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مقدمة:
يفــرض التغيــر االقتصــادي والتقنــي علــى المؤسســات التربويــة االعتنــاء بإكســاب الطــاب معــارف ومهــارات تتــاءم 
مــع احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات العصــر، وتســهم فــي إعدادهــم لــأدوار اإليجابيــة الفاعلة فــي مجتمعاتهم، 
ــًرا فــي وظائــف المدرســة، وفــي دور المعلــم الــذي لــم يعــد قاصــًرا علــى تلقيــن المعلومــات  ــب ذلــك تغيي ويتطّل
والمعــارف لطابــه، أو تغطيــة محتــوى المنهــج فــي مــدة زمنيــة محــددة، بل امتد ليشــمل مســاعدتهم على التعلم، 
والقيــام بــدور فاعــل فــي تهيئــة الطــاب للحيــاة, والقيــام بأدوارهــم الذاتيــة واألســرية والمجتمعيــة بمــا يتطلبــه ذلك 
مــن معــارف واتجاهــات ومهــارات. وأدى التطــور فــي وظيفــة المدرســة وأدوار المعلــم إلــى ارتفــاع مســتوى التأهيــل 
المطلــوب مــن المعلــم والنمــو المهنــي لــه؛ لــذا فإنــه جــرى تطويــر المعاييــر المهنيــة للمعلميــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لرفــع جــودة أداء المعلميــن وتحســين قدراتهــم ومهاراتهــم، والتأكــد مــن أنهــم يمتلكــون الكفــاءة 
المطلوبــة لانضمــام لمهنــة التعليــم، وأداء هــذه األمانــة علــى الوجــه المطلــوب. وذلــك ســعًيا لضمــان جــودة 
التعليــم المقــدم للطــاب وتحســين تعلمهــم، وتعزيــز دور المعلميــن ورفــع تأهيلهــم، ومتابعــة مســتوى تقدمهــم، 
وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لهــم، وضبــط مســارات تقدمهــم المهنــي. وتســهم المعاييــر المهنيــة للمعلميــن 
فــي تطويــر لغــة مهنيــة مشــتركة بيــن المعلميــن، وتــزّود المعاييــُر المجتمــَع ومؤسســاته المختلفــة بأســس وقواعــد 
وطنيــة واضحــة لمهنــة التعليــم، تســهم فــي تشــكيل فهــم اجتماعــي عــام عــن مكانــة المعلــم، ودوره الريــادي 
فــي إعــداد جيــل المســتقبل الداعــم والمشــارك فــي تنميــة الوطــن واقتصــاده. كمــا تشــكل المعاييــر البنيــة األولــى 

الختبــارات الترخيــص المهنــي للمعلميــن؛ إذ يبنــى عليهــا أســئلة االختبــار وإعــداد تقاريــر األداء وفًقــا لمكوناتهــا.

خطوات العمل:
تم العمل في هذا المشروع وفق الخطوات اآلتية:

التخطيط واإلعداد للعمل، وشمل ذلك ما يلي:  .1  

أ .  إعداد اإلطار العام للمعايير.   

ب .  إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.   

ج.  إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل في المشروع.   

تكوين فرق العمل، ويتضمن فريق العمل في كل تخصص ما يلي:   . 2  

أ .  مختص علمي في مجال المادة بدرجة دكتوراة.   

ب . مختص تربوي في مجال المادة )مناهج وطرق تدريس المادة(  بدرجة دكتوراة.   

ج. مشرف تربوي مختص في مجال المادة.   
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تدريب فرق العمل، بعقد ورشة عمل مكثفة لمدة ثاثة أيام تضمنت ما يلي:   .3

أ. التعريف بالمشروع، وأهدافه وخطواته.  

ب. التعريف بالمعايير، واستعراض نماذج من المعايير والتجارب العالمية.  

ج. التدريب العملي على صياغة المعايير والمؤشرات.  

إعــداد النمــوذج األولــي، فقــد قــام الفريــق بإعــداد نمــوذج للعمــل للتأكــد مــن ماءمتــه للمواصفــات   . 4 
والمعايير المطلوبة.  

إعــداد مســودة المعاييــر: بعــد إقــرار النمــاذج قــام الفريــق بإعــداد مســودة المعاييــر، واســتفاد مــن التجــارب   . 5 
العالمية والعربية المتاحة.  

