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TIMSS 2019 

إعداد

إدارة االختبارات الوطنية والدولية 

المركز الوطني للقياس

هيئة تقويم التعليم



استعداد@ للمشاركة الخامسة للمملكة العربية السعوديـــة في دورة االخـــتبارات الـدولـيـــة

TIMSS 2019، يقدم المركز الوطني للقيـــاس ممثال بإدارة االخـتبـــارات الـوطـــنية والـدولـيـــة 

ــوع مــن  ــب التعريفــي والتطبيقــي لهــذا الن ــة والتــي تشــمل الجان ــة التدريبي هــذه الحقيب

االختبــارات. 
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TIMSS نتائج االختبارات  التعريف باالختبارات الدولية

مجاالت االختبار  لمادة الرياضياتأدوات الدارسة المستخدمة

طبيعة االختبار  

مجاالت االختبار  

تدريبات على االختبار  لمادة الرياضيات

آلية االختبار  

مجاالت االختبار  لمادة العلوم

االستعداد لالختبار  

تدريبات على االختبار  لمادة العلوم

تطبيق االختبارات  في المملكة

TIMSS نماذج لالختبارات الدولية

آلية تصحيح االختبار  



تعريف الطالب والطالبات والمعلمين والمعلمات على

طبيعة وآلية االخـتبـارات الدولية

تدريب المعلمين والمعلمات على صـياغـة ا@سـئـلـة 

الدولية وفق المفاهيم االستيعابية العليا لتحسين 

مستويات الطالب 

تحسين كفاءة أداء المعلمين والمعلمــات في مـجــال 

طرائق التدريس  إلــى الـمـسـتـويـات الـعـقلــيــة العلـيــا

( التطبيق واالستدالل ) التي تتضمنها اسئلة االختبارت

 الدولية والتي تشكل أكثر من ٨٠ ٪ من ا@سئلة

TIMSS

تدريـــب   كفايـــات  والمعلمــات  المعلميــن  اكتســاب 

الطالب عـلـــى أسئلة االختبــــارات الـــدولية ومحاكاتها 

فــي بـنـــاء  أسـئـــلة جـديـــدة متــوافـقـــة مــــع طـرائـــق 

الــتــــقديـم المستخدمة في االختبارات الدولية
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مقدمة

تعــد االختبــارات الدوليــة  TIMSS  أحــد االختبــارات والدراســات الدوليــة التــي يتولــى المركــز الوطنــي للقيــاس تطبيقهــا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المشــرفة عليهــا فــي أكثــر مــن 60 دولــة، وذلــك مــن خــالل 

أداء اختبــارات دوريــة تعقــد كل 4 ســنوات لطــالب الصــف الرابع االبتدائي والثاني متوســط ( الثامن ) بهــدف قياس االتجاهات 

فــي التحصيــل الدراســي لمادتــي الرياضيــات والعلــوم، ودراســة أوجــه االختــالف والتبيــان بيــن النظــم التعليميــة فــي تلــك 

الدول، وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في العالم. 
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معناها اللفظي

الجهة المشرفة

                هي اختصار لـ
 

وتعني االتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم

TIMSS

Trends of the International Mathematics and Science Studies

 الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي والتي يقع مقرها في مدينة أمستردام ـ هولندا 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
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بدأ تطبيق هذا النوع من االختبارات عام

1964م

يكرر االختبار الفعلي كل

1995م

آخر اختبار عقد بمشاركة 60 دولة عام

2015م

يكرر االختبار التجريبي في السنة
التي تسبق  االختبار الفعلي كل  

 TIMSS أطلق عليه اسم                عام

  TIMSS العمق التاريخي لالختبارات الدولية

سنوات 4

سنوات 4
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مستوى تحصيل الطلبة في
مادتي الريـاضـيـات والعلوم

الـطـلبة عـلـى تطـبـيق جـمـيع
 المفاهيم الرياضية والعلمية 
التي درسوها لتطوير أدائهم

