيعا ً منتظما ً في الكتاب  ,تنميتها ميول التعميذ نحو مادة الرياضيا ت
وتضيف معلوما جديدة لى معلوما التعميذ العلمية كان( قويا ً ) .

بنود التماريـــن

جدول ( ) 8
الوس المرجح الجابا المعلمين والمعلما حول المجال الخامس ( بنود التمارين )
الدرجة
الوس
الفقرة
المجال
المرجح
هل ترى ان التمارين ؟
ضعيفا ً
90ت7
أ -تساعد التعميذ على ترسيخ المادة
العلمية لديهم
قويا ً
21ت0
ب -ترتب بمادة الكتاب
ضعيفا ً
97ت7
جـ -تنمي مهارة كتابة الجملة
الرياضية
قويا ً
28ت0
د -متنوعة
قويا ً
01ت0
هــ -مناسبة للمستوى العقلي للتعميذ
قويا ً
70ت0
و -مأيرة لتفكير التعميذ
ضعيفا ً
11ت7
ز -تشج التعميذ على التعلم الذاتي
قويا ً
82ت0
حـ  -موزعة توزيعا ً منتظما ً في
الكتاب
قويا ً
81ت0
 تنمي ميول التعميذ نحو مادةالرياضيا
ضعيفا ً
11ت7
ي -كافية لكل موضوع
قويا ً
01ت0
ك -تضيف معلوما جديدة لى
معلوما التعميذ العلمية
 -1فيما يتعلق بالمجال السادس (أخراج الكتاب )
أ – هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث تيميم الغعف ؟
ب  -هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث ألوان ورق الكتاب ؟
جـ  -هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث سعمتل من ادخ اء الم بعية ؟
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؟

د  -هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث متانة التجمي والتأبي
هـ  -هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث عدد يفحاتل ؟
و  -هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث حجم الكتاب المستخدم ؟
ز  -هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث نوعية الورق المستخدم ؟
حـ  -هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث وضوح عناوين الموضوعا ؟
 -هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث فهرس الكتاب ؟

