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ث إلى تطوير وحدة في مشهج الرياضيات في ضوء متطمبات مدخل ) (، STEMهدف البح
رنن  ( التنني  شب نني تننو STEM)منندخلمتطمبننات مننخ خننحل تحد نند  افر مننشهج الرياضننيات لم

( فنننننني مننننننشهج STEM)األول الستوسننننننك، وال ذنننننن  عننننننخ درجننننننة تننننننوافر متطمبننننننات منننننندخل
رنور م تنرح لتطنوير  رن  األول الستوسنك، ووضنص ت وحندة دراسنية فني منشهج الرياضيات لم

ر  األول الستوسك في ضنوء  (، ولتح ين  أهنداف STEM)مندخل متطمبناتالرياضيات لم
ث تننم ااعتسنناد عمننى ال رننل  األعننداد البحنن رننار عمننى ف سننشهج الويننلي التحميمنني، وتننم ااىت

ث، وتنم تططين   طاىنة  رن  األول الستوسنك كعيشنة لمبحن رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم ال
زننسش  ) ث لجسننص السعمومننات ت ( متطمبًننا موزعننة عمننى األ عنناد التاليننة  13تحميننل كنن داة لمبحنن

زننسخ )( STEMالت امننل بننيخ السلنناليم الرياضننية ومجنناات منندخل ) ( متطمبننات، ربننك 9ت
زننسخ ) زننسخ 7العمننوم  السلنناليم الرياضننية ت ( متطمبننات، ربننك الت شيننة  السلنناليم الرياضننية ت

زننسخ )7) ( متطمبننات، وتويننم  الشتننا ج 8( متطمبننات، ربننك الهشدسننة  السلنناليم الرياضننية ت
(، غيننر متننوافرة  ذنن ل عننام فنني STEMإلننى عنندة جتننا ج مننخ أهسهننا  أن متطمبننات منندخل )

ث أتنننن  وحنننندة  رنننن  األول الستوسننننك، حينننن رننننحيحة  مننننخ مننننشهج الرياضننننيات لم  األعننننداد ال
(، وجنناء  السرتبنة األولنى متطمبنات  عنند الت امنل بنيخ السلنناليم 3.11 ستوسنك حدنابي عنام )

( بدرجنننة تنننوفر متوسنننطة، 6.12(  ستوسنننك حدنننابي )STEMالرياضنننية ومجننناات مننندخل )
.(، 1.96لناليم الرياضنية  ستوسنك حدنابي )وبالسرتبة الثاجية متطمبات  عند ربنك العمنوم  الس

(، 1.00وبالسرتبننة الثالثننة متطمبننات  عنند ربننك الت شيننة  السلنناليم الرياضننية  ستوسننك حدننابي )
( 1.67وبالسرتبة الرا عة متطمبات  عند ربنك الهشدسنة  السلناليم الرياضنية  ستوسنك حدنابي )

 وجسيعها غير متوفرة. ثم ىدم  توييات وم ترحات .
ر  األول الستوسك  –مشهج الرياضيات  – STEM  مدخل    ال
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Abstract: 

The aim of the research is to develop a unit in the mathematics 

curriculum considering the requirements of the (STEM) entrance, by 

defining the requirements of the (STEM) entrance that should be 

available in the mathematics curriculum for the first intermediate 

grade. And the detection of the degree of availability of the entrance 

requirements (STEM) in the mathematics curriculum for the first 

intermediate grade. And a proposed vision for developing a unit of 

study in the mathematics curriculum for the first intermediate grade 

considering the requirements of the (STEM) entrance. The 

descriptive analytical method was used. The "Integer Numbers" 

chapter of the mathematics syllabus for the first intermediate grade 

was limited as a sample for the research. An analysis card was 

applied as a research tool to collect information that included (31) 

requirements distributed on the following dimensions: integration 

between mathematical concepts and STEM fields, which included 

(9) requirements, linking science with mathematical concepts, 

including (7) requirements, linking technology with mathematical 

concepts, including (7) Requirements, linking geometry with 

mathematical concepts, including (8) requirements. The results 

reached several results, the most important of which are: The 

requirements for the (STEM) entrance are generally not available in 

the "Whole Numbers" unit of the mathematics curriculum for the 

first intermediate grade, as it came with a general arithmetic average 

(1.00). The requirements came in the first place after the integration 

between the mathematical concepts and the fields of (STEM) 

entrance, with an arithmetic mean (2.36) with a medium availability. 

The requirements came in second place after linking science to 

mathematical concepts, with an arithmetic average of (0.92.). It 

came in third place requirements after linking technology to 

mathematical concepts with an arithmetic mean (0.44). It ranked 

fourth requirements after linking geometry to mathematical concepts 

with an arithmetic mean (0.27), all of which are not available 
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رر الحالي تطورات ت شية وعمسية متحح ة، جتج  عخ وجود مشافدة دولية لت نديم  يذهد الع
إججنننازات إبدا ينننة تخننندم ايجدننناجية فننني كافنننة السجننناات، وباعتبنننار أن الرياضنننيات أحننند أهنننم 
السجناات العمسيننة الرا ندة فنني تح ينن  هن ا التطننور ل وجهنا ل ننة األرىننام والرمنوز التنني تدننتخدم 
فنننني كافننننة تططي ننننات الحينننناة العسميننننة والعمسيننننة، ولهننننا دور  ننننارز فنننني الت نننندم الت شنننني وتطننننور 
ب أن تركز  ك فإن اكتداب مهاراتها يعد مخ األمور السهسة التي يج رشاعات الحد ثة، ل ل ال
عميننننو األوسننننام التعميسيننننة لتخننننريج أجيننننال ىننننادرة عمننننى مدننننا رة التطننننورات العمسيننننة والت شيننننة 

م نننو منننخ مهنننارات وىننندرات لسعالجنننة السذننن حت الحياتينننة وتحننندياتها وفننن  وايبدا ينننة  سنننا تست
س عمسية فاعمة.  أس

ويؤكد ضرورة تطوير ال درات البذرية  سا  تواف  مص التطورات السعايرة مخ خحل اكداب 
ب هنننن إ التطننننورات. مننننا تهنننندف إليننننو رؤيننننة السسم ننننة   6111الطننننحب مهننننارات وىنننندرات تواكنننن

رننادية وااجتسا ينننة لمويننول إلنننى جعننل رأس السنننال ا س لمتشسينننة ااىت لبذننرا السحنننرك الننر ي
رنناد متشننوا يعتسنند عمننى السننوارد الططي يننة إلننى  والث افيننة، والعامننل األهننم فنني التحننول مننخ اىت
ك فنإن هن إ الرؤينة  راد يعتسند عمنى براعنة أبشا نو منخ الجشدنيخ ومبنداعهم ومجتناجيتهم. ولن ل اىت

ي ون التعميم الشوعي الستسيز مشطمن  هن إ  ركزت  ذ ل أساسي عمى التعميم وتطسح إلى أن
ك مهارات ومعارف تجعمو مشافدًنا، وىنادًرا عمنى  الرحمة ووسيمتها األولى في ت ويخ جيل يستم
ا  رننننناد زنننننارية، ومذنننننارًكا فننننني مدنننننيرة التحنننننول ااىت اكتدننننناب م نننننامخ ال نننننوة الوطشينننننة الح

رننادرإ )رؤيننة السسم رنناد وتشويننص م  ننة العربيننة الدننعودية وااجتسناعي والث ننافي، وتطننوير ااىت
ك فإجننو مننخ السهننم تطننوير عشايننر العمسيننة التعميسيننة لتح ينن  أهننداف هنن إ 6111 (، وفنن  لنن ل

 الرؤية ومشها السشاهج الدراسية.
وىد أكد ايطار الوطشي لسعا ير مشاهج التعميم العام في السسم ة العربية الدعودية، عمى أن 

ينة، وتدنهم فني بشناء األجينال ال ادمنة وتذن يمها، السشاهج تسثل جوهر العسمية التربوية التعميس
رياتهم  ب أن ي تدطوإ ويت شوإ مخ مهارات وكلايات عطر السراحل التعميسية لطشاء شخ وما يج
والسذنناركة فنني تشسيننة مجننتسعهمن لنن ا فإجننو مننخ السهننم إعننداد هنن إ السشنناهج فنني عسميننات بشا هننا 

يننة السعايننرة وتطمعاتهننا )هييننة ت ننويم وتططي هننا وت ويسهننا وتطويرهننا اسننتجا ة لتوجهننات العالس
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ب،  ك ف نننند مهننننرت العد نننند مننننخ التوجهننننات جحننننو إيننننحح 6138التعمننننيم والتنننندري (، وف ًننننا لنننن ل
رنورة  رنات السختملنة لت نديم السعرفنة   ر السشاهج الرياضيات تهنتم بندمجها منص العمنوم والتخ

واهتسامننات ت امميننة وشننسولية تدننهم فنني تحويننل السعرفننة إلننى مشننتج ىننادر عمننى تمطيننة حاجننات 
 كل مخ الطحب والسجتسص عمى حد سواء.

وت تي أهسية تطوير مشاهج الرياضيات وف  التوجهات الحد ثة منخ مشطمن  أن السشناهج تعند 
مننخ أهننم العشايننر التعميسيننة كوجهننا السحننرك األساسنني لمننرؤس واللمدننلات والسدننيرات التربويننة 

ا دولننة، والتنني  ننتم خحلهننا تشلينن  تمننك الننرؤس واللمدنن لات والسدننيرات عمننى أرض الواىننص فنني أ
بتجدننيدها ومبرازهننا فنني أهننداف تمننك السشنناهج، ومعالجتهننا فنني محتواهننا، وتوميلهننا مننخ خننحل 
ب ووسننا ل  س ججاحهننا مننخ خننحل أسننالي أجذننطة واسننتراتيجيات تدريدننها، ثننم التعننرف عمننى منند

 (.6139ت ويسها )الديد، 
تؤكند ضنسخ أهندافها عمنى ضنرورة  وتعد الرياضيات ضسخ العموم األساسية الططي ية، والتي

ث إن تعمنيم الرياضنيات منرتبك  ال ندرة عمنى  تشسية ىدرات الطحب عمنى حنل السذن حت، حين
ك فنننن ن تشسيننننة الحننننل ايبننننداعي  إيجنننناد طننننرق إبدا يننننة وحمننننول غيننننر م لوفننننة لمسذنننن حت، لنننن ل
ب أن  لمسذننن حت منننخ خنننحل مشننناهج الرياضنننيات يعننند أمنننًرا فننني غاينننة األهسينننة، وهننن ا  تطمننن

ا والعذننريخ لسواكطتننو فنني تتجنن اوب مشنناهج الرياضننيات وتربوياتهننا مننص متطمبننات ال ننرن الحنناد
تشسينننننة ىننننندرات الطنننننحب ومدننننناعدتهم عمنننننى اكتدننننناب السعنننننارف والسهنننننارات السرتبطنننننة بهننننن إ 

هللا،   (.6139الستطمبات )عح
 Science Technologyويسثننل منندخل العمننوم والت شولوجيننا والهشدسننة والرياضننيات  

Engineering Math [STEM] ا   أحد اتجاهات التربية العمسية الت شولوجية الحد ثة، ال 
 نوفر تشييسًننا مت ننامًح لمسعرفننة، مسنا يدنناعد الطننحب عمننى إيجناد روا ننك بننيخ الطشننى السعرفيننة 

 (.Sanders, 2012لد هم، فيدهل ت كر ه إ السعرفة واستخدامها في السدت طل )
رات ( عمى دمج السحتوس STEMوي وم مدخل ) ر العمسي، ومهارات التل ير مخ أربص تخ

هني  العمنوم، الت شولوجينا، والهشدسننة، والرياضنيات بهندف إعنداد أجيننال جد ندة منخ الطننحب، 
رننات األربعننة، لننو دور كطيننر فنني مدنناعدة الطننحب  ر وهنن ا النندمج والت امننل بننيخ تمننك التخ

واألجذننطة التنني  عمنى فهننم العننالم الحكي نني  ذنن ل كمنني مننخ خننحل ت ننديم مجسوعننة مننخ السهننام
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رننناء العمسنني والنننربك بننيخ السعنننارف والسلننناليم  ب مشنننو مسارسننة التل ينننر الش نندا وااست  تتطمنن
 (.6132وتططي اتها العسمية )يالح، 

( عمننى مطننندأ وحننندة STEM)وتعتسنند ف نننرة الت امنننل بننيخ تمنننك السجننناات األربعننة فننني مننندخل
ب ذلنننك أن ي نننون السوىننن  التدري دننني محنننور جذنننام متدنننص السعرفنننة وشننن مها النننوميلي ويتطمننن

تختلننني فينننو الحنننواجز بنننيخ العمنننوم األربعنننة مسنننا يجعنننل لهنننا أثنننًرا كطينننًرا فننني تطنننوير السشننناهج 
التعميسيننة ال ا سننة عميننو، ويدننهم الويننول إلننى وحنندة السعرفننة فنني تح ينن  مخرجننات تعميسيننة 
ذات جننودة عالينننة مطشيننة عمنننى العمننوم األساسنننية والططي ينننة، كسننا يعسنننل عمننى تشسينننة الطراعنننة 

س الطننننحب ويشسنننني ىنننندرتهم عمننننى إجتنننناج السعرفننننة )مننننراد، ا لرياضننننية فنننني طري ننننة التل يننننر لنننند
6130.) 