الطلبة المهارات الرياضـيـة 
والعلمية التي تعتمد على 

أسلـوب التفـكـير والتحـليل 
والتحدي

المعلم على صياغة اPســئـلة 
الموضوعية التي تتمحور حول
المعلومة بـحــيـث يسـتـخـدم 
الطلبة الـمفـاهيم والمهـارات 
الـخـاصــة بــهــذه الـمـعـلومة

للوصول إلى الحل الصحيح
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TIMSSأهداف االختبارات الدولية
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التسجيل في االختبار

المقابل المالي لالختبار

TIMSSال تتطلب االختبارات  الدولية                 تسجيل مسبق من قبل الطلبة، وإنما يتم ترشيح المدارس المستهدفة من قبل الهيئة

 المشرفة على االختبارات دون تدخل الدول المشاركة. يتولى الـمركـز عمـلـيـة التنسـيـق مـع الـمـدارس المرشـحة والتأكد من

مناسبتها  وكذلك مدى استعدادها لفترة التطبيق المتفق عليها

ال  يوجد مقابل مادي لالختبار، وتتكلف اgطراف ذات العالقة بدفع جميع التكاليف المترتبة `قامة االختبار



استبانة الطالب

استبانة ولي أمر الطالب

استبانة المعلم

استبانة المدرسة

كتيبات الصف الرابع ا8بتدائي 

 كتيبات الصف الثامن ( الثاني المتوسط )

هناك نوعان  من الكتيبات

يتــراوح عــدد كل نــوع مــن الكتيبــات  بيــن (                    ) 

نمــوذج مــن الكتيبــات بحيــث يشــمل كل كتيــب  علــى 

ــوم يتــم توزيعهــا  ــات والعل عــدد مــن  أســئلة الرياضي

عـــن  عشوائـيـــة   بطريقــة  الممتحنيــن  الطلبــة  علــى 

التــي  الدراســة  بـهـــذه  الخاصـــة  البرمجيــات  طـريـــق 

تحدد اسم الطالب ورقم الكتيب الخاص به 

14 - 7

هناك أربع أنواع من االستبانات 

االستباناتكتيبات اgسئلة
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تعد أسئلة االختبارات الدولية                قياًسا دقيًقا للمهارات العليا التي يكتسبها المتعلم 

من خالل التركيز على قدراته العقلية وتمكنه من الفهم والتطبـيـق و الـتـركـيـب والتـحليل 

وصوًال إلى الحكم الصحيح .وهي تقيس مهارتين في الوقت نفسه هما : القـدرة و الـسـرعـة

TIMSS 
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مجال البعد ا0دراكيمجال المحتوى

*(ا)ت ا)'&%ارات

تــم تقســيم مجــال المحتــوى فــي إطــار تقييــم 
ــدة مجــاالت وحــدد  ــى ع ــة إل االتجاهــات الدولي

الوزن النسبي لها

تــم تقســيم مجــال البعــد ا0دراكــي فــي إطــار 
ــى عــدة مجــاالت  ــة إل تقييــم االتجاهــات الدولي

وحدد الوزن النسبي لها





االستداللالتطبيقالمعرفة

*(ا)ت ا)'&%ارات

مجال البعد ا5دراكي



أسئلة 
االختيار من متعدد

أسئلة 
ا9جابة القصيرة

 70% 30%
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TIMSSأنواع أسئلة االختبارات الدولية



يكمــل كل طالــب كتّيــب واحــد مكــون مــن جزأيــن (رياضيــات ـ 

علــوم) خــالل الزمــن المتــاح لالختبــار، يتبعهمــا اســتبانة الطالب 

كمــا هــو موضــح بالجــدول المجــاور

          الصف الرابع: 

فــي  ســؤال   ٥٠ يقــارب  مــا  علــى  االختبــار  كتيــب  يحتــوي 

الرياضيــات والعلــوم ( اليســمح باســتخدام اrلــة الحاســبة )

          الصف الثامن: 

فــي  ســؤال   ٦٠ يقــارب  مــا  علــى  االختبــار  كتيــب  يحتــوي 

( الحاســبة  اrلــة  باســتخدام  (يســمح  والعلــوم  الرياضايــات 

الصف الثامن النشاط الصف الرابع

اختبار الجزء ا6ول 36 دقيقة  45 دقيقة 

استراحة

اختبار الجزء الثاني 36 دقيقة  45 دقيقة 

استراحة

استبانة 30 دقيقة 30 دقيقة



ســيقوم الطالــب فــي هــذا االختبــار باvجابــة عــن أســئلة فــي الرياضيــات والعلــوم. بعــض 

اwســئلة ســهلة وبعضهــا اrخــر صعــب. يجب أن يحــاول الطالــب أن يجيب على كل اwســئلة، 

الســهلة والصعبــة علــى حــد ســواء. 