أخـــــــــراج الكتـــاب

يبين الجدول (  ) 1ن قيمة الوس المرجح للعبتارا ) أ ,ب  ,جتـ  ,د  ,هـتـ ت
و ت ز  ,حتتـ  ( ,بلغت ( 21ت 0ت 88ت 7ت 70ت 0ت 17ت 7ت 81ت 7ت 91ت 7ت
10ت 7ت 71ت 0ت 01ت ) 0على التوالي .
ويتضح من هذه النتائج وفقا ً للمعيار الذي تبناه الباحأان للفيل بين ناحيتي القوة
والضعف لى ان اخراج الكتاب من حيث كعً من  :ألوان ورق الكتاب ت متانتل من
حيث التجمي والتأبي ت عدد يفحاتل ت حجمل المستخدم ت ونوعية الورق المستخدم
كان (ضعيفاً) .أما أخراج الكتاب من حيث  :تيميم الغعف ت سعمتل من ادخ اء
الم بعية ت وضوحل لعناوين المواضي ت وفهرستل للكتاب كان (قوياً).
جدول ( ) 1
الوس المرجح إلجابا المعلمين والمعلما حول المجال السادس ( أخراج الكتاب)
الدرجة
الوس
الفقرة
المجال
المرجح
هل الكتاب مناسب للتعميذ من
حيث ؟
قويا ً
21ت0
أ -تيميم الغعف
ضعيفا ً
7088
ب -الوان ورق الكتاب
قويا ً
70ت0
جـ -سعمتل من االخ اء الم بعية
ضعيفا ً
17ت7
د -متانة التجمي والتأبي
ضعيفا ً
81ت7
هــ -عدد يفحاتل
ضعيفا ً
91ت7
و -حجم الكتاب المستخدم
ضعيفا ً
10ت7
ز -نوعية الورق المستخدم
قويا ً
71ت0
حـ وضوح عناوين الموضوعا
قويا ً
01ت0
 فهرس الكتابثانيااً–ًالستنتاجاتًً :
في ضوء النتائج التي تويل اليها الباحأان يمكن استنتاج ما يأتي -:
 – 7مقدمة الكتاب مناسبة من حيث برازها دهمية الرياضيا ولكنها ال تتضمن
فكرة عامة عن محتوى الكتاب .
 – 0موضوعا الكتاب كان دقيقة من الناحية العلمية وتتدرج من المحسوس الى
المجرد ومن السهل لى اليعب لذلك فهي تعتبر مناسبة للتعميذ .
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 – 8المخ ا والرسوم التوضيحية كان دقيقة في جمي فقراتها اال في جاذبيتها
للتعميذ ومناسبتها لمستواهم العقلي وفي وضوحها .
 – 1أختتراج الكتتتاب كتتان مناستتبا ً متتن حيتتث تيتتميم الغتتعف وستتعمتل متتن ادخ تتاء
الم بعيتتة ووضتتوح عنتتاوين الموضتتوعا وفهرست الكتتتاب ولكنتتل كتتان قايتتراً فتتي
الفقرا االخرى .
ثالثااً–ًالتوصياتًً :
في ضوء النتائج واالستنتاجا التي تويل ليها الباحأان فإنهما يوييا بما يأتي-:
 – 7جعل لكل فيل أهدافل الخاية تبين مواضي هذا الفيل .
 – 0ضرورة تأكيد على ان تكون االمألة الموجودة في الكتاب اكأر تناسبا ً للمستوى
العقلي للتعميذ م التأكيد ايضا ً على اكتساب المفاهيم الرياضية .
 – 8زيادة االمألة المناسبة والمتدرجة في يعوبتها لتشويق التعميذ و ضافة ايضا ً
أمألة تنمي المهارا العقلية .
 – 1جعل المخ ا والرسوم التوضيحية مناسبة للمستوى العقلي للتعميذ وأكأر
وضوحا ً وأكأر جاذبية لهم .
 – 8ضافة تمارين تساعد كعً من ترسيخ المادة العلمية لدى التعميذ ت كتابة الجمل
الرياضية والتعلم الذاتي .
 – 1جعل أوراق الكتاب بلون واحد او لونين م تقليل عدد يفحاتل .
 -1تضمين أهداف الكتاب في مقدمة الكتاب .
رابعااً–ًالمقترحاتًً :
استكماالً للبحث يقترح الباحأان ما يأتي -:
 – 7جراء دراسة مماألة لهذه الدراسة عن تقويم كتاب رياضيا المرحلة االبتدائية
ليفوف دراسية اخرى .
 – 0جراء دراسة مماألة لدراستنا هذه عن تقويم كتب رياضيا المرحلة الأانوية
من وجهة نظر المدرسين .
 – 8جراء دراسة عن تقويم المعلمين الذين يدرسون الرياضيا في المرحلة
االبتدائية
 - 1جراء دراسة عن تقويم منهج الرياضيا في كليا التربية ادساسية من
وجهة نظر ادساتذة او ال لبة .
المصادر :
أولًًً-:المصادرًًالعربيةً ً
 –7ابو زينة ت فريد كامل ( : ) 7890الرياضيا – مناهجها وايول تدريسها ت
 7ت عمان .
 -0ــــــــ (  : ) 7891الرياضيا مناهجها وايول تدريسها ت دار الفرقان للنشر
ت االردن .