( لتطنوير التعمنيم منخ خنحل STEMوىد دع  السسم ة العربينة الدنعودية إلنى تطشني مندخل )
زسخ التحول الشوعي فني  مبادرات وااستراتيجيات الوطشية في برامج التحول الوطشين  سا ي

رنننوص عميهنننا أداء الشينننام التعم ا لتطنننوير التعمنننيمن وهننني أحننند الدياسنننات السش يسننني الدنننعود
هللا  لتحديخ أداء الطحب في العموم والت شولوجيا والهشدسة والرياضيات )مذنروا السمنك عطند 

(. وعمى الرغم مخ الجهود السط ولة في السسم ة مخ أجل تطشي تعميم 6131لتطوير التعميم, 
(STEMفنني التعمننيم إا أن هشنناك ت ) حننديات أمننام ذلننك، ومننخ أجننل استذننراف مدننت طل هنن ا

رية التي تعسل عمى تطوير تعميم ) ( في STEMالسشحى ا بد مخ تذجيص السبادرات الذخ
( مخ خحل STEMضوء البحوث السيداجية، وتذجيص السسارسات التدريدية الداعسة لتعميم )

بشنننناء جدننننور مننننخ اختيننننار عشايننننر مننننخ السعمسننننيخ ذات كلنننناءة وتنننندريطهم  ذنننن ل مدننننتدام، و 
العحىات داخل وخنارج السندارس منخ خنحل إبرامهنا شنراكات متعنددة منص الجامعنات وال طناا 

( فنني السنندارس والجامعننات داخننل السسم ننة STEMالعننام والخنناص، وتحدننيخ فننرص تعمننيم )
ا،   (.6161العربية الدعودية وخارجها )ال امد

( عمنى مشناهج STEM)دخلمنوىد أكدت عد د مخ الدراسنات عمنى أهسينة تططين  متطمبنات
هللا، 6138الحربنننني، ، ومشهننننا دراسننننة كننننل مننننخ )الرياضننننيات دمحم، 6138ن عطنننند  ن 6138ن 
(، إذ تعند الرياضنيات منخ أهنم مجناات 6163الزهراجني، ن 6161ن جودة، 6139العسرا، 
زنسخ العد ند STEM)مدخل ( فهني األكثنر اسنتخداًما فني العمنوم والت شينة والهشدسنة ألجهنا تت
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رنال مخ السعار  ف والسهارات والسعت دات والتشييسنات وعنادات الع نل ومهنارات التل ينر واات
وحنننل السذننن حت التننني يحتاجهنننا الطنننحب ليذننناركوا  ذننن ل فعنننال فننني السواىننن  ال سينننة التننني 

 تواجههم في حياتهم اليومية.
كوجنو  (STEMمندخل ) تطيخ مسا سط  أهسية تطوير السشاهج الدراسنية فني ضنوء متطمبنات

ا إلنى مخرجنات تعميسينة مرغوبنة، ويتنيح  شسي لد س الطحب العد د مخ السهارات والتني تنؤد
ف ىدراتهم ومهاراتهم في التل ير  ذ ل جاىد ومبداعي ييدار وتوليند أف نار  لهم فرية تومي
غير م لوفة حول السواى  التعميسية الستعم ة  الرياضيات والسرتبطة  العموم األخرس العمسينة 

 ية.  والت شية والهشدس

شهدت مشاهج الرياضيات لمسرحمنة الستوسنطة فني السسم نة العربينة الدنعودية تطنوًرا ممحومًنا 
ث تم اعتساد م ررات الرياضيات وف  سمدمة ماروهل ]  Mcوف  مذروا تطوير التعميم، حي

Graw Hillهج [، ومواءمتها منص الطيينة الدنعودية، وذلنك بهندف اارت ناء  سدنتوس هن إ السشنا
ب الوميفية والتططيكية  س الطحب، والتي ترتبك  الجواج لتشسية السهارات وال درات الستشوعة لد

( إلنننى 6163(،  نننالرغم منننخ ذلنننك أشنننارت دراسنننة الدنننعيد )6138لهننن إ السشننناهج )الذنننهرا، 
مننندخلمتطمبننناتوجنننود فجنننوة فننني تجربنننة السسم نننة العربينننة الدنننعودية فننني التعمنننيم فننني ضنننوء 

(STEM فنننني السرحمننننة ) ،ث تينننناب الدياسننننات والتذننننريعات التعميسيننننة الستوسننننطة، مننننخ حينننن
 (.STEM)مدخلوالخطك الوطشية، وعدم وجود تعميم رسسي جيامي ىا م عمى متطمبات

وأكننندت عننندد منننخ الدراسنننات عمنننى ضنننرورة تطنننوير مشننناهج الرياضنننيات  السرحمنننة الستوسنننطة 
دراسنننة كنننل منننخ  ( ومشهننناSTEM)مننندخل السسم نننة العربينننة الدنننعودية فننني ضنننوء متطمبنننات

( التي أكدت عمى ضرورة تطوير محتوس مشاهج الرياضيات 6137ال حطاجي وآل كححن )
دمحم )STEM)مننندخللمسرحمنننة الستوسنننطة فننني ضنننوء متطمبنننات ( 6138(، وأويننن  دراسنننة 

زننرورة ت ننويم وتطننوير مشنناهج الرياضننيات  السرحمننة الستوسننطة فنني ضننوء متطمبننات منندخل 
(STEMلسننا فنني ذلننك مننخ أهسيننة )  فنني تشسيننة السهننارات الحياتيننة والتننرا ك الرياضنني والسيننل

هللا ) س الطننحب فنني هن إ السرحمننة، ودراسننة عنح ( التنني أكنندت 6139جحنو الدراسننة العمسيننة لند
عمى ضرورة موا سة مشاهج الرياضيات  السرحمة الستوسنطة منص متطمبنات واحتياجنات سنوق 
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رنننننسسي مشننننناهج العسنننننل السحمننننني، وضنننننرورة اهتسنننننام وزارة التعمنننننيم مسثمنننننة فننننن ي مخططننننني وم
رننياغة ومعننادة تشيننيم محتننوس مشنناهج الرياضننيات فنني ضننوء متطمبننات منندخلالرياضننيات  

(STEM ك مخ أهسية في تشسينة مهنارات الحنل ايبنداعي لمسذن حت الرياضنيات ( لسا في ذل
س الطنننحب فننني هننن إ السرحمنننة، ودراسنننة السشذنننترا واللراجننني ) ( التننني أكننندت عمنننى 6161لننند

ب الطننحب عمننى STEM)منندخلاهج الرياضننيات وفنن  متطمبنناتضننرورة تطننوير مشنن ( لتنندري
السزينند مننخ مدننتحدثات الت شولوجيننا وتشسيننة مهننارة الطحىننة مننخ أجننل زيننادة إجتاجيننة األف ننار 

( 6163وتشوعهننا حننول مننا  تعرضننون لننو مننخ مذنن حت تعميسيننة، وأوينن  دراسننة الزهراجنني )
زرورة إجراء دراسات تتعم  بتططين  متطمبنات ( عمنى مشناهج الرياضنيات STEM)مندخل 

ك مخ أهسية في تشسية ىدرة الطحب عمى حل السدا ل المليينة  لمسرحمة الستوسطة لسا في ذل
ريل والتل ير ايبداعي.  الرياضية، والتح

وىننند ىامننن  الباحثنننة بدراسننننة اسنننتطح ية لراء السعمسنننات حننننول محتنننوس منننشهج الرياضننننيات 
ر  األول الستوسك في ضوء  السحتوس ، وأمهرت الشتا ج أن (STEMخل )مدمتطمباتلم

زننع  ارتباطهننا  ننالعموم  رننورة مجننزأة وتتدننم موضننوعاتو   يعتسنند عمننى عننرض السعمومننات  
ب السعرفينة والسهارينة والوجداجينة، كسنا  األخرس مثل العمنوم والت شولوجينا والهشدسنة فني الجواجن

رة التني تندور حنول تح ين  أن السشهج  تدم   ثافة السعمومات، والعد د منخ التندريبات الست نر 
س الهدف وهو أن  ت كر الطحب طري نة تططين  السلهنوم ف نك، دون ربطنو فني السجناات  جل
ف الرياضنننيات فننني حنننل السذننن حت  زنننع  منننخ ىننندرة الطنننحب عمنننى توميننن األخنننرس، مسنننا ي
الواى ينننة، ومنننخ إدراكهنننم ألهسينننة الرياضنننيات ك حننند السجننناات األساسنننية التننني ترت نننز عميهنننا 

 ستحح ة في كافة مجاات الحياة.التطورات ال
ث الحننننالي فنننني أن مشنننناهج الرياضننننيات لمسرحمننننة  فننني ضننننوء مننننا سننننط  تحننننددت مذنننن مة البحنننن

(، ولسعالجنننة هننن إ السذننن مة سنننعى STEM)مننندخلمتطمبننناتالستوسنننطة ليدننن  مطشينننة وفننن  
ث الحننننالي لت ننننديم جسننننوذج لتطننننوير هنننن ا السننننشهج مننننخ خننننحل  تطننننوير وحنننندة فنننني مننننشهج البحنننن

ر   (.  STEM)مدخلمتطمباتاألول الستوسك في ضوء الرياضيات لم
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ث لإلجا ة عخ األسيمة التالية    سعى البح
رننن  األول STEM)مننندخلمنننا متطمبنننات  .3 ( التننني  شب ننني تنننوافر منننشهج الرياضنننيات لم

 الستوسك؟
رنننن  األول STEM)مننننا درجننننة تننننوافر متطمبننننات منننندخل .6 ( فنننني مننننشهج الرياضننننيات لم

 الستوسك؟
رننور ا .1 رنن  األول الستوسننك فنني لس تننرح لتطننوير مننا الت وحنندة فنني مننشهج الرياضننيات لم

 ؟(STEM)متطمبات مدخلضوء 

ث تح ي  األهداف التالية    سعى البح
رن  األول STEM)مدخلتعرف متطمبات  .3 ( التي  شب ني تنوافر منشهج الرياضنيات لم

 الستوسك.
رنن  األول ( فنني مننشهج الريSTEM)تعننرف درجننة تننوافر متطمبننات منندخل .6 اضننيات لم

 الستوسك.
رننننور م تننننرح لتطننننوير  .1 رنننن  األول وضننننص ت وحنننندة دراسننننية فنننني مننننشهج الرياضننننيات لم

 (.STEM)مدخل متطمباتالستوسك في ضوء 

ث مسا  مي   ت سخ أهسية البح
رنور  .3 لل  أجيار السدؤوليخ عخ تطوير مشاهج الرياضيات لمسرحمة الستوسطة إلى ال 

زننننسيخ متطمبننننات منننند ( فنننني هنننن إ السشنننناهج اتخنننناذ الننننحزم لتطننننوير هنننن إ STEMخل )فنننني ت
ك. رور في تح ي  ذل  السشاهج في ضوء ه إ الستطمبات ومعالجة ال 

رور م ترح يس خ أن يدترشد  و مطور مشاهج الرياضيات فني تطنوير مشناهج  .6 ت ديم ت
زسيخ موضوعات وأجذطة تعميسية ترتبك بتح ي  متطمبات مدخل ) ( STEMالرياضيات بت

 لرياضيات.في ا
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ث ىا سننننة  ستطمبننننات منننندخل ) .1 زننننسيشها فنننني مشنننناهج STEMىنننندم البحنننن ( التنننني  شب نننني ت
الرياضنننننيات السرحمنننننة الستوسنننننطة، يس نننننخ أن يدترشننننند بهنننننا السدنننننؤوليخ عنننننخ عسمينننننة تعمنننننيم 

 الرياضيات في تططي  ه إ الستطمبات لتح ي  أهداف تعميسها.
ث  طاىننة تحميننل يس ننخ ااسترشنناد بهننا لتحميننل مشنناهج  .0 الرياضننيات فنني مراحننل ىنندم البحنن

 (.STEMتعميسية أخرس وف  متطمبات مدخل )
( فننني مشننناهج STEMفنننتح السجنننال أمنننام أ حننناث مدنننت طمية لتططيننن  متطمبنننات مننندخل ) .5

 الرياضيات. 