            أسئلة االختيار من متعدد

يختــار الطالــب اvجابــة التــي يظــن أنهــا صحيحــة ثــم يظلــل الدائــرة إلــى جانــب تلــك اvجابــة. 

التظليــل   يكــون   بتعبئــة   دائــرة   اvجابــة   الصحيحــة   بشــكل   كامــل   وفيما   يلــي   نمــاذج   للتظليل  

 الصحيــح   والخاطئ : 

التظليل الخاطئ التظليل الصحيح

تظليل فاتح تظليل جزء من الدائرة X كتابة عالمة كتابة عالمة صح التظليل الصحيح

X



يبين المثال التالي سؤاال على هذا النوع :

ــار أن هنــاك 60 دقيقــة فــي  ــرة التــي إلــى جانــب الحــرف << ج >> علــى اعتب تــم ملــئ الدائ

الســاعة الواحــدة. فــإذا لــم يكــن الطالــب متأكــًدا مــن إجابتــه علــى الســؤال، يظلــل الدائــرة 

المجــاورة ل�جابــة التــي يظــن أنهــا اvجابــة اwفضــل ، وينتقــل إلــى الســؤال الــذي يليــه



إذا قــرر الطالــب  أن يغيــر اvجابــة لســؤال مــا ، يرســم عالمــة         فــي الدائــرة التــي إلــى جانــب 

إجابتــه اwولــى، بهــذه الطريقــة :         .ثــم يظلــل الدائــرة إلــى جانــب إجابتــه الجديــدة. يبيــن 

المثــال التالــي كيــف يقــوم بذلــك.
X

X



          أسئلة اvجابات القصيرة

يجــب أن يكتــب الطالــب إجابتــه فــي المــكان المخصــص لهــا أســفل الســؤال. يتم اســتعمال 

الكلمــات والرســوم أو اwرقــام فــي اvجابــات علــى هــذه اwســئلة. يبيــن المثــال التالــي ســؤاال 

علــى هــذا النوع.



ولكــي يحصــل الطالــب علــى النقــاط الكاملــة، يجــب أن يفســر إجاباتــه علــى أســئلة العلــوم أو أن يبيــن خطــوات عملــه 

فــي أســئلة الرياضيــات. ويحافــظ علــى وضــوح كتابتــه والعمليــات الحســابية قــدر ا[مــكان، ويعطــي إجابتــه فــي 

الرياضيــات بأبســط شــكل 

فيمــا يتعلــق بمســائل االختبــار التــي تتضمــن أســئلة حول النقود، يفـتـــرض الطـالـــب أنه فـــي دولـــة تـسـتـعـمـــل عـمـلـــة 

<< الــزد >> كوحــدة نقديــة

عندمــا يطلــب مــن الطالــب كتابــة إجابــة ،عليــه  التأكــد مــن وضــوح خطــه. والتفكيــر جيــًدا  فــي كل ســؤال، وا[جابــة 

عليــه بشــكل كامــل قــدر ا[مــكان. إذا لــم يكــن متأكــًدا مــن إجابتــه ، يضــع ا[جابــة التــي يظــن أنهــا ا[جابــة اnفضــل 

وينتقــل إلــى الســؤال الــذي يليــه . 



 الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمهـا الـطـلبــة فــي  مـادتـي الـرياضيات

والعـلوم فـي الصفين الرابع اLبتدائي والثاني متوسط 

مقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفيتـهــا الــثــقــافـيـة 

واالقتصادية واالجتماعية.