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 – -8االستتدي تعبتتد الستتتار احمتتد متتراد ( : ) 7887تقتتويم كتتتابي العلتتوم الموحتتد ة
لدولة الخليج العربتي لليتفين الأالتث والرابت االبتتدائي متن وجهتة نظتر المعلمتين ت
رسالة ماجستيرت كلية التربية ت الجامعة المستنيرية .
 – 1بتتتدوي ترمضتتتان مستتتعد (  : ) 0228ستتتتراتيجيا فتتتي تعلتتتيم وتقتتتويم تعلتتتم
الرياضيا ت  7ت دار الفكر ت عمان .
 – 8جتتتابر ت عبتتتد الحميتتتد جتتتابر ( : ) 7889التتتتدريس والتعلتتتيم ت  7ت دار الفكتتتر
العربي ت القاهرة .
 -1حسين سلمان (  : ) 7818اديول التربوية في بنتاء المنتاهج ت  7ت دار الفكتر
العربي ت القاهرة .
 -1الحمادي ت يالح محمد (  : ) 0222تقويم برنامج عداد معلمتي الرياضتيا فتي
معاهتتد عتتداد المعلمتتين والمعلمتتا ت رستتالة ماجستتتير ت الجامعتتة اليمنيتتة ت يتتنعاء ت
اليمن
 – 9الحيلتتة ت محمتتد محمتتود ( : ) 0227رائتتق التتتدريس واستتتراتيجيا ت  7ت
العين ت اإلمارا العربية المتحدة ت دار الكتاب الجامعي .
 – 8خضتتير ت بهتتاء التتدين عبتتد هللا ( : ) 7819تقتتويم كتتتب الرياضتتيا المعايتترة
لمرحلتتتة الدراستتتة اإلعداديتتتة فتتتي العتتتراق متتتن وجهتتتة نظتتتر المدرستتتين والمدرستتتا
والخبراء ت رسالة ماجستير ت كلية التربية ت الجامعة المستنيرية .
 – 72التتتدفاع ت علتتتي عبتتتدهللا ( : ) 7891نوابتتتل علمتتتاء العتتترب والمستتتلمين فتتتي
الرياضيا ت دار جوان وايلي للنشر .
 -77سعد الدين ت محمتد جتواد وآخترون (  : ) 0222رائتق تتدريس الرياضتيا ت
 9ت وزارة التربية ت جمهورية العراق .
 – 70ستتتليم ت محمتتتد يتتتابر واختتترون (  : ) 7810تتتتدريس العلتتتوم فتتتي المتتتدارس
الأانوية في العراق ت دراسة تقويمية من وجهة نظر المدرسين ت بغداد .
 -78سليم ت محمد يابر وسعد عبتد الوهتاب نتادر ت(  : ) 7891الجديتد فتي تتدريس
العلوم ت جامعة بغداد .
 -71الشارف ت أحمد العريفتي (  : ) 7881المتدخل لتتدريس الرياضتيا ت الجامعتة
المفتوحة ت رابلس .
 – 78الشتتتتبلي ت بتتتتراهيم مهتتتتدي ( : ) 7811تقتتتتويم العمليتتتتة التعليميتتتتة ت م بعتتتتة
المعارف ت بغداد .
 - 71ـــــــتتـ(  : ) 7891تقتتويم المنتتاهج بأستتتخدام النمتتاذج ت  7ت م بعتتة العتتاني ت
بغداد .
 – 71اليتتقار تعبتتد الحميتتد ( : ) 7811المتتنهج والكتتتب ت  7ت م بعتتة العتتاني ت
بغداد
 – 79عبتتد العزيتتز ت يتتالح (  : ) 7881التربيتتة و تترق التتتدريس ت  0ت الجتتزء
الأاني ت دار الفكر العربي ت القاهرة .
 – 78عودة ت احمد سليمان ( : ) 7898القياس والتقويم في العملية التدريستية ت 7
ت دار ادمل للنشر والتوزي .
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 – 02ـــــــــتتتـ (  : ) 7889القيتتتاس والتقتتتويم فتتتي العمليتتتة التدريستتتية ت  0ت دار
ادمل للنشر والتوزي ت عمان.
 - 07ـــــــــتتتـ (  : ) 7888القيتتتاس والتقتتتويم فتتتي العمليتتتة التدريستتتية ت  8ت دار
الميسرة للنشر والتوزي وال باعة ت عمان .
 – 00القمش ت مي فى واخرون ( : )0222القياس والتقويم في التربية الخاية ت
 7ت دار الفكر العربي ت عمان ت ادردن .
ثانيااً–ًالمصادرًاألجنبيةً :
23 . Hamiltion (2000) Nor , Mark . New Teohniguess for
Effective school Administaration ,West Nyact N.y Darker.
24. Hill , L . R . (1976 ) : Measurement and Evaluation in the
classroom , U . S . A ,New York , Merrill publishing company
25. Wesdorp ,Dianc , T.( 2002 ): Calendar student of
) Mathematics in Holland , Vol ( 88 ), No.( 1

