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ــام يف  ــم الع ــم التعلي ــرورة تطويــر نظ ــى ض ــ�ة 2030 عل ــة الوطني ــني الرؤي ــد مضام  تؤك
اململكــة العربيــ�ة الســعودية لدفــع عجلــة االقتصــاد الوطــي، وتنويعــه، ولتحقيــق 
الــدور  هــذا  تستشــرف  وهــي  والــوزارة  الســعودي.  للمجتمــع  املســتدامة  التنميــة 
ــم  ــم وقي ــتيعاب مفاهي ــعى إىل اس ــم، تس ــر التعلي ــريتها لتطوي ــخ مس ــي يف تاري املفصل
ومتطلبــات املرحلــة احلاليــة، واملســتقبلية، وإىل تشــخيص واقــع التعليــم باســتخدام 

أدوات معياريــة متكاملــة تســتن�د إىل أفضــل التجــارب، واملمارســات العامليــة.
ــم،  ــع التعلي ــم واق ــة يف تقوي ــة العالي ــة ذات املصداقي ــم األدوات العلمي ــن أه ــة م ــ�ارات الدولي ــث إّن االختب وحي
ــم دول  ــة، ويف معظ ــات الدولي ــم يف املنظم ــات تطويــر التعلي ــه سياس ــدت علي ــي أّك ــوي وتقوي ــه ترب ــي توّج وه
ــج  ــة لتطويــر مناه ــالت مهم ــن مدخ ــا م ــه نت�اجئه ــا تمثل ــم، وبم ــودة التعلي ــرات ج ــم مؤش ــا أه ــم، باعتب�اره العال

ــم. ــني وتأهيله ــداد املعلم ــ�ة إلع ــة املهني ــج التنمي ــك يف تطويــر برام ــا، وكذل ــات وحتديثه ــوم والرياضي العل
ــذا  ــوم )TIMSS( له ــات والعل ــة يف الرياضي ــات الدولي ــة االجتاه ــاركة يف دراس ــى املش ــوزارة عل ــت ال ــد حرص فق
ــم  ــة بتعلي ــات املتعلق ــني املمارس ــة، لتحس ــدول املتقدم ــع ال ــة م ــة الدولي ــار املنافس ــوض غم ــام 2019م، وخ الع
العلــوم والرياضيــات وتعُلمهــا، ولتقليــص الفجــوة يف نتــ�اجئ الــدورة الســابقة 2015م، ولتعزيــز االنتمــاء الوطــي 
ألبن�ائهــا، وأنهــم قــادرون علــى املنافســة وإحــداث التغيــري املنشــود، واســتثمار التدابــري الــي يتــم العمــل عليهــا يف 

هــذا املجــال. 
ويف هــذا اإلطــار، عملــت الــوزارة علــى إعــداد هــذا الدليــل للمســاعدة علــى نشــر ثقافــة االختبــ�ارات واملقاييــس 
الدوليــة، وتهيئــ�ة امليــدان  الــدرايس لتطبيقهــا، وخباصــة االختبــ�ارات املتعلقــة باالجتاهــات العامليــة يف التحصيــل 
الــدرايس للرياضيــات والعلــوم، لتنميــة الوعــي بأهميتهــا يف تطويــر عمليــات التعليــم والتعُلــم، وإىل بنــ�اء القدرات 
ــن  ــق م ــة، وإىل التحق ــا االختب�اري ــداد بنوده ــذه األدوات، وإع ــة له ــر العام ــر األط ــن تطوي ــة م ــ�ة املتمكن الوطني
صحــة ممارســاتن�ا احلاليــة يف مجــال تدريــس العلــوم والرياضيــات قياســًا علــى أفضــل التطبيقــات للمؤسســات 
العامليــة يف هــذا املجــال؛ بمــا يســهم يف رفــع كفــاءة األداء  الــدرايس وجتويــد مخرجاتــه، وتعزيــز القــدرة التن�افســية 

للتعليــم العــام يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية يف ضــوء متطلبــات القــرن احلــادي والعشــرين.
وبهــذه املناســبة أدعــو اجلميــع، مــن أبنــ�ايئ الطــالب والطالبــات ومعلميهــم وأوليــاء أمورهــم ومجتمعنــا بأســره 
إىل االهتمــام باملشــاركة الفعالــة وبــذل قصــارى اجلهــد يف االســتعداد والتهيئــ�ة خلــوض املنافســة يف االختبــ�ارات 
الدوليــة، وحتقيــق نتــ�اجئ جيــدة، وإبــراز اإلمكانــات الكبــرية الــي يمتلكهــا أبنــ�اء هــذا الوطــن، ولتعزيــز مكانــة بالدنــا 

الغاليــة بــني دول العالــم املتقــدم معرفًيــا.
وهللا املوفق.

تعــي دراســة االجتاهــات الدوليــة يف الرياضيــات والعلــوم   بقيــاس اجتاهــات مســتويات األداء و التحصيــل 
تســى  و  متوســط،  الثــاين  و  االبتــ�دايئ  الرابــع  الصفــني  طــالب  عنــد  العلــوم  و  الرياضيــات  مــاديت  يف 
هــي  و   )TIMSS)  Trends in International Mathematics and Science Study اختصــارًا 
التربــوي التحصيــل  لتقييــم  الدوليــة  الهيئــ�ة  عليهــا  تشــرف  الــي  الدوليــة  الدراســات  أشــهر  مــن   واحــدة 

.)IEA) International Association for Evaluation of Educational Achievement

كلمة معالي الوزير

  TIMSS تاريخ

بدأ تطبيق هذا النوع
من االختبارات عام ١٩٦٤م

أطلق عليه اسم١٩٩٥م
 TIMSS                  عام 

آخر اختبار عقد بمشاركة
٦٠ دولة عام ٢٠١٥م

٤سنوات يكرر االختبار كل

في المملكة سنوات انعقاد االختبارات الدولية TIMSS

عقد ألول
مرة 

 ٢٠٠٣
دورة

 ٢٠٠٧
دورة

 ٢٠١١
دورة

 ٢٠١٥
دورة

 ٢٠١٩
أبريل٩ - ١٠

ــم  ــدف إىل تقيي ــا ته ــا، وإنم ــددة بعينه ــدارس مح ــة أو م ــم طلب ــة األوىل إىل تقيي ــدف بالدرج ــ�ارات ال ته و االختب
األنظمــة التعليميــة و التربويــة يف الــدول املشــاركة، و مثــل هــذه االختبــ�ارات ُتعــّد نت�اجئهــا أحــد مؤشــرات رؤيــة 
اململكــة 2030، حيــث إّن حتقيــق نتــ�اجئ متقدمــة يف التحصيــل العلــي و التصنيفــات الدوليــة .. هــي أحــد محــاور 
حتقيــق التعليــم لرؤيــة اململكــة العربيــ�ة الســعودية 2030، و اختــذت وزارة التعليــم ارتفــاع متوســط نتــ�اجئ الطلبــة 