ث عمى الحدود التالية  رر البح  اىت
زنسيخ متطمبنات مندخل ) .3 ( وفن  األ عناد التالينة  )الت امنل STEMالتعرف عمى درجنة ت

(، ربنك العمنوم  السلناليم الرياضنية، ربنك STEMالسلناليم الرياضنية ومجناات مندخل )بنيخ 
رنننننل  األعنننننداد  الت شينننننة  السلننننناليم الرياضنننننية، ربنننننك الهشدسنننننة  السلننننناليم الرياضنننننية( فننننني ف
رننننل الدراسنننني األول لمعننننام  رنننن  األول الستوسننننك الل رننننحيحة  مننننخ مننننشهج الرياضننننيات لم ال

رور م ترح تطوير ه ا ا3001 رل في ضوء متطمبات مدخل )ه، ووضص ت  (.STEMلل
رل الدراسي الثاجي لمعام الدراسي  .6 ث في الل  ه.3001-3006تم تططي  البح

رطمحات التالية  ث الس زسخ البح  ت

وير   جو  عسمية مخ عسميات هشدسة السشهج  تم ( التط6111عرف شحاتة والشجار وعسار )
رنر منخ عشايننر  زنع  فني كنل عش رنحيح ج نام ال ب ال نوة ومعالجنة أو ت فيهنا تند يم جواجن
رمة  و، وفي كنل  رسيًسا وت ويًسا وتشليً ا وفي كل عامل مخ العوامل السؤثرة والست السشهج، ت

 (. 317 أساس مخ أسدو في ضوء معا ير محددة وطبً ا لسراحل معيشة  )ص.
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رنمية  نتم 6161عرف جاريد ) ( الوحدة الدارسة   جها   بارة عخ جزء مخ وحدات دراسنية ف
زننوا  ت طيعهننا إلننى مننواد ووحنندات دراسننية ينن ى بيشهننا عحىننات ت امننل واجنندماج وتننرا ك ع

ك دراسي  )ص.  ك أو سم  (. 80سواء مدم
إجرا ًيا   جو  عسمية إعادة تخطيك وتشييم مشاهج الرياضيات ويعرف تطوير الوحدة الدراسية 

ب ال ننننوة STEM السرحمننننة الستوسننننطة فنننني ضننننوء متطمبننننات منننندخل ) ( بهنننندف تنننند يم جواجنننن
رنسيًسا وت ويسًنا  رنر منخ عشاينر السنشهج، ت زع  في كنل عش رحيح ج ام ال ومعالجة أو ت

رمة  و، وفي كل  أساس مخ أسدو. وتشليً ا وفي كل عامل مخ العوامل السؤثرة والست

( Vasquez, Sheider & Comer, 2013عنرف كنل منخ فاسن يز وشنا در وكنومر )
رنل بنيخ اللنروا STEMمدخل ) (   جنو  مندخل بييني لمنتعمم  زينل الحنواجز الت ميدينة التني تل
، وي امننل بيشهننا فنني خطننرات تعمننم مشاسننبة وواى يننة وواضننحة، وطري ننة S ،T ،E ،Mاألربعننة 

رودة لت س اللروا األربعة مًعا  )م   (.p.3شييم وتدري
( إجرا يًننننا   جننننو  منننندخل يح نننن  الت امننننل بننننيخ الرياضننننيات والعمننننوم STEMويعننننرف منننندخل )

رننحيحة   رننل  األعننداد ال زننسيخ موضننوعات وأجذننطة فنني ف والت شيننة والهشدسننة مننخ خننحل ت
رنل والتططي نات العمسينة والت  زنسشة بهن ا الل شينة والرياضنية تربك بيخ السلاليم الرياضية الست

ب  بهدف تشسية مهارات وىدرات الطحب تس شهم مخ توميلهنا فني السذن حت الواى ينة   سنالي
 عمسية رياضية هشدسية ت شية متشوعة. 

(STEM رننار يدننتخدم عننادة لوينن  التعمننيم أو السسارسننة السهشيننة فنني مجنناات ( هننو اخت
، والرياضننننننننيات Engineering، والهشدسننننننننة Technology، والت شيننننننننة Scienceالعمننننننننوم 

Mathematics ويهنندف إلننى بشنناء معرفننة الطننحب السلاليسيننة  الططيعننة السترا طننة لمعمننوم ،
 (.Donald, 2016والرياضيات مخ أجل الدساح لمطح بتطوير فهسهم لمهشدسة والت شية )
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ث أ. رامنننالي )( عشننندما حاولننن  جودSTEMوىننند تنننم اسنننتحداث مننندخل )  .Judith A ننن
Ramali س عخ طري  دمج الت شية والهشدسنة ( في الوايات الستحدة األمري ية تطوير التدري

ب يعسنننل عمننننى  والعمنننوم الرياضنننيات، منننخ خننننحل منننشهج جد ننند بيشننني، متسحننننور حنننول الطالننن
تذنجيعو عمنى حنل السذن حت والنتعمم ااست ذنافي ويدناعدإ عمنى ااجخنرام فني ورش عسنل 

ك العموم، وتس شو مخ تشسية معارفو ومهاراتو  سنا  تنيح لنو فهنم العمنوم السختملنة ت امل ب يخ تم
 ( Breiner & Johnson, 2012ومدراكها  طري ة ميدرة وسهمة وب سموب تعمم مستص )

(  هدف إلى أن ي ون الطحب ىادريخ عمى منا STEM( إلى أن مدخل )6139أشار طو )
  مي 
رنسيم، وجسنص وتشينيم الطياجننات حنل السذن  .3 حت  تحد ند األسنيمة والسذناكل وتحكي نات الت

 واستخحص الشتا ج وتططي  والتلهم لحاات جد دة ومطت رة ىادريخ عمى ايبداا الخحق.
ئ مخ ىطل تططي ها عمنى عسمينة  .6 استخدام العموم والرياضيات وملاليم الت شولوجيا والسباد

رنننسيم الهشدسنننة واختنننراا أشنننياء رنننسيم خنننحق  الت جد ننندة والتعنننرف عمنننى احتياجنننات العنننالم وت
رسيم ومخ ثم تشلي  حمول )عسمية الهشدسة(، وااعتساد عمى ال ات.  وااختبار ومعادة الت

س  .1 استخدام السبادرة والدافص ال اتي لوضص جداول األعسنال وتطنوير واكتدناب الث نة  نالشل
 والعسل ضسخ أطر زمشية محددة.

  عسميننننات التل يننننر الع حجنننني والسشط نننني لمعمننننم، والرياضننننيات التل يننننر السشط نننني  تططينننن .0
رسيم الهشدسي لحبت ار وااختراا.  والت

التشننور الت شولننوجي  فهننم وشننرح ططيعننة الت شولوجيننا وتطننوير السهننارات الحزمننة وتططينن   .5
 الت شولوجيا.

ت ومشهنا دراسنة كنل منخ ( إلى أربص مجاات أشارت إليها عدة دراسناSTEM رت ز مدخل )
 (  White, 2014ن 6161)عطد العال، 

ا والليزينننننا ي بشننننناء عمنننننى  .3 العمنننننوم  الدراسنننننة السشهجينننننة لططيعنننننة وسنننننموك ال نننننون السننننناد
 السححية والتجربة والكياس ويياغة ال واجيخ لوي  ه إ الح ا     بارات عامة.
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ا  تعامنننل منننص إجذننناء واسنننتخدام الوسنننا ل  .6 الت شينننة وعحىتهنننا الت شينننة  فنننرا السعرفنننة الننن 
رنشا ية والهشدسنية والعمنوم   الحياة والسجتسص والطيية  ااعتسناد عمنى مواضنيص مثنل اللشنون ال

 التططيكية والعموم البحتة.
الهشدسننة  فننخ أو عمننم يننشص التططينن  العسمنني لسعرفننة العمننوم البحتننة، مثننل الليزينناء أو  .1

رنناجص ال يسيناء كسنا هنو الحنال فني بشناء السحركنات والجدنور والسبنا جي والسشناجم والدنلخ والس
 ال يسيا ية.

رنمة،  سنا فني ذلنك الجطنر والهشدسنة وحدناب  .0 الرياضيات  مجسوعنة منخ العمنوم ذات ال
زاء وعحىنتهم الستبادلنة  اسنتخدام  التلاضل والت امل تهتم بدارسة العدد وال سية والذ ل والل

ص. ر  تدويخ متخ

ا والعشز أشار كل مخ  ( تتسثنل  سجسوعنة STEM( إلنى متطمبنات مندخل )6161)ا الرشيد
س الحزمة لتعميم مدخل ) ئ التي توفر األس (، STEMمخ األف ار والشيرية والعسمية والسباد

 وهي
 التسركز حول الخطرة السلاليسية الت اممية. .3
 تح ي  مطدأ الت امل ومهاراتو. .6
 تشسية طرق التل ير ومهاراتو. .1
ا والعذريخ.الت كيد عمى مهارات ال رن  .0  الحاد
زسيخ موضوعات العموم الت شية السعايرة. .5  ت
 الربك بيخ السسارسات العمسية والهشدسة. .2
راد ال ا م عمى السعرفة. .7  تشسية أ عاد ااىت
 التركيز عمى التعمم ال ا م عمى السذروعات والسذ حت.  .8
 تح ي  التشسية السدتدامة ومتطمبات سوق العسل. .9

ف تططي ات التعمم ايل .31   تروجي الست امل.تومي
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رنححي ) ( فني التعمنيم STEM)متطمبنات تططين  مندخل ( إلنى 6139كسا أشارت دراسة ال
 تتسثل  سا  مي  

ب السعننارف األساسننية فنني فننروا السنندخل األربعننة وتوميلهننا فنني تحد نند  .3 اكدنناب الطالنن
 السذ حت ويياغتها في يورة تس شو مخ فهسها وميجاد الحمول لها.

زاا معارف فروا ال .6 رسيم.إخ  سدخل األربعة لعسميات التلدير والتحميل والت
ا. .1 ك اللروا في عالسشا الساد  التعرف عمى الطري ة التي تتح م فيو تم
زايا مدخل ) .0 زايا ومذ حت ذات أهسية وقيسة مجتس ية.STEMدمج ى    ) 

بت اممنو بنيخ السجناات  ( عنخ غينرإ منخ السشناهج،STEM تسيز السشهج ال ا م عمنى مندخل )
ص التني يدنعى لتحكي هنا، وفيسنا  مني سن  مينزات لمسنشهج ال ننا م  رنا  األربنص، منخ خنحل الخ

 ( 6161( وفً ا لسا أشارت إليو دراسة كل مخ اجبارإ وال يدى )STEMعمى مدخل )
ث  واجنننننو الطنننننحب ويعنننننالجون  .3 زنننننايا ومذننننناكل العمنننننم الح يننننن ، حيننننن التركينننننز عمنننننى ى

ث عخ حمول لها.السذ حت ااجتسا ية  رادية الحكيكية ويحاولوا البح  والطييية وااىت
رننسيم الهشدسننني مروجنننة  .6 ث تننوفر عمسينننة الت رننسيم الهشدسننني، حيننن ااسترشنناد  عمسينننة الت

لمطحب مسا  تيح لهم ااجت ال مخ عمسية تحد د السذ مة إلنى عسمينة خمن  أو إيجناد الحمنول 
 له إ السذ مة.

ب العسمي ع .1 راء وال ا م عمى ااست ذناف السلتنوح ج ب الطحب إلى التدري مى ااست 
 الشهاية.

 إشراك الطحب في عسل جساعي مثسر مخ خحل العسل كلري  واحد مشتج. .0
ت ننديم محتننوس دراسنني  نندمج بننيخ الرياضننيات والعمننوم مننص الحننرص عمننى دمجهسننا مننص  .5

ك  ذنن ل مت امنننل، مننص الت كينند عمننى اسنننتخدام الطننحب الت شيننة  ذنن ل فعنننال  زننهسا الننبع  ع
رسيم جساذجهم الخاية بهم. ك أثشاء ت  وذل

رننار عمننى إجا ننة واحنندة، مننص الحننرص  .2 رننحيحة وعنندم ااىت الدننساح بتعنندد ايجا ننات ال
ب الخط  أو اللذل إن وجد واعتبارإ جزًءا ر يًدا مخ عسمية التعميم. روي  عمى ت
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رنننسيم السشننناهج والوحننندات الدراسنننية فننني 6139وحننندد طنننو ) ( ثنننحث اتجاهنننات فننني إعنننداد وت
 ( وهي STEMمدخل )ضوء 

(  ننننتم فيننننو التركيننننز عمننننى السلنننناليم والسعمومننننات STEMالت امننننل فنننني ضننننوء منننندخل ) .3
ب .  والسحتوس العمسي، والتركيز عمى  ماذا يعرف الطال

( ال ا ي وم عمى أساس حل مذ حت أو مخ خنحل STEMالت امل في ضوء مدخل ) .6
ارج السننشهج، واسننتخدام السذنروعات مننخ خنحل موضننوعات إثرا يننة أو األجذنطة الحيننفية خن

 السعرفة العمسية مخ أجل حل السذ مة.
ث  ننتم التركيننز عمننى السلنناليم التنني تدننسح  التننداخل  .1 يجسننص بننيخ ااتجنناهيخ الدننا  يخ حينن

رننسيم السحتنوس وعرضننو  STEMبنيخ السجنناات األربعنة لننن  عشند إعننداد السنشهج، ول ننخ  نتم ت
 في يورة مذ حت أو مذروعات.

( مجسوعنة منخ خطنوات ايعنداد وتشلين  الندروس Jolly, 2016كسنا حنددت دراسنة جنولي )
 ( وهي STEMال ا سة عمى مدخل )

 ربك موضوا الدرس  سذ مة حكيكية. .3
ب أن ي ون عميو ش ل الشجاح )حل السذ مة(. .6  حدد ما ال ا يج
رسيم. .1 رسيم الهشدسي محوًرا لمت  استخدام عسميات الت
 مداعدة الطحب في التعرف عمى التحديات. .0
ث عخ السحتوس العمسي.اشراك  .5  الطحب في البح

زسيخ متطمبات مدخل ) زح مسا سط  أهسية ت ( فني مشناهج الرياضنيات لمسرحمنة STEM ت
الستوسننطة، ل ننون هنن إ الستطمبننات تجعننل الطننحب  رتبطننون  العننالم الحكي نني، والتعامننل مننص 

لتعميسيننننة مدننننتجداتو وتطوراتننننو العمسيننننة والت شيننننة والهشدسننننية الرياضننننية مننننخ خننننحل خطننننراتهم ا
زايا اجتسا ية واى ية تنرتبك  زهم لسواى  تعميسية تطرح حميهم مذ حت وى الس تدبة بتعري

زننايا STEM سجنناات منندخل ) ب مننشهم إيجنناد حمننول إبدا يننة لهنن إ السذنن حت وال  ( وتتطمنن
ث واسنتشتاج السعمومنات وتططي هنا وت ييسهنا  بتحليز ىدراتهم الع مينة ومهناراتهم الدنموكية  البحن

ب أن ا ي ننون  سعننزل عمننى العمننوم  والت كنند ك فننإن مننشهج الرياضننيات يجنن مننخ فاعميتهننا، لنن ل
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ب أن  دركننو الطننحب  األخننر ألهسيننة الرياضننيات فنني مجنناات الحينناة السختملننة وهنن ا مننا يجنن
زسشو مشاهجها مخ إبراز حكي ي له إ األهسية.  حول أهسية تعمم الرياضيات مخ خحل ما تت