7
0
8
1
8
1
1
9
8
72
77
70
78
71
78
71
71

الملحق ( ) 7
المدارس االبتدائية التي شملها البحث
اسم المدرسة
اسم المدرسة
 78الشهيدة ايمان للبنا
االبتكار للبنين
العروبة المختل ة
02
ابن الجوزي المختل ة
الفضيلة المختل ة
07
ابن سينا المختل ة
فلس ين المختل ة
00
ابن هنئ المختل ة
القادة للبنين
08
االوزاعي المختل ة
الكوأر المختل ة
01
االيمعي للبنين
كلكامش المختل ة
08
اآلفاق المختل ة
المجاهدة العربية للبنا
01
االمين للبنين
المجاهدة الفلس ينية للبنا
01
يعف المختل ة
المرأة الت بيقية المختل ة
09
البشائر للبنا
الموعظة المختل ة
08
الحرية المختل ة
ميعب بن عمير المختل ة
82
الخابور للبنا
المعلم المختل ة
87
الخمائل المختل ة
المعلمة للبنا
80
الرحمن المختل ة
التواض المختل ة
88
الرسالة المحمدية للبنا
النابغة الذبياني المختل ة
81
الزهراء المختل ة
النجاح للبنين
88
الوليد المختل ة
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 79سوريا للبنين
الملحق ( ) 0
فقرا االستبيان االست ععي ( المفتوح )
* ما رأيك في كتاب الرياضيا لليف السادس االبتدائي ؟ من حيث -:
 – 7مدى تحقيق الكتاب دهداف وزارة التربية .
 – 0مدى معئمة الموضوعا لمستوى التعميذ .
 – 8وضوح اليور والرسوم ومدى مساعدتها للتعميذ على فهم الموضوعا .
 – 1مدى تناسب مادة الكتاب م الحيص الدراسية المقررة .
 – 8مدى تراب موضوعا الكتاب ببعضها .
 – 1بنود ادسئلة ومدى شمولها وكفايتها .
 – 1جودة أخراج الكتاب .
* هل لديك مقترحا أخرى بشأن ت وير الكتاب ؟

الملحق ( ) 8
السادة الخبراء الذين استعان بهم الباحأان
اللقب
العلمي

االختياص

مكان العمل

اسم الخبير

7

د .ابراهيم
عبدالخالق رؤوف

أستاذ

مناهج و رائق
تدريس

ج .المستنيرية /ك.
التربية

0

د .بشرى محمود
قاسم

أستاذ

. .
الرياضيا

ج .بغداد  /ك .التربية
ابن الهيأم

8

د .ناظم جواد كاظم

أستاذ

قياس وتقويم

نوع
االستشارة
8 0 7
*
*
*

ج  .ديالى  /ك  .التربية
ادساسية

*

*

*

*

1

د .احعم عبد علي
ناير

. .
أ.
مساعد الرياضيا

ج .المستنيرية  /ك.
التربية

*

*

8

د .لهام جبار فارس

. .
أ.
مساعد الرياضيا

ج .بغداد  /ك  .التربية
ابن الهيأم

*

*
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. .
أ.
مساعد الرياضيا

1

د.عباس ناجي
عبداالمير

1

د .عبدهللا احمد
خلف

أ.
مساعد

قياس وتقويم
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ج  .المستنيرية  /ك.
التربية ادساسية