ــعودي. ــي الس ــام التعلي ــاءة النظ ــرات أداء كف ــد مؤش 20 كأح ــام 20 ــول ع ــة TIMSS حبل ــة الدولي يف الدراس

تعتــر اململكــة العربيــ�ة الســعودية مــن أوائــل الــدول العربيــ�ة الــي شــاركت يف دورات دراســة TIMSS، و هــي 
ُتعقــد بشــكل دوري كل 4 ســنوات، و قــد شــاركت اململكــة يف الــدورات املتعاقبــة 2003م-2007م- 2011م، و آخــر 

تطبيــق لهــا كان يف عــام 2015م بمشــاركة أكــر مــن 60 دولــة.

مقدمة
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و كمــا نعلــم إن تطــّور األمــم و تقّدمهــا مبــي علــى تنميــة و حتديــث قــدرات مواردهــا البشــرية، مــن خــالل مهارات 
القــرن الواحــد و العشــرين .. و الــي ال تتــ�أّت إال بتطــّور و حتديــث نوعيــة التعليــم و التعّلــم فيهــا، اســتجابة 
لتحدّيــات العصــر، و اململكــة العربيــ�ة الســعودية تشــارك يف هــذه الدراســة الدوليــة تفعيــاًل خلطــط التنميــة و 
التطويــر الــي تنتهجهــا وزارة التعليــم لتحقيــق رؤيــة 2030 ، و حتقيقــًا ملجموعــة مــن األهــداف العامــة و اخلاصــة، 
و يف مقدمــة األهــداف العامــة تقويــم األداء التعليــي للمنظومــة التعليميــة و جتويــد النــواجت التعليميــة، حيــث 
يعــد التقويــم مــن ركائــز املؤسســة التربويــة و التعليميــة الــذي يقــوم علــى نظــام اجلــودة و قيــاس األداء التعليــي 

وفــق معايــري و مؤشــرات يتــم توظيفهــا إلصــدار حكــم حــول مــدى كفــاءة و فاعليــة النظــام التعليــي.
و مــن األهــداف العامــة تطويــر ركائــز التعليــم الثالثــة، الطالــب و املعلــم و املنهــج بمــا يتســق مــع مــا تقــوم بــه 
ــن و  ــي ُمتق ــط عل ــري بنم ــدرات و التفك ــتويات الق ــع مس ــات لرف ــوم و الرياضي ــس العل ــة يف تدري ــدول املتقدم ال

ــًا علــى نــواجت التعليــم. مــدروس، و بمعاجلــة نقــاط الضعــف و تعزيــز نقــاط القــوة ممــا ســينعكس إجياب

و بــني يديــك هــذا الدليــل الــذي يركــز علــى تاريــخ و أهميــة هــذه الدراســة و الــدور الــذي ســتلعبه اململكــة 
ــتفيد  ــى أن يس ــوزارة عل ــعى ال ــوي، و تس ــدان الترب ــ�ة املي ــالل تهيئ ــن خ ــة 2019 .. م ــعودية يف دراس ــ�ة الس العربي
جميــع الطــالب ممــا ســتقدمه )ملــدارس العينــ�ة و غريهــا(، لــذا ســنورد أمامــك مفاهيــم الرياضيــات و العلــوم 
ــ�ة  ــا حقيب ــابقة .. و يلحقه ــات الس ــوحة يف الدراس ــئلة املفس ــن األس ــدد م ــواردة يف TIMSS 2019، و إيــراد ع ال
ــني  ــف املعلم ــة ..  لتعري ــة احلالي ــردات الدراس ــع مف ــمل جمي ــي تش ــئلة ال ــن األس ــرية م ــة كب ــ�ة ملجموع تدريبي
ببن�ائهــا و مســتوياتها املختلفــة وتدريــب الطلبــة علــى حــل مثــل هــذه األســئلة، تمهيــدًا لتطويــر قــدرات الطلبــة 

و اســتعدادًا للمشــاركة يف الــدورة 2019.
نأمــل أن تســتفيد مــن هــذا الدليــل مشــرفًا كنــت أو معلمــًا أو عضــوًا يف املنظومــة التعليميــة و الــذي يســهم يف 

ــم. ــم بالتقوي ــال التعلي ــدة يف مج ــة جي ــون إضاف ــة .. و يك ــاتك اليومي ــري ممارس تغي

األهداف الخاصة

تـدريــبإكـســابتـعـويـدقـيـاس

TIMSSأهداف االختبارات الدولية
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كــون مــادة العلــوم و الرياضيــات هــي أهــم مادتــني حتــدد اجتــاه الطــالب يف التفكــري و اإلبــداع مــن خالل اســتخدام 
جميــع أنــواع التفكــري الثمانيــ�ة )التســعة( لهــاورد قاردنــر .. و الــي تدخــل يف جميــع مجــاالت الصناعــة و الزراعــة 
و الفلــك و الــذكاء الصناعــي (Ai( .. إلــخ . و أصبــح واجــب اجلهــات التعليميــة تنميــة هــذه القــدرات عنــد أبن�ائهــا 
بشــكل متســارع .. فمــا كان يْدرُســه الطــالب يف اجلامعــات قبــل قــرن .. أصبــح اآلن ضمــن مناهــج املرحلــة 

االبت�دائيــ�ة.
و تعــد الدراســة الدوليــة للرياضيــات و العلــوم )TIMSS( بمثابــة مســابقة دوليــة تشــارك فيهــا الــدول طواعيــة 
ــذا  ــة، ه ــام املختلف ــم الع ــل التعلي ــات بمراح ــوم و الرياضي ــا يف العل ــازات طلبته ــة إلجن ــم كل دول ــدف تقيي .. به
وقــد وضــع مشــروع )TIMSS( مجموعــة مــن االختبــ�ارات لوصــف تعّلــم الطلبــة و احلصــول علــى بي�انــات عــن 