ث لتح ينن  أهدافننو، والستسثمننة  سننشهج  ننتم فيسننا  منني عننر  ض أهننم ايجننراءات التنني طب هننا البحنن
را ية السدتخدمة في تحميل جتا جو. ب ايح ث ومجتسعو وعيشتو وأداتو واألسالي  البح

رادر مخ وزارة التعميم  ر  األول الستوسك ال ث مخ مشهج الرياضيات لم ت ون مجتسص البح
 ه.3001لمعام 

رن  األول  رحيحة  منخ منشهج الرياضنيات لم رل  األعداد ال ث عمى ف ررت عيشة البح اىت
رل الدراس األول، ويوضح الجدول ) رل.3الستوسك الل زسشتو ه ا الل  ( وي  لسا ت

ر  3جدول ) رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم رل  األعداد ال زسشتو ف (  وي  لسا ت
رل الدراس األول.  األول الستوسك الل

 المفاهٌم الرٌاضٌة حدةدروس الو

األعداد الصحٌحة والمٌمة 
 المطلمة

التمثٌل البٌانً  -العدد الصحٌح السالب -العدد الصحٌح الموجب -العدد الصحٌح
 المٌمة المطلمة -لعدد صحٌح

ممارنة األعداد الصحٌحة 
 وترتٌبها

 ترتٌب األعداد الصحٌحة -ممارنة األعداد الصحٌحة

 المستوى اإلحداثً
 -نمطة األصل -محور الصادات -محور السٌنات -الربع -ى اإلحداثًالمستو

 اإلحداثً الصادي -اإلحداثً السٌنً -الزوج المرتب

 النظٌر الجمعً -المعكوس جمع األعداد الصحٌحة

 طرح األعداد الصحٌحة طرح األعداد الصحٌحة

 ضرب األعداد الصحٌحة ضرب األعداد الصحٌحة

 ستراتٌجٌة حل المسألةا استراتٌجٌة حل المسألة

 لسمة األعداد الصحٌحة لسمة األعداد الصحٌحة

 دروس 4 المجموع
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ث عمى  طاىة تحميل محتوس مشهج الرياضيات في ضوء متطمبات مدخل  اعتسد البح
(STEM لتح ي  أهداف، وتم إعدادها وفً ا لسا  مي ) 
زسيخ تحد د الهدف مخ  طاىة التحميل  هدف   طاىة ا .3 س ت لتحميل إلى التعرف عمى مد

ر  األول الستوسك.STEMمتطمبات مدخل )  ( في مشهج الرياضيات لم
(  تنننم ااطنننحا عمنننى الدراسنننات الدنننا  ة التننني STEMإعنننداد ال ا سنننة متطمبنننات مننندخل ) .6

الحربنننني، ( فنننني السشنننناهج الرياضننننيات، ومشهننننا )STEMتشاولنننن  تططينننن  متطمبننننات منننندخل )
هللا، 6138 دمحم6138ن عطننننننند  ن السشتذنننننننرا 6161ن جنننننننودة، 6139ن العسنننننننرا، 6138، ن 

ث 6163الزهراجننني، ن 6161واللراجننني،  ك تنننم تحد ننند ىا سنننة هننن إ الستطمبنننات حيننن (، وف ًنننا لننن ل
رورتها األولية مخ ) ( متطمًبا موزعة عمى األ عاد التالية  الت امل بيخ السلاليم 13ت وج   

زنننننسخ )STEMالرياضنننننية ومجننننناات مننننندخل ) بنننننك العمنننننوم  السلننننناليم ( متطمبنننننات، ر 9( ت
زننسخ ) زننسخ )7الرياضننية ت ( متطمبننات، 7( متطمبننات، ربننك الت شيننة  السلنناليم الرياضننية ت

زسخ )  ( متطمبات.8ربك الهشدسة  السلاليم الرياضية ت
رنننورتها األولينننة عمنننى مجسوعنننة منننخ  .1 التح ننن  منننخ يننندق ال ا سنننة  تنننم عنننرض ال ا سنننة  

س الريا ريخ  السشاهج وطرق تدري ف أ عاد السح سيخ السخت رشي ضيات يبداء آرا هم حول ت
زنننسشتها وسنننحمة ينننياغتها العمسينننة والم وينننة ومح ستهنننا لمهننندف  ال ا سنننة والستطمبنننات التننني ت
الننن ا وضنننع  ألجنننل تحكي نننو، وىننند أكننند السح سنننيخ عمنننى مح سنننة ال ا سنننة لستطمبنننات مننندخل 

(STEMزسيخ  طاىة التحميل  الشدبة لبعد الت ام ل بنيخ السلناليم (، وىد تم اىتراح أن  تم ت
رننيل لمسجنناات ليننتم توضننيح الت امننل   ننل مجننال STEMالرياضننية ومجنناات منندخل ) ( تل
 (  ذ ل ت اممي.STEMعمى حدا ومجاات مدخل )

رنننسيم  طاىننننة التحمينننل لتذننننسل  .0 إعنننداد  طاىنننة التحميننننل  فننني ضننننوء آراء السح سنننيخ تننننم ت
م عسمينة التحمينل وف ًنا لمخطنوات الستطمبات التي تم تحد دها في ال ا سة السعدة مدبً ا، وىد ت

 التالية 
زسيخ متطمبات مندخل  .3 س ت تحد د الهدف مخ أداة التحميل  هدف التحميل إلى تحد د مد
(STEM.ر  األول الستوسك رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم رل  األعداد ال  ( في ف
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 وحنندة التحمينننل  تننم ااعتسننناد  التحمينننل عمننى وحننندة الدنننياق السباشننر أو غينننر السباشنننر .6
رنل ايجرا ني الستسثمنة   نل منخ )األهنداف رر مخ عشاير الل  -السحتنوس  -لتحميل كل عش

 (.STEMالت ويم( في ضوء متطمبات مدخل ) -الوسا ل التعميسية -األجذطة
تحد ننننند فينننننات التحمينننننل الر يدنننننة  تسثمننننن  فينننننات التحمينننننل الر يدنننننة  ستطمبنننننات مننننندخل  .1
(STEMالتننني تنننم تحد ننندها مدنننبً ا فننني ال ا سنننة والوزعننن ) ة كسنننا  مننني  الت امنننل بنننيخ السلننناليم

زنننننسخ )STEMالرياضنننننية ومجننننناات مننننندخل ) ( متطمبنننننات، ربنننننك العمنننننوم  السلننننناليم 9( ت
زننسخ ) زننسخ )7الرياضننية ت ( متطمبننات، 7( متطمبننات، ربننك الت شيننة  السلنناليم الرياضننية ت

زسخ )  ( متطمبات.   8ربك الهشدسة  السلاليم الرياضية ت
تسثمن  فينات التحمينل اللر ينة فني تحد ند عندد الت نرارات تحد د فيات التحميل اللر ينة   .0

ب منننخ متطمبنننات مننندخل ) ( STEMوالشدنننبة السيوينننة والستوسنننك الحدنننابي لتنننوفر كنننل متطمننن
رل ايجرا ي. رورة مجز ة أو ت اممية في الل   

الت كنند مننخ ثبننات التحميننل  لمتح نن  مننخ ثبننات التحميننل ىامنن  الباحثننة  ننإجراء عسميتنني  .5
ث أجرت الت ك تحميل، حي حميل الثاجي  عد مرور أسطوعيخ مخ إجراء التحميل األول، وفً ا ل ل

ب معنننامحت الثبنننات  اسنننتخدام معادلنننة هولدنننتي  التالينننة، كسنننا هنننو موضنننح  Holistiتنننم حدننن
 (. 6 الجدول )

2 / (c1+c2) ( ×c12 = )R 
ث إن   حي

R.تسثل معامل الثبات   
C12ي.  عدد مؤشرات ااتلاق بيخ التحميميخ األول والثاج 
C1.عدد مؤشرات التحميل األول   
C2 .عدد مؤشرات التحميل الثاجي   
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رحيحة  مخ مشهج الرياضيات 6جدول ) رل  األعداد ال (  حداب معامل ثبات التحميل ف
ر  األول الستوسك في ضوء متطمبات مدخل )  (STEMلم

 البعد م
عدد المؤشرات فً 

 التحلٌل األول
عدد المؤشرات فً 

 ًالتحلٌل الثان
 االتفاق

معامل 
 الثبات

1 
التكامل بٌن المفاهٌم الرٌاضٌة 

 (STEMمدخل )مجاالت و
54 64 54 0940 

 0945 20 24 20 ربط العلوم بالمفاهٌم الرٌاضٌة 2

 0942 4 13 4 ربط التمنٌة بالمفاهٌم الرٌاضٌة 3

4 
ربط الهندسة بالمفاهٌم 

 الرٌاضٌة
5 4 5 0944 

 0944 41 114 41 األبعاد ككل

زح مخ الجدول ) رحيحة  منخ منشهج 6 ت رل  األعداد ال ( أن قيم معامحت ثبات تحميل ف
رنن  األول الستوسننك فنني ضننوء متطمبننات منندخل ) ( مسننا  نندل عمننى STEMالرياضننيات لم

 ثبات التحميل وبالتالي يس خ الوثوق  و.
رنننحيحة  مننننخ مننننشهج  .2 رنننل  األعننننداد ال إجنننراء عسميننننة التحمينننل  تسنننن  عسمينننة تحميننننل ف
رنن  األول الستوسننك فنني ضننوء متطمبننات منندخل )ا (، وف ًننا لمخطننوات STEMلرياضننيات لم

 التالية 
التني  شب ني توافرهنا فني مشناهج الرياضنيات لمسرحمنة  (STEMىراءة متطمبنات مندخل ) .3

 الستوسطة والتي تم تحد دها في ال ا سة مدبً ا.
رن  األول السىنراءة  .6 رننحيحة  منخ منشهج الرياضننيات لم رنل  األعنداد ال ىننراءة  توسنكف

 مت جية، لت ويخ يورة أولية عخ محتواإ.
( فننني STEMإجنننراء عسمينننة التحمينننل  حدننناب عننندد ت نننرارات تنننوافر متطمبنننات مننندخل ) .1

ب السيوينة إلنى  ف الشدن رنشي رل ايجرا ي وحدناب الشدنبة السيوينة والستوسنك الحدنابي بت الل
س توافر ه إ الستطمبات في الل  رل ايجرا ي   الليات األربعة التالية لمح م عمى مد

 ( ت ون الستطمبات غير متوافرة.3( إلى )1إذا كاج  قيسة الستوسك الحدابي مخ ) -
( ت ننون الستطمبننات متننوافرة 6( إلننى )3إذا كاجنن  قيسننة الستوسننك الحدننابي أكطننر مننخ ) -

 بدرجة ض يلة.
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( ت ننون الستطمبننات متننوافرة 1( إلننى )6إذا كاجنن  قيسننة الستوسننك الحدننابي أكطننر مننخ ) -
 سطة.بدرجة متو 

( ت ننون الستطمبننات متننوافرة 0( إلننى )1إذا كاجنن  قيسننة الستوسننك الحدننابي أكطننر مننخ ) -
 بدرجة عالية.

ث وفً ا لسا  مي   تم تشلي  البح
( مخ خحل ااطحا عمنى األ حناث والدراسنات STEMإعداد ىا سة متطمبات مدخل ) .3

ثم تم النت كد مخ يدىها  عرضها الدا  ة التي تشاول  ه إ الستطمبات في الرياضيات، ومخ 
رننننيخ، ومعننننداد  طاىننننة التحميننننل  ااعتسنننناد عمننننى هنننن إ  عمننننى مجسوعننننة مننننخ السح سننننيخ السخت

 ال ا سة.
رنن  األول  .6 رننحيحة  مننخ مننشهج الرياضننيات لم رننل  األعننداد ال إجننراء عسميننة تحميننل ف

 (.STEMالستوسك في ضوء متطمبات مدخل )
ث مننخ خننحل ايجا ننة عننخ أسننيمتو، جسننص الطياجننات وتحميمهننا والتويننل إلننى جتننا ج  .1 البحنن

رور الس ترح في ضوء ه إ الشتا ج.  ووضص الت

ث وايجا ة عخ أسيمتو  را ية التالية لتحميل جتا ج البح  تم استخدام السعالجات ايح
رننننحيحة  مننننخ مننننشهج  -3 رننننل  األعننننداد ال ب ثبننننات التحميننننل ف معادلننننة هولدننننتي فنننني حدنننن

ر  األ  (.STEMول الستوسك في ضوء متطمبات مدخل )الرياضيات لم
رننحيحة   -6 رننل  األعننداد ال ب السيويننة لتحميننل ف الت ننرارات والستوسننطات الحدننابية والشدنن

ر  األول الستوسك في ضوء متطمبات مدخل )  (.STEMمخ مشهج الرياضيات لم
 

ث مخ خحل ايجا ة عخ أ  سيمتو فيسا  مي  تم عرض الشتا ج الستعم ة  البح
رنو    ا ج ( STEM)مندخلمنا متطمبنات الن 

ر  األول الستوسك؟ ، وىد تم تحد د ه إ الستطمبات  التي  شب ي توافر مشهج الرياضيات لم
( فنننني STEM نننااطحا عمنننى الدراسنننات الدنننا  ة التننني تشاولننن  تططيننن  متطمبنننات مننندخل )
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مخ يدىها  عرضها عمى مجسوعنة منخ السح سنيخ، ويوضنح الجندول  الرياضيات وتم الت كد
 ( ال ا سة الشها ية له إ الستطمبات.1)

ر  STEM)مدخلمتطمبات (  ىا سة 1جدول ) ( التي  شب ي توافر مشهج الرياضيات لم
 األول الستوسك