متابعة المؤثرات النسبية للتعليم والـتعـلـم فـي الـصـف الـرابـع االبـتـدائي ومـقـارنـتــهـا مـــع تــلــك 

المؤثرات في الصف الثاني متوسط ، حيث إن مجموعة التالميذ الذين يتم اختبارهم في الصف الرابع

 في دورة ما ، يتم اختبارهم في الصف الثاني المتوسط في الدورة التالية

الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل, وذلك عبر مقارنة نتائج االختـبـارات مـع

 نتائج أخرى في سياق السياسيات والنظم التعليمـيـة المـطـبـقـة والـتـي تؤدي إلـى معدالت تحصيل 

عالية لدى الطلبة .
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TIMSSأهمية تطبيق االختبارات الدولية                في المملكة

https://nces.ed.gov/timss/educators.asp
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TIMSS كما  تم تزويد الحقيبة التدريبية بمجموعة من ا6سئلة المفسوحة لالختبارات الدولية

 باللغة العربية

 تتولــى المــدارس المســتهدفة للمشــاركة فــي الدراســة بتهيئــة طالبهــا فــي مادتــي الرياضـيـــات

 والعـــلوم وتدريبـهـــم علـــى فـنيـــات مــن خــالل العديــد مــن ا6نشــطة داخــل الصــف ويمكــن

 االســتفادة مــن ا6ســئلة المنشــورة باللغــة ا]نجيلزيــة مــن قبــل الجهــة  المشــرفة علــى االختبــار

على الرابط التالي



 الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمهـا الـطـلبــة فــي  مـادتـي الـرياضيات

والعـلوم فـي الصفين الرابع اLبتدائي والثاني متوسط 

مقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفيتـهــا الــثــقــافـيـة 

واالقتصادية واالجتماعية.

متابعة المؤثرات النسبية للتعليم والـتعـلـم فـي الـصـف الـرابـع االبـتـدائي ومـقـارنـتــهـا مـــع تــلــك 

المؤثرات في الصف الثاني متوسط ، حيث إن مجموعة التالميذ الذين يتم اختبارهم في الصف الرابع

 في دورة ما ، يتم اختبارهم في الصف الثاني المتوسط في الدورة التالية

الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل, وذلك عبر مقارنة نتائج االختـبـارات مـع

 نتائج أخرى في سياق السياسيات والنظم التعليمـيـة المـطـبـقـة والـتـي تؤدي إلـى معدالت تحصيل 

عالية لدى الطلبة .

01,23 ا/.-,ارات )' ا%$$#"!

TIMSSأهمية تطبيق االختبارات الدولية                في المملكة
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كما عقد التطبيق التجريبي لالختبار للدورة الحالية في الفترة من            إبريل             م، بمشاركة        مدرسة

في المرحلة االبتدائية والمتوسطة، موزعة على أنحاء المملكة، وفق البيانات التالية

24 -23201855

55 قائد/قائدة مدرسة

130 معلم/معلمة

2358 طالب/طالبة

1114 أسرة
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2018TIMSSانعقاد االختبار التجريبي في المملكة



 كيفية الحصول على النتائج ؟هل هناك نجاح أو رسوب في االختبار ؟

 ال يوجــد هنــاك نجــاح أو رســوب فــي االختبــار، والدرجــات

 التــي يحصــل عليهــا الطلبــة فــي االختبــار تعكــس مســتوى

دمقارنــة المملكــة  فــي  والعلــوم  للرياضيــات   التعلــم 

بالدول ا]خرى المشاركة
https://timssandpirls.bc.edu

ا_شراف على النتائج

+&ا*( ا)'&%ارات

والقادمــة الســابقة  االختبــارات  نتائــج  معرفــة   يمكــن 

الموقــع زيــارة  خــالل  مــن  المشــاركة  الــدول   لجميــع 

TIMSS ا_لكتروني لfختبارات الدولية

تتولــى الهيئــة المشــرفة  علــى االختبــار تصحيــح وتحليــل النتائــج واصــدار تقاريــر عــن مســتوي التحصيــل الدراســي 

للرياضيــات والعلــوم فــي نهايــة كل دورة لجميــع الــدول  المشــاركة فــي االختبــار . مــع التنويــه إلــى أن االختبــارات 

ال تهــدف بالدرجــة ا]ولــى إلــى تقييــم طلبــة ومــدارس محــددة بعينهــا، وإنمــا تهــدف إلــي تقييــم ا]نظمــة 

التعليمية في الدول المشاركة .