 .)Mullis and other,2008( ــة ــل املدرس ــة داخ ــرات التعليمي ــني و اخل ــة و املعلم ــات الطلب اجتاه

تهــدف هــذه الدراســة إىل تقييــم و مقارنــة أداء الطلبــة يف أنظمــة تعليميــة مختلفــة الكتشــاف الفجــوة يف األداء 
إن وجــدت بــني مســتويات التحصيــل، و مــن ثــم الوصــول إىل العوامــل املؤثــرة يف نــواجت هــذه األنظمــة .. و قــد تــّم 
تطويــر اإلطــار املرجعــي لهــذه الدراســة بالتعــاون مــع العديــد مــن خــراء الرتبيــ�ة و التقويــم  الــدرايس و املناهــج و 
املنّســقني الوطنيــني للــدول املشــاركة .. و تبّنــت الدراســة نموذجهــا اخلــاص باملنهــج، منطلقــًة مــن نظرتهــا إليــه 
علــى أّنــه »العنصــر« الــذي يلعــب الــدور األهــم يف تقريــر كيفيــة تقديــم فــرص التعليــم و التعّلــم للطــالب، كمــا 
أن املنهــج يلعــب الــدور ذاتــه يف حتديــد العوامــل الــي تؤّثــر يف كيفيــة اســتخدام ُفــرص التعّلــم مــن قبــل املتعلمني.

وعلى هذا األساس، تعاملت دراسة TIMSS مع املنهج بمستوياتها الثالثة:

عرف Terence Dave S. Peling  هذه املناهج بالتايل :

1 . )Intended Curriculum( :املنهج املقصود
يشري إىل األهداف املحددة يف بداية خطة املنهج الدرايس.	 
حيدد األهداف واملهام فورًا و الي يتعني إجنازها.	 
جييبك عما يريد كاتب املنهج الدرايس القيام به.	 

2 . )Implemented Curriculum( :املنهج املنّفذ
يشري هذا إىل األنشطة التعليمية املختلفة للطالب من أجل حتقيق نت�اجئ املناهج املقصودة.	 
يشير إىل األنشطة الفعلية الي تامرس يف املدارس.	 
قــد تتوافــق هــذه األنشــطة مــع محــددات املناهــج الدراســية )املنهــج املقصــود( أو قــد تكــون خــارج جدول 	 

األعمــال إىل حــد كبري.

3 . .)Attained Curriculum( :املنهج املكتسب
هذا املنهج هو نت�اج املناهج الدراسية السابقة: املقصود منها و املنفذ.	 
 يعتر املنهج الدرايس املكتسب هو عملية تطوير للمناهج الدراسية.	 
جيب أن يتطابق املنهج املكتسب مع ما يتم حتقيقه من األهداف و األنشطة. 	 
  املنهج املكتسب يشري إىل قياس األداء فيما يتعلق باألهداف و األنشطة.	 
يتم وصفه عادة من خالل درجات االختب�ار و مؤشرات األداء األخرى.	 

TIMSS التعريف بدراسةTIMSS أهداف دراسة

TIMSSأهمية تطبيق االختبارات الدولية                  في المملكة
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و تهــدف دراســة TIMSS إىل اكتشــاف العالقــة بــني مســتويات املنهــج الســابقة، يف محاولــة لكشــف الفجــوات 
ــا يف نــواجت األنظمــة 

ً
إن وجــدت بــني هــذه املســتويات، و مــن ثــّم الوصــول إىل العوامــل الــي يمكــن أن حتــدث فرق

التربويــة، باإلضافــة إىل األهــداف التاليــة:
إتاحــة املجــال ملشــاركة عــدد مــن الــدول يف الدراســة الدوليــة و ذلــك لتقييــم فاعليــة تعليــم و تعّلــم . 1

الــدول. هــذه  يف  العلــوم  و  الرياضيــات 
قياس مستويات األداء و اجتاهات التغيري يف الرياضيات و العلوم الطبيعية يف بيئ�ات تعليمية مختلفة. . 2

ــذه . 3 ــاركة يف ه ــدول املش ــني ال ــات ب ــة و املقارن ــالت املتقدم ــراء التحلي ــن إج ــن م ــة تمك ــات مرجعي ــري بي�ان توف
ــات. ــباب االختالف ــة أس ــابقة ملعرف ــات س ــا دراس ــات و فرته ــة، و بي�ان الدراس

تعزيز تقويم كفاءة أساليب تدريس الرياضيات و العلوم يف الدول املشاركة. . 4
ــة . 5 ــة اخلاص ــة التربوي ــرتاتيجيات لتطويــر األنظم ــات و االس ــة السياس ــ�ة لصياغ ــاعدات الفني ــم املس تقدي

ــة. ــة الدراس ــاركة يف نهاي ــدول املش ــن ال ــة م ــكل دول ب
تطويــر مجموعــة مــن التربويــني و اإلداريــني و الباحثــني املدربــني و ذوي اخلــرة يف النــوايح األساســية مــن . 6

ــم  ــرة يف تقيي ــابهم اخل ــ�ات و إكس ــحب العين ــاليب س ــة إىل أس ــداد التقاريــر إضاف ــك إع ــا يف ذل ــم، بم التقيي
ــتمرار. ــة باس ــات التربوي ــات و السياس ــري اإلصالح تأث

تتكون أدوات دراسة االجتاهات الدولية يف الرياضيات و العلوم مما يلي:
ــد . 1 ــتخدام أح ــ�ار باس ــب لالختب ــدم الطال ــث يتق ــة، حي ــن  14كراس ــون م ــوم يتك ــات و العل ــ�ار يف الرياضي اختب

ــرة. ــي عش ــات االثن الكراس
اســتب�انة الطالــب، و حتتــوي أســئلة تتنــ�اول البيئــ�ة الثقافيــة و االجتماعيــة، و أســئلة حــول دراســة الطالــب . 2

الرياضيــات و العلــوم و البيئــ�ة املدرســية، و أســئلة تتنــ�اول اســتخدام التكنولوجيــا.
اســتب�انة معلــم الرياضيــات، و تتضمــن أســئلة تتنــ�اول معلومــات عامــة عــن املعلــم و طلبتــ�ه و مدرســته و . 3

نمــوه املهــي، إضافــة ألســئلة تتنــ�اول تدريســه للموضوعــات املختلفــة يف الرياضيــات، و الواجبــات املزنليــة، 
و التقييــم.