 المتطلب م البعد

ضٌة
رٌا

ن المفاهٌم ال
ل بٌ

التكام
 

و
ل )

خ
ت مد

ال
جا
م

STEM
)

 

 (STEM9ٌعرض المحتوى المفاهٌم الرٌاضٌة بصورة تكاملٌة تجمع بٌن مجاالت مدخل ) 

 
ٌسهم المحتوى فً تمكٌن الطالبة من ربط المفاهٌم الرٌاضٌة بسٌاق العالم الحمٌمً المرتبط 

 (STEM9بمجاالت مدخل )

 
الصلة ٌعرض المحتوى المفاهٌم الرٌاضٌة المرتبطة بالمضاٌا العلمٌة المجتمعٌة ذات 

 (STEM9بمجاالت مدخل )

 
ٌتضمن المحتوى المفاهٌم الرٌاضٌة المرتبطة موضوعات العلوم التمنٌة المعاصرة ذات 

 (STEM9الصلة بمجاالت مدخل )

 
ٌتضمن المحتوى المفاهٌم الرٌاضٌة المائمة على المشروعات المرتبطة بمجاالت مدخل 

(STEM9) 

 
م الرٌاضٌة اللتراح حلول للمشكالت مرتبطة بمجاالت ٌحث المحتوى على المنالشة المفاهٌ

 (STEM9مدخل )

 
ٌوجه المحتوى إلى تموٌم النتائج النهائٌة فً ضوء المفاهٌم الرٌاضٌة المرتبطة مجاالت 

 (STEM9مدخل )

 (STEM9ٌربط المحتوى المفاهٌم الرٌاضٌة بالمهن المستمبلٌة فً ضوء مجاالت مدخل ) 

 
ض المشكالت المطروحة حول المفاهٌم الرٌاضٌة التً تحتاج إلى ٌتضمن المحتوى بع

 (STEM9حلول إبداعٌة ترتبط بمجاالت مدخل )

ط العلوم بالمفاهٌم 
رب

ضٌة
رٌا

ال
 

 ٌتضمن المحتوى موالف تدعم تكامل المفاهٌم الرٌاضٌة فً مجال العلوم9 

 9ٌوجه المحتوى إلى تطبٌك ممارسات علمٌة لفهم المفاهٌم الرٌاضٌة 

 ٌوجه المحتوى إلى الربط بٌن الظواهر العلمٌة والمفاهٌم الرٌاضٌة9 

 ٌتضمن المحتوى بعض المشكالت التً تحتاج إلى حلول علمٌة تتعلك بالمفاهٌم الرٌاضٌة9 

 ٌتم توظٌف الموضوعات العلمٌة فً شرح المفاهٌم الرٌاضٌة التً ٌتضمنها المنهج9 

 العلمٌة فً دراسة المفاهٌم الرٌاضٌة المتضمنة بالمنهج9ٌتم االعتماد على النظرٌات  

 ٌتم تطبٌك بعض التجارب العلمٌة فً توضٌح المفاهٌم الرٌاضٌة فً المنهج9 

ضٌة
رٌا

ط التمنٌة بالمفاهٌم ال
رب

 

 ٌشٌر المحتوى إلى أهمٌة دور التمنٌة فً تمدم المفاهٌم الرٌاضٌة9 

 ٌم الرٌاضٌة المرتبطة بالتمنٌة المعاصرة9ٌتضمن المحتوى موضوعات تتضمن المفاه 

 
ٌتضمن المحتوى موالف ترتبط بجمع المعلومات حول المفاهٌم الرٌاضٌة من مصادر 

 إلكترونٌة تعلٌمٌة9

 ٌتضمن المحتوى بعض المشكالت التً تحتاج إلى حلول تمنٌة تتعلك بالمفاهٌم الرٌاضٌة9 

 
كترونً من خالل المحتوى لتوضٌح المفاهٌم ٌتم دمج تعلٌم الرٌاضٌات بالتعلٌم اإلل

 الرٌاضٌة9

 ٌتم استخدام الوسائط التعلٌمٌة فً شرح المفاهٌم الرٌاضٌة التً ٌتضمنها المنهج9 

سة  ٌوضح المحتوى أهمٌة المفاهٌم الرٌاضٌة فً التطور التمنً العلمً المعاصر9 
ط الهند

رب
بالمفاهٌم 

ضٌة
رٌا

ال
 

 عم تكامل مجال الهندسة والمفاهٌم الرٌاضٌة9ٌتضمن المحتوى موالف تد 

 ٌسهم المحتوى فً تكامل ممارسات العلوم والهندسة فً سٌاق المفاهٌم الرٌاضٌة9 

 ٌحث المحتوى على ممارسة التخطٌط الهندسً لشرح المفاهٌم الرٌاضٌة9 

 ٌوجه المحتوى إلى بناء النماذج الهندسٌة لتوضٌح المفاهٌم الرٌاضٌة9 
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 المتطلب م البعد

 
وجه المحتوى إلى االسترشاد بالتصمٌم الهندسً فً حل المشكالت المرتبطة بالمفاهٌم ٌ

 الرٌاضٌة9

 ٌتضمن المحتوى مشكالت هندسٌة تتعلك بالمفاهٌم الرٌاضٌة9 

 
ٌتم تنمٌة بعض المهارات الهندسٌة من خالل بعض المهام المتعلك بالمفاهٌم الرٌاضٌة التً 

 ٌتضمنها المنهج9

 خالل المحتوى تدرٌب الطالب على التصمٌم الهندسً لعرض المفاهٌم الرٌاضٌة9ٌتم من  

ص الدنننؤال عمنننى  منننا درجنننة تنننوافر   جننن
رنن  األول الستوسننك؟ ، لإلجا ننة عننخ STEM)متطمبننات منندخل ( فنني مننشهج الرياضننيات لم

رنننل  األ رنننحيحة  منننخ منننشهج الرياضنننيات هننن ا الدنننؤال تنننم إجنننراء تحمينننل محتنننوس ف عنننداد ال
ر  األول الستوسك في ضوء متطمبات مدخل ) ك STEMلم ريل ذل  (، وفيسا  مي تل

ر  0جدول ) رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم رل  األعداد ال (  جتا ج تحميل محتوس ف
 (STEMاألول الستوسك في ضوء الت امل بيخ السلاليم الرياضية ومجاات مدخل )

تطلباتالم م البعد  
فً 

مجال 
 العلوم

فً 
مجال 
 الهندسة

فً 
مجال 
 التمنٌة

المجاالت 
 ككل

 النسبة

ط
س
 المتو

ً
ساب

ح
 ال

درجة 
 التوافر

ب
رتٌ

 الت

ضٌة 
رٌا

ن المفاهٌم ال
ل بٌ

التكام
و

ل )
خ
ت مد

ال
جا
م

STEM
)

  

ٌعرض المحتوى 
المفاهٌم الرٌاضٌة 
بصورة تكاملٌة 

تجمع بٌن مجاالت 
 (STEM9مدخل )

4 3 1 12 14934 0940 
غٌر 
 متوفر

2 

 

ٌسهم المحتوى فً 
تمكٌن الطالبة من 

ربط المفاهٌم 
الرٌاضٌة بسٌاق 
العالم الحمٌمً 

المرتبط بمجاالت 
 (STEM9مدخل )

 1 متوسطة 2944 41902 44 14 4 24

 

ٌعرض المحتوى 
المفاهٌم الرٌاضٌة 
المرتبطة بالمضاٌا 
العلمٌة المجتمعٌة 

ذات الصلة بمجاالت 
 (STEM9مدخل )

0 0 0 0 0 0 
غٌر 
 متوفرة

4 

 

ٌتضمن المحتوى 
المفاهٌم الرٌاضٌة 

المرتبطة 
موضوعات العلوم 

0 1 3 4 5940 0923 
غٌر 
 متوفرة

3 
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زنننح منننخ الجننندول ) ( أن درجنننة تنننوافر متطمبنننات  عننند الت امنننل بنننيخ السلننناليم الرياضنننية 0 ت
(، متننننوافرة  ذنننن ل عننننام بدرجننننة متوسننننطة  الشدننننبة ل افننننة أ عنننناد STEMومجنننناات منننندخل )

SETMب واحد 6.12%( وبستوسك حدابي )58.97بة ميوية )، بشد (، وىد تطيخ أن متطم
ف ك في ه ا البعد متوفر بدرجة متوسطة، وهو  يدهم السحتوس في تس يخ الطالبنة منخ ربنك 

التمنٌة المعاصرة 
ذات الصلة بمجاالت 

 (STEM9مدخل )

 

 

ٌتضمن المحتوى 
المفاهٌم الرٌاضٌة 

المائمة على 
المشروعات 

المرتبطة بمجاالت 
 (STEM9مدخل )

0 0 0 0 0 0 
غٌر 
 متوفر

4 

 

ٌحث المحتوى على 
المنالشة المفاهٌم 
الرٌاضٌة اللتراح 
حلول للمشكالت 
مرتبطة بمجاالت 

 (STEM9مدخل )

3 1 0 4 5940 0923 
غٌر 
 متوفرة

3 

 

ٌوجه المحتوى إلى 
تموٌم النتائج النهائٌة 
فً ضوء المفاهٌم 

الرٌاضٌة المرتبطة 
مجاالت مدخل 

(STEM9) 

0 0 0 0 0 0 
غٌر 
 متوفر

4 

 

ٌربط المحتوى 
المفاهٌم الرٌاضٌة 

بالمهن المستمبلٌة فً 
ضوء مجاالت مدخل 

(STEM9) 

0 0 0 0 0 0 
غٌر 
 متوفر

4 

 

ٌتضمن المحتوى 
بعض المشكالت 
المطروحة حول 

المفاهٌم الرٌاضٌة 
التً تحتاج إلى 

حلول إبداعٌة ترتبط 
بمجاالت مدخل 

(STEM9) 

0 0 0 0 0 0 
غٌر 
 متوفر

4 

وسط الحسابً العام ودرجة المت
توفر البعد ودرجة التوفر بالنسبة 

 لكافة األبعاد
 متوسطة 2936 54944 64 14 13 34
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(  بشدنبة ميوينة STEMالسلاليم الرياضية  دياق العالم الحكي ي السرتبك  سجناات مندخل )
زح أن  كينة الستطمبنات غينر متنوفرة فني (، بيش6.80%( وبستوسك حدابي )73.16) سا ات

 ه ا البعد.
ر  5جدول ) رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم رل  األعداد ال (  جتا ج تحميل محتوس ف

 األول الستوسك في ضوء ربك العموم  السلاليم الرياضية

البعد
 

 المتطلبات م
عدد 

 المؤشرات
 النسبة

 المتوسط
 الحسابً

درجة 
 التوافر

 الترتٌب

ط ا
رب

ضٌة
رٌا

لعلوم بالمفاهٌم ال
 

19  
ٌتضمممممن المحتمممموى موالممممف تممممدعم 
تكامممل المفمماهٌم الرٌاضممٌة فممً مجممال 

 العلوم9
4 24963 1914 

غٌر 
 متوفر

2 

ٌوجه المحتوى إلى تطبٌك ممارسات   29
 علمٌة لفهم المفاهٌم الرٌاضٌة9

1 3940 0915 
غٌر 
 متوفر

5 

39  
ٌوجممممه المحتمممموى إلممممى الممممربط بممممٌن 

هٌم الظمممممممممواهر العلمٌمممممممممة والمفممممممممما
 الرٌاضٌة9

 1 ضعٌفة 1933 33933 4

49  
ٌتضمممن المحتمموى بعممض المشممكالت 
التً تحتماج إلمى حلمول علمٌمة تتعلمك 

 بالمفاهٌم الرٌاضٌة9
3 11911 0944 

غٌر 
 متوفر

4 

59  
ٌتم توظٌف الموضوعات العلمٌة فمً 
شمممممرح المفممممماهٌم الرٌاضمممممٌة التمممممً 

 ٌتضمنها المنهج9
6 22922 0944 

غٌر 
 متوفر

3 

69  
مماد علمى النظرٌمات العلمٌمة ٌتم االعت

فمممممً دراسمممممة المفممممماهٌم الرٌاضمممممٌة 
 المتضمنة بالمنهج9

0 0 0 
غٌر 
 متوفر

6 

49  
ٌممتم تطبٌممك بعممض التجممارب العلمٌممة 
فممً توضممٌح المفمماهٌم الرٌاضممٌة فممً 

 المنهج9
0 0 0 

غٌر 
 متوفر

6 

المتوسط الحسابً العام ودرجة توفر البعد ودرجة 
 التوفر بالنسبة لكافة األبعاد

 غٌر متوفرة 0942 23904 24

زنننح منننخ الجننندول ) ( أن متطمبنننات  عننند ربنننك العمنننوم  السلننناليم الرياضنننية، غينننر متنننوفرة 5 ت
ث أتنننن  بشدننننبة ميويننننة )SETM الشدننننبة ل افننننة أ عنننناد  %( وبستوسننننك حدننننابي 61,18، حينننن

ب واحنند ف ننك متننوفر فنني هنن ا البعنند بدرجننة ضنن يلة وهننو 1.96) (، وىنند تطننيخ أن هشنناك متطمنن
  بشدنننننبة ميوينننننة إلنننننى النننننربك بنننننيخ الينننننواهر العمسينننننة والسلننننناليم الرياضنننننية وجنننننو السحتنننننوس  
زح أن  كينة الستطمبنات غينر متنوفرة فني 3.11%( وبستوسك حدابي )11.11) (، بيشسا ات

 ه ا البعد.
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ر  2جدول ) رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم رل  األعداد ال (  جتا ج تحميل محتوس ف
 سلاليم الرياضيةاألول الستوسك في ضوء ربك الت شية  ال

زنننح منننخ الجننندول ) ( أن متطمبنننات  عننند ربنننك الت شينننة  السلننناليم الرياضنننية، غينننر متنننوفرة 2 ت
ث أتنننن  بشدننننبة ميويننننة )SETM افننننة أ عنننناد  الشدننننبة ل %( وبستوسننننك حدننننابي 33.33، حينننن

ب واحد ف نك متنوفر بدرجنة متوسنطة بهن ا البعند وهنو   نتم دمنج 1,00) (، وىد تطيخ أن متطم
تعمنننيم الرياضنننيات  نننالتعميم ايل تروجننني منننخ خنننحل السحتنننوس لتوضنننيح السلننناليم الرياضنننية ، 

زنننح أن  كينننة الستطمبنننات 6.02%( وبستوسنننك حدنننابي )23.50بشدنننبة ميوينننة ) (، بيشسنننا ات
 غير متوفرة في ه ا البعد.