أسباب ضعف النتائج

ضعف الوعي لدى الطالب والمعلم وولي اnمر حيال أهمية هذا النوع من االختبار

عدم تدريب الطالب على طبيعة وآلية هذا النوع من االختبارات 

اشــتمال االختبــار علــى بعــض المواضيــع التــي لــم تغطى فــي المناهــج المحليــة لتلــك المرحلة 

(الرابــع االبتدائــي ـ الثاني المتوســط )

عدم توفير ا[مكانيات والحوافز للمعلمين والطالب

عدم اجراء اختبار تجريبي لقياس مدى جاهزية الطالب لهذا النوع من االختبارات 



رفــع الوعــي لــدى المعلــم والطالــب وولــي اnمــر حيــال أهميــة هــذا النــوع مــن االختبار والشــعور 

بمســؤولية تمثيــل تعليــم المملكــة دولي�

إقامــة الــدورات التدريبيــة والكتيبــات التعريفيــة للمشــرفين والمعلميــن والطــالب وأوليــاء 

اnمــور 

 إجراء اختبار تجريبي لقياس مدى جاهزية الطالب لهذا النوع من االختبارات  

مكافأة المشرفين والمعلمين المشاركين في التدريب 

TIMSS 2019 إعالن أسماء الطلبة المتفوقين والمعلمين المتميزين وتكريمهم حسب نتائج اختبار



أسئلة ا5جابة القصيرةاالختيار من متعدد

يتم تصحيحها يدوي:

 ( بمنهج دليل التصحيح ) 
يتم تصحيحها آلي:

طريقة التصحيح

آ.(- ,+*() ا&%$#ار



دليل التصحيح

آ.(- ,+*() ا&%$#ار

يوجد لكل سؤال دليل تصحيح خاص به من خالله يتم منح كل إجابة رمز مكون من رقمين
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الرقم اWولالرقم الثاني



دليل التصحيح

آ.(- ,+*() ا&%$#ار

الرقم اWول في الرمز يقيم ا5جابة كما يلي

تشير إلى أن الطالب حصل على نقطتين

تشير إلى أن الطالب حصل على نقطة واحدة 

تشير إلى أن الطالب أجاب إجابة غير صحيحة

تشير إلى أن الطالب لم يجب على السؤال 

2

1

7

9



الرقم الثاني في الرمز

دليل التصحيح

آ.(- ,+*() ا&%$#ار

ــة  ــف الطريق ــك لتصني ــى 5 وذل ــن 0 إل ــا رقــم بي ــن خــالل منحه ــر الصحيحــة) م ــة (الصحيحــة أو غي ــة لhجاب ــات تشــخيصية إضافي ــر معلوم يوف
ــم واWخطــاء الشــائعة.  ــع المفاهي ــا ، أو لتتب المتبعــة لحــل ســؤال م

وعليه فإن المعلومات التشخيصية للرقم الثاني تجيب على أسئلة مثل: 
هل تختلف اWساليب التي تؤدي إلى ا5جابات الصحيحة من بلد uخر؟ 

هل هناك منهج واحد يحقق فيه الطالب نجاًحا أكبر؟ 
ما هي المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى الطالب حول المسألة التي يتم اختبارها؟

 ما هي اWخطاء الشائعة لدى الطالب ؟

كمــا يتــم اســتخدام الرقــم 9 فــي الخانــة  الثانيــة للرمــز وذلــك لتشــخيص ا5جابــات التــي ال ينطبــق عليهــا أي مــن الرمــوز التشــخيص المحــددة فــي 
دليــل التصحيــح، بحيــث يتــم ترميــز جميــع ا5جابــات الخاطئــة التــي ال ينطبــق عليهــا أي رمــز فــي الدليــل بـــ 79 ، كمــا يرمــز لعــدم وجــود إجابــة بـــ 99. 