استب�انة معلم العلوم، وهي تشبه من حيث أبوابها الستب�انة معلم الرياضيات.. 4
ـر و مشــاركة أوليــاء األمــور و املعلمــني، و . 5 اســتب�انة املدرســة، و تتضمــن خصائــص املدرســة، و دور املدـي

تدريــس الرياضيــات و العلــوم  والناحيــة التقنيــ�ة، باإلضافــة لســلوك الطلبــة. 
يف الصفحات الثالث التالية جتد:

صفحة من استب�انة الطالب.	 
صفحة من استب�انة املعلم.	 
صفحة من استب�انة املدرسة.	 

CURRICULUM 

Implemented

Achieved

The Relationship Of The Three Types Of Curriculum
Intended

TIMSS أدوات دراسة

أوًال : كراسات االختبار

 ��������� ��������� ����� ���� ����
�	 ���� ����� �����
 �� ������ ����� ������ (٧-١٤ ) ���� ������ �������
 �����	 ��������� ����������� ������� ���� ���� ������
 ��������  ���������  ��������  ����  ��������
��  �¡���
 �¡��¢�  ���£�¤�  �����¥�¦��  §����¨  ���  ���©�����
 �����
��  ª��«¬�  ��������  ª����  ����®  ¯����  ����¬����

°� ±�¤�

ثانيًا : استبانة الدراسة
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TIMSSأدوات الدراسة المستخدمة في االختبارات الدولية

تتضمن الدراسة عدة أدوات خاصة بالهدف العام وهي على الشكل التالي
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TIMSS فلسفة بناء أسئلة

TIMSSطريقة بناء أسئلة االختبارات الدولية
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ما مجاالت املحتوى العليم لالختب�ار
العلومالرياضياتالصف الدرايس

الرابع االبت�دايئ 
45٪علوم احلياة50٪األعداد 

35٪علوم الفزيياء25٪الهندسة والقياس
20٪علوم األرض25٪عرض البي�انات

الثاين متوسط

35٪األحياء 30٪األعداد 
20٪الكيمياء 30٪اجلر 

25٪الفزيياء 20٪الهندسة 
20٪علوم األرض20٪عرض البي�انات واالحتماالت

ما املجاالت  املعرفية لالختب�ار
النسب للصف الثاين املتوسطالنسب للصف الرابع االبت�دايئالعلوم 
25٪40٪املعرفة

35٪40٪ التطبيق
30٪20٪االستدالل

ما أنواع الفقرات يف االختب�ار
اإلجابات القصرية )٪(االختي�ار من متعدد ) ٪ (العلوم 
30٪70٪املعرفة

30٪70٪التطبيق
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TIMSS العوامل المؤثرة على مستوى تحصيل المتعلمين في اختبارات

تعتمد اختب�ارات TIMSS على قياس املقدرة على احلل يف زمن محدد، بينما من املعروف أّن االختب�ارات يف . 1
مدارسنا بشكل عام تقيس القدرة على احلل .. و ال تركز على مهارة السرعة!.

كلما زاد عدد التمارين الي يقوم املتعلمون حبلها و يقوم املعلم بتصويبها و تقديم تغذية راجعة، كلما ارتفع . 2
مستوى حتصيلهم.

لألسرة دور كبري يف رفع مستوى حتصيل املتعلمني.. 3

بيئ�ة التعلم اآلمنة، وحب املتعلم للمدرسة و شعورهم باألمان فيها له أثر كبري على مستوى املتعلمني.. 4

زيادة تركزي املدرسة على حتسني مستوى املتعلمني يؤدي إىل رفع مستوى األداء.. 5

زيادة و تنوع مصادر التعلم املزنلية يؤدي إىل رفع مستوى املتعلمني )توفر االنرتنت، توفر الكتب، ارتفاع . 6
املستوى التعليي للوالدين ...(.

و بنظــرة شــاملة فاحصــة لكيفيــة تعامــل املجتمــع التعليــي و مؤسســاته مــع هــذا االختبــ�ار الــدويل وجدنــا بعضــًا 
مــن األمــور الــي ينبغــي أخذهــا بعــني االعتبــ�ار خــالل رحلــة الصعــود بمؤشــر كفــاءة النظــام التعليــي الوطــي 

20، و هــي: حبلــول 20
األنشطة الصفية و الالصفية ملواد العلوم و الرياضيات:

كــي يصــل الطالــب إىل فهــم أعمــق للعلــوم و الرياضيــات و توظيــف مهاراتهمــا و اكتســاب املعرفــة و التجــارب 
ــ�ات التعلــم، و اســتثمار املختــرات املدرســية و  ــد مــن خلــق أنشــطة صفيــة و ال صفيــة ضمــن بيئ ــ�ة ال ب احلياتي
الــورش لذلــك، و إعــادة بنــ�اء أنشــطة و مشــروعات العلــوم و الرياضيــات بشــكل أوســع خــارج أســوار املدرســة، و 

توســيع أفــق الطالــب التحليلــي، و دمــج التقنيــ�ة يف اســرتاتيجيات التدريــس والتقويــم.

:TIMSS اخلطوط العريضة لتهيئ�ة امليدان الختب�ارات
التأكــد مــن بنــ�اء معّلــي مــواد العلــوم و الرياضيــات لكافــة املراحــل الدراســية الختب�اراتهــم بالطريقــة ذاتهــا 	 

الــي تبــى بهــا دراســة TIMSS، و تقديمهــا باألســلوب ذاتــه و عــدم خلــق تب�ايــن و توتــر يفقــد الطالــب ثقتــه 
.TIMSS بنفســه عنــد خضوعــه الختبــ�ار

تهيئــ�ة الطــالب و املعلمــني و تقديــم تدريــب رقــي و  وريق علــى هــذا النمــط مــن االختبــ�ارات كمــا هــو 	 
.TIMSS معمــول بــه يف الــدول الــي حققــت نتــ�اجئ عاليــة و متمــزية يف دراســة

ترجمــة و مواءمــة محتــوى أدوات الدراســات الدوليــة )كتيبــ�ات األسئلة/االســتب�انات(، و تطويــر مهــارات 	 
الطــالب و املعلمــني يف التعامــل مــع تلــك األدوات املصاحبــة. 