 
 
 

 المتطلبات م البعد
عدد 

 المؤشرات
 النسبة

 المتوسط
 الحسابً

درجة 
 التوافر

 الترتٌب

ضٌة
رٌا

ط التمنٌة بالمفاهٌم ال
رب

 

ٌشممممٌر المحتمممموى إلممممى أهمٌممممة دور   49
 التمنٌة فً تمدم المفاهٌم الرٌاضٌة9

1 4964 0931 
غٌر 
 متوفر

3 

49  
ٌتضممممممن المحتممممموى موضممممموعات 

اضممممممممٌة تتضمممممممممن المفمممممممماهٌم الرٌ
 المرتبطة بالتمنٌة المعاصرة9

2 15934 0962 
غٌر 
 متوفر

2 

109  

ٌتضممممن المحتممموى موالمممف تمممرتبط 
بجممممع المعلوممممات حمممول المفممماهٌم 
الرٌاضمممٌة ممممن مصمممادر إلكترونٌمممة 

 تعلٌمٌة9

1 4964 0931 
غٌر 
 متوفر

3 

119  
ٌتضمن المحتوى بعمض المشمكالت 
التً تحتماج إلمى حلمول تمنٌمة تتعلمك 

 9بالمفاهٌم الرٌاضٌة
0 0 0 

غٌر 
 متوفر

4 

129  
ٌممتم دمممج تعلممٌم الرٌاضممٌات بممالتعلٌم 
اإللكترونمممً ممممن خمممالل المحتممموى 

 لتوضٌح المفاهٌم الرٌاضٌة9
 1 متوسطة 2946 61954 4

139  
ٌممتم اسممتخدام الوسممائط التعلٌمٌممة فممً 
شممممرح المفمممماهٌم الرٌاضممممٌة التممممً 

 ٌتضمنها المنهج9
0 0 0 

غٌر 
 متوفر

4 

149  
ٌم ٌوضمممح المحتممموى أهمٌمممة المفممماه

الرٌاضٌة فً التطور التمنً العلممً 
 المعاصر9

1 4964 0931 
غٌر 
 متوفر

3 

المتوسط الحسابً العام ودرجة توفر البعد ودرجة 
 التوفر بالنسبة لكافة األبعاد

 غٌر متوفرة 0944 11911 13
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ر  7جدول ) رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم رل  األعداد ال (  جتا ج تحميل محتوس ف
 األول الستوسك في ضوء ربك الهشدسة  السلاليم الرياضية

 المتطلبات م البعد
عدد 

 المؤشرات
 النسبة

 المتوسط
 الحسابً

درجة 
 التوافر

 رتٌبالت

ضٌة
سة بالمفاهٌم الرٌا

ط الهند
رب

 

ٌتضمن المحتوى موالف تدعم تكاممل   159
 مجال الهندسة والمفاهٌم الرٌاضٌة9

3 34950 1950 
ضعٌ
 فة

1 

169  
ٌسمهم المحتموى فممً تكاممل ممارسممات 
العلمموم والهندسممة فممً سممٌاق المفمماهٌم 

 الرٌاضٌة9
0 0 0 

غٌر 
 متوفرة

3 

ٌحث المحتوى على ممارسة التخطٌط   149
 هندسً لشرح المفاهٌم الرٌاضٌة9ال

1 12950 0950 
غٌر 
 متوفرة

2 

ٌوجمممه المحتممموى إلمممى بنممماء النمممماذج   149
 الهندسٌة لتوضٌح المفاهٌم الرٌاضٌة9

0 0 0 
غٌر 
 متوفرة

3 

149  
ٌوجمممممه المحتممممموى إلمممممى االسترشممممماد 
بالتصمٌم الهندسً فً حل المشمكالت 

 المرتبطة بالمفاهٌم الرٌاضٌة9
0 0 0 

غٌر 
 متوفرة

3 

ٌتضمممن المحتمموى مشممكالت هندسممٌة   209
 تتعلك بالمفاهٌم الرٌاضٌة9

1 12950 0950 
غٌر 
 متوفرة

2 

219  

ٌممتم تنمٌممة بعممض المهممارات الهندسممٌة 
مممممن خممممالل بعممممض المهممممام المتعلممممك 
بالمفممماهٌم الرٌاضمممٌة التمممً ٌتضممممنها 

 المنهج9

0 0 0 
غٌر 
 متوفرة

3 

229  
ٌممممتم مممممن خممممالل المحتمممموى تممممدرٌب 
 الطممممالب علمممممى التصمممممٌم الهندسمممممً

 لعرض المفاهٌم الرٌاضٌة9
3 34950 1950 

ضعٌ
 فة

1 

المتوسط الحسابً العام ودرجة توفر البعد ودرجة 
 التوفر بالنسبة لكافة األبعاد

 غٌر متوفرة 0924 6944 4

زننح مننخ الجنندول ) ( أن متطمبننات  عنند ربننك الهشدسننة  السلنناليم الرياضننية، غيننر متننوفرة 7 ت
ث أتنننن  بشدننننبة ميويننننة )(، حSETM الشدننننبة ل افننننة أ عنننناد منننندخل ) %( وبستوسننننك 2.80ينننن

(، وىنند تطننيخ هشنناك متطمبننان متننوافران بدرجننة ضنن يلة فنني هنن ا البعنند وهسننا 1.67حدننابي )
زسخ السحتوس مواى  تدعم ت امل مجال الهشدسة والسلناليم الرياضنية  و  نتم منخ خنحل    ت

رنسيم الهشدسني لعنرض السلناليم الرياضنية ، ب ب الطحب عمنى الت شدنبة ميوينة السحتوس تدري
زح أن  كية الستطمبنات غينر متنوفرة فني 3.51%(، ومتوسك حدابي )17.51) (، بيشسا ات

 ه ا البعد.
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ر  8جدول ) رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم رل  األعداد ال (  جتا ج تحميل محتوس ف
 (STEMاألول الستوسك في ضوء متطمبات مدخل )

 األبعاد
عدد 

 المؤشرات
 النسبة

 المتوسط
 الحسابً

جة در
 التوافر

 الترتٌب

مجاالت مدخل والتكامل بٌن المفاهٌم الرٌاضٌة 
(STEM) 

 1 متوسطة 2936 54944 64

 2 غٌر متوفرة 0942 23904 24 ربط العلوم بالمفاهٌم الرٌاضٌة

 3 غٌر متوفرة 0944 11911 13 ربط التمنٌة بالمفاهٌم الرٌاضٌة

 4 غٌر متوفرة 0924 6944 4 ربط الهندسة بالمفاهٌم الرٌاضٌة

 غٌر متوفرة 1900 114 المتوسط العام ودرجة التوفر العامة

زح مخ الجدول ) (، غينر متنوفرة  ذن ل عنام فني وحندة STEM( أن متطمبنات مندخل )8 ت
ث أتننن   ستوسنننك  رننن  األول الستوسنننك، حيننن رنننحيحة  منننخ منننشهج الرياضنننيات لم  األعنننداد ال

طمبنات  عند الت امنل بنيخ السلناليم الرياضنية (، وجاء  السرتبة األولى مت3.11حدابي عام )
( بدرجنننة تنننوفر متوسنننطة، وبالسرتبنننة 6.12(  ستوسنننك حدنننابي )STEMومجننناات مننندخل )

.(، وبالسرتبنة 1.96الثاجية متطمبات  عد ربنك العمنوم  السلناليم الرياضنية  ستوسنك حدنابي )
(، وبالسرتبننة 1.00الثالثننة متطمبننات  عنند ربننك الت شيننة  السلنناليم الرياضننية  ستوسننك حدننابي )
( وجسيعهنا 1.67الرا عة متطمبنات  عند ربنك الهشدسنة  السلناليم الرياضنية  ستوسنك حدنابي )

 غير متوفرة.
رنور الس تنرح لتطنوير   رنو  منا الت ا ج الن 

رننننننن  األول الستوسنننننننك فننننننني ضنننننننوء  متطمبنننننننات مننننننندخلوحننننننندة فننننننني منننننننشهج الرياضنننننننيات لم
(STEM) ؟ ، تس  ايجا ة عخ ه ا الدؤال وفً ا لسا تم التويل إليو منخ جتنا ج، وفيسنا  مني

رنننحيحة  منننخ منننشهج  رنننل  األعنننداد ال رنننور الننن ا تنننم اىتراحنننو لتطنننوير ف رنننل لمت عنننرض مل
ر  األول الستوسك في ضوء متطمبات مدخل )   ( STEMالرياضيات لم

رنور الس تنرح إلنى   رنل  األعنداد  هندف الت تطنوير ف
رنننن  األول الستوسننننك فنننني ضننننوء متطمبننننات منننندخل  رننننحيحة  مننننخ مننننشهج الرياضننننيات لم ال

(STEM .زسيخ ه إ الستطمبات رور في ت  (، لسعالجة ال 
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يدنننتشد هننن ا السطننندأ إلنننى تح يننن  عحىنننة ت اممينننة بنننيخ متطمبنننات مننندخل   -
(STEMوم ) ث  ننننتم تح ينننن  جسيننننص زنننناميخ مشنننناهج الرياضننننيات لمسرحمننننة الستوسننننطة،  حينننن

 متطمبات ه ا السدخل في ه إ السشاهج   افة عشايرها  ذ ل متوازن.
زاميخ مشناهج الرياضنيات وفن  عحىنة   - يدتشد ه ا السطدأ إلى تشييم م

زنننسيخ متطمبنننات مننندخل ) ث  نننتم ت اء  السهنننارات (  ذننن ل متننندرج لحرت نننSTEMرأسنننية،  حيننن
رن  الثناجي وأخينًرا إلنى  س الطحب وفً ا له إ الستطمبات مخ ي  األول إلى ال والخطرات لد
رنن  إلننى مدننتوس عننال  مهننارات  رننل الطننحب فنني هنن ا ال ث ي ث الستوسننك  حينن رنن  الثالنن ال

 وىدرات وفً ا له إ الستطمبات.
الرياضننية الدننا  ة يدننتشد هنن ا السطنندأ إلننى الننربك بننيخ الخطننرات والسلنناليم   -

( فنننني كننننل موىنننن  تعميسنننني STEMوالخطننننرات والسلنننناليم الجد نننندة وف ًننننا لستطمبننننات منننندخل )
ب مخ خحل دراستو لسشاهج الرياضيات.   تعرض لو الطال

رور الس ترح مسا  مي      شطم  الت
الدراسنننية التوجهنننات الحد ثنننة جحنننو دمنننج العمنننوم الستشوعنننة  ذننن ل ت ننناممي فننني السشننناهج  -

س عننندة مشننناهج  ذننن ل  ث ا  نننتم دراسنننة كنننل منننشهج عمنننى حننندا، بنننل  نننتم تننندري السختملنننة  حيننن
 ت اممي.

تعد الرياضيات مخ أهم السجاات التني تنرتبك  حنل السذن حت الواى ينة، فسنخ خحلهنا  -
را ية التحميمينة لسعالجنة السذن حت الحياتينة العسمينة، ومنخ خحلهنا   تم ت ديم الدراسات ايح

رسيم والتطوير الهشدسي، ومخ  تم إجر  اء الحدا ات الستعم ة أعسال السهشدسيخ  ايجذاء والت
خحلهنننا  نننتم تطنننوير واسنننتحداث أدوات ت شينننة مطرمجنننة رىسيًنننا تخننندم ايجدننناجية   افنننة السجنننال 

رشا ية وأجيسة الكياس وغيرها. رادية وال  ومشها الططية وااىت
رنننننور الس تنننننرح ج طننننة تحنننننول فننننني تطننننوير  - مشننننناهج الرياضنننننيات لتح يننننن  أن ي ننننون الت

ب التطورات العمسية والت شية وايبداعي STEMمتطمبات مدخل ) ( في ه إ السشاهج  سا  واك
ا والعذريخ.  الستحح ة يكداب الطحب مهارات وىدرات تحاكي متطمبات ال رن الحاد
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وف ًننا لسننا تننم التويننل إليننو مننخ جتننا ج،   
زننح رننحيحة   ذنن ل عننام، STEMعنندم تننوافر متطمبننات منندخل )  ت رننل  األعننداد ال ( فنني ف

زسيشها وفً ا أل عاد ه ا السدخل، وبالتالي مخ السهم إعادة الشير  وأن هشاك عدم توزان في ت
زننسيخ موضننوعات وأجذننطة فيننو تح نن  الت امننل بننيخ مجنناات  ث  ننتم ت رننل  حينن فنني هنن ا الل

العمنوم والت شينة والهشدسنة أثشناء عنرض دروس  (، بربك الرياضنيات   نل منخSETMمدخل )
رننننل وت ننننديسها لمطننننحب، ويوضننننح الجنننندول ) زننننسيخ 9هنننن ا الل ( السوضننننوعات الس ترحننننة لت

رنن  STEMمتطمبننات منندخل ) رننحيحة  مننخ مننشهج الرياضننيات لم رننل  األعننداد ال ( فنني ف
 األول الستوسك. 

