
 � ������� ���������� ��������
 ����   �
���	���� ������������
 �����  ���
������  ���������
 ��������� ���� � ��������

�  ��� �
	����

Trends in 
International

Mathematics and 
Science Study

TIMSS دليل اختبارات 

مادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائى



اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات 2

TIMSSدليل اختبارات

MATHEMATICS
SCIENCE



3اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات

TIMSSدليل اختبارات

MATHEMATICS
SCIENCE



اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات 4

الفهرس

MATHEMATICS
SCIENCE



5اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات

الفهرس

MATHEMATICS
SCIENCE

كلمة معايل الوزير................................................................................................ 6 CCCCCCCC
املقدمة........................................................................................................... 7
9 ............................................................................................... األهداف اخلاصة

10 ...................................................................................... TIMSS التعريف بدراسة
11 ......................................................................................... TIMSS أهداف دراسة

13 .......................................................................................... TIMSS أدوات دراسة
17 .....................................................................................TIMSS فلسفة بن�اء أسئلة
18 ............................................................ واقع دراسة TIMSS يف اململكة العربي�ة السعودية
20 ................................................................ TIMSS 2019 خطة عمل املنظمة  الختب�ارات
22 ................................................................... مادة الرياضيات الصف الرابع )رياضيات(

23 ..................................................................................TIMSS 2019 بني�ة اختب�ارات
24 ............................................................................TIMSS مجاالت املحتوى يف اختب�ار
28 ............................................................................................. توجيهات للمعلمني
مالحق واملراجع.................................................................................................. 30
الــمــراجــع....................................................................................................... 35



اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات 6

ــام  ــم الع ــم التعلي ــرورة تطويــر نظ ــى ض ــ�ة 2030 عل ــة الوطني ــني الرؤي ــد مضام  تؤك
ــق  ــه، ولتحقي ــي، وتنويع ــاد الوط ــة االقتص ــع عجل ــعودية لدف ــ�ة الس ــة العربي يف اململك
الــدور  هــذا  تستشــرف  وهــي  والــوزارة  الســعودي.  للمجتمــع  املســتدامة  التنميــة 
ــم  ــم وقي ــتيعاب مفاهي ــعى إىل اس ــم، تس ــر التعلي ــرتها 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.
وحيــث إّن االختبــ�ارات الدوليــة مــن أهــم األدوات العلميــة ذات املصداقيــة العاليــة يف تقويــم واقــع التعليــم، 
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

العلــوم والرياضيــات وحتديثهــا، وكذلــك يف تطويــر برامــج التنميــة املهنيــ�ة إلعــداد املعلمــني وتأهيلهــم.
فقــد حرصــت الــوزارة علــى املشــاركة يف دراســة االجتاهــات الدوليــة يف الرياضيــات والعلــوم )TIMSS( لهــذا 
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 التغيــر املنشــود، واســتثمار التدابــر الــي يتــم العمــل عليهــا يف 

هــذا املجــال. 
ويف هــذا اإلطــار، عملــت الــوزارة علــى إعــداد هــذا الدليــل للمســاعدة علــى نشــر ثقافــة االختبــ�ارات واملقاييس 
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 ومعلميهم وأوليــاء أمورهــم ومجتمعنا بأســره 
إىل االهتمــام باملشــاركة الفعالــة وبــذل قصــارى اجلهــد يف االســتعداد والتهيئــ�ة خلــوض املنافســة يف االختبــ�ارات 
الدوليــة، وحتقيــق نتــ�اجئ جيــدة، وإبــراز اإلمكانــات الكبــرة الــي يمتلكهــا أبنــ�اء هــذا الوطــن، ولتعزيــز مكانــة بالدنــا 

الغاليــة بــني دول العالــم املتقــدم معرفًيــا.
وهللا املوفق.