املسئولية الوطني�ة
ــورة  ــس الص ــ�اجئ تعك ــول إىل نت ــال للوص ــدور فّع ــام ب ــة يف القي ــوالء و اجلدي ــ�ة و ال ــؤولية الوطني ــعار املس استش
اإلجيابيــ�ة لتقــدم النظــام التعليــي يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية، و بــذل قصــارى اجلهــد يف االســتعداد و تهيئــ�ة 
املــدارس و ضمــان اجلــودة العاليــة و قيــاس التقــدم أواًل بــأول .. و االســتعانة بوســائل مســتدامة األثــر و تقديــم 
 :TIMSS تقاريــر تفصيليــة تدعــم احلصــول علــى قفــزات إجيابيــ�ة دوريــًا .. لــذا ســيتم مــا يلــي بعــد إعــالن نتــ�اجئ

نشر و إعالن نت�اجئ املدارس الي تشارك يف االختب�ارات الدولية.. 1

تكريم املدارس الي حتقق مستوى دويل متقدم و عايل مما يزيد من مستوى الدافعية لدى املدارس.. 2

زيادة الوعي بأهمية االختب�ارات و تعميم التجارب الناجحة.. 3

دور أولياء األمور: 
التعليــي  النظــام  بي�اناتهــا داخــل وخــارج  نت�اجئهــا و  توعيــة املجتمــع بأهميــة هــذه االختبــ�ارات و مشــاركة 
ومؤسســاته، و حــّث أوليــاء األمــور علــى تشــجيع أبن�ائهــم و بن�اتهــم علــى إجــراء االختب�ار بشــكل جــدي، و االجتهاد 
يف اإلجابــة علــى جميــع األســئلة الــواردة يف االختبــ�ارات، كمــا ينبغــي التأكيد علــى دور الطــالب يف تمثيــ�ل وطنهم، 
و أْن نوضــح لهــم مــدى فخرنــا و اعزتازنــا بتمثيــ�ل بالدنــا يف مثــل هــذه االختبــ�ارات العامليــة، و كما نعلم أن مشــاركة 
اململكــة يف منافســات عامليــة جيــب أن ينــ�ال مــن اإلعــداد و التهيئــ�ة بمــا يتن�اســب و أهميــة املشــاركة، حيــث إّن 
الدرجــات الــي حيصــل عليهــا الطــالب يف هــذه االختبــ�ارات تعكــس مســتوى التعليــم للرياضيــات و العلــوم يف 
اململكــة العربيــ�ة الســعودية مقارنــًة بالــدول األخــرى املشــاركة .. لــذا فمــن األهميــة بمــكان رفــع مســتوى الوعــي 

لــدى الطــالب و أوليــاء األمــور لزيــادة جّديــة و تفاعــل الطــالب مــع االختبــ�ارات.

واقع دراسة Timss في المملكة العربية السعودية

أسباب ضعف النتائج 
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فراير -استعراض األطر يف االجتماع األول ملنسقي البحوث الوطني�ة.

مايو -إدارة eTIMSS  pilot )النسخة الرقمية( يف الدول املشاركة.
سبتمر -نشر أطر TIMSS 2019 عر شبكة اإلنرتنت.

مارس -اختب�ار ميداين ألدوات التقييم.2018
أكتوبر -جمع البي�انات من الدول املشاركة.

أبريل -جمع البي�انات من الدول املشاركة.2019
ديسمر -إصدار النت�اجئ الدولية يف الرياضيات و العلوم.2020

49

مـن

انخفض 
التصنيف عاليمًا

مـن

انخفض 
التصنيف عــربيًا

انخفض 
التصنيف عاليمًا

إلى

العلوم الرياضيات

منها ٧ عربية

الـمـركز األخـيـر

انخفض 
التصنيف عــربيًا

الـمـركز األخـيـرإلى

منها ١٠عربية
473939

20112015

1
نتائج مشاركة المملكة في االختبارات الدولية

ُصنفت المملكة ضمن الدول األكثر انخفاضًا عالميًا في معدالت اإلنجاز في الرياضيات والعلوم مابين دورتي

عدد الدول المشاركة عدد الدول المشاركة
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TIMSS 2019 خطة عمل المنظمة  الختبارات
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الصف الثاني متوسط )رياضيات(

بعــد املحتــوى وفــق  تبــى األســئلة يف  البعديــن، حيــث  النســي يف كال  الــوزن  بنــ�اء األســئلة لتحقــق  ويتــم 
ــف ضمــن أحــد مجــاالت بعــد املحتــوى، ويف الوقــت نفســه ضمــن  مســتويات بعــد التفكــري، أي أن الســؤال ُيصنَّ

ــري. ــد التفك ــتويات بع ــد مس أح
يف إطــار تقييــم االجتاهــات الدوليــة يف الرياضيــات واملخصــص لطــالب الصــف الرابــع: تــم تقســيم املحتــوى إىل 
أربعــة  مجــاالت، كمــا تــم تقســيم مســتويات التفكــري املتوقعــة مــن الطــالب إىل ثالثــة مســتويات وتــم حتديــد 

الــوزن النســي لهــا كمــا هــو مبــني يف اجلــدول التــايل:

اختبــ�ارات    تتن�اولهــا  الــي  املحتــوى  مجــاالت 
الرياضيــات  مــادة  اختبــ�ار  يف   TIMSS 2019

املتوســط: الثــاين  للصــف 

الطــالب  مــن  املتوقعــة  التفكــري  مســتويات 
TIMSS 2019 يف اختبــ�ار مــادة  يف اختبــ�ارات 

املتوســط: الثــاين  للصــف  الرياضيــات 

مادة الرياضيات
الصف الثاني متوسط

MATHEMATICS

بنية االختبارات

بعد التفكيربعد المحتوى

TIMSS 2019
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مجاالت المحتوى في اختبار مادة الرياضيات للصف الثاني متوسط