زسيخ متطمبات مدخل )9جدول ) رSTEM(  السوضوعات الس ترحة لت ل  األعداد ( في ف
ر  األول الستوسك. رحيحة  مخ مشهج الرياضيات لم  ال

 ( فً فصل األعداد الصحٌحةSTEMالموضوعات الممترحة لتضمٌن متطلبات مدخل ) البعد

التكامل بٌن 
المفاهٌم 
الرٌاضٌة 

مجاالت و
مدخل 

(STEM) 

 ( مثل:9STEM عرض مفاهٌم األعداد الصحٌحة من خالل أمثلة ترتبط بمجاالت )1

 ربط بٌن األعداد الصحٌحة الموجبة والسالبة وتطبٌماتها وفمًا لما ٌلً:ال
 فً مجال العلوم بإٌجاد نواتج التفاعالت الكٌمٌائٌة من ربح وخسارة9 -
 فً مجال الهندسة بحساب األعماق والنمص والزٌادة فً كمٌة المواد المستخدمة فً البناء9 -
 ة فً التجارة اإللكترونٌة9فً مجال التمنٌة بعملٌات الربح والخسار -
( مثمل عممل دراسمة 9STEM عرض بعض المشكالت الوالعٌة التً تحمك التكاممل بمٌن مجماالت )2

إحصائٌة حول معالجة مشكالت البٌئٌة الناتجمة عمن بنماء الممدن ودور العلموم والتمنٌمة والهندسمة فمً 
 حل هذه المشكالت9

(، وإبمممراز أهمٌمممة STEMٌن مجمماالت )9 عممرض بعمممض المهممن المسمممتمبلٌة التممً تحممممك الممدمج بممم3

 استحداث هذه المهن9
9 عرض إحدى المضاٌا االجتماعٌة المعاصرة مثل تفشً مرض كورونا أو الهدر التعلٌممً النماتج 4

عممن التحمموالت السٌاسممٌة التممً ٌشممهدها العممالم المعاصممر، وجعممل الطممالب ٌبحثممون فممً هممذه المضمماٌا 
 (STEM9بمجاالت )وٌمدمون احصائٌات وفرضٌات لحلها بربطها 

( 9STEM عرض بعض اإلحصائٌات العالمٌة لبعض الموضوعات التً تمرتبط بمجماالت ممدخل )5

 وجعل الطالب ٌمومون بتحلٌل هذه النتائج واستخالص استنتاجات مبنٌة علٌها9

ربط العلوم 
بالمفاهٌم 
 الرٌاضٌة

ها باستخدام األعمداد الصمحٌحة 9 ٌوجد العدٌد من الموضوعات العلمٌة التً ٌرتبط تحلٌلها ومعالجت1
الموجبممة والسممالبة وعملٌاتهمما )جمعهمما، ضممربها، طرحهمما، لسمممتها(، لممذلن مممن المهممم تضمممٌن هممذه 
الموضمموعات فممً الرٌاضممٌات لتممدرٌب الطممالب علممى الممربط بممٌن المجممالٌن مممن خممالل دراسممتهم 

 للرٌاضٌات9
ً ٌممدرن الطممالب أهمٌممة دراسممتهم 9 إبممراز العاللممة االرتباطٌممة الهامممة بممٌن العلمموم والرٌاضممٌات لكمم2

 للرٌاضٌات فً حٌاتهم الوالعٌة وما لدمتها للمجال العملً من فوائد9
9 عممرض بعممض المشممكالت العلمٌممة مثممل حسمماب تممأثٌر نمممص أو زٌممادة كرٌممات الممدم علممى صممحة 3

اإلنسان، وإجراء معالجات حسابٌة تتعلمك بدراسمة المعمدالت الطبٌعٌمة لتوافرهما بالجسمم، أو حسماب 
 ٌة السعرات الحرارٌة التً ٌجب أن ٌتناولها اإلنسان فً الطعام ٌومًٌا للولاٌة من السمنة9كم
9 تشممبٌه بعممض الموضمموعات العملٌممة بالعملٌممات الخاصممة باألعممداد الصممحٌحة )الجمممع، الطممرح، 3

الضرب، المسمة( لتكون أكثر وضوًحا وتعممًا لدى الطالب، كتشبٌه حاجة اإلنسان إلى الماء ونمص 
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 ( فً فصل األعداد الصحٌحةSTEMالموضوعات الممترحة لتضمٌن متطلبات مدخل ) البعد

 ٌاه العذبة على سطح الكرة األرضٌة9الم
9 ربط لوانٌن نٌوتن للحركة ومبدأ الطفو ألرخمٌدس بمبعض المفماهٌم الرٌاضمٌة المتعلممة باألعمداد 4

الصحٌحة من خالل عرضها وتحفٌز الطالب على تحمٌك الربط بٌنها وبٌن ما ٌدرسه حول األعمداد 
 الصحٌحة9

 ألعداد الصحٌحة99 تطبٌك تجارب عملٌة لتوضٌح بعض عملٌات ا5

ربط التمنٌة 
بالمفاهٌم 
 الرٌاضٌة

9 اسمممتخدام الوالمممع المعمممزز لشمممرح وتوضمممٌح المفممماهٌم الرٌاضمممٌة المتعلممممة باألعمممداد الصمممحٌحة 1
 وعملٌاتها9

9 تضمٌن الفصل األعداد الصحٌحة بعض األنشمطة االستمصمائٌة التمً تتطلمب إجمراء بحمث حمول 2
من خالل البحث على اإلنترنت وجمع المعلومات من مصادر األعداد الصحٌحة وتطبٌماتها الوالعٌة 

 إلكترونٌة9
9 إبراز بعمض التطمورات التمنٌمة التمً نتجمت عمن دراسمات إحصمائٌة تعتممد علمى تطبٌمك األعمداد 3

الصحٌحة، مثل طرٌمة عممل الكمبٌموتر، ول مة ا،لمة، والتحوٌمل الثنمائً العشمري المذي ٌتعاممل معمه 
 الحاسب ا،ل9ً

نهج بعمممض األنشمممطة التفاعلٌمممة اإللكترونٌمممة التمممً تمممرتبط بتمممدرٌبات عمممن األعمممداد 9 تضممممٌن المممم4
 الصحٌحة9

9 تضمٌن بعض الموضوعات التً تبمٌن أهمٌمة التمنٌمة بمالتطورات التمً طمرأت علمى الرٌاضمٌات 5
 مثل اختراع أجهزة تمنٌة والبرامج إلجراء العملٌات المعمدة المتعلمة باألعداد الصحٌحة9

ربط 
الهندسة 

المفاهٌم ب
 الرٌاضٌة

9 تضمٌن المنهج معلومات حول الخطوات التً ٌتم فٌهما بنماء مبمانً ودور األعمداد الصمحٌحة فمً 1
 إجراء الحسابات المناسبة لتحدٌد الكمٌات والنسب والمساحات واألطوال الخاصة بهذه األبنٌة9

سممابٌة تممرتبط 9 تطبٌممك أنشممطة تتطلممب بنمماء جسممور أو منشممطت هندسممٌة وتطلممب إجممراء عملٌممات ح2
 باألعداد الصحٌحة9

 9 تضمٌن المنهج أنشطة تتطلب بناء مجسمات تعتمد على حسابات رٌاضٌة دلٌمة لتنفٌذها39
 9 إبراز العاللة الهامة للرٌاضٌات فً علم الهندسة وتسهٌل أعمال المهندسٌن49
 9 عرض مخططات هندسٌة لشرح العملٌات المتعلمة باألعداد الصحٌحة59

ث إلنى أن متطمبنات مندخل ) ( غينر متنوافرة  ذن ل عنام STEMتم التوينل منخ خنحل البحن
ث أتنن   رنن  األول الستوسننك، حينن رننحيحة  مننخ مننشهج الرياضننيات لم فنني وحنندة  األعننداد ال

(، وجنناء  السرتبنة األولنى متطمبنات  عنند الت امنل بنيخ السلنناليم 3.11 ستوسنك حدنابي عنام )
( بدرجنننة تنننوفر متوسنننطة، 6.12(  ستوسنننك حدنننابي )STEM)الرياضنننية ومجننناات مننندخل 

.(، 1.96وبالسرتبة الثاجية متطمبات  عند ربنك العمنوم  السلناليم الرياضنية  ستوسنك حدنابي )
(، 1.00وبالسرتبننة الثالثننة متطمبننات  عنند ربننك الت شيننة  السلنناليم الرياضننية  ستوسننك حدننابي )

( 1.67اليم الرياضننية  ستوسننك حدننابي )وبالسرتبننة الرا ننص متطمبننات  عنند ربننك الهشدسننة  السلنن
 وجسيعها غير متوفرة.

رنول  رنحيحة واطحعهنا عمنى الل رنل األعنداد ال وىد احي  الباحثة مخ خنحل تحميمهنا لل
األخنننرس أجهنننا تتبنننص جينننام موحننند فننني معينننم الننندروس، وهنننو عنننرض وشنننرح السلهنننوم  طري نننة 
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ل ت ميننندا يعتسننند عمنننى ت ميدينننة ومنننخ ثنننم وضنننص عننندد منننخ األجذنننطة والتننندريبات لتططي نننو  ذننن 
س الطحب وجعمهم  وملنون السلهنوم فني  رورة مباشرة دون إثارة التل ير لد تططي  السلهوم  

(، كسننننا احينننن  الباحثننننة أن STEMمعالجننننة مذنننن حت واى يننننة تننننرتبك  سجنننناات منننندخل )
ك السذنننن حت  زننننسخ عنننندد محنننندود مننننخ األجذننننطة ايثرا يننننة التنننني تعننننرض  عنننن النننندروس تت

( وي ننون حمهننا مبدننك ا STEMسجننال واحنند مننخ مجنناات منندخل )الدننطحية التنني تننرتبك  
س الطحب مهارات وخطنرات تعميسينة إضنافية، ومجسنا ربنك مباشنر ا يح ن  متطمبنات   شسي لد
زًننننا احينننن  الباحثننننة أن هشنننناك كثافننننة  السننننادة العمسيننننة والتنننندريبات التنننني  هننن ا السنننندخل. وأي

رنل مسنا يجعنل الطنحب  ركنزون فني تعمسهنم فني زسشها الل رنيل منا  ت الرياضنيات عمنى تح
ف مننا  تعمسننوإ  ذنن ل  شسنني مهنناراتهم  زننسشو السننشهج مننخ مننادة عمسيننة ويحننرمهم مننخ تومينن ت

 وىدراتهم الرياضية الستشوعة والتي تليدهم في حياتهم الواى ية.
زننسشتو مشنناهج الرياضننيات  زننرورا أن  ننتم إعننادة الشيننر  سننا ت ك تننرس الباحثننة أجننو مننخ ال لنن ل

(  سننا يجعننل الطننحب أكثننر STEMتطويرهننا وف ًننا لستطمبننات منندخل ) السرحمننة الستوسننطة، و 
ىدرة عمى استخدام الرياضيات في حل مذ حتهم الواى ية وفني مواكبنة التطنورات السعاينرة 

 في السجاات العمسية والت شية والهشدسية.
ث مص دراسة كل مخ ال حطاجي وآل كححن ) ( التي أكدت 6137ويتل  ما تويل إليو البح

ضنننرورة تطنننوير محتنننوس مشننناهج الرياضنننيات لمسرحمنننة الستوسنننطة فننني ضنننوء متطمبننناتعمنننى 
دمحم )STEM)مدخل زرورة ت ويم وتطوير مشناهج الرياضنيات 6138(، وأوي  دراسة    )

( لسا فني ذلنك منخ أهسينة فني تشسينة STEM)مدخل السرحمة الستوسطة في ضوء متطمبات
س الطنننحب فننني هننن إ السهنننارات الحياتينننة والتنننرا ك الرياضننني والسينننل ج حنننو الدراسنننة العمسينننة لننند

هللا ) ( التننني أكننندت عمنننى ضنننرورة موا سنننة مشننناهج الرياضنننيات 6139السرحمنننة، ودراسنننة عنننح
 السرحمننة الستوسننطة مننص متطمبننات واحتياجننات سننوق العسننل السحمنني، وضننرورة اهتسننام وزارة 

رننياغة ومعننادة تشيننيم مح رننسسي مشنناهج الرياضننيات   تننوس التعمننيم مسثمننة فنني مخططنني وم
( لسنا فني ذلنك منخ أهسينة فني تشسينة STEM)مندخلمشاهج الرياضيات في ضنوء متطمبنات

س الطنننحب فننني هننن إ السرحمنننة، ودراسنننة  مهنننارات الحنننل ايبنننداعي لمسذننن حت الرياضنننيات لننند
( التنننني أكننندت عمننننى ضنننرورة تطنننوير مشنننناهج الرياضنننيات وفنننن  6161السشذنننترا واللراجننني )
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ب الطحب عSTEM)مدخلمتطمبات مى السزيد مخ مدنتحدثات الت شولوجينا وتشسينة ( لتدري
مهارة الطحىة مخ أجل زيادة إجتاجية األف ار وتشوعها حنول منا  تعرضنون لنو منخ مذن حت 

زرورة إجراء دراسات تتعم  بتططي  متطمبنات6163تعميسية، وأوي  دراسة الزهراجي )   )
ك مننخ أهسيننة فنني ( عمننى مشنناهج الرياضننيات لمسرحمننة الستوسننطة لسننا فنني ذلننSTEM)منندخل

ريل والتل ير ايبداعي.  تشسية ىدرة الطحب عمى حل السدا ل المليية الرياضية، والتح

 في ضوء الشتا ج التي تم التويل إليها  ويى  سا  مي 
زننسيخ موضننوعات تنننرتبك بتططينن  متطمبننات مننندخل  .3 رننور الس تنننرح لت ااسننتلادة مننخ الت
(STEMفنننني تطننننوير مشنننناهج الرياضننننيا ) ت لمسرحمننننة الستوسننننطة  سننننا يح نننن  الت امننننل بننننيخ

 الرياضيات والعموم الت شية والهشدسة.
( فنني مشنناهج STEMااطننحا عمننى دراسننات وأ حنناث عالسيننة طب نن  متطمبننات منندخل ) .6

 الرياضيات وااستلادة مشها في تطوير مشاهج الرياضيات لمسرحمة الستوسطة.
ب الت شي فني مشناهج الرياضنيات .1 بندمج تعمنم الرياضنيات  الت شينة منخ  التركيز عمى الجاج

رننناء  خنننحل التططي نننات الت شينننة الحد ثنننة مثنننل الواىنننص السعنننزز والطرمجينننات التلاعمينننة وااست 
ايل تروجننني لسنننا لهنننا منننخ أثنننر فننني تحلينننز مدنننتويات متشوعنننة منننخ السهنننارات وال ننندرات لننندس 

 (. STEMالطحب، وبتوسيص دا رة معارفهم السرتبطة  سجاات مدخل )
زنسخ ثنحث STEMبيخ متطمبات مدخل )الدمج  .0 ( معنا ير العمنوم لمجينل ال نادم التني تت

أ عاد متسثمة  السلناليم الذناممة واألف نار الر يدنة والسسارسنات العمسينة والهشدسنية فني تطنوير 
 مشاهج الرياضيات.