الفحــص األولــي لمســودة المعاييــر: قامــت اللجنــة المشــرفة بالفحــص األولــي للمســودة; للتأكــد مــن   .6 
وفائها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.  

التحكيــم العلمــي:  بعــد تســلم المســودة وفحصهــا مــن قبــل اللجنــة المشــرفة أحيلــت إلــى فريــق تحكيــم  .7 
   علمــي، يتضمــن ثاثــة مختصيــن علمييــن وتربوييــن فــي مجــال المــادة، ال تقــل درجتهــم العلميــة عــن 

)الدكتوراه(.  

التعديــل وفًقــا لملحوظــات المحكميــن: فبعــد انتهــاء العمــل مــن التحكيــم أعيــد مــرة أخــرى إلــى فريــق   .8 
العمل ليقوم بتعديله وفًقا لملحوظات المحكمين.  

المراجعــة النهائيــة: بعــد تســلم المنتــج معــداًل مــن قبــل فــرق العمــل روجــع مــن قبــل اللجنــة المشــرفة   .9 
للتأكد من اتساق المنتجات في كافة التخصصات.  

ويتضح من الشكل اآلتي خطوات العمل في المشروع:
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 مكونات المعايير:
تتكــون معاييــر معلــم الرياضيــات للمســتوى الثانــي مــن جزأيــن؛ الجــزء العــام الــذي يشــترك فيــه مــع جميــع معلمــي 
التخصصــات األخــرى، والجــزء الثانــي المتعلــق بالتخصــص. وتشــتمل المعاييــر المشــتركة علــى )10( معاييــر، تتناولهــا 
بالتفصيــل  )المعاييــر والمســارات المهنيــة الوطنيــة للمعلميــن بالمملكــة العربيــة الســعودية(،  فيمــا تشــتمل المعاييــر 
التخصصيــة علــى )12( معيــاًرا تتنــاول بنيــة التخصــص وطــرق تدريســه، وتصنــف هــذه المعاييــر فــي عــدة مجــاالت، 

. www.etec.gov.sa ولمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى دليــل التخصــص

محتوى المعايير التخصصية:
تتنــاول المعاييــر التخصصيــة مــا ينبغــي علــى معلــم الرياضيــات للمســتوى الثانــي معرفتــه، والقــدرة علــى أدائــه فــي 
التخصــص التدريســي وطــرق تدريســه، ويتضمــن ذلــك المعــارف والمهــارات المرتبطــة بالتخصــص ومــا يتصــل بهــا 
مــن ممارســات تدريســية فاعلــة تشــمل تطبيــق طــرق التدريــس الخاصــة، والتحلــي بالســمات والقيــم المتوقعــة مــن 
المعلــم المتخصــص، بحيــث يمثــل فــي ممارســاته وســلوكاته الــدور المأمــول مــن معلــم الرياضيــات للمســتوى الثاني.  
فيتوقــع منــه أن يكــون متمكًنــا -بالحــد األدنــى- مــن األداء الفنــي فــي التدريــس والتعلــم، ومتمكًنــا فــي إطــار أوســع 
مــن المعرفــة الرياضيــة المتضمنــة فــي مقــررات المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة، فهــو قــادر علــى تقديــم دروس 
الرياضيــات، مراعًيــا عناصــر الخطــة اليوميــة وخصائــص الطــاب العقليــة والنفســية وفــق إســتراتيجيات تدريســية 
ــة  ــا أهــداف تعلــم وتعليــم الرياضيــات المعرفي فاعلــة ومتنوعــة، بحيــث تراعــي طبيعــة الموقــف التعليمــي؛ محقًق
والمهاريــة والوجدانيــة، ومنظًمــا لبيئــة التعلــم بحيــث يظهــر بوضــوح دور المتعلــم فــي التعلــم، ومســتعمًا تقنيــات 
ــات  ــره فــي ضــوء معطي ــر األداء التدريســي وتطوي ــة فــي تيســير التعلــم، وقــادًرا علــى تغيي وأدوات ووســائل معين

التقويــم الشــامل للمتعلميــن. 
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صياغة المعايير المهنية:
روعــي فــي إعــداد المعاييــر التخصصيــة أن تكــون ضمــن اإلطــار الكلــي للمعاييــر المهنيــة للمعلــم، لذلــك رتبــت فــي 
تسلســل رقمــي يبــدأ برقــم المعيــار العــام فــي إطــار المعاييــر العامــة، ثــم رقــم التخصــص، ثــم معيــار التخصــص الــذي 

يفصــل فــي عــدد مــن المؤشــرات، كمــا يتضــح مــن الشــكل اآلتــي:
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المعيار المؤشرات الرقم 

المعيار: 1.4.6: معرفة األعداد 
والعمليات عليها.