الجبر

البيانات واالحتماالت
٪٢٠

األعداد
٪٣٠

٪٢٠٪٣٠
الهندسة

المعرفة
٪٣٥

التطبيق
٪٤٠

اإلستدالل
٪٢٥

مستويات التفكير

TIMSS 2019بنية اختبارات 
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فيمــا يلــي نعــرض املجــاالت املتعلقــة باملحتــوى واملطبقــة يف مــادة الرياضيــات املوجهــة لطــالب الصــف الثــاين 
املتوســط:

األعداد: 30 ٪
العدد هو األساس لمادة الرياضيات، ويتضمن مجال األعداد املجاالت الفرعية اآلتي�ة:

الوزن النسبيالمجال الفرعي

10 ٪األعداد الصحيحة

10 ٪الكسور االعتي�ادية والعشرية

10 ٪النسبة والتن�اسب والنسبة املئوية

 30 ٪املجموع

يف الصــف الثــاين املتوســط البــد أن يكــون الطــالب قــد اكتســبوا كفــاءة عاليــة يف التعامــل مــع األعــداد الكليــة، 
وأيًضــا قــد توســعوا بمعرفــة األعــداد النســبي�ة )األعــداد الصحيحــة والكســور االعتي�اديــة والكســور العشــرية(. 

كذلك البد أن يكون الطالب قادرين على فهم األعداد الصحيحة وإجراء احلسابات عليها. 	 
البد أن يفهم الطالب أن الكسر االعتي�ادي )أو العشري( له كيان )أو وجود( مثل العدد الكلي.	 
ــع 	  ــبي�ة، م ــداد النس ــددة لألع ــ�الت املتع ــني التمثي ــروق ب ــزي الف ــى تمي ــن عل ــوا قادري ــد أن يكون ــالب الب  والط

ــك. ــا والتبريــر لذل ــل بينه التحوي
وكذلك على حل مسائل تتضمن النسب والتن�اسب والنسبة املئوية.	 

األعداد الصحيحة:
إظهــار فهمــًا خلصائــص األعــداد والعمليــات، وإجيــاد واســتعمال املضاعفــات والقواســم )العوامــل(، 	 

ــات  ــة للمربع ــذور الرتبيعي ــاد اجل ــدد، وإجي ــة لع ــة املوجب ــوى الصحيح ــاد الق ــة، وإجي ــداد األولي ــزي األع وتمي
ــة. ــداد كلي ــة ألع ــذور تربيعي ــن ج ــائل تتضم ــل مس 1، وح ــى 44 ــة ح الكامل

إجــراء العمليــات علــى األعــداد الصحيحــة وحــل املســائل عليهــا باســتعمال خــط األعــداد أو النمــاذج األخرى 	 
)مثــل اخلســارة والــرحب ودرجات احلــرارة(.

 الكسور االعتيادية والعشرية:
اســتخدام النمــاذج والتمثيــ�الت املختلفــة ملقارنــة الكســور االعتي�اديــة  والعشــرية وترتيبهــا ، وحتديــد 	 

املتكافئــة. الكســور االعتي�اديــة والعشــرية 
إجراء العمليات على الكسور االعتي�ادية والعشرية، وتضمينها يف مسائل حياتي�ة.	 

النسبة والتناسب والنسبة المئوية:
ــيم 	  ــب ، وتقس ــتعمال النس ــاة باس ــاالت( معط ــف )ح ــة مواق ــا ، ونمذج ــة وإجياده ــب املتكافئ ــزي النس تمي

ــاة. ــبة املعط ــب النس ــى حس ــة عل كمي
ــور 	  ــة والكس ــب املئوي ــني النس ــل ب ــك التحوي ــا يف ذل ــة بم ــب املئوي ــب أو النس ــن التن�اس ــائل تتضم ــل مس ح

ــرية. ــور العش ــة والكس االعتي�ادي

الجبر: ٪30:
يتضمن مجال اجلر املجاالت الفرعية التالية:

الوزن النسبيالمجال الفرعي

20 ٪العبارات والعمليات واملعادالت

10 ٪العالقات والدوال

30٪املجموع
على الطالب أن يكونوا قادرين على حل مسائل حياتي�ة باستخدام نماذج اجلر.	 
وعليهم كذلك شرح العالقات الي تتضمن مفاهيم جرية. 	 
ــري 	  ــة متغ ــادرون بمعرف ــم ق ــني فإنه ــا كميت ــة فيه ــاك صيغ ــون هن ــا تك ــه عندم ــوا أن ــم أن يفهم ــك عليه وكذل

ــا. ــر جري ــري اآلخ ــاد املتغ إجي
االســتيعاب املفاهيــي للطــالب جيــب أن يشــمل املعــادالت اخلطيــة حلســاب األشــياء الــي تزتايــد بمعــدل 	 

ثابــت )مثــل امليــل(.
وعلــى الطــالب أن يدركــوا أن الــدوال يمكــن أن تســتخدم لوصــف مــا الــذي حيصــل ملتغــري عندمــا يتغــري آخــر 	 

لــه عالقــة بــه.

TIMSS مجاالت المحتوى في اختبار
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العبارات والعمليات والمعادالت:

إجياد قيمة عبارة أو صيغة بمعلومية قيمة املتغري فيها.
تبسيط عبارات جرية تتضمن جمع وضرب وقوى، ومقارنة العبارات لتحديد ما إذا كانت متكافئة.

كتابة عبارات ومعادالت ومتب�اين�ات تمثل مسائل حياتي�ة.
ــذج  ــي تنم ــك ال ــك تل ــا يف ذل ــن. بم ــة يف متغيري ــادالت اخلطي ــة املع ــة، وأنظم ــ�ات خطي ــادالت ومتب�اين ــل مع ح

ــ�ة. ــائل احلياتي املس

العالقات والدوال:
ــد 	  ــات، وحتدي ــ�ة والكلم ــوم البي�اني ــداول والرس ــا باجل ــريها وربطه ــة وتفس ــدوال اخلطي ــ�الت ال ــاء تمثي إنش

ــع. ــل واملقاط ــك املي ــا يف ذل ــة بم ــدوال اخلطي ــواص ال خ
ــوم 	  ــداول والرس ــا باجل ــريها وربطه ــة( وتفس ــل الرتبيعي ــيطة )مث ــة بس ــري خطي ــدوال غ ــ�الت ل ــاء تمثي إنش

البي�انيــ�ة والكلمــات، وتوســيع األنمــاط يف متت�ابعــة تســتخدم األعــداد أو الكلمــات أو العبــارات اجلريــة.