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

.)IEA) International Association for Evaluation of Educational Achievement

  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

و االختبــ�ارات ال تهــدف بالدرجــة األوىل إىل تقييــم طلبــة أو مــدارس محــددة بعينهــا، وإنمــا تهــدف إىل تقييــم 
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 

20 كأحــد مؤشــرات أداء كفــاءة النظــام التعليــي الســعودي. يف الدراســة الدوليــة TIMSS حبلــول عــام 20

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.

المقدمة
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ــالل  ــن خ ــرية، م ــا البش ــدرات موارده ــث ق ــة و حتدي ــى تنمي ــي عل ــا مب ــم و تقّدمه ــّور األم ــم إن تط ــا نعل و كم
مهــارات القــرن الواحــد و العشــرين .. و الــي ال تتــ�أّت إال بتطــّور و حتديــث نوعيــة التعليــم و التعّلم فيها، 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 معايــر 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 الــدول املتقدمــة يف تدريــس العلــوم و الرياضيــات لرفــع مســتويات القــدرات و التفكــر بنمــط علــي ُمتقــن و 

مــدروس، و بمعاجلــة نقــاط الضعــف و تعزيــز نقــاط القــوة ممــا ســينعكس إجيابــًا علــى نــواجت التعليــم.
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ــة  ــتلعبه اململك ــذي س ــدور ال ــة و ال ــذه الدراس ــة ه ــخ و أهمي ــى تاري ــز عل ــذي يرك ــل ال ــذا الدلي ــك ه ــني يدي و ب
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 غرهــا(، 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 ــراد ع ــواردة يف TIMSS 2019، و إي ال
ــني  ــف املعلم ــة ..  لتعري ــة احلالي ــردات الدراس ــع مف ــمل جمي ــي تش ــئلة ال ــن األس ــرة 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 دورة 2019.
نأمــل أن تســتفيد مــن هــذا الدليــل مشــرفًا كنــت أو معلمــًا أو عضــوًا يف املنظومــة التعليميــة و الــذي يســهم يف 

تغيــر ممارســاتك اليوميــة .. و يكــون إضافــة جيــدة يف مجــال التعليــم بالتقويــم.

األهداف الخاصة

تـدريــبإكـســابتـعـويـدقـيـاس

TIMSSأهداف االختبارات الدولية
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ــالل  ــن خ ــداع م ــر و اإلب ــالب يف التفك ــاه الط ــدد اجت ــني حت ــم مادت ــي أه ــات ه ــوم و الرياضي ــادة العل ــون م ك
اســتخدام جميــع أنــواع التفكــر 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 .. بهــدف تقييــم كل دولــة إلجنــازات طلبتهــا يف العلــوم و الرياضيــات بمراحــل التعليــم العــام املختلفــة، 
هــذا وقــد وضــع مشــروع )TIMSS( مجموعــة مــن االختبــ�ارات لوصــف تعّلــم الطلبــة و احلصــول علــى بي�انــات 

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

TIMSS التعريف بدراسة

TIMSSأهمية تطبيق االختبارات الدولية                  في المملكة

 : ��� ��� ������� ��� ������ TIMSS ����
�� 	��������� �����
 �������� ����� ����� �� �������� ���� �������� �������� ������� 	�������� ����� � �����

������� ������ ����� � � ����� 	�������� ���� � ������
 ���� �������� � ������� 	���������� ��� ����� ������� � �
����� �
��� ������ ����� ��
����

 ����� ��
��
 ���� ���������� ��
������� �������� ������ � ��������� ��������� �������¡�� 	����¢£� ��������

 ¤� �� ¥���� ���� � 	��¢£� ¦��
 ¦���§�،	�������� � � ������ ������ � ������� ©ª �����£� «����� �� «��¬®¯� ����¯ ©ª � ��° ��
 ���±²��� 	��������� ³����� � ������� ��
���� ´������ ���� 	����������� ´������ ������� µ���

������ �
� ����� «��¶ 	�
�� ·�£� ���� ���� ���������
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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 املتعلمــني.

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

عرف Terence Dave S. Peling  هذه املناهج بالتايل :

1 . )Intended Curriculum( :املنهج املقصود
يشر 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
يشر 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 كبر.