يميــز مجموعــات األعــداد )الطبيعيــة، والكليــة، والصحيحــة، والنســبية، والحقيقيــة،   .1
المختلفــة.  بينهــا، وتصنيفاتهــا  والعاقــات  والمركبــة( 

والقيمــة  واألســس  والجــذور  والمقارنــة،  األربــع،  )العمليــات  العمليــات  يجــري   .2
المختلفــة.  األعــداد  مجموعــات  علــى  المطلقــة( 

يميــز المفاهيــم األساســية لنظريــة األعــداد )القاســم المشــترك األكبــر، المضاعــف   .3
والزوجيــة  األوليــة  وغيــر  األوليــة  األعــداد  القســمة،  قابليــة  األصغــر،  المشــترك 

المســائل. حــل  فــي  ويوظفهــا  والتطابقــات(،  والفرديــة 
4.  يوضــح مفهــوم النســبة والنســبة المئويــة والتناســب والمعــدل، ويوظفهــا فــي حــل 

المســائل. 
معقوليــة  مــن  التحقــق  فــي  الذهنــي  والحســاب  التقديــر  إســتراتيجيات  يســتخدم   .5

وصحتهــا. النتائــج 
مقياســه،  ويوجــد   والقطبيــة،  الديكارتيــة  صورتيــه  فــي  المركــب  العــدد  يمثــل    .6

ديموافــر. نظريــة  باســتخدام  وقــواه  ومرافقــه، 
يحل مسائل رياضية على مجموعات األعداد المختلفة.  .7

المعيار: 2.4.6: اإللمام بمبادئ 
الجبر والدوال الحقيقية.

)التقاطــع،  العمليــات  ويجــري  المجموعــات،  لنظريــة  األساســية  المفاهيــم  يصــف   .1
مورجــان.  دي  قوانيــن  ويطبــق  عليهــا  المتممــة(  الفــرق،  االتحــاد، 

يميز العبارات الرياضية )العددية، والجبرية( ويحللها، ويبسطها.   .2
يحــل المعــادالت والمتباينــات الخطيــة والتربيعيــة والنســبية، والمحتويــة علــى قيمــة   .3

مطلقــة.
ا. 4.  يحل أنظمة المعادالت والمتباينات الخطية في متغيرين، ويمثلها بيانيًّ
5.  يستكشف األنماط ويصفها ويكمل العناصر المفقودة منها، ويعممها.

يميــز مفاهيــم المصفوفــات، ويجــري العمليــات عليهــا )الجمــع، والطــرح، والضــرب،   .6
والمعكــوس(، ويســتخدمها فــي حــل أنظمــة المعــادالت الخطيــة. 

يميــز بيــن العاقــات والــدوال، ويصــف خصائــص الــدوال الحقيقيــة بأنواعهــا )كثيــرات   .7
الحــدود، النســبية، الجذريــة، األســية، اللوغارتميــة، المثلثيــة(، ويوجــد مجالهــا ومداهــا، 

ويمثلهــا بيانًيــا. 
يجــري العمليــات )العمليــات األربــع، التحصيــل، المعكــوس( علــى الــدوال، ويحــدد   .8

الناتجــة.  الــدوال  ومــدى  مجــال 
يستخدم خواص الدوال األسية واللوغاريتمية في حل المعادالت والمتباينات.  .9

يحل مسائل رياضية على مبادئ الجبر والدوال الخطية.  .10
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المعيار المؤشرات الرقم 

المعيار: 3.4.6: إتقان المفاهيم 
الهندسية ونظرياتها.