الهندسة: ٪20
يتضمن مجال الهندسة املجاالت الفرعية التالية: 

الوزن النسبيالمجال الفرعي

20 ٪األشكال الهندسية والقياسات
 20 ٪املجموع

ــ�ة 	  ــكال ثن�ائي ــف األش ــواص مختل ــل خ ــى حتلي ــن عل ــون قادري ــد أن يك ــط الب ــاين املتوس ــف الث ــالب الص ط
وثالثيــ�ة األبعــاد، وحســاب املحيطــات واملســاحات واحلجــوم. 

ــوا قادريــن علــى حــل مســائل وتقديــم تفســريات مبنيــ�ة علــى العالقــات الهندســية مثــل 	  وعليهــم أن يكون
ــورث. ــة فيث�اغ ــابه ونظري ــق والتش التطاب

األشكال الهندسية والقياسات:	 
تميــزي الزوايــا واملســتقيمات ورســمها ، واســتعمال العالقــة بــني الزوايــا واملســتقيمات علــى األشــكال 	 

الهندســية حلــل املســائل، بمــا يف ذلــك تلــك الــي تتضمــن قيــاس الزوايــا وأطــوال القطــع املســتقيمة. وحــل 
ــدايث. ــتوى اإلح ــى املس ــاط عل ــب نق ــائل تتطل مس

ــي 	  ــك ال ــك تل ــا يف ذل ــائل، بم ــل املس ــية حل ــا الهندس ــتخدام خواصه ــاد واس ــ�ة األبع ــكال ثن�ائي ــد األش حتدي
تتطلــب حســاب املحيــط، محيــط الدائــرة، املســاحة، نظريــة فيث�اغــورث.

ــزي 	  ــتوى، وتمي ــدوران( يف املس ــكاس، وال ــحاب ، واالنع ــية )االنس ــالت الهندس ــم التحوي ــى رس ــرف عل التع
ــك. ــى ذل ــائل عل ــل مس ــابهة وح ــة واملتش ــتطيالت املتطابق ــات واملس املثلث

البيانات واالحتماالت: ٪20
يت�ألف مجال البي�انات واالحتماالت من املجاالت الفرعية التالية:

الوزن النسبيالمجال الفرعي

15٪البي�انات
5٪االحتماالت

20٪املجموع

يف الصــف الثــاين املتوســط ُتســتكمل األشــكال التقليديــة لعــرض البي�انــات )التمثيــ�ل باألعمــدة، التمثيــ�ل 
باخلطــوط، القطاعــات الدائريــة، والرســوم التوضيحيــة( بتمثيــ�الت جديــدة الصيغــة )مثــل اإلنفوجرافــك(. 

البد أن يكون الطالب قادرين على قراءة واستخالص املعلومات من مختلف أشكال عرض البي�انات.

البيانات:
قــراءة وتفســري البي�انــات مــن مصــدر أو أكــر حلــل املســائل )مثــل االســتنت�اج واالســتقراء وعمــل املقارنــات 	 

واســتخالص النتــ�اجئ(.
حتديد الطريقة األنسب جلمع البي�انات وتنظيمها وتمثيلها؛ لإلجابة على األسئلة.	 
حســاب واســتخدام التفســري االحصــايئ للمتوســط والوســيط واملنــوال واملــدى لتلخيــص وتوزيــع البي�انــات، 	 

وحتديــد أثــر انتشــار البي�انــات والقيــم املتطرفــة.

االحتماالت:

لألحداث البسيطة واملركبة:
إجياد االحتمال النظري )املعتمد على النت�اجئ متساوية االحتمال( 	 
تقدير االحتمال التجريي )املعتمد على نت�اجئ التجارب(.	 
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يف الصف الثاين املتوسط:
يف االختبــ�ارات الورقيــة: يســمح باســتخدام اآللــة احلاســبة البســيطة الــي جتــري العمليــات األربــع واجلــذر 	 

الرتبيعــي.
ــيطة 	  ــبة بس ــة حاس ــاك آل ــتكون هن ــبة وس ــة احلاس ــتخدام اآلل ــمح باس ــ�ة: ال يس ــ�ارات االلكرتوني يف االختب

ــة.  ــى الشاش عل
األسئلة ال تتطلب استخدام اآللة احلاسبة.	 

ثانيًا: مستوى التطبيق:

يركــز علــى قــدرة املتعلمــني علــى تطبيــق املعرفــة واالســتيعاب املفاهيــي حلــل املشــكالت أو اإلجابــة علــى 
ــي: ــا يل ــن م ــئلة، ويتضم األس

املشــكالت االختيار حلــل  والفعالــة  املناســبة  العمليات/األدوات/االســرتاتيجيات  اختيــ�ار 
للحــل( وشــائعة  معروفــة  طــرق  )لهــا  المألوفــة 

التمثيل/ 
النمذجة

عــرض البي�انــات يف جــداول أو رســوم، تكوين معــادالت أو متب�اين�ات أو أشــكال هندســية أو 
رســومات لنمذجــة املشــكالت، توليــد تمثيــ�الت متكافئة للكميــات والعالقــات الرياضية.

تنفيــذ االســرتاتيجيات والعمليــات حلــل املشــكالت الــي تنطــوي علــى مفاهيــم وإجــراءات التنفيذ
رياضيــة مألوفــة.

ثالثًا: مستوى االستدالل )أساليب التفكير(:

ــددة  ــاكل متع ــدة واملش ــياقات املعق ــة، والس ــري المألوف ــاالت غ ــمل احل ــ�ة ليش ــكالت الروتيني ــل املش ــاوز ح يتج
ــي: ــا يل ــن م ــوات، و يتضم اخلط

حتديد/ أو وصف/ أو استخدام العالقات بني األعداد والعبارات واملعادالت التحليل
واألشكال.

عمل روابط بني عناصر املعرفة املختلفة، التمثي�الت املرتابطة واإلجراءات حلل الدمج/ التركيب
املشكالت.