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 يشر إىل قياس األداء فيما يتعلق باألهداف و األنشطة.	 
يتم وصفه عادة من خالل درجات االختب�ار و مؤشرات األداء األخرى.	 

TIMSS أهداف دراسة

ImplementedIntended

TIMSS CURRICULUM MODEL

CURR ICULUM CURR ICULUM CURR ICULUM
Attained

1 2 3National, Social, and 

Educational Contexts

Home, School, Teacher 

and Classroom Contexts

Student Achievment 

and Attitudes
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و تهــدف دراســة TIMSS إىل اكتشــاف العالقــة بــني مســتويات املنهــج الســابقة، يف محاولــة لكشــف 
ــا يف نــواجت 

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

ــة: ــداف التالي ــة إىل األه ــة، باإلضاف ــة التربوي األنظم
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 التغير 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 ــر 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 ــر اإلصالح تأث

CURRICULUM 

Implemented

Achieved

The Relationship Of The Three Types Of Curriculum
Intended
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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.	 

TIMSS أدوات دراسة

أوًال : كراسات االختبار

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

°� ±�¤�

ثانيًا : استبانة الدراسة

������ �²��������¬��� �©�« �²������

ª���� �²��������³� ´� �²������

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

 ����� �������� ���� ���� � ������� ����
�����	 �����
��	 ������ ��
���� ������ �������
�� ���� �������
���� � 	�� �� �� ���

 ��������	 ������� ���� ����� ����� ��������� ������� ���� �������� ������ �������� �������� �������
 �� �������� ���� ������� �������� ������� ����	 �������¡¢£ ������� 	� ��������� ���¤�¤¥	

. ��§�� ��� 	� ��§��� ��¤� ����

 ¨����¤�� ����������� ©ª�« ������ 	� ����������¬ ���« 	� �¤®¯����� �������� �����
�������� �����¤�� ������������° ������ ��±	 « ³������� » �µ���

مجاالت املحتوى العليم لالختب�ار
الصف 

العلومالرياضياتالدرايس

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

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

35٪40٪ التطبيق
30٪20٪االستدالل

أنواع الفقرات يف االختب�ار
اإلجابات القصرة )٪(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 كبر يف رفع مستوى حتصيل املتعلمني.. 3

بيئ�ة التعلم اآلمنة، وحب املتعلم للمدرسة و شعورهم باألمان فيها له أثر كبر 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 ...(.

ــا  ــ�ار الــدويل وجدن و بنظــرة شــاملة فاحصــة لكيفيــة تعامــل املجتمــع التعليــي و مؤسســاته مــع هــذا االختب
ــي  ــام التعلي ــاءة النظ ــر كف ــود بمؤش ــة الصع ــالل رحل ــ�ار خ ــني االعتب ــا بع ــي أخذه ــي ينبغ ــور ال ــن األم ــًا م بعض

ــي: 20، و ه ــول 20 ــي حبل الوط
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.

واقع دراسة Timss في المملكة العربية السعودية

أسباب ضعف النتائج 
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: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 :
استشــعار املســؤولية الوطنيــ�ة و الــوالء و اجلديــة يف القيــام بــدور فّعــال للوصــول إىل نتــ�اجئ تعكــس الصــورة 
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: 
ــي  ــل وخــارج النظــام التعلي ــا داخ ــا و بي�اناته ــاركة نت�اجئه ــة هــذه االختبــ�ارات و مش ــع بأهمي ــة املجتم توعي
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.



اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات 20

2017
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

منها ٨ عربية

مـن

انخفض 
التصنيف عاليمًا

مـن

انخفض 
التصنيف عــربيًا

انخفض 
التصنيف عاليمًا

من

منها ١٠عربية

انخفض 
التصنيف عــربيًا

TIMSS 2019 خطة عمل المنظمة  الختبارات
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مادة الرياضيات الصف الرابع )رياضيات(

مادة الرياضيات
الصف الرابع االبتدائي

MATHEMATICS
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ــي  ــوزن النس ــق ال ــئلة لتحق ــ�اء األس ــم بن ويت
يف كال البعديــن، حيــث تبــى األســئلة يف بعــد 
أي  التفكــر،  بعــد  مســتويات  وفــق  املحتــوى 
مجــاالت  أحــد  ضمــن  ــف  ُيصنَّ الســؤال  أن 
ــد  ــن أح ــه ضم ــت نفس ــوى، ويف الوق ــد املحت بع

التفكــر. بعــد  مســتويات 
يف  الدوليــة  االجتاهــات  تقييــم  إطــار  يف 
الصــف  لطــالب  املخصــص  و  الرياضيــات 
ثــالث  إىل  املحتــوى  تقســيم  تــم   .. الرابــع 
مجــاالت، كمــا تــم تقســيم مســتويات التفكــر 
الطــالب إىل ثالثــة مســتويات   املتوقعــة مــن 
وتــم حتديــد الــوزن النســي لهــا كمــا هــو مبــني يف 

التــايل: الرســم 

مادة الرياضيات
الصف الرابع االبتدائي

MATHEMATICS

بنية االختبارات

بعد التفكيربعد المحتوى

TIMSS 2019
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مجاالت المحتوى في اختبار مادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي

األعداد
٪٢٠٪٥٠

٪٣٠

األشكال الهندسية 
والقياس

األشكال الهندسية 
والقياس

أواًل: مجاالت املحتوى

المعرفة
٪٤٠

التطبيق
٪٤٠

اإلستدالل
٪٢٠

مستويات التفكير

ثاني�ًا: مستويات التفكر 

TIMSS 2019بنية اختبارات 
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ــف  ــالب الص ــة لط ــات املوجه ــادة الرياضي ــة يف م ــوى واملطبق ــة باملحت ــاالت املتعلق ــرض املج ــي نع ــا يل فيم
ــع: الراب

األعداد 50 ٪ :
العــدد هــو األســاس لمــادة الرياضيــات يف املرحلــة االبت�دائيــ�ة، و يتضمــن مجــال األعــداد املجــاالت الفرعيــة 

مجال األعداد

الكسور والكسور 
العشرية

األعداد الكلية

٪٢٥ ٪١٠

العبارات، المعادالت 
البسيطة، والعالقات

٪١٥
اآلتيــ�ة:

تعــد دراســة األعــداد الكليــة هــي أفضــل طريقــة للتعــرف علــى العمليــات احلســابي�ة والــي تعــد مــن 
أساســيات الرياضيــات، ففــي الصــف الرابــع يبــ�دأ الطــالب بتعلــم طــرق العــد و إجــراء عمليــات اجلمــع والطــرح 
والضــرب والقســمة وحــل املســائل احلســابي�ة البســيطة، ويتــم اســتعمال األعــداد لفهــم العالقــة بــني وحــدات 
ــام  ــه نظ ــف من ــذي يت�أل ــدد   10 ال ــات الع ــم مضاعف ــم تعليمه ــدات كأن يت ــك الوح ــني تل ــل ب ــاس و التحوي القي
القيــاس  ووحــدات الزمــن )الســاعة والدقائــق والثــواين( والســنة والشــهر واليــوم وغرهــا مــن وحــدات القيــاس 

الزمــي والكــي.
ــر  ــيات اجل ــم أساس ــى فه ــزي أواًل عل ــك بالرتك ــر وذل ــم اجل ــة يف عل ــارات األولي ــًا امله ــالب أيض ــب الط يكتس
وتطويــر التفكــر اجلــري واملعــادالت البســيطة، والتــدرب علــى مســائل مثــل اســتخراج األعــداد الناقصــة مــن 
معادلــة بســيطة، واكتشــاف العــدد الناقــص واملجهــول واســتعمال اجلمــل اجلريــة لصياغــة معــادالت بســيطة 
ــددة  ــة مح ــاط عددي ــاف أنم ــى اكتش ــالب عل ــب الط ــن تدري ــا يمك ــابي�ة، كم ــة حس ــن عملي ــر م ــى أك ــوي عل حتت