يميز األشكال ثنائية وثاثية األبعاد، ويصفها، ويستنتج خصائصها.   .1
المســتقيمات،  بيــن  العاقــات  المثلثــات،  )تشــابه  الهندســية  العاقــات  يصــف    .2

المســائل.  حــل  فــي  ويوظفهــا  فيثاغــورس(،  ونظريــة  والزوايــا، 
ــا ويوجــد ميلــه ويســتخدمه  يكتــب معادلــة المســتقيم فــي المســتوى، ويمثلــه بيانًي  .3

فــي تحديــد العاقــة بيــن المســتقيمات. 
يوجد المسافة بين نقطتين أو نقطة ومستقيم في المستوى.   .4

يصــف المفاهيــم الهندســية فــي الدائــرة، والعاقــات بينهــا، ويســتخدمها فــي إيجــاد   .5
ــار. ــا، واألقــواس، واألوت قياســات الزواي

. يصــف مفهــوم اإلحداثيــات، ويجــري التحويــات الهندســية )التناظــر، االنســحاب،   .6
التمــدد(.  الــدوران، 

يتعرف القطوع المخروطية، ويميز معادالتها، وخصائصها، ويمثلها بيانًيا.   .7
بينهــا،  والعاقــات  المثلثيــة  المتطابقــات  ويســتنتج  المثلثيــة،  النســب  يوجــد   .8

زوايــاه. قيــاس  أو  المثلــث  أضــاع  أطــوال  إيجــاد  فــي  ويســتخدمها 
9.  يميــز المتجهــات، ويجــري العمليــات عليهــا )الجمــع والطــرح، ضــرب المتجــه بعــدد، 

الزاويــة بيــن متجهيــن، الضــرب الداخلــي(.
يحل مسائل رياضية على المفاهيم الهندسية وتطبيقاتها.  .10

المعيار: 4.4.6:معرفة القياس 
ووحداته وتطبيقاته

يميــز بيــن وحــدات القيــاس لــكل مــن )الزاويــة، الطــول، المســاحة، الحجــم، الســعة،   .1
ــة، درجــة الحــرارة، الزمــن(، ويطبقهــا، ويجــري التحويــات بيــن وحــدات القيــاس  الكتل

ضمــن النظــام نفســه. 
يجري التحويات بين وحدات قياس ألنظمة متناظرة.  .2

يوجد محيط ومساحة المثلث والدائرة واألشكال الرباعية والمضلعات المنتظمة.   .3
يوجــد حجــوم )متــوازي المســتطيات، الهــرم، المخــروط، األســطوانة، الكــرة(، ويوجــد   .4

مســاحتها الجانبيــة والكليــة. 
يحل مسائل تتضمن مقياس رسم باستخدام النسبة والتناسب.   .5

يحل مسائل رياضية تطبيقية على القياس.  .6
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اإللمــام بمفاهيــم   :5.4.6 المعيــار: 
وتطبيقاتــه. واالحتمــاالت  اإلحصــاء 

يجمــع البيانــات، ويبوبهــا فــي جــداول، ويمثلهــا باســتخدام )األعمــدة، القطاعــات   .1
الدائريــة، المدرجــات التكراريــة، النقــاط، الســاق والورقــة، الصنــدوق وطرفــاه(، ويحللهــا 

ويفســرها. 
يجري الدراسات المسحية، ويختار عيناتها، ويستخدمها في التنبؤ.   .2

ويحللهــا  البيانــات  مــن  لمجموعــة  والتشــتت  المركزيــة،  النزعــة  مقاييــس  يحســب   .3
  . ويفســرها

وخــط  االرتبــاط،  ومعامــل  االنتشــار،  شــكل  باســتخدام  ويفســرها  البيانــات  يحلــل   .4
التنبــؤ. فــي  ويســتعملها  االنحــدار، 

5.  يوظــف مســلمات االحتمــال، ومفاهيمــه األساســية )فضــاء العينــة، الحــدث، تقاطــع 
واتحــاد حدثيــن، االســتقال، التنافــي، التوزيعــات المتصلــة والمنفصلــة( فــي إيجــاد 

االحتمــاالت.
يطبق طرق العد األساسية )قاعدة الجمع، الضرب، التباديل، التوافيق(.  .6

حــل  فــي  الحديــن  ذات  ونظريــة  والتوافيــق،  والتباديــل  العــد،  مبــادئ  يســتخدم   .7
الرياضيــة. المســائل 

يحل مسائل رياضية تطبيقية على اإلحصاء واالحتماالت.  .8

المنطــق  معرفــة   :6.4.6 المعيــار: 
الرياضــي. واالســتدالل 

يصف التقرير الرياضي، وقيم الصواب، وأدوات الربط، وينشئ جداولها.   .1
يستخدم االقتضاء والتكافؤ والقياس المنطقي في حل المسائل.   .2

يســتخدم طرائــق البرهــان المختلفــة، ويكتبهــا بطرق متعددة ) اإلنشــائية، العمودين،   .3
المخططــات (

اســتيعاب حســاب   :7.4.6 المعيــار: 
وتطبيقاتهمــا. والتكامــل  التفاضــل 

يوضــح مفهــوم نهايــة دالــة، ويســتخدم خصائصهــا ونظرياتهــا فــي إيجــاد نهايــة دالــة،   .1
والحكــم علــى اتصالهــا.