تقييم اسرتاتيجيات وحلول املشكالت البديلة.التقييم

التوصل إىل استنت�اجات صحيحة على أساس املعلومات واألدلة.استخالص االستنتاجات

إعادة صياغة النت�اجئ يف صيغ أكر عمومية وأوسع تطبيًقا.التعميم

تقديم احلجج أو املسوغات الرياضية الي تدعم احلل أو االسرتاتيجية.  التبرير

TIMSS استخدام اآللة الحاسبة في اختبارات

أواًل: مستوى المعرفة:

يشمل احلقائق واملفاهيم واإلجراءات الي حيتاج املتعلمون معرفتها ويتضمن ما يلي:

استدعاء التعريفات، املصطلحات، خصائص األعداد، اخلصائص الهندسية، االستدعاء
وحدات القياس، والرموز )مثل: أ × ب = أب، أ + أ + أ = 3أ(

التمييز
تميزي )األعداد، العبارات، األشكال والكميات(، تميزي القيم املتكافئة رياضًيا )مثل 

الكسور االعتي�ادية والعشرية املتكافئة، النسبة والتن�اسب، االجتاهات املختلفة 
لألشكال الهندسية البسيطة(

تصنيف األعداد، والعبارات، والكميات، واألشكال وفق خصائص مشرتكة. التصنيف/الترتيب

الحساب
تنفيذ إجراءات خوارزمية تشمل العمليات األربع )+، -، ×، ÷( أو مزيج منها على 

مجموعات األعداد الكلية، الصحيحة، الكسور االعتي�ادية والعشرية. تنفيذ 
إجراءات جرية عادية. 

استخراج معلومات من رسوم بي�اني�ة، جداول، نصوص، أو مصادر أخرى. االستخراج
استخدام أدوات القياس، واختي�ار وحدة القياس املناسبة.القياس

TIMSS مستويات التفكير في اختبارات
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لقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل نظــرا للحاجــة الماســة لــه، حيــث يعطــي فكــرة عامــة عــن دراســة االجتاهــات الدوليــة 
للعلــوم والرياضيــات، وعــن املحتــوى الريــايض اإلدراكــي الــذي تصنــف وفــق الدراســة، كمــا يعطــي تنوعًا واســعًا 

ألســئلة االختبــ�ارات الدوليــة يف الرياضيــات يف مجاالتهــا املختلفــة، لذلــك ينبغــي مراعــاة اآليت:
االطالع بعمق على محتويات هذا الدليل.	 
تدريب الطلبة على نماذج األسئلة، ومحاكاتها يف بن�اء أسئلة جديدة.	 
كما يعطي تنوعًا واسعًا ألسئلة االختب�ارات الدولية يف الرياضيات والعلوم يف مجاالتها املختلفة	 
تطوير أساليب التقويم املتبعة لتتوافق مع طريقة التقويم املستخدمة يف االختب�ارات الدولية. 	 
مناقشــة إي إجابــة ُتَقــدم مــن املتعلمــني وتفســري اإلجابــة بأكــر مــن طريقــة للحــل إن أمكــن، وعــدم االكتفــاء 	 

باإلجابــة فقــط وإن لــم يطلــب تفســري اإلجابــة يف الســؤال.
ــم 	  ــع بعضه ــول م ــالب للحل ــة الط ــة إىل مناقش ــالب وباإلضاف ــع الط ــوار م ــة واحل ــة املناقش ــل طريق تفعي

ــض. البع
االطالع بشكل مستمر على ما يستجد يف موضوع االختب�ارات الدولية يف مواقع الشبكة العنكبوتي�ة.	 
توعيــة الطلبــة بأهميــة االختبــ�ارات الدوليــة وحتفزيهــم مــن خــالل املســابقات الــي توظــف املهــارات 	 

األساســية الــي تبــى عليهــا االختبــ�ارات الدوليــة.
عقــد اختبــ�ارات تدريبيــ�ة مشــابهة وتنظيــم مســابقات بــني فصــول الصــف الرابــع يف املدرســة تتضمــن هــذه 	 

األســئلة أو جــزء منهــا أو أســئلة مشــابهة لهــا.

توجيهات للمعلمين
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 ،TIMSS 2015 إضــاءات حــول نتــ�اجئ دول اخلليــج يف دراســة التوجهــات الدوليــة يف العلــوم والرياضيــات
برنامــج الدراســات الدوليــة يف مركــز التمــزي البحــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات جبامعــة امللــك ســعود، 

1هـــ بالتعــاون مــع هيئــ�ة تقويــم التعليــم، ربيــع األول 438
 

درويــش، عطــا حســن، مهــا محمــد الشــقرة، و نهــاد حاتــم شــقورة. »أثــر توظيــف اســرتاتيجية ويتلــى يف تنميــة 
بعــض مهــارات التفكــري املتضمنــة يف اختبــ�ارات Timss يف العلــوم لــدى طالبــات الصــف الثامــن بغزة.” مجلــة 
البحــوث والدراســات اإلنســاني�ة الفلســطيني�ة: جمعيــة البحــوث والدراســات اإلنســاني�ة الفلســطيني�ة ع22 

.155 - 126 :)2014(

ــات  ــي الرياضي ــدى معل ــة ل ــات التقويمي ــزه. »املمارس ــان تغ ــد بوزي ــالمة، و أمحم ــن س ــماعيل ب ــان، إس الرص
دراســة   :TIMSS  2007 اختبــ�ار  يف  اجلنوبيــ�ة  الكوريــة  للعينــ�ة  الرياضيــات  ومعلــي  الســعودية  للعينــ�ة 
مقارنة.” رســالة الرتبيــ�ة وعلــم النفــس: جامعــة امللــك ســعود - الهيئــ�ة الســعودية للعلــوم التربوية والنفســية ع 

 .53 - 25 :)2012( 39
احلقيبــ�ة التدريبيــ�ة لالختبــ�ارات الدوليــة TIMSS2019  ، إعــداد إدارة االختبــ�ارات الوطنيــ�ة و الدوليــة، املركــز 

الوطــي للقيــاس، هيئــ�ة تقويــم التعليــم و التدريــب.

 TIMSS 2019 Science FRAMEWORKS, TIMSS & PIRLS International Study Center,
.Lynch School of Education, BOSTON COIIEGE

 TIMSS 2019 Mathematics FRAMEWORKS, TIMSS & PIRLS International Study Center,
 Lynch School of Education, BOSTON COLLEGE

!

 

الــمــراجــع
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