ــات والروابــط بينهــا باســتعمال القواعــد اجلريــة يف صياغــة معــادالت عدديــة أخــرى وهكــذا. والعالق
يف تدريــس الكســور االعتي�اديــة و الكســور العشــرية فــإن الرتكــزي جيــب أن يكــون علــى تفســر تلــك الكســور 
وفهــم الكميــات والرمــوز الــي تمثلهــا ومقارنتهــا وجمعهــا وطرحهــا وحــل مســائل حياتيــ�ة بنــ�اًء علــى تلــك املعرفة.

أواًل : األعداد الكلية:
حتديــد القيمــة املزنليــة لرقــم يف عــدد ضمــن ســتة منــازل ، وكتابتــ�ه بالصيغــة اللفظيــة ، وتمثيلهــا بالرمــوز . 1

وخــط األعــداد واألشــكال والنمــاذج ، وترتيبهــا.
جمع األعداد وطرحها ضمن أربعة منازل، وتوظيفها يف حل مسائل رياضية.. 2

ــني، . 3 ــن مزنلت ــدد م ــني بع ــن مزنلت ــدد م ــرب ع ــدة، وض ــة واح ــن مزنل ــدد م ــازل بع ــة من ــن ثالث ــدد م ــرب ع ض
ــة.  ــائل الرياضي ــل املس ــا يف ح وتوظيفه

TIMSS مجاالت المحتوى في اختبار
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قسمة عدد من ثالثة منازل على عدد من مزنلة واحدة، وتوظيفها يف حل مسائل رياضية. 4
ــب . 5 ــل(، وتقري ــداد )العوام ــم األع ــات وقواس ــة ومضاعف ــة والفردي ــداد الزوجي ــن األع ــائل تتضم ــل مس ح

ــرة آالف(، والتقديــر. ــرب عش ــى أق ــداد )ح األع
الدمج بني خاصيتني أو أكر لألعداد أو العمليات حلل املسائل. 6

ثانيُا :  العبارات والمعادالت البسيطة و العالقات:
 	)13 +  = 17( :إجياد العدد املفقود أو العملية املفقودة يف جملة عددية مثل
كتابة عبارة أو جملة عددية لتمثي�ل املسائل الي تتضمن متغرات.	 
حتديــد العالقــات واســتخدامها يف األنمــاط املحــددة جيــدًا )كأن يتــم وصــف العالقــة بــني أزواج مــن 	 

األعــداد الكليــة أو بنــ�اء أزواج مــن األعــداد الكليــة بنــ�اًء علــى قاعــدة معطــاة(.

الكسور االعتي�ادية والعشرية:
تميزي الكسور االعتي�ادية باعتب�ارها جزء من كل أو عنصر من مجموعة.	 
تمثي�ل الكسور االعتي�ادية  بالكلمات)الصيغة اللفظية(  واألعداد والنماذج.	 
ــة، 	  ــائل الرياضي ــل املس ــا يف ح ــا، وتوظيفه ــا وطرحه ــورة، وجمعه ــط ص ــا بأبس ــور وترتيبه ــة الكس مقارن

)الكســور االعتي�اديــة مــن املمكــن أن تكــون مقاماتهــا: 2،3،4،5،6،8،10،12،100(
حتديــد القيمــة املزنليــة يف الكســور العشــرية، وتمثيلهــا باســتعمال الكلمــات )الصيغــة اللفظيــة ( 	 

والنمــاذج.  ) القياســية  )الصيغــة  واألعــداد 
 	 ، ، وترتيبهــا   العشــرية وتقريبهــا  الكســور  ، وترتيبهــا مقارنــة  العشــرية وتقريبهــا  الكســور  مقارنــة 