*

ج .المستنيرية  /ك.
التربية ادساسية

*

*

*

*

9

د .منى ل أمين

. .
أ.
مساعد الرياضيا

ج .المستنيرية  /ك.
التربية ادساسية

*

*

8

د .هاشم محمد
حمزة

. .
أ.
مساعد الرياضيا

ج .المستنيرية  /ك.
التربية ادساسية

*

*

 72د .هاني جاسم محمد

. .
مدرس
الرياضيا

وزارة التربية /معهد
الت وير التربوي

*

*

 77احمد محمود يالح

مشرف رياضيا
اختيا
ص
معلمة رياضيا

وزارة التربية /
المديرية العامة لتربية
الكرخ 0 /
مدرسة المهند االبتدائية
المختل ة

*

*

*

*

 78خولة احمد وهاب

معلمة

رياضيا

مدرسة المهند االبتدائية
المختل ة

*

*

 71زينب شهاب جمعة

معلمة

رياضيا

مدرسة الرسالة
االبتدائية المختل ة

*

*

 78غسان علي سلمان

مشرف رياضيا
اختيا
ص

وزارة التربية /
المديرية العامة لتربية
ديالى

*

*

 70بشرى عبدالرزاق
وهيب

* بيعة االستشارة
 -7تقويم االستبيان االست ععي .
 -0تقويم االستبيان النهائي .
 -8اختيار الوسائل اإلحيائية

أوالً  -مقدمة الكتاب

الملحق ( ) 1
فقرا االستبيان النهائي

الفقـــــــــرة
لى أي حد تعتبر مقدمة الكتاب مناسبة من حيث ؟
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برازها دهمية كتاب الرياضيا في اليف
السادس االبتدائي .
تضمنها لفكرة عامة عن محتوى الكتاب .

أانيا ً – موضوعا الكتاب
الفقـــــــــــــــرة
هل ان موضوعا الكتاب ؟
تتناسب م عدد الساعا المخيية في
7
الخ ة السنوية .
دقيقة من الناحية العلمية .
0
تتدرج من المحسوس الى المجرد .
8
تتدرج من السهل الى اليعب .
1
تتراب م بعضها البعض .
8
تتراب م الكتب السابقة لها .
1
أالأا ً – ادمألة الموجودة في الكتاب
الفقـــــــــــــــرة
لى أي درجة تعتقد بان ادمألة الموجودة في
الكتاب ؟
 7مناسبة للمستوى العقلي للتلميذ .
 0تساعد التعميذ على اكتساب المفاهيم الرياضية .
 8شاملة .
 1متنوعة .
 8مناسبة ومتدرجة في يعوبتها .
 1تنمي المهارا في جراء العمليا الرياضية
للتعميذ .

رابعا ً – المخ ا والرسوم التوضيحية
الفقــــــــرة
لى أي حد روعي في المخ ا والرسوم
التوضيحية من حيث ؟
جاذبيتها للتعميذ .
7
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كفايتها .
وقتها .
وضوحها .
عدم تكرارها .
مناسبة للمستوى العقلي للتعميذ .
اتيالها بمادة الكتاب
تنوعها .

خامسا ً – بنود التمارين
الفقـــــــــرة
7
0
8
1
8
1
1
9
8
72
77

هل التمارين ؟
تساعد التعميذ على ترسيخ المادة العلمية
لديهم .
ترتب بمادة الكتاب .
تنمي مهارة كتابة الجملة الرياضية .
متنوعة
مناسبة للمستوى العقلي للتعميذ .
مأيرة لتفكير التعميذ .
تشج التعميذ على التعلم الذاتي .
موزعة توزيعا ً منتظما ً في الكتاب .
تنمي ميول التعميذ نحو مادة الرياضيا .
كافية لكل موضوع .
تضيف معلوما جديدة لى معلوما
التعميذ العلمية .

جيد

الدرجـــــــة
ضعيف
متوس

سادسا ً – أخراج الكتاب

7
0
8
1
8
1
1
9

الفقـــــــــرة
هل الكتاب مناسب للتعميذ من حيث ؟
تيميم الغعف .
الوان ورق الكتاب .
سعمتل من ادخ اء الم بعية .
متانة الجمي والتأبي .
عدد يفحاتل
حجم الكتاب المستخدم .
نوعية الورق المستخدم .
وضوح عناوين الموضوعا .
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8

فهرس الكتاب .
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