حســاب  فــي  قواعــده  ويســتخدم  وهندســًيا،  جبرًيــا  االشــتقاق  مفهــوم  يصــف    .2
الــدوال.  مشــتقات 

يوظــف االشــتقاق فــي تحديــد فتــرات تزايــد وتناقــص دوال كثيــرات الحــدود، وقيمهــا   .3
القصــوى، وتقعرهــا، ونقــاط انقابهــا، ورســم منحنياتهــا.

تكامــات  حســاب  فــي  وطرقــه  خصائصــه  ويســتخدم  التكامــل،  مفهــوم  يصــف   .4
المســاحات.   وإيجــاد  الــدوال، 

يحســب مجمــوع المتتابعــات والمتسلســات الحســابية والهندســية، ويحكــم علــى   .5
تقــارب أو تباعــد المتتابعــات والمتسلســات غيــر المنتهيــة.

يحل مسائل رياضية على تطبيقات التفاضل والتكامل.  .6
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المعيار: 8.4.6: تطبيق 
إستراتيجيات تعليم الرياضيات 

وتعلمها.

يوضح مكونات البراعة الرياضية، وكيفية تنميتها لدى المتعلم.   .1
2.  يصــف بنيــة الرياضيــات، ومكونــات المعرفــة الرياضيــة بأنواعهــا، وكيفيــة تحليلهــا، 

وتقويمهــا.  وتدريســها، 
لجميــع  للوصــول  وتعلمهــا  الرياضيــات  تعليــم  فــي  متنوعــة  إســتراتيجيات  يوظــف   .3

لمتعلميــن.  ا
يميز مهارات التفكير الرياضي، وأساليب تنميتها، وتعليمها، وتعلمها.   .4

يصف نظريات التعلم، ويوظفها في تعليم الرياضيات وتعلمها.   .5
يوظف التقنية واألدوات الرياضية واليدويات  في تعليم الرياضيات وتعلمها.  .6

المعيار: 9.4.6: حل المسألة 
الرياضية وتوظيف إستراتيجياتها.

يصف خطوات حل المسألة الرياضية، ويطبقها في حل مسائل حياتية.   .1
يختار إستراتيجيات مناسبة لحل المسألة الرياضية، ويطبقها، ويقارن بينها.  .2

3.  يبني مسائل رياضية ويحلها، ويوسع نطاقها.

المعيار: 10.4.6: استخدام 
التواصل الرياضي وتوظيف مهاراته 

في تعليم الرياضيات.

يستخدم لغة الرياضيات في التعبير عن األفكار الرياضية بدقة.  .1
يوظــف مهــارات التواصــل الرياضــي بأنواعهــا فــي إيصــال أفــكاره، ومناقشــة أفــكار   .2

اآلخريــن.
3.  يستخدم أساليب متنوعة في تنمية التواصل الرياضي لدى المتعلمين.

المعيار: 11.4.6: توظيف النمذجة 
الرياضية وتطبيقات الرياضيات.

يمثل المواقف الحياتية في مسائل رياضية باستخدام النماذج.  .1
يحل المسألة الواردة في النموذج، ويفسره، ويوظفه في تحسين النموذج.  .2

يربط الرياضيات بمجاالت التعلم األخرى، خاصة العلوم الطبيعية والتقنية والهندسة.   .3
يوظف الرياضيات في سياقات الحياة المختلفة.  .4

المعيار: 12.4.6: تطبيق 
االستدالل الرياضي ومناقشة حجج 

اآلخرين.

يبني التخمينات والحجج الرياضية، وينقدها، ويقومها.  .1
يبرر النتائج واإلجراءات الرياضية الواردة في حل المسائل.  .2

يطبق االستدالل االستقرائي واالستنتاجي.  .3
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