وتقريبهــا ، وجمعهــا وطرحهــا ، واســتعمالها يف حــل مســائل رياضيــة )الكســور العشــرية حتتــوي علــى 
ــط(. ــني فق ــة أو مزنلت مزنل

األشكال الهندسية والقياس ٪30:
حنــن محاطــون بأشــياء مــن مختلــف األشــكال واألحجــام، والهندســة تســاعدنا علــى تصــور وفهــم العالقــة 
بــني األشــكال وقياســاتها، فالقيــاس هــو التحديــد الكــي لســمات األشــياء والظواهــر )مثــل: الوقــت والطــول(، 

األشكال الهندسية والقياس
القياس

٪١٥
الهندسة

٪١٥
ويتضمــن مجــال األشــكال الهندســية والقيــاس املجــاالت الفرعيــة التاليــة:

ــل مســائل . 1 ــتخدام املســطرة يف القيــاس، وح ــن علــى اس ــد أن يكــون الطــالب قادري ويف الصــف الرابــع الب
تتضمــن الطــول والــوزن والســعة والزمــن، وحســاب املســاحات واملحيطــات ملضلعات بســيطة، واســتخدام 
املكعبــات إلجيــاد احلجــم، كذلــك البــد أن يكونــوا قادريــن علــى حتديــد خــواص وصفــات املســتقيمات 
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ــاد. ــ�ة األبع ــ�ة وثالثي ــكال ثن�ائي ــف األش ــا ومختل والزواي
واحلــس املــكاين هــو أحــد األجــزاء املهمــة يف الهندســة، والطــالب ســوف ُيســألون عــن وصــف ورســم وختيــل . 2

ــن  ــا م ــات وغره ــات واملربع ــتقيمة واملثلث ــوط املس ــا واخلط ــك الزواي ــا يف ذل ــة، بم ــية متنوع ــكال هندس أش
األشــكال متعــددة األضــالع، ليصبــح لديهــم القــدرة علــى إنشــاء وحتليــل األشــكال املعقــدة والتعــرف علــى 
مســارات املســتقيمات ورســم األشــكال املتن�اســقة ووصــف حــاالت دورانهــا وأوضاعهــا املختلفــة، والبــد أن 

يكونــوا قادريــن علــى حتليــل العالقــات الهندســية واســتخدامها يف حــل مســائل متنوعــة.

القياس:
قياس األطوال وتقديرها باستعمال وحدات الطول )ملم ، سم ، م ، كم ( ، وتوظيفها يف حل مسائل .	 
حــل مســائل علــى الكتلــة )جــم، كجــم( واحلجــم )مــل، ل( والوقــت )الدقائــق والســاعات( وحتديــد نــوع 	 

ومقــدار الوحــدة املناســبة وقــراءة التدريجــات.
حــل مســائل تتضمــن محيطــات املضلعــات، ومســاحات املســتطيالت، ومســاحة األشــكال بتغطيتهــا 	 

بمربعــات أو أجــزاء مــن مربعــات، واحلجــوم بمــلء اجلســم بمكعبــات.

الهندسة:
تميزي املستقيمات املتوازية واملتعامدة  ، ورسمها.. 1
تميزي الزوايا )حادة ، قائمة ، منفرجة ( ، ورسمها ، واملقارنة بني قياستها . . 2

استعمال اخلصائص األولية )بما يف ذلك التماثل اخلطي والدوران(.. 3
ــاء . 4 ــة وإنش ــف ومقارن ــدوراين، لوص ــي وال ــل اخلط ــا التماث ــن ضمنه ــي م ــة ال ــص األولي ــتخدام اخلصائ اس

األشــكال ثن�ائيــ�ة األبعــاد املعروفــة )الدوائــر، املســتطيالت، متوازيــات األضــالع، وبــايق املضلعــات(.
ــات، . 5 ــباه املكعب ــات، أش ــاد )املكعب ــ�ة األبع ــكال ثالثي ــة األش ــف ومقارن ــة لوص ــص األولي ــتخدام اخلصائ اس