ف ال ثافننة العسميننة لسشنناهج الرياضننيات وت ييننر أسننموب عننرض السوضننوعات فيهننا  .5 تخفينن
ا الننن ا يعتسننند عمنننى الدنننرد وال ثافنننة التننندريبات الدنننطحية إلنننى عنننرض مننخ األسنننموب الت  ميننند

ب التعس   اللهم الربك.  السلاليم الرياضية مخ خحل تططي ات واى ية تتطم
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ث إجراء الدراسات السدت طمية التالية    ي ترح البح
رنننور الس تنننرح فننني مشننناهج الرياضنننيات ودراسنننة أثنننرإ فننني تشسينننة الس .3 سارسنننات تططيننن  الت

 العمسية والهشدسية لدس طحب السرحمة الستوسطة.
( فننننني مشننننناهج الرياضنننننيات لمسرحمنننننة STEMالس ارجنننننة بنننننيخ تططيننننن  متطمبنننننات مننننندخل ) .6

الستوسنننطة  السسم ننننة العربينننة الدننننعودية ومشنننناهج الننندول الست دمننننة لحسنننتلادة مشهننننا  سعالجننننة 
ك. رور في تح ي  ذل  ال 

( لتشسينننة STEMم عمنننى متطمبنننات مننندخل )فاعمينننة برجنننامج تعميسننني فننني الرياضنننيات ىنننا  .1
س الطحب  السرحمة الستوسطة.  مهارات السسارسات العمسية والهشدسية لد
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 العربية ىا سة السراجص
 ( دمحم دمحم عنندجانن ال يدنننى،  وسنن   (. اتجاهنننات معمسنني العمنننوم والرياضننيات والحاسنننوب 6161اجبننارإ، 

س موضنوعات العمنوم وا لت شينة والهشدسنة والرياضنيات فني جحو استخدام السشحى الج عي في مشحنى تندري
س فننني مشط نننة الريننناض التعميسينننة.  -160(، 3)07دراسنننات العمنننوم التربوينننة  الجامعنننة األردجينننة، التننندري

103. 
 ( 6161جاريننند، اللشنننان أحسننند .) س )إججمينننزا رنننطمحات السشننناهج وطرا ننن  التننندري  -السعجنننم السوحننند لس

ب لسسم ة الس ربية  السشيسة العربية لمتعربي(.  -فرجدي ب تشدي  التعري  ربية والث افة والعموم، م ت
 ( رنور م تنرح لتطنوير مشناهج الرياضنيات لمسرحمنة ايعدادينة  جسهورينة 6161جودة، سامية حدنيخ (. ت

رر العربية في ضوء السعا ير األمري ية األساسية السذتركة لمرياضيات   STEMومندخل  CCSSMم
 .88-65(، 366)6مجمة كمية التربية بطشها، الت اممي. 

 ( فاعمية استخدام مدخل 6138الحربي، إبراليم سميم .)STEM  ريل س الرياضيات عمى التح في تدري
ر  الدادس اابتدا ي.   .619-375(، 1)73مجمة كمية التربية، الدراسي لتحمي  ال

 ( دمحمن العشنننزا، فيننناض حامننند ا، محدنننخ  س تنننوافر متطمبنننات تعمنننيم العمنننوم والت شينننة 6161الرشنننيد (. مننند
ر  األول الثاجوا  السسم ة العربية الدعودية. STEMدسة والرياضيات )والهش  ( في كتاب الليزياء لم

 ( س  اسننتخدام منندخل 6163الزهراجنني، يحيننى مزهننر عطيننة فنني حننل السدننا ل  STEM(. فاعميننة التنندري
ريل الدراسي والتل ير ايبداعي لندس عيشنة منخ طنحب  المليية الرياضية في مادة الرياضيات عمى التح

ث الستوسك في مدارس م ة الس رمة.  ر  الثال  .061-187(، 63)36مجمة ال راءة والسعرفة، ال
 ( س وفنن  مننشهج 6163الدننعيد، مشننى إبننراليم فنني تشسيننة ىنندرة طالبننات السرحمننة  STEM(. فاعميننة التنندري

مجمنننة العمنننوم التربوينننة الستوسنننطة عمنننى حنننل السذننن حت منننخ وجهنننة جينننر معمسننناتهخ فننني مد شنننة عشينننزة. 
 .58-06(، 1)5لدية، والش

 ( دمحم رؤيننة مدننت طمية ت امميننة لتطننوير السشنناهج الدراسننية فنني (. 33، ديدننسطر 6139الدننيد، عطنند ال ننادر 
س، النننوطخ العربننني.  ورىنننة عسنننل م دمنننة لسنننؤتسر  عشنننوان  توجهنننات مدنننت طمية فننني السشننناهج وطنننرق التننندري

س.  جامعة عيخ شس
 ( بن حامد، عسار رنطمحات التربوينة والشلدنية  عربنيم(. 6111شحاتة، حدخن الشجار، زيش  -عجنم الس

ررية الطشا ية. عربي. -إججميزا، إججميزا  رر  الدار الس  م
 ( مهنارات التل ينر السشنتج الرياضني الدنا دة  السرحمنة الستوسنطة ومدنتوس 6138الذنهرا، منافر فنراج .)

رننن  األول الستوسنننك.  ينننة والشلدنننية، مجمنننة الجامعنننة ايسنننحمية لمدراسنننات التربو اكدنننابها لننندس طنننحب ال
62(2 ،)331-369. 
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 ( وحنننندة م ترحننننة فنننني ضننننوء منننندخل  العمننننوم6132يننننالح، أيننننات حدننننخ .)- الهشدسننننة -الت شولوجيننننا- 
السجمنة الرياضيات ، وأثرها في تشسية ااتجاإ جحنوإ ومهنارات حنل السذن حت لتحمين  السرحمنة اابتدا ينة. 

رة،  .637-382(، 7)5 التربوية الدولية السخت
 دمحم رننححي،  (. ااحتياجننات التدريطيننة لسعمسنني الرياضننيات فنني ضننوء منندخل الت امننل 6139  يدننى )ال

مجمننة جامعنننة أم ال نننرس لمعمننوم التربوينننة والشلدنننية، . STEMبننيخ العمنننوم والت شيننة والهشدسنننة والرياضنننيات 
33(3 ،)3-62. 

 ( ا هللا مهد الت شولوجينا  –(. فاعمية وحدة م ترحة في الليزياء في ضنوء مندخل  العمنوم 6139طو، عطد 
ا والعذريخ لدس طحب السرحمنة الثاجوينة.  STEMالرياضيات   –الهشدسة - لتشسية مهارات ال رن الحاد

 .318-99(، 311)11السجمة التربوية  جامعة ال وي ، 
 ( تلعينل دور جامعنة الطلنل  جامعنة اللينوم فني دعنم تعمنيم 6161عطد العنال، هندس معنوض .)STEM 

وخطرتنني الوايننات  STI- EGy 2030وميننة لمعمننوم والت شولوجيننا واابت ننار فنني ضننوء ااسننتراتيجية ال 
 .1105-6938، 77السجمة التربوية في جامعة سوهاج، الستحدة ايمري ية وأستراليا. 

 ( دمحم هللا، عمنني  فنني إكدناب معمسنني الرياضننيات  STEM(. برجنامج م تننرح ىننا م عمنى منندخل 6138عطند 
ب لنندس طحبهننم.   السرحمننة الثاجويننة مهننارات التسيننز التدريدنني وأثننرإ عمننى تشسيننة مهننارات التل يننر الستذننع

 .112-673(، 0)63مجمة تربويات الرياضيات، 
 ( هللا، مشننننى عمنننني فنننني تشسيننننة مهننننارات الحننننل ايبننننداعي  STEM(. فاعميننننة اسننننتخدام منننندخل 6139عننننح

رننن  الثننناجي الستوسنننك.  س طالبنننات ال (، 36)66مجمنننة تربوينننات الرياضنننيات، لمسذننن حت الرياضنننية لننند
662-621. 

 ( دمحم رننسسة وفنن  منندخل 6139العسننرا، جنناعم  س وحنندات تعميسيننة م فنني تشسيننة  STEM(. فاعميننة تنندري
ر  األول الثاجوا.   .366-21(، 31)66 مجمة تربويات الرياضيات،الطراعة الرياضية لدس طحب ال

 ( ا، جورة سعد س الطنحب السوهنو 6161ال امد بيخ  السرحمنة الثاجوينة (. مدتوس جواتج التعميم ايبداعي لد
 .6050-6061، 79السجمة التربوية  جامعة سوهاج، . STEM سحافية جدة في ضوء تططي  تعميم 

 ( دمحمن آل كححن، ثاب  سنعيد س  STEM(. معوىنات تططين  مشحنى 6137ال حطاجي، حديخ  فني تندري
مجمننة العمننوم ر. الرياضننيات فنني السرحمننة الستوسننطة مننخ وجهننة جيننر السعمسننيخ والسذننرفيخ  سشط ننة عدنني

 .06-61(، 9)3التربوية والشلدية، 
 ( اسنننتخدام مننندخل 6138دمحم، رشنننا هاشنننم .)STEM  الت نننناممي السننندعم بتططي نننات الحوسنننبة الدننننحابية

س طالبات السرحمة الستوسطة.  لتشسية السهارات الحياتية والترا ك الرياضي والسيل جحو الدراسة العمسية لد
 .356-72(، 7)63مجمة تربويات الرياضيات، 
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 ( س معمسنننات 6130منننراد، سنننهام الدنننيد س لننند رنننور م تنننرح لطرجنننامج تننندريطي لتشسينننة مهنننارات التننندري (. ت
ئ ومتطمبات الت امنل بنيخ العمنوم والت شينة والهشدسنة والرياضنيات  الليزياء  السرحمة الثاجوية في ضوء مباد

STEM  .س سد شة حا ل  الدعودية  .51-37(، 52، )مجمة عربية في التربية وعمم الشل
 ( هللا لتطننوير التعمننيم (. مذننروا ااسننتراتيجية الوطشيننة لتطننوير التعمننيم العننام. 6131مذننروا السمننك عطنند 

 شركة تطوير لمخدمات التعميسية  السسم ة العربية الدعودية.
 ( هللان اللراجنني، ليشننا أحسنند رننسيم ثحثنني األ عنناد وفنن  منندخل 6161السشذننرا، ت رينند عطنند   STEM(. الت

ر  األول متوسك.  الت اممي س طالبات ال السجمة العربينة لتشسية مهارة الطحىة في م رر الرياضيات لد
 .316-91(، 38)0لمعموم التربوية والشلدية، 

 ( ب ايطار الوطشي لسعا ير مشاهج التعمنيم العنام فني السسم نة العربينة (. 6138هيية ت ويم التعميم والتدري
ك فهد الوطشية. الدعودية.  م تبة السم

 جشطيةألاالسراجص 
 Breiner, J & Johnson, C. (2012). What is STEM? A discussion about 

Conceptions of STEM in education and partnerships. ResearchGate Article 

January, 112(1), 3-11. 

 https://www.researchgate.net/publication/264295459 

 Donald, C. (2016). STEM Education: A review of the contribution of the 

disciplines of science, technology, engineering and mathematics. Science 

Education International. 27(4), 530- 569. 

 Jolly, A. (2016). STEM by design strategies and activates for grades 4-8. 

Routledge Taylor & Francis Group Ltd. 

 Sanders, M. (2012). Integrative STEM education as best practice. In H. 

Middleton (Ed), Explorations of best practice in technology, design. & 

Engineering education. 2, 102-117. 

 Vasquez, J. A. & Sheider, C. & Comer, M. (2013). (STEM) LESSON 

Essentials Grades 3-8, U.S.A, Heinemann. 

 White, D (2014). What is STEM education and why is it important?. Florida 

Association of Teacher Educators Journal, 1(14), 1-9. 

 http://www.fate1.org/journals/2014/white.pdf 

 

https://www.researchgate.net/publication/264295459
http://www.fate1.org/journals/2014/white.pdf