ــا. ــا بمخططاته ــرات( وربطه ــطوانات، الك ــط، األس املخاري

البيانات ٪20
أدت الــروة املعلوماتيــ�ة احلديثــ�ة إىل ظهــور العديــد مــن الطــرق املرئيــ�ة لعــرض البي�انــات الكميــة، والطــالب 
ــتخالص  ــرها واس ــى تفس ــن عل ــوا قادري ــات، وأن يكون ــداول واملخطط ــ�الت واجل ــذه التمثي ــم ه ــون لفه حيتاج

املعلومــات منهــا واملقارنــة بينهــا، ويت�ألــف مجــال البي�انــات مــن املجــاالت الفرعيــة التاليــة:

مجال البيانات

قراءة وتفسير 
وتمثيل البيانات

٪١٥

استخدام البيانات 
لحل المسائل

٪٥
يف الصف الرابع جيب على الطالب أن يكونوا قادرين على:

قراءة العديد من البي�انات وتميزي الطرق املختلفة لعرضها.	 
جمع وتمثي�ل البي�انات يف رسومات بي�اني�ة ومخططات.	 
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استخدام البي�انات من مصدر أو أكر حلل املسائل.	 
قراءة وتفسر وتمثي�ل البي�انات:	 
قــراءة البي�انــات املعروضــة يف جــداول ورســومات بي�انيــ�ة وتمثيــ�الت باألعمــدة واخلطــوط والقطاعــات 	 

الدائريــة وتفســرها.
تنظيم البي�انات وتمثيلها لتساعد على حل املسائل	 
استخدام البي�انات حلل املسائل:	 
اســتخدام البي�انــات حلــل أســئلة يتجــاوز مجــرد قــراءة وتفســر وتمثيــ�ل البي�انــات إىل حــل مســائل حياتيــ�ة 	 

مثــل إجــراء احلســابات باســتخدام البي�انــات أو جتميــع البي�انــات مــن مصدريــن أو أكــر واســتخالص النتــ�اجئ 
منهــا.

:TIMSS استخدام اآللة احلاسبة يف اختب�ارات
ال يسمح باستخدام اآللة احلاسبة يف اختب�ار الرياضيات للصف الرابع.	 
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ــات  ــة االجتاه ــن دراس ــة ع ــرة عام ــي فك ــث يعط ــه، حي ــة ل ــة الماس ــرا للحاج ــل نظ ــذا الدلي ــداد ه ــم إع ــد ت لق
ــي  ــا يعط ــة، كم ــق الدراس ــف وف ــذي تصن ــي ال ــايض اإلدراك ــوى الري ــن املحت ــات، وع ــوم والرياضي ــة للعل الدولي
ــاة اآليت: ــي مراع ــك ينبغ ــة، لذل ــا املختلف ــات يف مجاالته ــة يف الرياضي ــ�ارات الدولي ــئلة االختب ــعًا ألس ــًا واس تنوع

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 وتفســر اإلجابــة بأكــر مــن طريقــة للحــل إن أمكــن، وعــدم االكتفــاء 	 

باإلجابــة فقــط وإن لــم يطلــب تفســر 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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األسئلة ال تتطلب استخدام اآللة احلاسبة.	 

مالحق والمراجع

المالحق والمراجع

MATHEMATICS
SCIENCE
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 ،TIMSS 2015 ــات ــوم والرياضي ــة يف العل ــات الدولي ــة التوجه ــج يف دراس ــ�اجئ دول اخللي ــول نت ــاءات ح إض
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 حاتم شــقورة. »أثــر توظيف اســرتاتيجية ويتلــى يف تنمية 
بعــض مهــارات التفكــر 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(

الرصــان، إســماعيل بــن ســالمة، و أمحمــد بوزيــان تغــزه. »املمارســات التقويميــة لــدى معلــي الرياضيــات 
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، 

ــب. ــم و التدري ــم التعلي ــ�ة تقوي ــاس، هيئ ــي للقي ــز الوط املرك

 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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